
Het is tijd voor de leden.

Het is tijd voor 
Landgoedfair
Beeckestijn.
Zie advertentie elders in deze krant.

Het Anker ‘School van de 
Week’ in de Heerenduinen
IJmuiden - Deze week was GBS Het Anker uit Velserbroek School van de Week in zwembad De Heerenduinen in 
IJmuiden. Het gonsde ervan in de school ‘Ga je ook mee?!’ Woensdagmiddag genoten ouders en kinderen van een 
ontspannen middag in het zwembad. Bedankt! 

Oude ambachten 
in Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag 26 april 
staan er diverse kramen in het win-
kelcentrum van Velserbroek die ou-
de ambachten doen herleven.
Van 10.00 uur tot 17.00 uur kunnen 
bezoekers struinen langs de kra-
men. Er worden oude ambachten 
uitgevoerd zoals mosterd maken, 
potten baken, stro vlechten, kant-
klossen en hout kerven. De oude 
ambachten worden uitgevoerd zo-
als het vroeger ging. Leerzaam voor 
de jongeren en bij de ouderen roept 
het een gevoel van herkenning op.
Voor de kleine bezoekers is er een 
draaimolen.

Deze stoere meiden rappen over een vakantieliefde

Tijdens Rondje Cultuur
Rappen en beatboxen

Tuinmoeders Maaike Vulhop en Judith Jager vragen uw hulp

Nieuwe tuin De Toermalijn 
vraagt om tuinplanten
Driehuis - Op basisschool de Toer-
malijn in Driehuis wordt momenteel 
hard gewerkt in de binnentuin. De 
tuin ligt in het kleutergedeelte van 
de school en er was al jaren niet 
veel aan gedaan.

Initiatiefnemers hiervan zijn twee 
moeders, Maaike Vulhop en Judith 
Jager, die al sinds het najaar van 
2007 hard aan het werk zijn met het

uitruimen van de tuin en nu zijn ze 
zover dat er een betegeld terras is 
en er een pergola staat. Binnenkort 
kunnen de eerste planten in de op-
geknapte tuin worden gezet.
Maaike en Judith zijn nu nog druk 
bezig met het verzamelen van plan-
ten en stekjes. Dus als u de tuin op-
ruimt en u heeft nog leuke plantjes 
en stekjes of misschien een tuin-
beeld over dan houden zij zich aan-

bevolen. U kunt hiervoor bellen met 
de Toermalijn via telefoonnummer 
0255-516443.

Inmiddels heeft Karwei Haarlem 
een picknicktafel gesponsord en fir-
ma’s Loef, Kaptein en Rutten heb-
ben tuinspullen geschonken. Zon-
der hulp van tuinliefhebbers en ou-
ders kan deze tuin niet worden ge-
realiseerd.

Op het terras bij de speeltuin is het goed vertoeven

Speeltuin Santpoort
in de meivakantie
Santpoort-Noord - Het bezoekers-
aantal van Speeltuin Santpoort op 
een zonnige dag levert elke keer 
weer het bewijs, dat kinderen zich 
ook in hun eigen omgeving uitste-
kend weten te vermaken.
Om u een reis naar het buitenland te 
besparen is de speeltuin gedurende 
de twee weken durende meivakan-
tie van de basisscholen elke dag ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur.
Koninginnedag is de speeltuin ge-
sloten aangezien er dan genoeg 
vertier is in de gemeente Velsen.
1 mei, hemelvaartsdag en 5 mei Be-
vrijdingsdag zal hij wel open zijn. 
Beide Pinksterdagen daarentegen is 
hij gesloten.
Om u van koffie, thee, limonade en 
een versnapering te kunnen blijven 
voorzien is de speeltuin dringend op 
zoek naar hulp in de keuken. Ou-
ders, grootouders en (liefst) middel-
bare scholieren, die tegen een klei-
ne vergoeding een paar uur de han-
den uit de mouwen willen steken, 
kunnen voor informatie terecht bij 
de entreetafel. Het mooiste zou zijn 
als u een vaste dag per week of per 
twee weken zou kunnen toezeggen. 
Elk extra paar handen is welkom.
Denkt u ook nog aan de obligaties? 
Deze zijn tot 1 mei 2008 inwissel-
baar. De entree is 0,50 euro per per-
soon. Een jaarkaart voor het hele ge-
zin is 17,50 euro en loopt tot pasen 
volgend jaar. Deze is in de speeltuin 

te voldoen per incasso.
Zie ook www.speeltuinsantpoort.
com.

Gemeente en bewoners willen minder overlast

Discussie over vuurwerk, 
kerstbomen en oud en nieuw 
Velsen - Een school die voor de 
tweede keer afbrandt, zeventien 
containerbranden en overlast van 
rondzwervende kerstbomen zijn 
de dieptepunten van de evalua-
tie van de jaarwisseling 2007/2008. 
Wethouder Verkaik komt volgende 
maand met een voorstel over het in-
zamelen en (begeleid) verbranden 
van kerstbomen. Minder eenvou-
dig is de preventie van overlast door 
vuurwerk en brand. De gemeente is 
immers gebonden door nationale 
wetgeving.

Toch denkt de gemeente wel een 
aantal slagen te kunnen maken. Zo 
wil men met Halt en scholen afspra-
ken maken om aandacht te vragen 
bij de jeugd voor overlast en veilig-
heid bij het gebruik van vuurwerk. 
Scholen en bijvoorbeeld kantoren 
die niet worden gebruikt tijdens de 
jaarwisseling krijgen voorlichting 
over brandpreventie. Via het wijk-
gericht werken moeten wijkbewo-
ners meer betrokken worden bij so-
ciaal toezicht en mogelijke activitei-
ten tijdens de jaarwisseling. Er moet 

ook extra aandacht komen voor de 
jeugd die overlast bezorgt. Ook Wel-
zijn en woningcorporaties kunnen 
hierbij worden betrokken.
De politie en brandweer zullen door 
de ervaringen die dit jaar zijn op-
gedaan een meer actueel toezicht 
houden op wat gaande is. Knelpun-
ten die uit deze evaluatie naar vo-
ren zijn gekomen, vragen om maat-
regelen.
De gemeente zal de landelijke dis-
cussie over vuurwerk volgen en 
waar mogelijk nadere voorschrif-
ten opstellen die in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) kun-
nen worden geregeld.  In ieder ge-
val is het nu al mogelijk om via de 
APV de locaties waar vuurwerk mag 
worden afgestoken te beperken, bij-
voorbeeld in de omgeving van scho-
len. (Karin Dekkers)
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In verband met 30 april
en 1 mei

Koninginnedag
Hemelvaartsdag

verschijnt deze krant op
vrijdag 2 mei.

Kopij voor week 18
aanleveren vóór

maandag 28 april 
12.00 uur.

LCD schermen vanaf 399,-
Internet prijzen!!!

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

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

uw audiospecialist!

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de 

gemeente 
Velsen

IJmuiden - Leerlingen van het der-
de jaar Havo/VWO van het Icht-
hus College maakten maandag een 
Rondje Cultuur, een initiatief van ’t 
Platform in samenwerking met de 
gemeente Velsen. Zij deden dat als 
voorbereiding op het vak Culturele 
en Kunstzinnige Vorming, dat zij vol-
gend jaar krijgen. Maandag gingen 
er 156 leerlingen op pad, dinsdag 
maakten 172 leerlingen van het Vel-
lesan College en Gymnasium Felise-
num het rondje.
De dagen stonden bol van de acti-
viteiten in de vorm van verschillen-
de workshops. De jongeren konden 
kiezen uit onder andere Capoeira 
en Percussie in het Kunstencen-
trum, Beeldroman bij de bibliotheek, 
Grime bij de Stadsschouwburg en 
een rondleiding bij het Bunkermu-
seum. In het Witte Theater was een 
workshop Rappen en die eindigde 

in een presentatie, waarmee de dag 
afgesloten werd. Daar werd maan-
dag duidelijk, dat rappen nog niet 
gemakkelijk is om te doen. Het is 
de kunst, om ‘into the flow’ te blij-
ven. Er was in groepjes geoefend in 
het rappen en sommigen vonden, 
dat hun act nog niet klaar was om 
aan het publiek te vertonen. Maar zij 
lieten zich later wel overhalen door 
de enthousiaste presentator, om het 
toch te proberen. Eén groep deed 
dat niet: ,,Wij zijn onze tekst kwijt.’’
,,In Afrika is niets te eten, terwijl wij 
ons vol zitten te vreten’’, rapte de 
eerste groep, die een goede beat-
boxer had. Milieuvervuiling, vrede 
en geweld op straat waren onder-
werpen waarover gerapt werd, maar 
ook drank en liefdesverdriet. 
De rappers kregen een groot ap-
plaus van een enthousiast publiek. 
(Carla Zwart)
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OUDE AMBACHTENMARKT
Zie onze advertentie verderop in deze krant



“Ruimte voor Groen” is een nieuw 
groenbeleidsplan voor Velsen voor de 
komende 10 tot 15 jaar en vervangt het 
groenstructuurplan uit 1985. Het is een 
visie op hoofdlijnen en behandelt de 
onderwerpen behoud en uitbreiding van 
de groenstructuur, ecologische structuur 
en een kwaliteitssysteem voor het beheer 
van het openbaar groen. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft het 
groenbeleidsplan vrijgegeven voor inspraak.

Als het groenbeleidsplan is vastgesteld, wordt een 
aantal thema’s nader uitgewerkt in plannen die meer 
op uitvoering gericht zijn. Deze plannen worden 
in samenspraak met belanghebbenden opgesteld. 
Dat zijn bijvoorbeeld plannen voor de inrichting 
van ecologische verbindingen en te renoveren 
plantsoenen.

Ter inzage
Het groenbeleidsplan “Ruimte voor Groen” ligt vanaf 
24 april 2008 zes weken ter inzage op de hieronder 
genoemde locaties.
• IJmuiden: buurtcentrum ‘De Dwarsligger’, 
 buurtcentrum ‘De Brulboei,’ de stadsbibliotheek 
 en het stadhuis.
• Driehuis: dorpshuis De Driehoek
• Velserbroek: Bibliotheek
• Santpoort-Noord: dorpshuis ‘Het Terras’
• Velsen-Noord: buurtcentrum ‘De Mel’

Het plan is ook te downloaden van de website 
van de Gemeente Velsen, www.velsen.nl.
Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het 
College van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJMUIDEN. De wijkplatforms 
en vertegenwoordigers van belangengroeperingen 
worden uitgenodigd voor een inspraakbijeenkomst.
Na de inspraakperiode en de verwerking van 
de reacties wordt “Ruimte voor Groen” zonodig 
aangepast en met de inspraakrapportage voor 
definitieve besluitvorming aan het college van 
B&W en de gemeenteraad voorgelegd.

I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n   
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

 info@velsen.nl / www.velsen.nl
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20e Landgoedfair 
Beeckestijn
Van zondag 27 april  tot en met donderdag 
(Hemelvaartsdag) 1 mei wordt op 
landgoed Beeckestijn voor de 20e keer  de 
Landgoedfair Beeckestijn  gehouden. De fair 
is dan dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 
uur Met smaakvol ingerichte stands hoopt de 
organisatie weer duizenden bezoekers naar 
Velsen-Zuid te trekken.
 
Verkeer 
In verband met de opbouw is het park inmiddels 
afgesloten voor het publiek. Evenals voorgaande jaren 

betekent dit evenement een groot verkeersaanbod 
in de omgeving van Beeckestijn. Het verkeer dat 
aankomt wordt via de Parkweg en de Rijksweg naar 
Beeckestijn geleid. In verband met de viering van 
Koninginnedag op het veldje langs de Aagtevonklaan 
is in overleg met de politie afgesproken de 
afwikkeling van het vertrekkende verkeer te 
laten plaatsvinden via de Kweekensteinsweg, P.C. 
Hooftlaan, Van den Vondellaan, Waterloolaan naar 
de Stationsweg/Parkweg. Het park is weer vrij 
toegankelijk voor iedereen op zondag 4 mei, of zoveel 
eerder als mogelijk.

Ontwikkelingen 
winkelcentrum IJmuiden
Het college van B&W van Velsen koestert 
al geruime tijd de wens het winkelcentrum 
van IJmuiden te versterken. Voor deze 
plannen zijn in het verleden tal van studies 
verricht. Deze studies hadden als doel 
de ontwikkelingsmogelijkheden van 
IJmuiden centrum te inventariseren en te 
studeren op een maatschappelijk haalbare 
ontwikkelingsvariant.

In juni vorig jaar vond een drietal 
rondetafelgesprekken plaats over de ontwikkeling 
van het winkelcentrum in IJmuiden. Tijdens deze 
rondetafelgesprekken discussieerde een breed 
platform van politieke partijen, organisaties 
en belanghebbenden intensief over de meest 
wenselijke ontwikkelingsrichting van het 
winkelcentrum van IJmuiden. Het uiteindelijke 
resultaat van de rondetafelgesprekken leverde 
een zoekrichting voor het nieuwe winkelcentrum 
op in westelijke richting, tussen het Marktplein en 
het Velserduinplein.

De westelijke ontwikkelingsvariant
In deze westelijke variant is het gebied tussen 
het Marktplein en het Velserduinplein met de 
tussenliggende winkelstrook aan de Lange 
Nieuwstraat aangewezen als ontwikkelingslocatie. 
Dit wordt het hart van het winkelcentrum. Het is 
de wens van dit college te onderzoeken of het 
mogelijk is de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat 
bij de ontwikkeling te betrekken. Dit om 
tweezijdig winkelen mogelijk te maken. 
Het oostelijk gedeelte van het winkelcentrum - het 
gebied tussen het Velserduinplein en Plein 1945- 
gaat in het nieuwe winkelcentrum ondersteunen 
als aan-/uitloopgebied met hoofdzakelijk 
dienstverlening, sociaal culturele voorzieningen, 
woonfuncties en detailhandelsfuncties die niet 
passen binnen het kernwinkelgebied. 

Marktconsultatie
Het college van B&W kiest ervoor deze westelijke 
ontwikkelingsvariant niet zelf uit te werken. Zij  
wil de markt hiervoor consulteren en een aantal 
bedrijven uitnodigen een plan te maken voor het 
winkelcentrum van IJmuiden. Het is de bedoeling 
eind van dit jaar voor een plan te kiezen en dit 
plan in 2009 verder uit te werken.De gemeente 
Velsen stelt hiervoor een zogenoemd bidboek op. 
Dit is het aanbestedingsdocument waarin het 
programma van eisen, de randvoorwaarden en de 
keuzecriteria zijn opgenomen waar marktpartijen 
aan moeten voldoen. Dit bidboek wordt 
overhandigd aan de marktpartijen, die deelnemen 
aan de selectie. Op basis van dit bidboek worden 
marktpartijen in staat geacht een plan te maken 
voor het centrumgebied van IJmuiden. 

Programma van eisen en randvoorwaarden 
winkelcentrum IJmuiden
De inspraakverordening van de gemeente 
Velsen vereist dat (kaders) randvoorwaarden en 

uitgangspunten, zoals deze aan de marktpartijen 
in het bidboek worden verstrekt, voor inspraak 
worden vrijgegeven. Het college van B&W heeft 
de randvoorwaarden en uitgangspunten op laten 
nemen in een aparte nota “Programma van eisen 
en randvoorwaarden winkelcentrum IJmuiden”. 

Deze nota ligt ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. 
Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd 
om zijn/haar mening kenbaar te maken op 
deze nota en op deze wijze mee te denken over 
de ontwikkeling van het winkelcentrum van 
IJmuiden. Dit kan tot vrijdag 16 mei aanstaande. 

De receptie van het stadhuis is van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar 
van deze nota in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein in IJmuiden en is de 
nota te vinden op de gemeentelijke website; 
www.velsen.nl.

U kunt uw zienswijzen tot en schriftelijk 
richten aan het college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. 

Planning van de selectieprocedure
Het college van B&W streeft ernaar om 
in november van dit jaar een marktpartij 
te selecteren die de ontwikkeling van het 
winkelcentrum van IJmuiden gaat uitvoeren.
De planning ziet er vooralsnog naar uit dat 
het bidboek na de raadscarrousel van 26 
juni a.s. wordt verzonden aan marktpartijen. 
Medio oktober 2008 zijn zij uitgenodigd 
om hun planvoorstellen voor het nieuwe 
winkelcentrum van IJmuiden toe te lichten aan 
een breed samengestelde vertegenwoordiging 
van de gemeente Velsen. Het voorstel voor 
de geselecteerde marktpartij wordt dan een 
maand later ter besluitvorming aan het college 
voorgelegd.

Participatietraject
Nadat de gemeente een voorkeur heeft 
uitgesproken voor een planvoorstel begint 
feitelijk het ontwikkelingsproces. Samen met de 
geselecteerde partij wordt het ontwikkelingsplan 
verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het plan wordt 
vervolgens eerst maatschappelijk getoetst op haar 
haalbaarheid. Hiertoe wordt een participatietraject 
ingezet. 
Pas nadat de maatschappelijke en financiële 
haalbaarheid definitief is vastgesteld kan 
groen licht worden gegeven aan de marktpartij 
om het plan verder uit te werken in een 
voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en 
aanbestedingsstukken op weg naar de uitvoering.

Ruimte voor Groen” 
vrij voor inspraak

College viert 
Koninginnedag!
Natuurlijk wordt er ook in de gemeente 
Velsen op woensdag 30 april volop 
Koninginnedag gevierd. Ook het college van 
Burgemeester en Wethouders komen de 
feestelijkheden bezoeken. In goed overleg is 
een besluit genomen over de bezoeken aan 
de diverse gemeentedelen.

Santpoort-Zuid: Wethouder Ockeloen verricht de 
opening om 11.00 uur bij ’t Brederodehuys en wordt 
hierbij vergezeld door wethouder Verkaik  

Santpoort-Noord: Burgemeester Cammaert verricht 
de opening om 10.45 uur op het terrein van de 
kermis. 

Driehuis: Wethouder Ockeloen verricht de opening 
om 9.45 uur voor de Engelmunduskerk waarbij hij 
wordt vergezeld door wethouder Verkaik.

Oud-Velsen: Wethouder Baerveldt verricht de 
opening om 10.00 uur voor het Oude Raadhuis. 

Velserbroek: Wethouder Baerveldt verricht de 
opening om 11.45 uur op het Vestingplein.

Gewijzigde 
openingstijden stadhuis
Het stadhuis is gesloten op woensdag 30 april (Koninginnedag), donderdag 1 mei 
(Hemelvaartsdag), maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) en  maandag 12 mei (Tweede 
Pinksterdag)

Vrijdag 2 mei is het stadhuis geopend van 9.00-12.00 uur.
U kunt dan terecht bij:
• Burgerzaken (Uitsluitend op afspraak)
• WMO loket
• Bouw & Wonen
• Belastingen
• Receptiebalie
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Velsen - Rechtstreeks uit Buenos 
Aires, het hart van de tango, komt 
de sensuele dansshow ‘Tango Fire’. 
Na wereldwijd succes maakt het 
tangogezelschap ‘Estampas Porte-
ñas’ een korte tournee door Neder-
land. Vrijdag 9 mei (20.15 uur) is de 
tangoshow in de Stadsschouwburg 
Velsen te zien.
In ‘Tango Fire’ krijgen de toeschou-
wers tango te zien zoals zij nooit 
eerder zagen. Ongekend sexy, ge-
durfd en sprankelend. Tien jonge, 
gepassioneerde dansers nemen het 
publiek mee op reis door de tango-
geschiedenis. Van de oorsprong van 
de dans in de rosse buurten van Bu-
enos Aires naar de glitter en gla-
mour van de Roaring Twenties.
De dansers in ‘Tango Fire’ worden 
begeleid door het orkest Quatrotan-
go, bestaande uit vier topmuzikan-
ten. Zij spelen piano, bandoneón, 

contrabas en viool. Quatrotango 
heeft zowel traditionele als moderne 
tango op het repertoire staan. Het 
orkest speelt regelmatig in de be-
roemdste milongas (tangodanshal-
len) van Buenos Aires, zoals Salon 
Canning, La Ideal, La Catedral, Co-
chabamba en La Calesita.
Na grote internationale successen 
treedt het gezelschap Estampas 
Porteñas van de Argentijnse balleri-
na en choreografe Carolina Soler nu 
voor het eerst op in Nederland. Klaar 
om ook hier het publiek te overdon-
deren met een duizelingwekkend 
eerbetoon aan de elegantste en op-
windendste dans ter wereld.
Toegang: 35,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 2 euro 
korting. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, telefoon 0255-515789 
of reserveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

‘The hottest tangoshow from Buenos Aires’

Sensuele danshit ‘Tango Fire’ 
in Schouwburg Velsen

Haarlemse rapper 
in Amerikaanse speelfilm
Haarlem - De Haarlemse rapper 
Sluwe Voszz is met zijn nummer Ba-
kenessergracht te horen in de re-
cent uitgebrachte Amerikaanse 
speelfilm The Box. In de film spelen 
onder andere Gabrielle Union, be-
kend van de blockbuster  ‘Bad Boys 
2’ en de Busta Rhymes video ‘I love 
my bitch’ en Alan Buckley bekend 
van CSI NY.
In The Box gaat een ontslagen 
LAPD-detective in een woning op 
zoek naar miljoenen in gestolen 
geld. Het plan gaat echter fout en 
detectives van de moordbrigade 
zoeken naar antwoorden door de 
enige overlevenden van de inval te 
ondervragen: een dief en zijn slacht-
offer.
Het nummer Bakenessergracht is 
toevallig ook de eerste videoclip van 

het album Gevangen Emotie. Deze 
is dan ook nu te bekijken via websi-
tes als YouTube en www.sluwevoszz.
nl. Gevangen Emotie, het debuutal-
bum van Sluwe Voszz waaraan pro-
ducers van de Amerikaanse Wu-
Tang Clan meewerken, verscheen 
onlangs op het onafhankelijke la-
bel Anders Productions,  wordt door 
Walboomers in de platenhandel en 
door In de Knipscheer in de boek-
handel gebracht.

De muziek in de film is verzorgd 
door Kinetic (Beretta 9) & The RZA 
van Wu-Tang Clan die ook beiden 
een kleine gastrol hebben in de film. 
Bakenessergracht is geproduceerd 
door Beretta 9 en op verzoek van 
regisseur A.J. Kparr te horen in de 
film. 

Sluwe Voszz is de eerste Nederlandstalige rapper die een Amerikaanse speel-
film op zijn CV kan zetten

Feestelijk slotconcert in 
de Oude Kerk
Spaarndam - Op zondag 27 april 
zal de serie zondagmiddagconcer-
ten georganiseerd door de Stichting 
Vrienden van de Oude Kerk worden 
afgesloten met een feestelijk con-
cert door Annebeth Webb, viool en 
Frank van der Laar, piano.
Annebeth Webb (1975) had vioolles 
bij Coosje Wijzenbeek en vervolgde 
op 18-jarige leeftijd haar studie bij 
Sylvia Rosenberg in New York en la-
ter bij Mauricio Fuks in Bloomingotn 
(Indiana, USA). In 1997 behaalde zij 
daar haar Bachelor of Music. Terug 
in Nederland studeerde zij bij Her-
man Krebbers aan het Conservato-
rium van Amsterdam, waar zij in ju-
ni   2001 haar Tweede Fase oplei-
ding afsloot. Al tijdens haar studie 
won zij een auditie in het Koninklijk 
Concertgebouworkest waar zij sinds 
2001 een plaats heeft bij de tweede 
violen.
Annebeth speelt regelmatig concer-
ten in verschillende kamermuziek-
ensembles, zo is zij lid van het Breit-
ner Quartet, het Amsterdams Ka-
merMuziekEnsemble en het Beet-

hovengezelschap en het Trio Ver-
bunkos. Zij speelt op een viool van 
Nicolaus Gagliano, haar in bruik-
leen gesteld door de Stichting Tjar-
dus Greidanus. 
Frank van de Laar studeerde bij Jan 
Wijn aan het Sweelinck Conservato-
rium waar hij in 1989 met de hoogst 
mogelijke onderscheiding zijn stu-
die afsloot. Hij vervolgde zijn studie 
bij Karl-Heinz Kämmerling in Han-
nover en Naum Grubert in Amster-
dam. In 1987 won hij der derde prijs 
op het internationale Brahms Con-
cours in Hamburg. In 1988 behaalde 
hij de eerste prijs van het Postbank-
Sweelinckconcours. Hij concerteer-
de in bijna alle landen van Europa, 
in Rusland en India, waarbij vele 
prijzen en onderscheidingen hem 
ten deel vielen. Talloze radio- en te-
levisieopnamen legden zij uitvoerin-
gen vast; tevens is hij te beluisteren 
op een aantal CD’s.
Aanvang: 15.00 uur. Toegang: 7 eu-
ro (inclusief consumptie na afloop). 
Oude Kerk Spaarndam, Kerkplein 2 
in Spaarndam.

Cursus wandelen met GPS
Regio - Wandelen met een GPS-
apparaat is hot. Bezoekerscentrum 
De Zandwaaier en Educatracks 
GPS-activiteiten verzorgen zondag 
27 april een basiscursus over het 
omgaan met dit Global Positioning 
System. GPS is 
een wereldwijd 
n a v i g a t i e s y -
steem gestuurd 
door satellie-
ten. Eigenlijk 
een soort van 
digitaal kom-
pas en digitale 
kaart waarmee 
je kunt bepalen 
waar je bent, 
waarin je be-
langrijke pun-
ten kunt op-
slaan en terug-
vinden of rou-
tes kunt volgen. 
GPS biedt tal-
loze mogelijk-
heden voor wandel- en fietstochten. 
In de basiscursus staat de werking 
van een GPS-apparaat en het ge-
bruik daarvan voor outdoor-activi-
teiten centraal. 
Klaas Kuiper van Educatracks is met 
40 dienstjaren als aardrijkskunde-
docent een goede leermeester. Na 

zijn powerpoint-presentatie en be-
handeling van de theorie uit het cur-
susboek, volgt een GPS- wandeling 
van 6 kilometer door de Kennemer-
duinen en een zoektocht naar een 
‘schat’ (Geocaching).

De basiscursus, 
voor iedereen 
vanaf 12 jaar, be-
slaat één dag. 
De cursus begint 
zondag 27 april 
om 10.00 uur en 
eindigt om 16.00 
uur. De kosten 
bedragen 30 eu-
ro per deelne-
mer. Het gebruik 
van een GPS-ap-
paraat en een ba-
s i scu rsusboek 
zijn hierbij inbe-
grepen. Voor de 
lunch moeten de 
deelnemers zelf 
zorgen. Natuurlijk 

kunnen zij hiervoor ook in het Duin-
café terecht.
Opgave voor de cursus kan via de 
website van Duincentrum De Zand-
waaier: www.npzk.nl of telefonisch 
op nummer 023-5411123. 

Foto: Klaas Kuiper Educatracks

Poëzie & Singer 
Songwriter Festival
Haarlem - Haarlem heeft eindelijk 
een poëziefestival! Kleine Revolutie 
Producties organiseert in samen-
werking met het Patronaat het ‘Een 
Kleine Revolutie, Poëzie & Singer 
Songwriter Festival.’ 
Op donderdag 1 mei (Hemelvaarts-
dag) zullen vanaf 16.00 uur 6 dich-
ters en 6 singer songwriters in duo’s 
het podium betreden om het gezon-
gen woord te dichten en/of het ge-
schreven woord te zingen.  Laat u 

verrassen, ontroeren en vooral be-
geesteren door de volgende dich-
ters en singer songwriters: Alfred 
Schaffer & Arthur Adam, Peter M. 
van der Linden & Boris Oud, Daniël 
Dee & Marten de Paepe, Bas Bel-
leman & Susan Zeegers, Sylvia Hu-
bers & Habiba, Maurice Buehler & 
Babak Amiri en Benjamin Winter & 
The Make Believe.  De entree is gra-
tis en er is de mogelijkheid tot het 
nuttigen van een heerlijke maaltijd.

I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n
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De opgave om de leefbaarheid in 
Velsen-Noord ingrijpend te verbeteren is 
veelomvattend, complex en verlangt een 
integrale aanpak.  De gemeente wil dit samen 
doen met de partners: bewonersorganisaties, 
corporaties, ontwikkelaars, politie, 
welzijnsorganisaties, buurgemeente 
Beverwijk en het lokale bedrijfsleven. 
Het doel van het project is om van Velsen-
Noord een concurrerende woonwijk te 
maken met een naastliggend attractief 
bedrijvenpark. Dit doel wordt naar 
verwachting bereikt rond 2020.
Binnen vier thema’s zijn veranderingen 
noodzakelijk.

Sociale infrastructuur
Bij de sociale infrastructuur staan de  mensen 
centraal. Zij bepalen de identiteit van de wijk. De 
behoeftes van de bewoners van de wijk binnen het 
gemeentelijk beleidskader bepalen het programma; 
”Wijkplan Sociaal” voor de ontwikkeling op het 
gebied van ontspanning, sport, spelen, welzijn en 
zorg.

Bouwen en wonen
Hierbij  speelt de verandering in de woningvoorraad 
een grote rol. Met de corporaties worden de sloop 
en nieuwbouwplannen, gekoppeld aan de gemaakte 
prestatieafspraken, afgestemd binnen een nieuw 
Wijkplan Fysiek. De wijzigingen in en de toename 
van de woningvoorraad leiden tot veranderingen in 
de bevolkingsamenstelling van de wijk.

Bedrijven
De herontwikkeling van oude bedrijventerreinen 
langs het Noordzeekanaal levert  een duurzame 
ontwikkeling op.  Naast reduceren van de hinder 
zijn er  afspraken gemaakt binnen het zogenaamde 
Waterlandakkoord gericht op een verhoging van de 
leefbaarheid in de wijk.

Fysieke infrastructuur
Het verplaatsen van het Gildenspoor, een 
goederenspoorlijn ten behoeve van Corus,  is hierbij 

het belangrijkste en kostbaarste onderdeel. Wanneer 
deze ingreep plaatsvindt, verandert het beeld 
van de wijk ingrijpend. De nieuwe route over het 
bedrijventerrein Grote Hout maakt het mogelijk om 
het vrachtverkeer te weren uit de woonwijk. 

Regie
De gemeentelijke regie over het proces verlangt 
bestuurlijk draagvlak, een heldere visie en voldoende 
middelen. Daarnaast spelen de communicatie en 
risicobeheersing een belangrijke rol.
Uit de financiële verkenning van het project blijkt 
dat het voor de gemeente gaat om een ontwikkeling 
van 125 miljoen euro waarvan de helft reeds 
ondergebracht is in het grondbedrijf voor de locaties 
gelegen op het bedrijventerrein Grote Hout. 
Het verplaatsen van het Gildenspoor en het bouwen 
van een multifunctionele accommodatie zijn beide 
onrendabel en vragen om aanvullende financiële 
middelen. Het risico van de spoorverplaatsing is 
daarbij hoog te noemen. De overige planonderdelen 
zijn allemaal naar verwachting te realiseren op 
budgettair neutrale basis en binnen het gebruikelijke 
risicoprofiel. Bij de totale investering wordt op dit 
moment gebruik gemaakt van subsidies voor een 
bedrag van bijna 11 miljoen euro.

Om dit proces te sturen en te bewaken worden aan 
de raad voorstellen gedaan om de beleidskaders 
vast te stellen en te noodzakelijke middelen in te 
investeren.

Wat gebeurt er de komende jaren in de wijk?
In 2008 worden de volgende zaken verwacht:
o Een herinrichting van het Stratingplantsoen 

inclusief de speelvoorziening;
o De aanleg van het tweede deel van de   

Concordiastraat;
o Een (her)inrichting van het laatste deel van de 

Wijkerstraatweg/Corverslaan;
o Een start met de herinrichting van de 

Grote Hout of Koningsweg (zuidelijk deel);
o Het uitvoeren van een “branding” van de 

woonwijk samen met de corporaties;
o Het opstellen van een Ruimtelijk functioneel 

Projectplan Frisse Wind 
in Velsen-Noord

kader voor locatie De Schouw; 
o Een onderzoek naar de behoefte, het 

programma en de haalbaarheid van een 
Multifunctionele accommodatie;

o Afronding onderzoek naar de economische 
haalbaarheid van het verplaatsen Gildenspoor;

o Een besluit over de nieuwe verkeerstructuur in 
Velsen-Noord;

o Een start van de herinrichting van de Pontweg;
o Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan en 

Meerweidelaan;
o Oplevering woningen Geelvinckstraat 

(awv Eigen Haard ism Bouwfonds);
o Sloop van woningen Ladderbeekstraat 

(awv Eigen Haard ism Bouwfonds).

Voor 2009 wordt geschat dat de werkzaamheden 
zich in belangrijke mate richten op:
o De procedure voor het bouwplan De Schouw 

gevolgd door sloop, bouwrijp maken en start 
van de bouw;

o De herprofilering van de Staalhavenweg;
o Het maken van Wijkplannen Fysiek en Sociaal;
o Na besluitvorming ontwikkeling van een 

Multifunctionele accommodatie;

o Opstellen van Ruimtelijk functioneel kaders 
voor andere bouwlocaties;

o Vervolg van de herinrichting van de 
Grote Hout of Koningsweg;

o Onderhandelen met NUON over verplaatsing 
van de entree;

o Bedrijfsaneringen aan de Wijkermeerweg na 
afronding van de onderhandelingen;

o Vervolg van de planuitwerking Gildenspoor.

In de opvolgende jaren tot het moment van 
afronding van het project (periode 2010-2020) 
zijn de volgende activiteiten voorzien:
o Kaders voor de bouwlocaties Westrand, 

Heirweg, Triangel-west en –oost, Gildenbuurt, 
Pendorp en Wijckerpoort;

o Gevolgd door de gefaseerde realisatie van 
deze plannen;

o Onderdelen van het Wijkplan Sociaal verder   
uitwerken en realiseren;

o Verder vervolg van de planuitwerking 
Gildenspoor.

o Onderdelen in de woonomgeving binnen het 
Wijkplan Fysiek uitwerken en tot uitvoering 
brengen.
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RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER 
PLANETENWEG 278-336 

Burgemeester en Wethouders hebben op 15 april 2008 het Ruimtelijk 
Functioneel Kader voor de Planetenweg 278-336 vastgesteld en voor 
inspraak vrijgegeven.

Het ligt in het voornemen om het betrokken woningblok in het kader 
van de herstructurering te slopen en hiervoor in de plaats circa 
29 woningen terug te bouwen.

Alvorens hier uitvoering aan gegeven kan worden, heeft de gemeente 
op verzoek van het Woningbedrijf Velsen een zogenoemd Ruimtelijk 
Functioneel Kader opgesteld, waarin de voorwaarden waaronder 
nieuwbouw mag plaatsvinden, staan omschreven.

Wilt u het Ruimtelijk Functioneel Kader inzien? 
Het Ruimtelijk Functioneel Kader ligt vanaf 25 april 2008 gedurende 
4 weken ter inzage. 
In die periode kunt u de plannen inzien op het stadhuis, Dudokplein 1 
en in de openbare bibliotheek, Dudokplein 16 in IJmuiden, gedurende 
de gebruikelijke openingstijden.

Wilt u een schriftelijke reactie indienen? 
Inspraakreacties kunnen door eenieder worden ingediend gedurende 
de hierboven aangegeven periode. De inspraakreacties kunt u onder 
vermelding van het onderwerp: het Ruimtelijk Functioneel Kader 
Planetenweg 278-336, richten aan het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Vervolgprocedure
Na het einde van de inspraakprocedure zal er een inspraakrapportage 
worden gemaakt die door het college van Burgemeester en Wethouders 
zal worden vastgesteld. De inspraakrapportage wordt na vaststelling 
aan de insprekers die hebben gereageerd toegezonden.

Informatie
Als u verder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw 
G. van Zon van de afdeling Roe, gemeente Velsen, tel. (0255) 56 74 27.

IJmuiden 24 april 2008 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
de secretaris, de burgemeester, 

RUIMTELIJK FUNCTIONEEL KADER BOUWLOCATIE 
KALVERSTRAAT 

Burgemeester en Wethouders hebben op 27 maart 2008 het Ruimtelijk 
Functioneel Kader voor de Bouwlocatie Kalverstraat vastgesteld en 
voor inspraak vrijgegeven.

Het plan omvat een mogelijke uitbreiding van de supermarkt aan het 
Dudokplein in combinatie met woningbouw. 
Alvorens hier uitvoering aan gegeven kan worden, heeft de gemeente 
een zogenaamd Ruimtelijk Functioneel Kader opgesteld, waarin de 
kaders waaronder de ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden, staan 
omschreven.

Wilt u het Ruimtelijk Functioneel Kader inzien? 
Het Ruimtelijk Functioneel Kader ligt vanaf 25 april 2008 gedurende 
4 weken ter inzage op het stadhuis, Dudokplein 1 en in de Openbare 
Bibliotheek, Dudokplein 16 in IJmuiden, gedurende de gebruikelijke 
openingstijden.

Wilt u een schriftelijke reactie indienen? 
Inspraakreacties kunnen door eenieder worden ingediend gedurende 
de hierboven aangegeven periode. De inspraakreacties kunt u onder 
vermelding van het onderwerp: ‘Het Ruimtelijk Functioneel Kader 
Bouwlocatie Kalverstraat’, richten aan het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden.

Vervolgprocedure 
Na afloop van de inspraakprocedure zal er een inspraakrapportage 
worden gemaakt die door het college van Burgemeesters en Wethouders 
zal worden vastgesteld. De inspraakrapportage wordt na vaststelling 
aan de aanschrijvers toegezonden.

Informatie
Op het moment dat u verder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met de heer D. Langedijk van de afdeling ROE, gemeente Velsen, 
telefoon (0255) 56 73 53.

IJmuiden, 24 april 2008 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 

RECTIFICATIE

PROGRAMMA VAN EISEN EN RANDVOORWAARDEN 
VOOR ‘WINKELCENTRUM IJMUIDEN’ 

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben het voornemen de 
gemeenteraad het Programma van eisen en randvoorwaarden ten 
behoeve van het winkelcentrum IJmuiden ter consultatie voor te leggen. 

Alvorens de gemeenteraad zich hierover buigt, wordt eenieder in de 
gelegenheid gesteld hierop een reactie te geven. 

Het plangebied van het toekomstige winkelcentrum van IJmuiden 
wordt begrensd door het Marktplein met aangrenzende bebouwing, 
het Oosterduinplein en de Lange Nieuwstraat tot en met de 
Velserduinweg met de aangrenzende bebouwing. 

De gemeenteraad heeft, zoals u wellicht weet, op 5 juli 2007 ingestemd 
om de westelijke variant van de uitbreiding van het winkelcentrum van 
IJmuiden nader te onderzoeken. De toekomstige uitbreiding van het 
winkelcentrum dient zich te concentreren in het gebied tussen 
Velserduinplein - Marktplein. De gemeente heeft, voordat marktpartijen 
worden benaderd voor het maken van een ontwikkelingsplan voor het 
winkelcentrum, een Programma van eisen en randvoorwaarden opge-
steld die als kader dient bij de ontwikkeling van het winkelcentrum 
van IJmuiden.

Krachtens de inspraakverordening van de gemeente Velsen, ligt de 
nota Programma van eisen en randvoorwaarden winkelcentrum 
IJmuiden, voor eenieder met ingang van vrijdag 25 april 2008 gedurende 
drie weken ter inzage. Dit betekent dat de op 17 april jl. gedane 
publicatie hiermee is komen te vervallen.

De nota Programma van eisen en randvoorwaarden winkelcentrum 
IJmuiden is in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden. De receptie is op maandag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Eveneens is een exemplaar van deze nota in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein in IJmuiden. U kunt de nota tevens opvragen 
via www.velsen.nl.

Gedurende de termijn dat de nota ter inzage ligt, kan eenieder zijn of 
haar zienswijzen over het ontwerp kenbaar maken. Schriftelijke ziens-
wijzen kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Voor overige vragen kunt u 
contact opnemen met mevrouw K. Buis, bereikbaar via telefoonnummer 
(0255) 56 74 12.

IJmuiden, 24 april 2008

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN STADHUIS VELSEN 

Het stadhuis is gesloten op woensdag 30 april (Koninginnedag), 
donderdag 1 mei (Hemelvaartsdag), maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
en maandag 12 mei (tweede pinksterdag).

Vrijdag 2 mei is het stadhuis geopend van 09.00 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht bij:
- Burgerzaken (uitsluitend op afspraak) 
- WMO-loket 
- Bouw & Wonen 
- Belastingen 
- Receptiebalie

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten: 

- tijdelijk (tot naar verwachting eind maart 2009) het gedeelte van de 
Radarstraat te IJmuiden tussen de Eenhoorn- en Venusstraat gesloten 
te verklaren voor alle voertuigen, door het plaatsen van borden C1; 

- tijdelijk (tot naar verwachting juni 2008) een parkeerverbod in te 
stellen aan de noordzijde van de Eenhoornstraat (tussen de Radar- 
en Poolsterstraat), door het plaatsen van borden E1 zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

- tijdelijk (tot naar verwachting juni 2008) eenrichtingverkeer in te 
stellen in de Eenhoornstraat met uitzondering van fietsers en brom-
fietsers, waarbij de toegestane rijrichting van de Radar- naar de 
Poolsterstraat is, door middel van het plaatsen van borden C2, C3 en 
C4 met onderbord 0103; 

- tijdelijk (tot naar verwachting juni 2008) een parkeerverbod in te 
stellen aan de zuidzijde van de Venusstraat (tussen Radar- en Uranus-
straat), door het plaatsen van borden; 

- tijdelijk (tot naar verwachting juni 2008) eenrichtingverkeer in te 
stellen in de Venusstraat met uitzondering van fietsers en bromfietsers, 
waarbij de toegestane rijrichting van de Radar- naar de Uranusstraat 
is, door middel van het plaatsen van borden C2, C3 en C4 met 
onderbord 0103. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

VERKEERSMAATREGEL 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten: 

- een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij 
Terrasweg 4 te Santpoort-Noord door middel van het plaatsen van 
het bord E6 met onderbord ‘maandag tot en met vrijdag 7.30-17.30 uur’. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen.

Nadere informatie 
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

BOUWAANVRAAG REGULIER 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
BP-96-2008  Ver Loren van Themaatlaan 15 te Velsen-Zuid; het 

oprichten van een overdekte tribune (tijdelijk) 
BP-97-2008  Texelstraat 43 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een bedrijfsgebouw 
BP-98-2008  Alexander Bellstraat 40 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden ingediend bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden). 

BOUWAANVRAAG FASE 2 

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen: 
B2-7-2008  Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het herbouwen van 

een woonhuis 
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-106-2008  Johanna Westerdijkstraat 19 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (achterzijde) 
BL-107-2008  Hoofdstraat 109 te Santpoort-Noord; het vergroten van 

een erker (voorzijde) 
BL-108-2008  Dirk Hartoghstraat 23 te IJmuiden; het veranderen van 

een woning (inpandig en achtergevel) 
BL-109-2008  Driehuizerkerkweg 282 te Driehuis; het veranderen van 

een garagedeur 
BL-110-2008  Marowijnestraat 11 te Santpoort-Noord; het gewijzigd 

uitvoeren van BP-337-2005 (het veranderen en vergroten 
van een woning (2 dakkapellen en erker), het veranderen 
van een garage in kantoor en het oprichten van een 
garage/berging)

BL-111-2008  Paramaribostraat 72 te Santpoort-Noord; het veranderen 
en vergroten van een woning met een erker 

BL-112-2008  Linie 19 te Velserbroek; het legaliseren van een berging/
houtopslag

BL-113-2008  Louise de Colignylaan 23 te Santpoort-Zuid; het plaat-
sen van een erfafscheiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 
identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

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

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

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

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek



24 april 2008 pagina 5

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor: 
B1-1-2008  Scheldestraat 93 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een bovenwoning met een uitbouw 
BL-21-2008  Johan Maurits van Nassaulaan 19 Santpoort-Noord; het 

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

BL-28-2008  Stelling 12 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een tuin-
huis en een  berging 

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

BL-61-2008  Bickerlaan 69 te Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van een woning met een erker 

BL-91-2008  Grote Buitendijk 282 en 284 te Velserbroek; het plaatsen 
van een luifel (voorgevel) bij 2 woningen 

BL-92-2008  Wijk aan Zeeërweg 148 te IJmuiden; het plaatsen van 
een dakkapel (voorgevel) 

BL-93-2008  Bloemendaalsestraatweg 14 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een dakkapel (achtergevel) 

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

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

BP-27-2008  Elisabeth Vijlbriefstraat 13 te Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van een woning met een dakopbouw 

BP-28-2008  Elisabeth Vijlbriefstraat 15 Velserbroek; het veranderen 
en vergroten van een woning met een dakopbouw 

BP-40-2008  Driehuizerkerkweg 61 te Driehuis; het plaatsen van 
gevelreclame

BP-41-2008  Schaepmanlaan 10 te Driehuis; het veranderen en 
vergroten van een praktijkruimte 

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor: 
SL-43-2008  Frogerstraat 1 te IJmuiden; het slopen van een bedrijfs-

gebouw
SL-44-2008  Prins Hendrikstraat 12 en 18 te IJmuiden; het slopen van 

bedrijfsgebouwen
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).

TOESTEMMING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft toe-
stemming verleend voor: 
PS-8-2006  Torenstraat 5 te Velsen-Zuid; het wijzigen van de 

bestemming van de 1e verdieping van een kantoorpand 
in een woning 

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.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART.19 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voorne-
mens vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor: 
BL-94-2008  Zwanebloembocht 132 te Velserbroek; het vernieuwen 

van een erfafscheiding 
PS-8-2008  Hofgeesterweg 30 te Velserbroek; verzoek veranderen 

bestemming van dienstwoning naar reguliere woning 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 25 april t/m 5 juni 2008. 
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15) 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestem-
mingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door 
middel van een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering van 25 april t/m 8 mei 2008 ter inzage. 
BL-49-2008  Edisonstraat 40 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een berging met een aanbouw en een overkapping 
BP-17-2008  Kastanjestraat 29 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van een woning met een dakopbouw 
BP-58-2008  Dr. Kuyperlaan 7 te Velsen-Zuid; het veranderen en 

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

BetaalkaBaal
let OP! Voor elke letter, cijfer of leesteken 1 vakje gebruiken 
en tussen elk woord 1 blanco vakje.

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

01 regel  5.00

02 regels  5.00

03 regels  5.00

04 regels  6.00

05 regels  7.00

06 regels  8.00

07 regels  9.00

08 regels 10.00

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en uitsluitend inleveren bij:

Weekblad de Hofgeest | de Jutter
Zeeweg 189-191 - 1971 HB IJmuiden

Voor een betaalkabaaltje komen in aanmerking kabalen van 500,- en meer. 
En o.a.:
- verkoop van auto's/caravans/boten/motoren/enz.
- verkoop van computer/accessoirres
- aanbod van werk: tuin/stratenmaker/enz.
- aanbod van cursussen
- woningruimte gevraagd/aangeboden
- alle andere artikelen welke niet in aanmerking komen voor de gratis kabaaltjes
- uitsluitend bestemd voor particulieren

- Moet uiterlijk dinsdag om 12.00 uur binnen zijn.
- Uitsluitend contante betalen.
- De uitgever is niet verantwoordelijk voor zetfouten 
- door slecht of onduidelijk handschrift.

8/9

Te koop:
Hardhouten binnendeur, afm. 
2 x 82,5, bovenste deel is met 9 
stuks ruitjes15,-. Gezichtsbrui-
ner, Philips, werkt goed. Gra-
tis af te halen. Tel: 0255-515467
Te koop:
2 Natuurstenen leeuwen, grijs, 
voor uw tuiningang of op-
ris. 220,-. Tel: 0255-532440
Te koop:
150 Fabr. cassettebandjes 25,-
, noten eethoek 75,-, eiken sa-
lontafel 55,-, flinke kaptafel 120 
x 65 x 40 50,-. Tel: 023-5328585

Te koop:
Skelter (Berg), duozit, i.z.g.st. 
175,-. Tel: 023-5393366
Te koop:
Maxi cosi autostoeltje als nw. 
65,-, onderbedlade op wiel-
tjes 10,-. Tel: 023-5376704
Te koop:
Zg.a.n. 2 zitsbank, rood leer 
180 br. 150,-. tel: 0255-518899
Te koop:
Motorjack nooit gedra-
gen, kaartjes hangen er 
nog aan. Vaste prijs 100,-
. Tel: 0255-533588

Te koop:
14 Kr. gouden hangertje, ade-
laartje 75,-, jugendstijl vaas met 
oren, gesigneerd 32,50, ko-
per wierrookbakje 10,-, heine-
ken pul 6,-. Tel: 023-5367410
Te koop:
Bankstel, stof/pitriet 100,-
, sch. stoel, rotan 60,-, fiets 
Union, moet opgekn. wor-
den 25,-. Gevonden: strip-
penkaart. Tel: 0255-517622
Te koop:
Dames sportfiets (Rih.) vas-
te prijs 95,-. Tel: 0255-535351

Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges, 
voor mijn verzameling. Geen 
in- en verkoop. Mijn dank is 
groot. Tel: 0255-535400
* Te koop:
Kärcher hogedrukspuit, com-
pleet met tegelschrobber 
± 6 x gebruikt nog in doos. 
20,-. Tel: 06-52180499
Te koop:
Motorjack nooit gedra-
gen, kaartjes hangen er 
nog aan. Vaste prijs 100,-
. Tel: 0255-533588

Gevraagd:
2  Pers. bed Auping of boxspring 
of gewoon bed + goed ma-
tras, wasmachine niet te oud, 
tv-kast zwart of donkerblauw. 
Tel: 0255-532708
Te koop:
2000 lp, 300 singles 125,-
, 1 koop. Omafiets 65,-
. Tel: 0255-512772
Te koop:
Oud zilveren beugeltje met klein 
geborduurd tasje en oud zilve-
ren beugeltje zonder tasje, sa-
men 80,-. Tel: 023-5288684

Te koop:
Inklapbaar logeerbed met lat-
tenbodem 335,-, boek ‘Een 
kerk en een Handvol hui-
zen’ 10,-. ‘Hart van Kennemer-
land’ 25,-.Tel: 0251-513891
Te koop:
Verschillende boek-
jes om kaarten te maken 
5,- p.st. Tel: 023-5256794
Te koop:
50 Rubberen tegels 100,-
, speelhuis met glijbaan 
75,-. Tel: 023-5386481

Te koop:
Racefiets Giant 25,-, Union he-
renfiets 75,-, buffetkast  gre-
nen stevig 200,-, vierkante gre-
nen tafel 25,-. Tel: 023-5381186
Te koop:
Grote RVS koel/vriescom-
binatie 1.76 x 0.70 x 0.60 
z.g.a.n., slechts 3 jaar oud 
275,-. Tel: 0255-530735
Te koop:
2 Scooters Aprilia + tbg met 
kenteken, voor de knutselaar, 
samen 200,-. Tel: 0255-512049

Te koop:
Damesfiets Giant New Cen-
tury, groen. Info: Ans Otte, St. 
Welzijn. Tel: 0255-548548
Te koop:
Beuken legkast, 50 x 50 
170 hg. met spiegel voor-
op 15,-, nw. kunststof inklap-
baar strand/visstoeltje 5,-
, nw. koeltas met elemen-
ten 2,50. Tel: 023-5380750
Te koop:
Caravanspiegels, 2 jr. oud 
35,-. Tel: 0255-513537

OUDE TIJDEN 
OUDE PRIJZEN

KORTING VAN 
10-50%!! OP=OP

3 JAAR gRAtis RepARAtie en veRzekeRing 
vooR enkele euRo’s peR mAAnd. 

kiJk in onze volle etAlAge
de goedkoopste.nl

KOMBIPHOTO LOEK ANDERSON BV
KENNEMERLAAN 85-87 IJMUIDEN

TELEFOON 0255-515962
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Wat is
er te 
doen

‘Anne Frank, Prinsengracht 263’ in 
de Oude Kerk, Kerklaan/Kerkplein 
in Spaarndam. Aanvang 20.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: André 
van Duin met ‘De Nieuwe André van 
Duin Revue’. Aanvang 20.15 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Lt. Gustl - mej. Else.

Zondag 27 april

Landgoed Fair Beeckestijn tot en 
met 1 mei.
Rit met de Corus stoomtrein. 
Kaartverkoop station Velserbosch 
vanaf 09.30 uur. Vertrek 10.45 uur, 
terug 12.15 uur. Volwassenen 5,-, 
kinderen 0 t/m 12 jaar 3,-.
Rommelmarkt bij de groep Sher-
pa’s van Scoutinggroep de Sint Rad-
boud, Middenduinerweg 74 Sant-
poort-Zuid. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Groot kinderparadijs in de Cronjé-
straat in Haarlem. 
Religieuze bijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Koppeltoernooi klaverjas bij Dar-
tele Jeugd, Franciscuszaal Linges-
straat 1 Haarlem. 11.00 uur. In-
schrijfgeld 7,50.
ZondagMiddagPodium in ‘t Bre-
derode Huys Santpoort-Noord. Op-
treden Nuansa Seni Indonesia. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang 3,-.
Try-out Muziekvereniging IJmuider 
Harmonie op het Velserduinplein in 
IJmuiden. Van 14.00 tot 15.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: André 
van Duin met ‘De Nieuwe André van 
Duin Revue’. Aanvang 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.15: Roald 
Dahl’s De Heksen 9+. 14.30: Des-
mond en het Moerasmonster 4+. 
16.30/19.00: Auf der anderen Seite. 
16.45/19.30: Away From Her. 21.30: 
Into the Wild. 21.45: The Band’s Vi-
sit.
Stadsschouwburg Velsen: Thea-
terconcert ‘Anaina’ met pianist Juan 
Pablo Dobal. Concert is uitverkocht.
Darttoernooi in Café Montfort Vel-
serbroek. Tot 14.30 uur kunt u in-
schrijven. Aanvang toernooi 15.00 
uur. Kosten 5,-.
ZondagMiddagPodium in Steun-
punt voor Ouderen, Van Oosten de 
Bruynstraat 60. Optreden Prof. Aan-
vang 14.30 uur. Toegang 3,-.
New Energy Centre organiseert 
i.s.m. Swingsteesjun voorafgaand 
aan de Buddha Danceavond een 
spirituele beurs in de wachtkamer 
2e klasse van station Haarlem, in-
gang perron 3a. Toegang 5,-. Aan-
sluitend Buddha Dance. Aanvang 
19.00 uur met een buikdanswork-
shop. Combinatieprijs 10,-. Oriën-
taals buffet (ook vegetarisch) 6,50. 
Opgeven voor het buffet noodzake-
lijk: 06-46795966, info@newenergy-
centre.nl.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur: 
De wanhopige verpletterende over-
weldigende liefde van meneer Bert. 
Jeugdvoorstelling vanaf 4 jaar. 16.00 
uur: Springende Spruiten Disco. 
Jeugdevenement, alle leeftijden.
Nieuwe expositie in Achter de 
Zuilen, ingang achterzijde Bloemen-
daals gemeentehuis, Bloemendaal-
seweg Overveen. Aanvang 15.00 uur. 
De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Try-sessie You can make 
it if you try. Aanvang 17.00 uur. Toe-
gang gratis.
Jeugddienst in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aan-
vang 19.00 uur.
Die Spaerne Ghesellen speelt 
‘Anne Frank, Prinsengracht 263’ in 
de Oude Kerk, Kerklaan/Kerkplein 
in Spaarndam. Aanvang 20.00 uur. 

Maandag 28 april

Maak je eigen onderzetter(s) met 
leuke dierenkop erop. Bij informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg in 
Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 
uur. Kosten 1,50, 4 voor 5,-.
Zaaibakje maken bij Natuur- en 
Milieucentrum Ter Kleef, Kleverlaan 
9 Haarlem. Voor kinderen vanaf 7 
jaar. Van 13.30 tot 15.30 uur. Kos-
ten 3,-.
Filmmiddag voor ouderen in het 
Steunpunt voor Ouderen, Van Oos-
ten de Bruynstraat 60. U kunt een 
mooie film over het huis van Oran-
je bekijken. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang 2,- incl. kopje koffie of thee.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Roald 
Dahl’s De heksen 9+. 15.00/21.30: 
Into the Wild. 16.45: Atonement. 
19.00: Auf der anderen Seite. 19.15: 
Little Miss Sunshin MovieZone. 
21.45: The Band’s Visit.
Muntenveiling van de numismati-
sche kring Haarlem in het Squash-
centrum Haarlem, Kleverlaan 204 in 
Haarlem. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 29 april

Maak je eigen onderzetter(s) met 
leuke dierenkop erop. Bij informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg in 
Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 
uur. Kosten 1,50, 4 voor 5,-.
Zaaibakje maken bij Natuur- en 
Milieucentrum Ter Kleef, Kleverlaan 
9 Haarlem. Voor kinderen vanaf 7 
jaar. Van 13.30 tot 15.30 uur. Kos-
ten 3,-.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Roald 
Dahl’s De Heksen 9+. 15.00/21.30: 
Into the Wild. 16.45: Atonement. 
19.00: Auf der anderen Seite. 19.30: 
Away From Her. 21.45: The Band’s 
Visit.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur: 

Zure Bommen. Jeugdvoorstelling 
vanaf 7 jaar.
Swingsteesjun Koninginnebal van 
20.00 tot 01.00 uur. Toegang 6,50 tot 
21.00 uur, daarna 8,-. Station Haar-
lem, 2e wachtkamer, perron 3a. 
Dress code s Oranje, muziekstijl ja-
ren 70/80/90.
Stadsschouwburg Velsen: Sara 
Kroos in ‘Bries’. Uitverkocht.
DJ Peter en The Soul Brothers 
treden op in Café IJmuiden. Toe-
gang gratis.
De Haerlemsche Koninginnedag 
in de Lichtfabriek, Minckelersweg 2 
Haarlem. Aanvang 22.00 uur. Toe-
gang voorverkoop 15,-/14,-.

Woensdag 30 april

Koninginnedag!
Zie voor programma’s elders in de-
ze krant.
Speeltuin De Veilige Haven is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.
DJ Bas en diverse artiesten in Ca-
fé IJmuiden.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Auf der 
anderen Seite. 19.30: Away From 
Her. 21.30: Into the Wild. 21.45: The 
Band’s Visit.

Donderdag 24 april

Expositie aquarellen Dana Slot-
boom in Verpleehuis Velserduin, 
Nic. Beetslaan Driehuis. Tot en met 
30 april
IVN Zuid-Kennemerland orga-
niseert een excursie over het land-
goed Leyduin met als thema: ‘Voor-
jaar!’. Vertrek 19.00 uur bij parkeer-
plaats Leyduin, Manpadslaan in 
Heemstede.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Auf der 
anderen Seite. 19.30: Away From 
Her. 21.30: Into the Wild première. 
21.45: The Band’s Visit.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Mannetje met de Lange Lul. 20.30 
uur: Voor volk en vaderland.
Stadsschouwburg Velsen: André 
van Duin met ‘De Nieuwe André van 
Duin Revue’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Falkenberg Farewell’. 
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 25 april

Filmschuur Haarlem: 16.30/19.00: 
Auf der Anderen Seite. 16.45: Atone-
ment. 19.30: Away From Her. 21.30: 
Into the Wild. 21.45: The Band’s Vi-
sit.
Excursie naar Ruïne van Bredero-
de met VU Velsen. Vertrek 19.00 uur 
precies bij de ingang van de ruïne. 
Kosten 7,-.
Genezingsdienst met evangelist 
Jan Zijlstra, Eksterlaan 1 in Haarlem. 
Aanvang 19.30 uur.
Try-out ‘Teens on tour’ in het ge-
meentehuis van Bloemendaal, Bloe-
mendaalseweg 158. Aanvang 19.30 
uur. Toegang gratis.
Swingsteesjun Feestje van 20.00 
tot 01.00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 
uur, daarna 8,-. Station Haarlem, 2e 
wachtkamer, perron 3a.
Die Spaerne Ghesellen speelt 
‘Anne Frank, Prinsengracht 263’ in 
de Oude Kerk, Kerklaan/Kerkplein 
in Spaarndam. Aanvang 20.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: André 
van Duin met ‘De Nieuwe André van 
Duin Revue’. Aanvang 20.15 uur.
Bernd Brackman speelt Beetho-
vencyclus deel IV in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Lt. Gustl - mej. Else.

Zaterdag 26 april

Reddingbootdag bij de KNRM in 
IJmuiden. Om 14.00 uur een optre-
den van shantykoor Nelsons Blood. 
Groot kinderparadijs in de Cronjé-
straat in Haarlem. 
Voorjaarsbraderie bij het winkel-
centrum Marsmanplein in Haarlem-
Noord.
Bloemendcorso van Noordwijk 
naar Haarlem. 
Hergebruikmarkt in het Solidari-
teitsgebouw, Eenhoornstraat 4 in 
IJmuiden. Van 09.00 tot 13.00 uur.
Welvaartsmarkt De Roestige Pot, 
Eenhoornstraat 4 IJmuiden. 09.30 
tot 13.00 uur.
Rommelmarkt bij woonvoorziening 
De Duinpan, Reigersbossenlaan 60 
in IJmuiden.
Oude ambachten herleven in het 
winkelcentrum in Velserbroek. Be-
zoekers kunnen van 10.00 tot 17.00 
uur struinen langs diverse markt-
kraampjes.
Plantenexcursie in Duin- en Kruid-
berg. Verzamelen om 10.00 uur bij 
station Santpoort-Noord.
Planten- en stekjesruilbeurs in 
‘t Brederode Huys achter de Deka-
markt (station Santpoort-Zuid). Van 
10.30 tot 12.00 uur.
Competitiedag rolstoelhockey in 
sportcomplex Tetterode in Over-
veen. Van 10.30 tot 17.30 ur.
Filmschuur Haarlem: 14.15: Roald 
Dahl’s De Heksten 9+. 14.30: Des-
mond en het Moerasmonster 4+. 
16.30/19.00: Auf der anderen Sei-
te. 16.45/21.45: The Band’s Visit. 
19.30: Away From Her. 21.30: Into 
the Wild.
Sponsorschieten bij Korfbalver-
eniging DKV. Rond 16.45/17.00 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden: ThaliaCinemaCafé. Film: 
‘Being Julia’. Aanvang 19.00 uur. 
Kosten 44,50 (film, aperitief, drie-
gangendiner en koffie.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Bunkerrock 10. Local 
Heroes Live. Aanvang 20.00 uur.
Salsa op het station Haarlem, twee-
de klasse, perron 3. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Proefles beginners om 
20.00 uur en workshop gevorderden 
van 20.30 tot 21.00 uur. Toegang 5,-.
Swingsteesjun Dance Classics van 
20.00 tot 01.00 uur. Toegang 6,50 tot 
21.00 uur, daarna 8,-. Station Haar-
lem, 2e wachtkamer, perron 3a.
Die Spaerne Ghesellen speelt 

Donderdag 1 mei

Hemelvaartsdag
Dauwtrappen en nachtegalen. 
Wandeling start om 06.00 uur bij 
ingang Duin en Kruidberg in Sant-
poort-Noord. Aanmelden 023-
5411129 of www.npzk.nl.
Wandelen op Hemelvaartsdag, van-
af speeltuin Nieuw Leven in Spaarn-
dam. Inschrijven 07.00-12.00 uur.
Fietstoertocht IJsclub Nova Zem-
bla Spaarndam. U kunt kiezen uit 
25, 50, 75 en 150 km. Start en finish 
zijn in het speeltuingebouw Nieuw 
Leven, Boezemkade in Spaarndam. 
Speeltuin De Veilige Haven is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.
Filmschuur: 14.30: Desmond en het 
Moersmonster 4+. 15.15/21.30: Into 
the Wild. 16.45/19.00: The Band’s Vi-
sit. 19.15: Away From Her. 21.00: Auf 
der anderen Seite. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Mio Fratello è Figlio 
Unico’. Aanvang 20.30 uur.
Vleermuizen spotten op Landgoed 
Elswout. Tijdig aanmelden, excursie 
is populair via 023-5411129 of www.
npzk.nl (niet op maandag).

w w w.vink vloeren.nl
Ei ken v l o er en , m a s s i ev e p la n ken , p a rke t , la m i na at
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Thuisopbaring 
in nieuw 
verpleeghuis
Velserduin
Het zal niemand zijn ontgaan 
dat in IJmuiden een schit-
terend nieuw verpleeghuis 
Velserduin tot stand is geko-
men, waar elke bewoner een 
eigen kamer heeft. Na een 
overlijden mag de bewoner 
echter niet op deze kamer 
worden opgebaard, omdat 
de kamer, voornamelijk om 
financiële redenen, snel weer 
moet worden bezet.
Vandaar dat de directie van 
Velserduin zich sterk heeft 
gemaakt om in het nieuwe 
Velserduin wel iets te kunnen 
aanbieden, zodat de bewoner 
in ieder geval in Velserduin 
kan blijven. Dit geldt overi-
gens alléén voor de bewoners 
van Velserduin, ook voor de 
bewoners die verblijven in de 
locatie Driehuis van Velser-
duin.
Primeur in de gemeente 
Velsen is de 24-uursrouw-
kamer. De familie krijgt de 
sleutel van de kamer en via 
een eigen ingang kunnen 
zij zelf bepalen wanneer en 
hoelang ze bij hun dierbare 
overledene willen zijn. Er is 
de mogelijkheid om koffie 
te zetten, muziek te beluiste-
ren, of om gewoon rond de 
dierbare overledene te zitten 
en herinneringen op te halen. 
Hiermee wordt het afscheid 
nemen intiemer en dichterbij.
Voor wie wél graag in Vel-
serduin wil blijven, maar niet 
kiest voor de 24-uursrouw-
kamer, is er de mogelijkheid 

om op afspraak op bezoek te 
gaan.
Naast de rouwkamers bevindt 
zich de Stiltekamer. Die is 
bedoeld voor iedereen die
een moment van rust en 
stilte wenst. Deze Stilteka-
mer is met een schuifdeur 
verbonden met de condo-
leancekamer. Zodoende 
wordt het mogelijk, om ook 
afscheidsdiensten te houden 
in Velserduin. 
En tenslotte biedt Velserduin 
de mogelijkheid om na afloop 
een koffietafel of iets anders 
te serveren in het restaurant. 
Dit zal de eerste tijd nog 
wat moeilijk zijn, alles moet 
op gang komen, maar het is 
wel een geweldig compleet 
aanbod.
Deze nieuwe voorziening 
wordt beheerd door Alice 
Loeters persoonlijke uitvaart-
zorg. Zij zorgen ervoor dat in 
nauwe samenspraak met de 
directie, medewerksters van 
Velserduin, de families en 
collega’s, alles verloopt zoals 
gewenst.
Een prachtige nieuwe 
voorziening waar Velserduin 
terecht heel trots op is, omdat 
op deze manier toch ‘thuis’ 
kan worden opgebaard.

Alice Loeters persoonlijke 
uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Het officiële certificaat 

Pré Wonen heeft beste 
corporatiewebsite
Regio - Pré Wonen is de winnaar 
van de Woningcorporatie Web Mo-
nitor 2008. Deze uitslag werd vori-
ge week bekend gemaakt door USP 
Marketing Consultancy en Bet-
ween-us, een adviesbureau voor ef-
fectief en maatschappelijk onder-
nemen. Dit onderzoek geeft corpo-
raties inzicht in hun online presta-
ties ten opzichte van ‘concullega’s’. 
Daarnaast biedt USP praktische 
tips.  
De websites van de 50 grootste 
woningcorporaties zijn onderzocht. 
Pré Wonen kreeg voor haar website 
een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer. 
Vestia in Rotterdam en Mitros in 
Utrecht volgen met respectievelijk 
een 7,8 en een 7,7. De gemiddelde 
score was een 6,5.
Pré Wonen dankt haar koppositie 
onder andere aan de gebruiksvrien-
delijke structuur van de website en 
dat er uitgebreid aandacht wordt 
besteed aan de samenwerking met 

belanghouders, zoals zorginstellin-
gen en gemeenten.
Pré Wonen biedt zo’n 34.000 men-
sen woon- en werkruimte in ruim 
15.000 woningen en bedrijfsruim-
ten. De woningcorporatie is actief in 
de gemeenten Haarlem, Beverwijk, 
Heemskerk, Velsen, Heemstede en 
Bennebroek. Omdat wonen meer 
is dan een dak boven je hoofd, on-
dersteunt Pré Wonen actief de leef-
baarheid in de wijken. Samenwer-
ken met bewoners en gebruikers is 
hierbij het uitgangspunt. Bijzondere 
aandacht is er voor mensen met li-
chamelijke of verstandelijke beper-
kingen.
Pré Wonen hecht veel waarde aan 
de kwaliteit van de dienstverlening, 
daarom is zij aangesloten bij het 
Kwaliteitscentrum Woningcorpora-
ties Huursector. Pré Wonen is hoofd-
sponsor van het ABC Architectuur-
centrum in Haarlem en het Museum 
Kennemerland in Beverwijk.

Medewerkers van Rabobank Velsen en Omstreken gaan iedere week op pad 
met verse appeltaarten

Rabobank helpt een handje
Verkoop uw huis met 
de geur van appeltaart
IJmuiden - Het is bewezen dat een 
lekkere geur bijdraagt aan een snel-
lere verkoop van uw woning. Daar-
om bieden medewerkers van Ra-
bobank Velsen en Omstreken verse 
appeltaarten aan bij huizenbezitters 
die hun woning te koop aanbieden. 
Als financiële dienstverlener helpt 
de Rabobank graag bij het verko-
pen van uw woning!
Heeft u een nieuwe woning op het 
oog, maar bent u nog op zoek naar 
een betrouwbare hypotheekver-
strekker? Rabobank is de nummer 
één in hypotheken, dus met die be-
trouwbaarheid zit het wel goed. On-
ze medewerkers helpen u graag met 
het regelen van alle zaken die bij ko-
pen van een woning komen kijken. 
Met de Rabo HypotheekHulp neemt 
de Rabobank u veel rompslomp uit 
handen, zodat u zich volledig kunt 

concentreren op uw nieuwe keuken 
of de kleur van het behang.
Wilt u meer weten over de financie-
ringsmogelijkheden van uw nieuwe 
woning of over de Rabo Hypotheek-
Hulp? 
Maak dan een afspraak voor een 
vrijblijvend adviesgesprek met één 
van de hypotheekadviseurs van Ra-
bobank Velsen en Omstreken. Zij 
zijn bereikbaar via telefoonnummer 
023-5133540 of via het e-mailadres 
hypotheken&vermogen@velsen.ra-
bobank.nl.
Wist u trouwens dat het afsluiten 
van een hypotheek bij Rabobank 
Velsen en Omstreken momenteel 
extra voordelig is? Als u voor 19 mei 
a.s. een Rabo OpbouwHypotheek af-
sluit, betaalt u de eerste twee maan-
den geen rente. Informeer snel naar 
de actievoorwaarden.

Zin in een nieuwe tuin? Bij Groenrijk van Duijn vindt u volop inspiratie voor 
sierbestrating, planten, blokhutten en nog veel meer 

Inspiratie voor elke tuin
Groenrijk van Duijn 
adviseert op tuingebied
Santpoort-Noord - Elke tuin is net 
zo uniek als zijn eigenaar. Maar tuin-
wensen kunnen met de jaren veran-
deren. Soms is het moeilijk om zo’n 
tuinwens om te zetten in realiteit. 
Gelukkig is er dan Jos Koek, die voor 
Groenrijk van Duijn bij u thuis ge-
heel vrijblijvend tuinadviezen geeft. 
Bij u thuis, want dan kan hij de situ-
atie in ogenschouw nemen en rustig 
met u doorpraten wat u wilt met uw 
tuin. Dit is een heel nieuwe service 
van Groenrijk van Duijn.
Jos Koek is een ervaren hovenier 
die al heel wat mooie tuinen op 
zijn naam heeft staan. Wilt u uw 
tuin door een hovenier laten aan-
leggen of veranderen, dan kan hij 
u een geschikte hovenier aanbeve-
len, met wie u de uiteindelijke plan-
nen maakt en van wie u een offerte 
krijgt. Maar het advies van Jos Koek, 
via Groenrijk van Duijn is gratis en 
geheel vrijblijvend. Dus vraagt u zich 
af of een vijver ook in uw tuin past 
en van welk materiaal die moet wor-
den gemaakt. Of wilt u een speciale 
oplossing voor bestrating of beplan-
ting, dan is Jos Koek de aangewe-
zen persoon voor een goed advies.
Bij Groenrijk van Duijn vindt u ui-

teraard voldoende inspiratie op het 
gebied van bestrating, beplanting, 
tuinmeubilair, blokhutten en beel-
den. Dit voorjaar zijn nieuwe voor-
beeldtuinen aangelegd met leu-
ke combinaties van bestrating, bij-
voorbeeld natuursteen met klinkers. 
Dankzij een nieuwe leverancier die 
zich specialiseert in natuursteen is 
er een veel groter aanbod. Groenrijk 
van Duijn blijft altijd op zoek naar 
de beste leveranciers voor een uit-
gebreid aanbod.
De nieuwe blokhutten die nu staan 
opgesteld hebben een ruime varia-
tie en geven goed inzicht in de mo-
gelijkheden. Als u op zoek bent naar 
een blokhut en nog even geduld 
hebt, kunt u een van deze show-
blokhutten kopen tegen een korting 
van 20 procent. U mag hem dan in 
het oktober zelf afbreken en mee-
nemen, toch nog net op tijd om uw 
tuinmeubilair de winter door te hel-
pen.
Groenrijk van Duijn is een groot en 
zeer goed gesorteerd tuincentrum, 
waar u gemakkelijk alles vindt wat 
u nodig heeft. U vindt Groenrijk van 
Duijn aan Biezenweg 70 in Sant-
poort-Noord.

Koninginnehoeden
op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Traditiegetrouw kle-
den veel bezoekers van Landgoed-
fair Beeckestijn in Velsen-Zuid zich 
op en top voor een dagje stijlvol bui-
tenleven. Omdat één van de fairda-
gen dit jaar op Koninginnedag valt, 
is er alle reden voor een éxtra fees-
telijke outfit. En dan mag een konin-
ginnehoed natuurlijk niet ontbre-
ken. De organisatie nodigt daarom 
alle dames uit om hun mooiste hoed 
te dragen op 30 april. De dame met 
de meeste bijzondere creatie, lekker 
gek, uitbundig of juist superchique, 
maakt kans op een fraaie prijs. 
Op Koninginnedag loopt er een fo-
tograaf rond op Beeckestijn om al-
le gehoede dames te portretteren. 

Om 16.00 uur wordt op het podium 
bekend gemaakt wie zich Koningin 
van Beeckestijn mag noemen met 
de allermooiste hoed. De winnares 
krijgt een bijzonder bloemrijk schil-
derij van een kunstenares met een 
vorstelijke naam: Beatrix Frederiks. 
Beatrix schildert onder meer tulpen, 
rozen en papavers en maakt van ie-
dere bloem een originele creatie. 
Ze ziet graag dat haar werk men-
sen raakt als een verliefdheid. Wie 
een voorproefje van haar schilderij-
en wil, wandelt tijdens Landgoedfair 
Beeckestijn naar haar stand op de 
Hoofdlaan. 
Dus: dress up en colour your life op 
Beeckestijn!
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Met kind en kinderwagen 
op het dievenpad
Haarlem - Op  donderdag 10 april 
zag een politieman in zijn vrije tijd 
dat een man en een  vrouw in een 
drogisterij bezig waren met de dief-
stal van diverse goederen.
De man liep met een klein kind op 
zijn arm, terwijl de vrouw tal van ar-
tikelen in de kinderwagen stopte. 
Toen het stel deze artikelen niet af-
rekende en de winkel uit wilde lo-
pen, alarmeerde de oplettende poli-
tieman het  winkelpersoneel en kon 
de vrouw worden aangehouden. 
De man was er met het kind op zijn 
arm al vandoor. De vrouw bleek een 
34-jarige Armeense die in Haarlem 
verblijft. De kinderwagen is in be-
slag genomen. In de wagen zat een 
speciaal voor diefstal geprepareer-
de tas. 

De vrouw ontkende bij verhoor de 
diefstal,  maar gaf later toe de ar-
tikelen te hebben gestolen. In haar 
woning troffen politiemensen dozen 
vol met gestolen artikelen, waaron-
der tientallen scheermesjes, potten 
gel en honderden flesjes parfum, 
afkomstig uit diverse drogisterijen 
en parfumerieën. Verder troffen de 
agenten ruim 15.000 euro aan con-
tact geld en geprepareerde tassen 
aan. Alle aangetroffen goederen zijn 
in beslag genomen. 
Uit het ingestelde onderzoek bleek 
dat de andere verdachte een 34-
jarige landgenoot van de vrouw is. 
Naar deze man wordt nog gezocht. 
De vrouw zit nog vast. Het onder-
zoek naar de strooptochten van de 
verdachten wordt voortgezet.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, 
tel. 0255-514204.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u te-
recht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk 
en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 
0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: Voor mensen in uiterste 
financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedsel-
pakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, 
www.voedselbankvelsenn.nl

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Welvaartsmarkt 
De Roestige Pot
IJmuiden - Op zaterdag 26 april is 
er van 9.30 tot 13.00 uur een wel-
vaartsmarkt in het onderkomen bij 
de Solidariteitsmarkt aan de Een-
hoornstraat 4 in IJmuiden. Er kun-
nen ook goederen worden afgege-
ven. Heeft u goederen, die u zelf ab-
soluut niet kunt brengen, dan kunt u 
een van de volgende nummers bel-
len: 0255– 511674 of 023–5378213,  
dan wordt een en ander (in over-
leg) opgehaald. De totale opbrengst 
van de markt wordt afgestaan aan 
Stichting X-Y (www.xminy.nl), die 
hiermee projecten in de derde we-
reld ondersteunt.

Velsen onderkent 
klimaatafspraak
Velsen - Wethouder Ockeloen zal 
vandaag in Zaanstad namens de 
gemeente Velsen zijn handteke-
ning zetten bij de Klimaatafspraak. 
Bij de uitvoering van het milieube-
leid zijn de subsidies van de pro-
vincie Noord-Holland van groot be-
lang. Velsen kan alleen in aanmer-
king komen voor deze subsidie in-
dien de Klimaatafspraak is onderte-
kend. Noord-Holland stelt subsidies 
ter beschikking voor energiebespa-
rende maatregelen bij bestaande 
bouw, zoals woningisolatie. 

Verenigingen 
mogen subsidie 
later aanvragen
Velsen - Voor verenigingen die 
jaarlijks gemeentesubsidie aanvra-
gen geldt dit jaar een latere inzend-
termijn. Dit omdat de verenigingen 
nog niet op de hoogte zijn gesteld 
van de nieuw uitgangspunten voor 
2009. Om te voorkomen dat vereni-
gingen zelf uitstel vragen, is de in-
dieningstermijn verlengd tot 1 juli. 

Positief saldo 
voor gemeente
Velsen - De jaarrekening voor de 
gemeente Velsen vertoont opnieuw 
een positief saldo. Over 2007 is men 
op een rekeningresultaat  van mi-
nimaal 11.580.000 euro uitgekomen. 
Mogelijk wordt dit bedrag nog iets 
hoger nadat is vastgesteld welke 
bedragen al dan niet uit reserve-
posten mogen worden betaald. De 
accountant noemde de financiële 
administratie van de gemeente Vel-
sen zowel rechtmatig als doelmatig 
in orde, wat een groot compliment 
is. Het positief resultaat wordt me-
de veroorzaakt door de verkoop van 
ReinUnie. 

Inspraak 
parkeerbeleid
Velsen - Op het Parkeerbeleids-
plan Velsen zijn veel inspraakreac-
ties gekomen. Een aantal daarvan 
hebben geleid tot aanpassingen in 
het plan. De reacties kwamen niet 
alleen van inwoners, maar ook be-
langenverenigingen en woningcor-
poraties. Zo leidde de inspraak tot 
meer aandacht voor herstructeri-
ningsplannen. In oudere wijken is 
het parkeerprobleem vaak nijpend 
en moeilijker op te lossen. Op ver-
zoek van de gemeenteraad wordt 
ook het parkeren van fietsen mee-
genomen in het beleid, zodat over-
last door her en der geparkeerde 
fietsen bij scholen en winkels struc-
tureel kan worden aangepakt. Ver-
der leidde de inspraak tot de wijzi-
ging dat verder moet worden geke-
ken dan Velsen-Zuid voor parkeer-
ruimte voor automobilisten die hun 
auto willen parkeren om verder met 
openbaar vervoer te reizen.

Geld voor 
vrijwilligers
Velsen - Organisaties die met vrij-
willigers werken kunnen tot 15 juni 
een gemeentelijke bijdrage aanvra-
gen voor deskundigheidsbevorde-
ring. Per organisatie is een bedrag 
van 400 euro beschikbaar. Dit kan 
bijvoorbeeld worden besteed aan 
een cursus, workshop of training 
voor de vrijwilligers. Aanvragen wor-
den op volgorde van binnenkomst 
behandeld. Er is een totaal bedrag 
van 8.950 euro uitgetrokken voor 
deze subsidie. De gemeente Velsen 
wil met deze mogelijkheid de kennis 
en deskundigheid van vrijwilligers 
in het verenigingsleven bevorderen, 
omdat zij zeer hecht aan het vrijwil-
ligerschap. 

Centrumplan krijgt 
westelijke variant
IJmuiden - De gemeente heeft sa-
men met Initiatiefgroep Ontwikke-
ling Centrumplan gekozen voor de 
Westelijke Variant, tussen Mark-
plein en Velserduinplein. In de on-
langs verschenen kadernota wordt 
omschreven hoe het proces om het 
winkelhart in IJmuiden te verande-
ren verder zal verlopen. De gemeen-
te wil dit gebied met een marktpar-
tij verder ontwikkelen en werkt nu 
aan de uitgangspunten voor het ge-
bied, waarna marktpartijen een of-
ferte kunnen doen. Men wil een 
compacter winkelcentrum met bij 
voorkeur aan twee zijden winkels 
op de Lange Nieuwstraat. Op het 
Velserduinplein en het Marktplein 
komt een aantrekkelijk gebied met 
winkels, wonen en parkeren. Deze 
twee polen met de tussenliggende 
winkels aan de Lange Nieuwstraat 
moet in de toekomst gaan fungeren 
als het winkelcentrum van IJmuiden 
met daghoreca en publieke dien-
sten. Daaromheen komt dan ruim-
te voor dienstverlening, sociaal cul-
turele voorzieningen en wonen. Tot 
dit gebied wordt gerekend de Lan-
ge Nieuwstraat vanaf de Engelmun-
dusstraat tot en met Plein 1945 en 
het Dudokplein. De mogelijkheden 
zijn afhankelijk van oplossingen op 
verkeersgebied.

Nieuwbouw 
Planetenweg
IJmuiden - De gemeente heeft een 
voorstel gedaan voor de ontwikke-
ling van nieuwbouw aan Planeten-
weg huisnummers 278 tot 336. Op 
de plaats van de dertig flats zullen 
29 appartementen worden terug 
gebouwd. Het wordt een gebouw 
van drie bouwlagen met een kap en 
mogelijkheid voor een halfverdiepte 
parkeergarage. De maximale bouw-
hoogte wordt 12 meter. Er wordt een 
parkeerplaats per woning op eigen 
terrein gerealiseerd. Ontsluiting van 
de parkeerkelder gaat via de Steen-
bokstraat. 
De inrit voor garages aan Pleiaden-
plantsoen 170 tot en met 180 kan als 
mogelijk tweede ontsluiting dienen. 
De gevels van de nieuwbouw die-
nen aan te sluiten bij de bestaande 
bouw. De plannen zijn doorgespro-
ken met eigenaar Woningbedrijf 
Velsen. Het Woningbedrijf is verant-
woordelijk voor communicatie met 
de huurders en andere belangheb-
benden.

De in beslag genomen buit

Auto’s weggenomen uit auto-
poetserij; getuigen gezocht
IJmuiden - Onbekenden hebben 
tussen maandag 14 april 17.00 en 
dinsdag 15 april 08.00 uur ingebro-
ken in een autopoetsbedrijf aan de 
Reaumurstraat. In totaal namen de 
inbrekers negen personenauto’s, 
inclusief sleutels mee. Inmiddels is 
één van de auto’s teruggevonden, 
op de Mercuriusstraat in IJmuiden. 
Een andere auto is aangetroffen bij 
een snelkraak bij een benzinestati-
on in Hilversum, afgelopen donder-
dagochtend om 04.30 uur.

De politie onderzoekt de inbraak en 
heeft deze week in de direct omge-
ving van de Reaumurstraat flyers 
uitgedeeld, op zoek naar getuigen.
Mensen die getuige zijn geweest 
van de inbraak of anderszins infor-
matie hebben die de politie kan hel-
pen bij het oplossen van de zaak, 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie in IJmuiden, via 
0900-8844.
Anoniem iets melden kan ook, via 
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Expo Velserduin
Driehuis - Tot en met 30 april kunt 
u in Verpleeghuis Velserduin nog de 
expositie met aquarellen zien van 
Dana Slotboom. Ook kunt u hier 
werk zien dat is gemaakt door be-
zoekers van de Dagbehandeling. U 
vindt Verpleeghuis Velserduin aan 
de Nicolaas Beetslaan in Driehuis.

Turkse Onafhankelijkheidsdag 
en Kinderfeest in moskee
IJmuiden - Zondag 27 april wordt 
een Turks Kinderfeest gevierd in de 
moskee in IJmuiden. Er zullen di-
verse activiteiten plaats vinden voor 
de kinderen, zoals gedichten le-
zen, diverse spelletjes, luchtkasteel, 
schminken en meer. Het Kinderfeest  
begint om 12.00 
uur. De entree is 
gratis en ieder-
een is welkom.
Op 23 april 1920 
is het TBMM 
(Turkse Parle-
ment) opgericht 
en de feitelijke 
Turkse nationa-
le onafhankelijk-
heid begonnen. 
Tegelijk is deze 
dag uitgeroepen 
tot een feestdag voor alle kinderen 
van de wereld. Op 23 april zijn er al-
tijd kleurrijke festiviteiten in Turkije 
en andere plaatsen waar Turkse ge-
meenschappen wonen. Elk jaar rei-
zen er kinderen van verschillende 
landen naar Turkije om deel te ne-
men aan deze feestelijkheden. 
In Ankara richtte Atatürk een par-
lement op dat nog steeds bestaat, 
de Grote Nationale Vergadering. Die 
moest de staat helpen oprichten. 
Op 23 april1 920 kwam de Nationale 
Vergadering voor het eerst bijeen. 
Mustafa Kemal riep deze dag uit tot 
een nationale herdenkingsdag voor 

alle kinderen die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en de oorlog voor de 
nieuwe Turkse staat zijn omgeko-
men. Verder wil hij ieder jaar op 23 
april blijven herdenken dat op die 
dag met de opbouw van de nieuwe 
staat is begonnen. Tenslotte wil hij 

ieder jaar op 23 
april alle kinde-
ren in de nieu-
we staat in het 
zonnetje zetten 
want, zoals hij 
eens zei: ‘Kin-
deren zijn een 
nieuw begin 
voor wat mor-
gen is. Ze moe-
ten als ze vol-
wassen zijn ge-

worden het land 
besturen.’ Kinderen in Turkije krij-
gen die dag veel aandacht, hebben 
geen les, en mogen bijvoorbeeld op 
plaatsen van bestuursambtenaren 
zitten. Het is meer een schoolfeest 
dan een familiefeest. Er zijn veel 
(verklede) optochten en volksdan-
sen. De kinderen dragen gedichten 
voor, dansen en zingen. Bij de lepel-
dans bijvoorbeeld hebben ze in ie-
dere hand twee lepels die ze tegen 
elkaar tikken. De viering geeft ook 
aandacht aan Atatürk, de revolutie 
en de 23ste april. In Turkije hebben 
de kinderen ook op 24 april vrij om 
lekker uit te rusten.

Forteiland en bunkerwandeling
Verborgen schatten 
van IJmuiden aan Zee
IJmuiden aan Zee - Zondag 4 mei 
is de primeur van een nieuwe ge-
zinsactiviteit in IJmuiden: een ex-
cursie naar het Forteiland in com-
binatie met het Lazy Sunday Buffet 
bij het Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach! Deze activiteit wordt iedere 
eerste zondag van de maand tot en 
met zondag 2 november 2008 geor-
ganiseerd en is leuk voor het hele 
gezin.
Om 13.00 uur vertrekt de boot van 
de IJmuidense Rondvaart Maat-
schappij vanuit de haven van IJmui-
den, in de kop van de haven aan 
het Sluisplein. De boot vaart naar 
het historische Forteiland IJmuiden, 
waar je aan de hand van een platte-
grond kunt dwalen door de donkere 
gangen en zalen van dit imposante 
verdedigingswerk. Op basis van be-
schikbaarheid wordt u daarbij be-
geleid door een gids. Deze rondlei-
ding inclusief overtocht met de boot 
duurt twee uur.
Aansluitend kunt u genieten van het 
smakelijke Lazy Sunday Buffet, dat 
van 15.30 tot 17.30 uur geserveerd 
wordt in restaurant De Getijden van 
het Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach. Het buffet bestaat uit diver-
se High Tea specialiteiten, warme en 
koude vis- en vleesgerechten, sala-
des, tapas, sushi en heerlijke des-
serts. Koffie, thee en vruchtensap-
pen zijn inbegrepen. U kunt reser-
veren voor de volgende data: 4 mei, 
1 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 septem-
ber, 5 oktober en 2 november.
De prijzen bedragen: volwassenen 
37,50 en kinderen van 4 tot en met 
6 jaar 14,25 euro per persoon. Kin-
deren tot en met 3 jaar gratis. Voor-
af reserveren is noodzakelijk en dat 
kan bij het Holiday Inn IJmuiden 
Seaport Beach of de IJmuidense 
Rondvaart Maatschappij.

Naast de excursie naar het Fortei-
land, kunt u deelnemen aan een 
bunkerwandeling. Een deskundi-
ge gids neemt u mee voor een cir-
ca 1,5 uur durende wandeling langs 

de diverse IJmuider bunkers. De 
gids vertelt u tal van wetenswaar-
digheden over deze betonnen ko-
lossen uit de Tweede Wereldoorlog. 
De wandeling start om 14.00 uur. 
Aansluitend kunt u genieten van het 
buffet in het Holiday Inn IJmuiden. 
Data hier voor zijn: 11 mei (Moeder-
dag), 15 juni (Vaderdag), 20 juli, 3 
augustus, 21 september, 12 oktober 
en 7 december. Deelname: volwas-
senen 33,00 euro per persoon voor 
de wandeling plus buffet. Voor kin-
deren van 4 tot en met 12 jaar zijn 
de kosten 16,50 per persoon. Kinde-
ren tot en met 3 jaar gratis. Reserve-
ren voor de bunkerwandeling en het 
buffet kan via het Holiday Inn IJmui-
den Seaport Beach, Kennemerbou-
levard 250, 1976 EG IJmuiden aan 
Zee, 0255-566999, e-mail: info@ho-
lidayinn-ijmuiden.nl Zie ook www.
holidayinn-ijmuiden.nl

Koninginnenacht 
in Patronaat
Haarlem - Denk je ook we eens 
weemoedig terug aan die goede ou-
de tijd toen je nog als tiener op de 
dansvloer stond met een fluitje in je 
mond en een smiley op je shirt? Dan 
is The Beginning het feestje voor 
jou! Op deze Koninginnenacht in 
het Patronaat  doen de grootmees-
ters van weleer de begindagen van 
de house herleven. Aanvang 29 april 
23.00 uur, leeftijd 18+.



KONINGINNEDAG IN VELSEN
IJmuiden
Lange Nieuwstraat e.o.
07.00 - 15.00 uur

De Lange Nieuwstraat, Plein 1945 en het 
Marktplein veranderen op Koninginnedag in 
een paradijs voor koopjesjagers. De vrijmarkt 
begint in alle vroegte, als honderden kinderen 
hun koopwaar uitstallen op kleedjes, en 
eindigt meestal in de loop van de middag.

IJmuiden
Kennemerlaan
 
Traditiegetrouw staat het Kennemerplein 
rond Koninginnedag vol met kermisattracties.  
Hier kun je draaien, zwieren en leuke prijzen 
winnen. Van 11.00 tot 23.00 uur.

Café Cheers en Seasons Café organiseren 
weer een groot oranjefeest op de 
Kennemerlaan. Er is gezellige muziek, een 
groot terras, een springkussen, popcorn en 
suikerspinnen en vanaf 15.00 uur verzorgt 
de band Bar-B-Q een live-optreden. Rob, de 
visboer, zorgt voor de lekkerste vis en Het 
Beste Broodje uit Velserbroek verzorgt de 
snacks. Vanaf 19.00 uur verplaatst het feest 
zich naar binnen.
 
Diverse locaties 
in IJmuiden:

SVIJ, Sportpark Zeewijk:  van 10.00 tot 19.00 
uur feest met diverse artiesten, springkussen 
enzovoorts.
Bij Café ’t Centrum,  Kennemerlaan, is het 
dinsdagavond al feest met dj Peter en The 
Soul Brothers. Op Koninginnedag komen dj 
Bas en diverse artiesten bij Café ‘t Centrum. 

Café de Griffi oen aan Frans Naereboutstraat 
9: vanaf 8.00 vrijmarkt voor kinderen, 
opgeven via 06-22603711. Vanaf 14.00 uur 
Sjaak Verkade. Voor iedere klant is er een 
oranjebitter.

Café IJmuiden, Willem Barentszstraat: dj Bas 
en diverse artiesten.
  
IJmuiden
Buurtcentrum De Brulboei
13.00 - 16.00 uur 

Buurtcentrum De Brulboei organiseert net 
als ieder jaar een gezellig feest voor jong 
en oud. Kinderen kunnen een strippenkaart 
kopen voor 2 euro. Er zijn aparte spellen voor 
peuters en kinderen. Volwassenen kunnen 
terecht op het terras, waar optredens 
gepland staan van de Jeugdband van de 
IJmuider Harmonie. Verder komen dj Peter en 
zanger Ramon. Vrijwilligers die willen helpen 
kunnen zich aanmelden via 0255-510652.
8.00 uur: vrijmarkt voor kinderen
13.00 tot 17.00 uur kinderkermis en optredens

Driehuis
Feestterrein Aagtenvonklaan
9.45 - 20.30 uur

Het oranjefeest in Driehuis behoeft nauwelijks 
introductie. Al jaren vormt het veldje aan de 
Aagtenvonklaan een gezellige smeltkroes 
van jong en oud. De ochtend en begin van 
de middag staan in het teken van de jongste 

inwoners van het dorp, in de loop van de 
middag komen de oudere inwoners aan bod.

09.45 uur: Samenzang bij de kerk. Opstellen 
optocht. Wilhelmus bij Koningin Beatrixboom. 
Muzikale optocht.  
11.00 uur: Prijsuitreiking optocht en kleurplaten. 
Kindervoorstelling Mar & Co ‘Lang Leve de 
Koningin’
12.00 uur: Inschrijven spelletjes
12.00-14.30: speelgoedrommelmarkt kinderen
13.00-14.30: Kinderspelen
14.30-16.30: Optreden band ‘Local Heroes’
15.00 uur: Prijsuitreiking kinderspelen
16.00 uur: Start bosloop
circa 16.50 uur: prijsuitreiking Bosloop
17.00 uur:  Optreden band ‘Made in Santpoort’
20.30 uur: Einde festiviteiten

Velsen-Zuid
Feestterrein Van Tuyllweg
10.00 - 17.00 uur

Het oranjefeest in Velsen-Zuid heeft al jaren 
een kleinschalig karakter. Dit is een ouderwets 
feest op wijkniveau. Uiteraard kunnen de 
kinderen zich uitleven bij tal van spelletjes, die 
dit jaar allemaal gelinkt zijn aan het thema 
‘Neptunus’. Aan het begin van de middag 
gaat de bar open voor een traditionele 
versnapering.

10.00 uur: Toespraak, Wilhelmus en vlag hijsen 
in de Torenstraat
10.30 uur: Start kinderoptocht met IJmuider 
Harmonie
Verder op de Van Tuyllweg:
11.15 uur: Ballonnenwedstrijd
11.45 uur: Start kinderspelen
13.30 uur: Terras en bar geopend. Live muziek.
20.30 uur: Einde festiviteiten

Velserbroek 
Vestingplein

Koninginnenacht om 21.00 uur in Polderhuis  
met Feestbeest John , tot 1.00 uur.

Feest op het Vestingplein:
11.30 uur: Kaartje voor ballon ophalen
12.00 uur: Vlag hijsen, Wilhelmus en 
ballonnenwedstrijd
12.05 uur: Start kinderspelen. Munten hiervoor 
verkrijgbaar bij infokraam.
13.00 uur: Kinderparade met aansluitend 
prijsuitreiking
15.00 tot 19.00: ???

15.30 uur: Popidols voor jeugd van 8 tot en 
met 12 jaar. Opgeven via 023-5490282 of bij 
infokraam. 
17.00 uur: Einde festiviteiten op Vestingplein

Velserbroek
VSV-terrein hele dag

Voetbalvereniging VSV organiseert een 
Koninginnedagtoernooi voor Guppen, F-jes 
en E-tjes. Bovendien wacht hen een grote 
verrassing. Dit jaar is er een grote loterij met 

prachtige prijzen, waaronder een lounge 
tuinset. Of doe mee met Raad het Gewicht. Er 
is een grabbelton voor de jeugd.  Er zijn diverse 
optredens van dans en zang met ondermeer 
de Diego’s. Het Koninginnedagtoenooi 
wordt gesponsord door 123 Makelaars uit 
Velserbroek.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan
10.00 - 19.00 uur

Het kermisterrein aan de Broekbergenlaan 
verandert op Koninginnedag in een kolkende 
feestplek voor jong en oud. Er zijn tal van 
activiteiten om de jeugd van Santpoort-
Noord een leuke dag te bezorgen, zoals het 
traditionele Dorpsspel met vossen en andere 
spelletjes. Voor het eerst dit jaar: skelterpulling. 
De dag wordt afgesloten met een optreden van 
de band Trees.

10.00 uur: Start kinderoptocht
11.15 uur: Ballonnen oplaten. Start 
voetbalspelletjes.
11.30 uur: Dance clinic Balletstudio Jolein
11.45 uur: Schminken
12.15 uur: Strijd om Pannabokaal
13.15 uur: Start Dorpsspel
14.00 uur: Beestenboel, zandbak, springkussen
15.30 uur: Skelterpulling
17.00 uur: Prijsuitreiking
17.30 uur: Optreden band Trees
20.00 uur: Einde festiviteiten

Santpoort-Zuid

Er staat een grote tent op het oranjeveldje 
met kramen met drinken, eten, snacks en 
snoep. Om 16.30 uur gaan de hamburgers 
op de barbecue. De prijzen worden laag 
gehouden. Betalen met speciale munten.  

09.30 uur:  Vrijmarkt
11.00 uur:  Vlag hijsen en ballonnen   
  wedstrijd.
11.30 - 13.30 uur: Kinderspelen
13.30 - 14.30 uur: Santpoort-Zuid ‘s Got Talent
15.00 - 16.00 uur: Optreden One Trip Pony met  
  60-er jaren muziek
17.00 - 18.30 uur: Optreden coverband Slammer
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Vrijwilligers gezocht die kunnen 
helpen bij diverse activiteiten. Voor 
interesse kunt u contact opnemen 
met mevrouw Nupoort, telefoon 06-
12650716. Zij is bereikebaar van 
maandag tot en met vrijdag.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-methode, 
d.w.z. iedereen kan in zijn eigen tem-
po een onderdeel van de computer 
onder de knie krijgen. De stichting 
is geopend van 9.30 tot 11.30 en van 
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Vrijdag 25 april: kerrie-
soep, bietjes met slavinken, en als 
dessert een lentevla met slagroom. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
de open tafel. Aan het eind van de 
maaltijd altijd een kopje koffie. Kos-
ten 4,50 euro. Opgeven uiterlijk 2 
dagen van te voren. Woensdag 30 
april is er geen open tafel. Vijdag 2 
mei: tomatensoep, preischotel met 
braadworst en bitterkoekjesval.
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.00 uur (rond 11.30 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 5,50.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. Kosten 15,- per seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). De 
allochtone medemens kan op don-
derdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur terecht.
Expositie olieverfschilderijenm van 
IJmuiden van Gerard Dalman. Ex-
positie is te zien tot 29 april Open 
09.00 tot 17.00 uur, weekend 13.30 
tot 16.30 uur.
Optreden Klavierschippers 
woensdag 14 mei om 19.30 uur. 
Kaartverkoop start 14 april.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur.
Het wijksteunpunt is gesloten op 
Koninginnedag 30 april, Hemel-
vaartsdag 1 mei en eerste en twee-
de Pinksterdag (11 en 12 mei).
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel. Vrijdag 25 april: tama-
ten/cremesoep, macaroni compleet, 
ijs met slagroom en koffie toe. Kos-
ten 4,50. Aanvang 12.30 uur. 
Visio verzorgt een presentatie voor 
blinde en slechtziende mensen. 
Donderdag 24 april. Aanvang 10.00 
uur. Toegang gratis.
Voorjaarskien vrijdag 16 mei. 
Kaartverkoop is van start gegaan. 
Toegang 3,30 euro.
Het wijksteunpunt is op zoek t.b.v. 
de open tafel naar vrijwillige mede-
werkers voor 1 maal per week. Hel-
pen bij voorbereiding, uitserveren 
maaltijd en/of helpen bij de afwas.
Tevens zoeken zij een vrijwillige kok 
voor de open tafel.
Bridge activiteit op donderdag-

avond zoekt nog nieuwe deelne-
mers. Computerles is vol.
Expositie Jeanne van der Ham tot 
en met 12 mei. Toegang gratis. 
Open maandag t/m vrijdag 09.00 tot 
16.30 uur, zondag 11.00 tot 13.30 
uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren 
dat bij het woon- en zorgcentrum 
wil zij een creatieve middag orga-
niseren. B.v. figuurzagen, schilderen 
enz. Deze middagen zullen plaats 
gaan vinden elke eerste dinsdag van 
de maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. Tenslotte kunt u terecht voor 
vele vormen dienstverlening. Tele-
foon wonenplus 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, ieder woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf 
16.00 uur bent u welkom. Opgeven 
maandagmorgen tussen 9.00 en 
10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Vakantiereis naar Lunteren van 9 
juni tot en met 13 juni. Kosten 5 da-
gen volpension 350 euro excl. reis-
verzekering.
Vakantiereis naar Valkenburg van 
21 juli tot en met 25 juli. Kosten 5 
dagen volpension 350 euro, excl. 
reisverzekering.
KBO Velsen en Zorgbalans organi-
seert een 2-daagse reis naar Zee-
land. 14 en 15 oktober. Kosten 125,- 
volpension, inclusief verzekering. 
Opgeven bij Wally de Vies-Ooms.
Afsluiting seizoen vrouwenclub 
Velserboekse Sociëteit op maandag 
28 april om 20.00 uur in De Hofstede 
in Velserbroek. Koten leden2 ,-, niet 
leden 3,- inclusief koffie/thee.
WF Visserhuis, Houtmanstraat 1 
IJmuiden.
Maandag 28 april om 17.30 uur 
filmavond over de Koninklijke fa-
milie. Woensdag 30 april konin-
ginnedagmenu om 12.30 uur. Vanaf 
14.40 uur koninginnedagviering met 
optreden van Guus van de Berghe.

Ouderennieuws

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Cursus Scrapbooking van 6 lessen start (bij voldoende deelname) vrij-
dag 16 mei van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten 30 euro.

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

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Laatste kien op woensdagavond 7 mei. Aanvang 19.30 uur.
Koppelkaarttoernooi bij klaverjasclub Klaversientje. Aanvang 10.30 uur. 

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
Oproep aan alle jongeren op zoek naar werk. CNV biedt een sollicita-
tietraining aan op woensdag 28 mei om 20.00 uur. in het leslokaal. Opge-
ven kan via Minke Wolker, jongerencentrum@dekoe.nl of minkewolkers@
xs4all.nl
Disco met als thema: Hollandsche Pot. Voor kinderen van 12 t/m 15 jaar. 
Toegang 1,50. Disco duurt van 19.30 tot 22.30 uur.

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
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Deze leerlingen bekijken het boekje met de gebundelde brieven

Respect Estafette 
op Vellesan College
IJmuiden - In samenwerking met 
het Bureau Discriminatie, COC Ken-
nemerland en Primo NH werd er op 
het Vellesan College een Respect 
Estafette gehouden. In verschillen-
de lessen ging het over respect en 
begrip voor mensen die te maken 
krijgen met vooroordelen, op grond 
van hun afkomst, geloof, seksuele 
voorkeur of een beperking. De leer-
lingen uit twee groepen 3 Havo cor-
respondeerden ook met deze men-
sen. Deze brieven zijn gebundeld in 
een boekje. Als afsluiting van het 
project werd donderdag het eerste 
exemplaar overhandigd aan raads-
lid Marc Hillebrink. (Groen Links).
Klaas de Vos van het Vellesan Col-
lege vertelt: ,,Als leerlingen te dik 
zijn omdat ze te veel chips eten, dan 
wordt er gezegd: daar moeten we 
wat aan doen. Als ze het criminele 
pad op gaan dan is het weer: daar 
moeten we wat aan doen. We krij-
gen steeds meer taken op ons bord-
je. Maar dit project sluit prima aan 
bij ons antidiscriminatie protocol, 
dus hier willen we graag iets mee 
doen.’’
Verschillende leerlingen lazen hun 

brief die ochtend ook voor. Amanda 
schreef met Gerben, die blind is. Ze 
vertelde hem over haar suikerziekte. 
,,We hebben dus allebei een handi-
cap’’, schreef Gerben terug. ,,Alleen 
die van jou zien de mensen niet, ter-
wijl ze bij mij direct zien dat ik blind 
ben. Ik krijg daardoor eerder te ma-
ken met vooroordelen.’’ Rick corres-
pondeerde met iemand die homo-
seksueel is en vertelde, dat hij ook 
te maken had met een lichte vorm 
van discriminatie: ,,Ik ben half-Indo-
nesisch, op school noemen ze me 
Pinda.’’ Erik schreef met een man 
van Surinaamse afkomst, die terug-
schrijft over vooroordelen: ,,Als ik in 
een winkel ben, dan houdt het per-
soneel mij extra in de gaten. Om te 
zien, of ik niet stiekem iets wegjat.’’  
Marc Hillebrink vertelt de leerlingen, 
dat hij onder de indruk was van hun 
brieven: ,,Om me heen zie ik dat er 
steeds minder tolerantie is en meer 
vooroordelen. In de gemeente Vel-
sen zou meer aandacht besteedt 
moeten worden aan discriminatie. Ik 
hoop, dat jullie naar aanleiding van 
dit project daar verder over na zul-
len denken.’’ (Carla Zwart)

De sloepen liggen klaar voor de start met veel tegenwind

Achttiende 10 Mijl van IJmuiden
Zware sloepenrace
met heel veel wind
IJmuiden - Voor de achttiende keer 
werd afgelopen zaterdag aan de 
Loswal bij de Kleine Sluis de sloe-
penrace de 10 Mijl van IJmuiden ge-
houden. Maar liefst 81 teams had-
den zich ingeschreven. Vorig jaar 
waren dat er 55. De reden: de pun-
ten van deze race tellen mee voor 
het Nederlands Kampioenschap.
De roeiers vetrokken met wind te-
gen, dit maakte het behoorlijk 
zwaar. Renske van team ’t Juiste 
Tuig uit Amstedam is haar handen 
aan het intapen, ter voorkoming van 
blaren. ,,Beter zo dan andersom’’, 
zegt ze. ,,We gingen vorige week 
voor de wind weg en hadden terug 
tegenwind. Dat is behoorlijk afmat-
tend. Maar je leert zo wel je grenzen 
te verleggen.’’ Haar team doet mee 
als voorbereiding op de race Har-
lingen-Terschelling. Frederika van 
de sloep Tom-Tom van Terschelling 
doet voor het eerst mee, omdat haar 
team ook deelneemt aan het Neder-
lands Kampioenschap. ,,Wij zijn wel 
wat gewend’’, lacht ze. ,,Op de Wad-
denzee kan het ook behoorlijk spo-
ken.’’
Wethouder Annette Baerveldt los-
te het startschot vanaf sleepboot 
de Triton van de firma Iskes. ,,Wat is 
dit toch een fantastisch evenement. 
Velsen mag hier trots op zijn’’, zegt 
ze. ,,Dit festijn kan niet bestaan zon-
der de belangeloze inzet van talloze 
vrijwilligers. Zij verdienen alle hul-
de’’, reageert voorzitter Gert Wes-
seling.
Sloep ’t Haakie van de vletterlie-

den startte als nummer 38 als eer-
ste IJmuidense sloep. Verder deden 
voor Velsen nog Epoxydus van Co-
rus mee, Laura G. van de loodsen en 
Mare Liberum en Zeemanshuis van 
de Maritieme Academie. ,,Hou re-
kening met de wind, je waait zo al-
le kanten op’’, waarschuwt speaker 
Jan de Wit.
Het team van ‘t Haakie had het be-
hoorlijk zwaar bij tegenwind, maar 
terug vlogen ze over het water. Bo-
dina Versluis van hetzelfde team 
had het goed bekeken. De heenreis 
zat ze aan het roer, terug roeide ze 
mee. ,,De mannen luisteren wel naar 
me, ze weten dat ik zeg waar het op 
staat’’, lacht ze. De sloep Arad van 
Terschelling had een IJmuidenaar 
aan het roer. Cees Plug is hier ge-
boren en getogen, sinds twintig jaar 
woont hij op Terschelling, waar hij 
voor Staatbosbeheer werkt. Vijftien 
jaar roeide hij mee in de sloepen-
race, dit jaar was hij stuurman.
,,Het was zwaar’’, vertelt hij. ,,Terug 
moesten de mannen langere slagen 
maken, om de snelheid vast te hou-
den. Dat is zwaarder roeien. Ze za-
ten behoorlijk stuk.’’
Er gingen dit jaar veel bekers mee 
naar Terschelling. In het algemeen 
klassement was de eerste prijs voor 
het damesteam van de sloep Ben-
wyves van Terschelling en bij de he-
ren was de Terschellingse sloep Al-
batros eerste. Arad, de sloep van de 
Terschellingse IJmuidenaar Plug, 
werd tweede met slechts acht se-
conden verschil. (Carla Zwart) 

Bernd Brackman

In ‘t Mosterdzaadje
Bernd Brackman
met Beethoven
Santpoort-Noord -  Op vrijdag 25 
april om 20.15 uur vervolgt de pia-
nist Bernd Brackman zijn nu al le-
gendarische Beethoven serie. In dit 
vierde deel worden de sonates 12, 
13, 14 ( de Mondschein) en 15 uit-
gevoerd. 
In september begon de Haarlemse 
Bernd Brackman aan de uitvoering 
van een plan dat hij  sinds zijn kin-
dertijd koesterde. Het uitvoeren van 
alle pianowerken van de componist 
die hem altijd vergezeld. Omdat de 
werken op volgorde uitgevoerd wor-
den ontvouwt het leven van Beetho-
ven zich aan de hand van de mu-
ziek.
Het eerste deel van sonate 12 is een 
Schubertiaans thema met varia-
ties. Het derde deel is de beroemde 
treurmars die op Beethovens eigen 
begrafenis werd gespeeld en waar-
bij de kist mede door Schubert werd 
gedragen.. Het laatste deel is als 
een toccata op het leven. . 
Sonate 13 is een als fantasie ge-
schreven optimistisch stuk. Hoewel 
het vier delen heeft gaat de muziek 
achter elkaar door. 
Sonate 14 is de beroemde Mond-
scheinsonate. Eveneens als fantasie 

opgeschreven. Beethoven werkte 
tegelijkertijd aan verschillende so-
nates. Dit is een werk vol drama en 
hartstocht. Het eerste deel van deze 
sonate is  een prachtig adagio. Het 
is muziek die iedereen raakt.
Sonate 15  wordt de Pastorale ge-
noemd en is in tegenstelling tot al-
le drama van de Mondschein een 
idylle. 
’t Mosterdszaadje aan de Kerkweg 
29 is een half uur voor aanvang 
open. De toegang is vrij, een bijdra-
ge in de onkosten is wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.’

Musical Hair
is besloten
IJmuiden - Vorige week stond in 
deze krant een bericht over de mu-
sical Hair vanhet Ichthus College.
Daar is een voorproefje van te zien 
op 30 mei in de Laurentiuskerk aan 
het Fidelishof. Dit is echter een be-
sloten voorstelling, uitsluitend be-
doeld voor genodigden en dus niet 
openbaar.

Nieuw programma
Stadsschouwburg Velsen
IJmuiden - Het programma voor het 
nieuwe theaterseizoen 2008/2009 is 
klaar. Het belooft een mooi seizoen 
te worden met voorstellingen van 
Bert Visscher, Acda & De Munnik 
en Ruth Jackot. De premieres van 
onder andere Veldhuis & Kemphuis 
en van Purper zullen in de 
Stadsschouwburg Velsen te zien 
zijn. Maar ook mooie toneelavon-
den, swingende musicals, opera’s 
en balletten, jeugdtheater en heel 
veel cabaret. De nieuwe theater-
gids, waarin alles nauwkeurig staat 

beschreven, verschijnt deze week.
Met ingang van het nieuwe thea-
terseizoen wordt er bij de Stads-
schouwburg een nieuw kaartver-
koopsysteem in gebruik genomen. 
Via de website www.stadsschouw-
burgvelsen.nl kunnen bezoekers 24 
uur per dag zelf hun stoelen in de 
zaalplattegronden kiezen. Zij zien 
daar welke stoelen er al bezet zijn 
en welke nog vrij zijn. 
Op vrijdag 25 april om 12.00 uur 
start de kaartverkoop voor het nieu-
we theaterseizoen

Comité 4 en 5 mei Velsen
Wat als we vluchtelingen 
aan hun lot overlaten?
Velsen - In aanloop naar de herden-
king op 4 mei wil het Comité 4 en 5 
mei Velsen u alvast op de hoogte 
brengen van de plechtigheden die 
op die dag plaatsvinden. Tevens wil-
len zij u vragen mee te werken aan 
de bewustwording van jongeren dat 
hun vrijheid niet zo vanzelfsprekend 
is als het lijkt.
‘Solidariteit: de ruggengraat van vrij-
heid’ is het jaarthema voor de activi-
teiten in 2008. Met solidariteit wordt 
de inzet voor de vrijheid van een 
ander bedoeld. Oorlog tekent veel 

mensen voor het leven. Solidariteit 
met oorlogsgetroffenen is noodza-
kelijk om mensen daadwerkelijk te 
‘bevrijden’ van een oorlog, ook als 
de oorlog voorbij is. Gaat een oor-
log ooit uit een mens? Oorlog maakt 
aan alle zijden slachtoffers. Ook aan 
de kant van (voormalige) vijanden is 
veel geleden. Kan dit besef bijdra-
gen aan het afbreken van, maat-
schappelijke, vijandsbeelden?
Vrijheid maak je met elkaar. (bron: 
website Nationaal Comité 4 en 5 
mei) www.4en5meivelsen.nl.

Lange, brede mensen 
gezocht voor commercial
IJmuiden - Op 28 en 29 april wor-
den in IJmuiden opnamen gemaakt 
voor een humoristische commercial. 
Productiehuis Czarevicht is op zoek 
naar lange en/of brede mensen 
vanaf 1.80 meter om in deze com-
mercial te figureren. Er is een ver-
goeding van 100 euro per dag be-

schikbaar. 
Lijkt het u leuk om eens te figure-
ren in een commercieel, dan kunt 
u contact opnemen met Xer via e-
mail: xer@czarevich.nl of via 06-
29042559. Of neem contact op met 
Karen via e-mail karen@czarevich.
nl of 06-41273109.
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Eigenares Evelina en haar collectie

Tijdens braderie Marsmanplein
Hoera! Een babykaart
Haarlem - Hoera! een babykaart is 
een jong en dynamisch bedrijf dat 
zich bezig houdt met het verkopen 
en drukken van geboortekaartjes. 
Hoera! een babykaart is in het bezit 
van maar liefst dertien collecties van 
de meest uiteen lopende soorten.. 
Evelina die de oprichtster is van het 
bedrijf en die de hand heeft kun-
nen leggen op de collecties: ,,k heb 
standaard collecties maar ook  ex-
clusieve, moderne en de wat meer 
klassiekere. Voor iedereen wat wils 
om zo maar te zeggen.’’
Er zijn onder andere Mercard, 
Kennemercard, Intercard, Izzi Pu-
blishing, Buromac, Woezel en Pip. 
Dromelijn is een hele sprookjesach-
tige collectie met kleine lieve kaart-
jes met elfjes. Het bedrijf is gespeci-
aliseerd in service. De boeken wor-

den bij de mensen thuis gebracht-
zodat ze in alle rust samen een mooi 
kaartje kunnen uitzoeken. Daar-
na wordt een vervolg afspraak ge-
maakt om alle wensen te bespre-
ken. Alles gaat op een ontspannen 
en vrijblijvende manier. Na het ma-
ken van een duidelijke prijsbereke-
ning wordt een proefdruk gemaakt 
en na goedkeuring komen alvast de 
enveloppen. Na de geboorte wor-
den de kaartjes langsgebraxht.
Het maken van een eerste afspraak 
kan op zaterdag 26 april aan de 
kraam op de braderie van het Mars-
manplein of telefonisch. Iedereen die 
een afspraak maakt op de braderie 
ontvangt een leuke verrassing. Kijk 
ook op www.hoeraeenbabykaart.nl 
telefoonnummer 06-34710295 of via 
Email:info@hoeraeenbabykaart.nl

Door unieke samenwerking
Vakkundig kozijnherstel
IJmuiden - Timmerbedrijf H. de 
Meer en Schildersbedrijf G. Breed 
werken samen om kozijnen te her-
stellen die houtaantasting hebben. 
Mede door de ervaringen welke 
nu gebundeld zijn kunnen wij vak-
kundig en duurzaam kozijnen her-
stellen en onderhouden. Dit is aan-
zienlijk goedkoper dan een nieuw 
kozijn. Tevens adviseren wij wat de 
beste methodieken zijn om houtrot 
te voorkomen.  Het herstel gebeurd 
door beproefde technieken en met 
door gerenommeerde instanties ge-
teste systemen. Wij zijn door de drie 
grootste leveranciers en instellingen 
gecertificeerd tot systeemspecialist. 
Te weten Repair-Care International, 
Sigma Coatings en Renovaid.
H. de Meer heeft zich gespeciali-
seerd en een ruime ervaring opge-
daan in grootschalig renovatie en 
onderhoudswerk, zowel de aanpak 
als de uitvoering: van kozijnherstel 

tot het vervangen van ramen en 
deuren. Daarnaast zijn alle voorko-
mende timmerwerkzaamheden bin-
nen bereik.
G. Breed heeft zich gespecialiseerd 
als schilder en later als accountma-
nager bij de marktleider in houtrot-
sanerings producten en systemen. 
Mede in dit werk is ervaring opge-
daan als het gaat om advisering en 
aanpak van houtrot. Ook hier wa-
ren allerhande projecten aan de or-
de. Van een enkele rijtjeswoning tot 
projecten van 600 woningen was 
gewoon. 
Tevens heeft hij als verftechnisch 
adviseur een ruime kennis van verf-
systemen en advisering. Wij werken 
voor particulieren, bedrijven en in-
stellingen. 
Mocht u meer willen weten neem 
dan contact op met H. de Meer 06-
53587277 of G. Breed 06-46200649.
Zie ook www.de-meer.eu.

LTB heet voortaan Flynth 
adviseurs en accountants BV
IJmuiden - Na bijna 85 jaar wij-
zigt LTB haar naam. LTB Adviseurs 
en Accountants BV, Brood en Van 
Ewijk/LTB en Procount/LTB gaan in 
de toekomst verder onder de naam 
Flynth adviseurs en accountants BV. 
De adviesorganisatie legt momen-
teel de laatste hand aan de herposi-
tionering van zowel de dienstverle-
ning als de totale uitstraling. Flynth 
realiseert een omzet van circa 65 
miljoen en telt ruim 800 specialisten 
en 23 kantoren. Hiermee behoort de 
organisatie tot de top tien van ad-
viesbureaus in Nederland. 
LTB werd vaak in één adem ge-
noemd met de agrosector en dat is 
en blijft ook voor Flynth een belang-
rijke branche maar de organisatie 
werkt inmiddels voor veel andere 
branches. Flynth biedt een compleet 
pakket diensten aan het hele MKB 
en daarbij past een nieuwe naam. 
Het dienstenpakket wordt constant 
verder uitgebreid en alle diensten 

zullen in elk kantoor beschikbaar 
zijn: alle disciplines en kennis ver-
zameld onder één dak. Flynth ken-
merkt zichzelf als de proactieve en 
betrokken partner voor onderne-
mend Nederland. 
Het brede dienstenpakket strekt 
zich uit van accountancy, juridisch-, 
personeels-, bedrijfs- en belasting-
advies tot aan mediation. Flynth wil 
met kennis van zaken ondernemen 
naast en samen met de onderne-
mer. Een uitgebreid pakket online 
diensten completeert de activitei-
ten van het ambitieuze en succes-
volle adviesbureau dat het komende 
decennium een jaarlijkse groei van 
tien procent beoogt.
Flynth adviseurs en accountants BV 
is helder in zaken en biedt MKB-
brede dienstverlening aan het be-
drijfsleven. 
Persoonlijk en betrouwbaar als van-
ouds, flexibel en vernieuwend naar 
de toekomst.

Win gratis kaarten voor 7 mei
Broadwayhit The World 
Goes ’Round in Velsen
Velsen - The World Goes ’Round 
is een ‘showy feel good’ voorstel-
ling vol humor en afwisseling, welke 
in een rap tempo bekende en min-
der bekende songs van de schrij-
vers Kander en Ebb brengt. Boven-
dien zorgt de spannende combina-
tie van de cast, met artiesten die 
allemaal op hun eigen gebied hun 
sporen meer dan verdiend hebben, 
voor veel leuke verrassingen. The 
World Goes ’Round brengt woens-
dagavond 7 mei een avond vol ver-
maak in Stadsschouwburg Velsen.
De cast van deze show, die is opge-
bouwd rondom de songs van schrij-
vers Kander en Ebb, bestaat uit: 
Jon van Eerd, Mylène d’Anjou, Tony 
Neef, Ellen Evers en Laura Vlasblom. 
‘New York, New York’, ‘Money Mo-
ney’, ‘All That Jazz’, ‘Cabaret’ en ‘Mr. 
Cellophane’. Op Broadway zijn al 
deze songs showstoppers. Voor een 
zogenaamde showstopper wordt de 
show even stil gelegd om de cast 
het ovationele applaus in ontvangst 
te laten nemen.
In The World Goes ’Round komen 
deze showstoppers maar ook vele 
andere pareltjes voorbij; liedjes die 
alle aspecten van het leven bevat-
ten: hoogte- en dieptepunten, hoop, 
stille wensen, intens verdriet en uit-
bundige vreugde. Op Broadway 
won de kaskraker The World Goes 

’Round zo’n beetje elke prijs die er 
te winnen viel. De show is nu voor 
een korte tournee in Nederland.
Humor, romantiek, drama, gewel-
dige melodieën en brutale teksten 
en het enthousiasme en van de cast 
maken van The World Goes ’Round 
een avond om niet te missen en 
om niet te vergeten. Vijf veelzijdi-
ge performers, schitterende vocale 
arrangementen, een live orkest en 
een vindingrijke staging maakt The 
World Goes ’Round tot een heerlij-
ke theateravond met meeslepende 
muziek, humor, romantiek en dra-
ma, waarin de solisten laten zien dat 
zij dit ‘Broadway-niveau’ in Neder-
land heel goed aankunnen. 

Stadsschouwburg Velsen geeft drie 
keer twee vrijkaarten weg aan on-
ze lezers. U moet dan wel antwoord 
geven op de volgende vraag: welke 
solisten zijn te zien en horen in The 
World Goes ’Round? Het antwoord 
onder vermelding van Lezersac-
tie De Jutter/De Hofgeest kan voor 
maandag 28 april om 12.00 uur ge-
maild worden naar juliette@ruudde-
graaf.nl. Iedereen krijgt antwoord.
U kunt natuurlijk ook gewoon kaart-
jes bestellen via de kassa van Stads-
schouwburg Velsen in IJmuiden, via 
0255-515789. De aanvang van de 
voorstelling is om 20.15 uur.

actieLezers

Yannick met de Penaltybokaal

Yannick Zandona wint
Rabobank Penaltybokaal
IJmuiden - De naam verraadt het 
al de van oorsprong Italiaanse jon-
geman Yannick Zandona heeft af-
gelopen vrijdag de felbegeerde eer-
ste Rabobank Penalty Bokaal ge-
wonnen. In de rust van de laatste 
thuiswedstrijd tegen RBC Roosen-
daal was Yannick de beste van de in 
totaal zeven finalisten. In een span-
nende finale schoot Yannick uitein-
delijk het meest zuiverst op de A1-
junioren keeper Paul Leuverman. Uit 
handen van eerste elftal speler An-
thony Correia ontving de winnaar 

op de middenstip de eerste gigan-
tische wisselbeker en uiteraard een 
kleine replica hiervan om thuis neer 
te zetten. 
De Rabobank Penalty Bokaal is een 
gezamenlijk initiatief van Rabobank 
Velsen en Omstreken en Kidsclub 
de Witte Welpen van Stormvogel-
sTelstar. Belangstellenden tussen 
de vier en twaalf jaar kunnen zich 
aanmelden aan via wittewelpen@
hotmail.com. Het lidmaatschap be-
draagt tien euro voor een heel sei-
zoen.

Rob Rinders in de mooie ruimte bij de Felison Terminal

Nu ook verhuur van locatie
Service bij Rinders Catering
IJmuiden – Vorige maand bestond 
Rinders Catering vijftig jaar. Vader 
Rinders startte het bedrijf in 1958. 
Hij verzorgde de catering voor be-
drijven in de Amsterdamse havens 
en later ook voor de passagiers van 
de Tor Line, dat later DFDS Seaways 
werd. De zonen Rob en Jan namen 
in 1990 het bedrijf over. Gevoel voor 
service, verzorgde catering en tevre-
den gasten, daar doen ze het voor. 
Nog steeds verzorgen ze de ca-
tering voor bedrijfskantines in het 
Amsterdamse havengebied, ze ver-
zorgen de catering voor Het Dol-
huys in Haarlem en Rob heeft sinds 
veertien jaar een cateringbedrijf in 
de Felison Terminal. De mooiste plek 
om te werken, vindt hijzelf. ,,Het is 
hier altijd levendig en je bent onder 
de mensen’’, zegt hij. Eerst was er 
een coffeecorner in de hoek van de 
hal van DFDS Seaways, waar passa-
giers van de boot voor koffie of een 
versnapering terecht konden. Daar 
zat het bedrijf goed in de picture. Nu 
is Rinders Catering op een andere 
plek op de begane grond gevestigd. 
Een mooie ruimte die doelgericht is 
ingericht en een mooi uitzicht biedt 
op de Cruisekade.
Het personeel dat in de boven ge-

legen kantoorpanden werkt komt er 
lunchen en de passagiers die met 
de boot naar Newcastle varen ko-
men voor de afvaart nog even wat 
drinken of eten. De menukaart biedt 
aardig wat variatie.
Sinds kort is de ruimte in de avond-
uren ook beschikbaar voor besloten 
feesten. Dit gebeurt in goed overleg 
met de verhuurder, KVSA. Er kun-
nen ongeveer veertig tot vijftig gas-
ten in terecht. Het is heel geschikt 
bijvoorbeeld voor mensen die jarig 
zijn maar thuis niet voldoende ruim-
te hebben om veel gasten te ont-
vangen. Rinders Catering verzorgt 
het feest volledig, zorgt ook voor de 
hapjes. En dit alles in overleg, er is 
veel mogelijk. Op de eerste verdie-
ping van de Felison Terminal is te-
vens de mooie Cruise Lounge be-
schikbaar voor bruiloften, recepties 
en partijen. Deze is geschikt voor de 
wat grotere gezelschappen tot 300 
personen. Ook daar kan Rinders 
Catering de catering verzorgen, van 
eenvoudig tot zeer uitgebreid.
Voor vrijblijvende informatie kan 
contact worden opgenomen met 
Rob Rinders, via de mail rob@rin-
derscatering.nl of telefonisch via 
0653651734.

A Crossroads Deal bij 
strandpaviljoen Noordzee
IJmuiden aan Zee - A Crossroads 
Deal is zondag 27 april te gast bij 
strandpaviljoen Noordzee. De Haar-
lemse blues en boogie-woogie band 
A Crossroads Deal speelt zondag-
middag in paviljoen Noordzee op 
het IJmuider strand.
A Crossroads Deal bestaat sinds 
1993 en is in  die jaren uitgegeroeid 
tot een begrip op de vele bluespo-
dia in binnen en buitenland. Na ve-
le jaren is er een nieuw gezicht te 
bewonderen in de line-up van de 

band, boogie-woogie pianist Martijn 
Schok, volgens de critici een van de  
beste boogie pianisten van Europa, 
is Ed Comaita komen vervangen.
Het repertoire is het best te om-
schrijven als eigentijdse Chicago 
blues aangevuld met eigen num-
mers. paviljoen Noordzee zal zon-
dagmiddag op zijn grondveste kra-
ken, want overal waar de A Cross-
roads Deal. optreedt weten ze er een 
waar feest van te maken. Aanvang 
13.30 uur. De toegang is gratis.

Muzikale meeting Seasons
IJmuiden - Woensdag 30 april 
aanstaande is er eindelijk weer de 
grootste muziekreünie van de ja-
ren 70, 80 en 90. Sinds september 
1998 is Seasons IJmuiden gevestigd 
in het bekende horeca pand aan de 
Kennemerlaan in IJmuiden en sinds 
vijf jaar heeft de organisatie van 
deze dag gekozen om alle muziek-
stromen uit de jaren 70, 80 en 90 
te draaien voor de klanten van de 
toen gevestigde uitgaansgelegen-
heden. Het tijdperk The Ritz, Har-
ry’s en Sharifa is nu verleden tijd en 
mag uiteraard niet vergeten worden. 
Vandaar dat het inmiddels traditie is 
geworden dat de dag voor Hemel-
vaart deze Classics Music Night 

wordt gehouden. Laat dat nu net 
Koninginnedag zijn.
 De vele bezoekers van die tijd zijn 
veelal de kroeg ontgroeid en al of 
niet gelukkig getrouwd met of zon-
der kinderen. Toch gebeurt het te 
vaak, dat oude contacten verloren 
gaan. Uiteraard is dat doodzonde… 
Maar op woensdag 30 april is er 
wederom de mogelijkheid om oude 
vrienden en bekenden te ontmoeten 
uit de periode van The Ritz, Harry’s 
en Sharifa op de klanken van alle 
soorten muziek uit de jaren 70, 80 
en 90. 
De avond begint om 22.00 uur en de 
entree is helemaal gratis. Kijk ook 
op ww.seasons.nl.

Veel te doen bij de Griffioen
IJmuiden - Bij cafe de Griffioen aan 
de Frans Naerenboutstraat 9 gaan 
ze er iets leuks van maken met ko-
ninginnedag. Er is vrijmarkt voor de 
kinderen vanaf 8.00 uur. Dit vindt 
plaats op het plein naast de feest-
zaal en in de zaal zelf. Wie er spul-
letjes wil verkopen, moet zich wel 

even van te voren aanmelden. Dat 
kan bij het cafe of telefonisch via 06 
22603711.
Vanaf 14.00 uur zal zanger Sjaak 
Verkade een spetterend optre-
den verzorgen. Bovendien is er op 
30 april voor iedereen een lekkere 
oranjebitter.

Reddingbootdag 2008
IJmuiden - Zaterdag 26 april is het 
wederom reddingbootdag. De do-
nateurs van de KNRM worden ook 
dit jaar in de gelegenheid gesteld 
om kennis te maken met de orga-
nisatie die zij financieel steunen om 
mensenlevens te redden op zee.
Dit betekent dat alle stations langs 
de Nederlandse kust hun deuren 
openen om de trouwe donateurs 
het materiaal te tonen, kennis te la-
ten maken met de vrijwillige beman-
ningen en kennis te nemen van de 
laatste nieuwtjes en ontwikkelin-
gen. De beide stations, IJmuiden als 
actueel reddingstation en Johanna 
Louisa als PR-station, hebben voor 
deze dag een uitgebreid programma 
opgesteld.
De snelle reddingboot Koos van 
Messel vaart deze dag met groepen 
donateurs evenals de traditionele 
reddingboot Johanna Louisa.
Op het KNRM terrein is het nieuwe 
assortiment aan KNRM artikelen te 
koop. Vaste gast op deze dag is ook 

Neptunesboek. Een rijk assortiment 
historische maritieme boeken.
Martiemverzamelaar Jaap van Dam 
toont een deel van zijn collectie en  
Willem de Loor uit Maassluis ver-
koopt allemanseindjes in alle maten 
en kleuren! 
De SMG IJmond  laat het werk zien 
van de vele modelbouwers die de 
vereniging telt en zo mogelijk zal 
een deel van de modellen ook va-
rend te zien zijn. Scheepsinterieur-
bouwer Martijn Scheerman toont 
het prachtige handwerk van zijn nog 
jonge bedrijf.
Onder het genot van een hapje en 
een drankje kan er geluisterd wor-
den naar de liederen van Nelsons 
Blood. Zij treden op vanaf 14.00 uur 
en presenteren tevens hun nieuwe 
CD.
Voor meer informatie; www.knrm.nl.
Telefonisch bereikbaar via 0255-
548454. Mailen kan met johanna.
louisa@quicknet.nl.
nt.nl

Velsen voor de Derde Wereld
Veilig drinkwater is één 
van de Millenniumdoelen
IJmuiden - Zaterdag 26 april is er 
oude-spullenmarkt in het Solidari-
teitsgebouw aan de Eenhoornstraat 
te IJmuiden van 9.30 tot 12.30 uur. 
Tijdens de markt kunnen spullen af-
gegeven worden voor de verkoop.
Via een brief zijn alle politieke par-
tijen uit de gemeenteraad uitgeno-
digd. Op 22 mei zal in de commis-
sievergadering uitspraak worden 
gedaan over het voortbestaan van 
de verenigingen aan de Eenhoorn-
straat. De politieke partijen zullen 
daarom zelf kunnen komen kijken 
hoe deze verenigingen bijdragen 
aan het welzijn in andere landen. 
Deze keer wordt bij Velsen voor de 
Derde Wereld geld bijeen gebracht 
voor straatkinderen in Kongo. Er 
zullen die zaterdag zo veel moge-
lijk vertegenwoordigers van projec-
ten die zijn of werden ondersteund  
aanwezig zijn. Tussen half elf en half 
twaalf zullen zoveel mogelijk ver-
tegenwoordigers aanwezig zijn. Zij 

zullen met plezier vertellen over hun 
project in Afrika, Azië of Midden- en 
Zuid-Amerika. De koffie van de We-
reldwinkel staat klaar.”
De Democratische Republiek Con-
go komt op het ogenblik veel in het 
nieuws door de binnenlandse on-
lusten, die voor de bevolking het le-
ven heel zwaar maken. In de stad 
Kananga ondersteunt Velsen voor 
de Derde Wereld deze maand een 
organisatie die hulp biedt aan deze 
talloze straatkinderen. De kinderen 
worden tijdelijk opgevangen in kin-
derdorpen. Voor de opvang van de 
kinderen in het kinderdorp is geld 
nodig. In het kinderdorp Kankala is 
dringend behoefte aan schoon wa-
ter. Nu zijn de kinderen aangewezen 
op de rivier, om zichzelf en hun kle-
ding te wassen. Veilig water om te 
drinken kan alleen verkregen wor-
den door het slaan van een put. 
Daar wordt de opbrengst van deze 
markt voor bestemd.

Expositie Kunstencentrum
Werkstukken over oorlog 
van Tender College
IJmuiden - De cursisten van Kun-
stencentrum Velsen hebben naar 
aanleiding van het luisterboek ‘An-
nie’ van Kees van Kooten schilderij-
en gemaakt. Deze zijn te zien in de 
Centrale Bibliotheek van Velsen in 
de hele maand mei.
In samenwerking met Comité 4 & 
5 mei en Bibliotheek Velsen gin-
gen dertien jongeren van het Tender 
College woensdag 23 april in ge-
sprek met getuigen van de Tweede 
Wereldoorlog. Na een lange voor-
bereiding op school, waarbij ze on-
der andere het Verzetmuseum heb-
ben bezocht, hebben de leerlingen 

een interview voorbereid. Er werden 
vragen gesteld over de Tweede We-
reldoorlog maar ook over de daarop 
volgende Koude Oorlog. De getui-
gen van die tijd waarderen het erg 
dat de leerlingen aandacht hebben 
voor dit onderwerp en deden graag 
mee met de interviews.
Tevens hebben de leerlingen werk-
stukken gemaakt naar aanleiding 
van de Koude Oorlog, het bezoek 
aan het Verzetmuseum en het Bun-
kermuseum. Deze prachtige kunst-
werken zijn tot en met 11 mei te be-
zichtigen in Bibliotheek Velsen in 
IJmuiden.
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Preventief herstel gaat verder
Resultaten onderzoek oever 
Noordzeekanaal positief
Regio - De uitkomsten van het uit-
gebreide onderzoek ‘verzakkingen 
schuine walkanten Noordzeeka-
naal’ zijn positief. Er zijn geen gevol-
gen voor de weg naar Spaarndam 
bij pont Buitenhuizen en de natuur-
vriendelijke oever. Ook niet voor de 
primaire waterkering. 
Omdat de weg naar Spaarndam bij 
pont Buitenhuizen dichtbij de oe-
ver ligt herstelt Rijkswaterstaat ook 
daar de oever preventief. Dit herstel 
volgt direct na de herstelwerkzaam-
heden nabij de twee huizen – ten 
westen van de pont Buitenhuizen, 
die in maart zijn gestart. De ver-
wachting was dat deze werkzaam-
heden ongeveer drie weken zouden 
duren. Om alle werkzaamheden zo 
snel mogelijk af te ronden komt in 
de loop van de week nog een extra 
hydraulische kraan op een ponton. 
Rijkswaterstaat verwacht dat bin-

nen zes weken alle werkzaamheden 
gereed zijn.
Uit het onderzoek van februari bleek 
al dat er geen gevolgen waren voor 
de nabijgelegen huizen, gebruikers 
van het Noordzeekanaal en de pri-
maire waterkering. 

Eind 2008 is het Noordzeekanaal, 
de hoofdvaarroute naar Amsterdam, 
op diepte. Door het verwijderen van 
vervuild slib is het hele Noordzeeka-
naal dan weer goed bevaarbaar en 
schoner. Grote zeeschepen kunnen 
elkaar dan door het hele Noordzee-
kanaal weer passeren. De vaargeul 
heeft dan een bodembreedte van 
ongeveer 170 meter en een diep-
te van minimaal NAP –15,50 me-
ter. Rijkswaterstaat baggert ruim 
19 kilometer van het kanaal waar-
bij zo’n 4 miljoen m3 baggerspecie 
vrijkomt.

Dick Schoon nieuwe 
bisschop Bisdom Haarlem
Haarlem - Op zaterdag 19 april 
vond in de kathedrale kerk aan de 
Kinderhuissingel te Haarlem de 
(openbare) verkiezing plaats van 
de 18e bissop van Haarlem van de 
Oud-Katholieke kerk van Neder-
land. Deze verkiezing was als gevolg 
van het overlijden van mgr. dr. J.L. 
Wirix-Speetjens op 29 februari jl. 

Verkiesbaar waren alle priesters van 
de Oud-Katholieke Kerk van Neder-
land, die tenminste vijf jaar in de 
kerk als geestelijke werkzaam zijn 
geweest, de leef-
tijd van der-
tig jaar hebben 
bereikt en nog 
niet met eme-
ritaat zijn. In 
principe zo’n 
24 kandidaten. 
Het actief kies-
recht berustte 
bij de geestelij-
ken van het bis-
dom Haarlem 
en een aantal 
kiesgerechtig-
den uit de ge-
lovigen (leken) 
vanuit de diver-
se parochies uit 
dat bisdom.
De keuze voor 
de 18e bisschop 
van het bisdom 
Haarlem viel za-
terdagmorgen 
na één stem-
ming al op dr. D.(Dick) J. Schoon, 
deken van het bisdom Haarlem en 
pastoor te Amsterdam en tot 31 
september jl. pastoor van de H. En-
gelmundusparochie aan de Wilhel-
minakade te IJmuiden. 
Hij maakte geen gebruik van de for-
mele bedenktijd van twee weken, 
maar aanvaardde de verkiezing. Met 
een meerderheid van 17 van de 23 
uitgebrachte stemmen krijgt de bis-
schop-elect een groot vertrouwen.

Dick Schoon, 49 jaar, werd gebo-
ren in IJmuiden en groeide op in de 
Oud-Katholieke Parochie van de H. 
Engelmundus, waarvan hij later van 
1992 tot 2007 ook pastoor werd, na 
eerst ervaring te hebben opgedaan 
in de parochie Amsterdam in een 
assisterende rol. Naast het pasto-
raat ontwikkelde hij zich tot kerkhis-
toricus en promoveerde in 2004 aan 
de VU te Amsterdam op de disser-
tatie Van bisschoppelijke Cleresie 
tot Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage 
tot de geschiedenis van het katho-

licisme in Ne-
derland in de 
19e eeuw. 
Vanwege het 
formaat werd 
het boek al 
snel De dik-
ke Schoon 
gedoopt.

B e s t u u r -
lijk heeft de 
elect de no-
dige ervaring 
opgedaan als 
pastoor en 
als deken. Hij 
maakt als de-
ken al meer 
dan vier jaar 
deel uit van 
het lande-
lijk bestuur 
(Co l leg iaa l 
Bestuur) en 
heeft de laat-

ste twee jaar zijn voorganger regel-
matig moeten vervangen.

Dick Schoon is een opgewekt mens 
met een grote interesse in één van 
de spirituele wortels - het jansenis-
me- van de Oud-Katholieke kerk, 
die hem zaterdag tot bisschop koos. 
Het is een muzikaal man met een 
mooie zangstem. Hij is gehuwd met 
Lidwien van Buuren, eveneens the-
ologe.

Local Heroes in Witte Theater
Tiende editie Bunkerrock
IJmuiden - Zaterdag 26 april om 
20.00 uur zal de tiende, en daarom 
extra feestelijke, editie van Bunker-
rock plaatsvinden. De zaal wordt 
weer omgetoverd tot hét podium 
voor onze ‘local heroes’. De meeste 
optredende bands hebben een oe-
fenruimte in de popbunker: dat ver-
klaart meteen de naam van het eve-
nement. 
Inmiddels zijn er al plusminus 40 
bands uit de bunker aan de beurt 
geweest, die hun repertoire ten ge-
hore hebben gebracht aan andere 
‘bunkercollega’s’ en muziekliefheb-

bers uit de IJmond. En vanavond 
is het de beurt aan (onder voorbe-
houd): Xinix, Fat Bastards, Plough, 
S.O.S., No Class en Spoorbijster. Na 
de optredens mag er weer in de foy-
er weer gedanst en geswingd wor-
den. 
Bunkerrock 10 is een absolute ‘must’ 
voor iedereen die wil weten wat er 
(zich) op muzikaal gebied (af)speelt 
in de regio! Zie ook www.bunker-
rock.com. 
Tegen inlevering van dit artikel 2 
euro korting. Toegang normaal 6 
euro.

Rit met de stoomtrein 
over het Corusterrein
Regio - De vereniging Corus Stoom 
IJmuiden organiseert van april tot 
en met oktber op de laatste zondag 
van de maand een rondrit met de 
stoomtrein over het staalbedrijfster-
rein. Tijdens de rit wordt een foto-
stop ingelast waarbij de locomotief 
tevens gelegenheid heeft om water 
in te nemen. In de trein is ook voor 
u koffie en frisdranken verkrijgbaar. 
Tevens zijn er toiletten aanwezig. De 
ritprijs voor volwassenen bedraagt 
5 euro, kinderen van 0 tot en met 
12 jaar 3 euro. Kaartverkoop is aan 
het station vanaf 09.30 uur, zolang 
de voorraad strekt. De trein vertrek 
vanaf station Velserbosch om 10.45 
uur en is terug om 12.15 uur. Bij gro-
te belangstelling wordt er een twee-
de rit gepland. De routebeschrijving 
naar station Velserbosch is als volgt: 

Vanuit Beverwijk volgt u de ANWB-
borden met Corus, nadat u een 
spoorwegovergang met drie sporen 
overgaat bent u op de Wenckebach-
straat. Deze rijdt u uit tot het hoofd-
kantoor Corus. Voor het afgesloten 
hek gaat u links af richting staal-
haven, hier kunt u parkeren. Bor-
den wijzen u verder naar het stati-
on. Eventueel kunt u vanuit Bever-
wijk een treintaxi nemen. De Corus 
stoomtrein rijdt van april tot en met 
oktober op de laatste zondag van de 
maand. 
De eerstvolgende rit is op zondag 
27 april. Voor meer informatie kunt 
u bellen op werkdagen, telefoon 
0251-498384. Zie ook www.csy.nl. 
Kaarten kunnen via  excursietrein@
corusgroup.com gereserveerd wor-
den  

Velsen Centraal over Witte 
Theater en Stadsschouwburg
Velsen - De rubriek Velsen Cen-
traal van Seaport TV wordt deze 
week voor de tweede maal gepre-
senteerd door Dirk van Zonderen, 
directeur van het Witte Theater. De-
ze week praat Dirk met de directeur 
van de Stadsschouwburg Velsen, 
Jacob Bron.
Het zal deze week geen eenzijdig 
interview worden, want halverwe-
ge de uitzending zullen beide direc-
teuren niet alleen van stoel wisselen 
maar ook van taak: de interviewer 
wordt gast en omgekeerd. 
Dirk start  als interviewer en hij zal 
Jacob onder andere aan de tand 
voelen over de programmering in de 
Stadsschouwburg en over de keu-
zes die daarin gemaakt worden. Het 
tweede deel van het programma 

neemt Jacob die taak over en gaat 
hij Dirk vragen stellen. Wie de beide 
heren een beetje kent, weet dat het 
een boeiende, verrassende, onthul-
lende en waarschijnlijk ook scherpe 
uitzending gaat worden waarbij de 
komische noot niet zal ontbreken. 
De opnamen voor het programma 
zijn op maandag 21 april om 13.00 
uur in de foyer van het Witte The-
ater.  Dit onderwerp is te zien en te 
horen in de uitzendingen op vrijdag 
25 april, zaterdag 26 april en maan-
dag 28 april om 18.00 uur. Kijkers 
kunnen deze uitzendingen van on-
der regie van Edwin Woning zien via 
de Velser TV-kabel op S12++ (fre-
quentie 240 mHz). Nadere bijzon-
derheden staan op teletekstpagina 
331 van Seaport TV.

‘Verplichte Figuren’ is een musical boordevol tegendraadse humor, prachtige 
liedjes en knettergekke typetjes (foto: Ben van Duin)

Stadsschouwburg Velsen
Musicalcomedy ‘Verplichte 
Figuren’ in Velsen
Velsen - Musicalsterren Alex Klaa-
sen, Jelka van Houten en Ellen Pie-
ters schitteren vrijdag 2 mei (20.15 
uur) samen in de musicalcome-
dy ‘Verplichte Figuren’. Een musi-
cal boordevol tegendraadse humor, 
prachtige liedjes en knettergekke 
typetjes.
‘Verplichte Figuren’ is een hilarische 
musical waarin de verhaallijnen van 
verschillende personages door el-
kaar heen lopen, in de stijl van hit-
films als ‘Alles is Liefde’. Een bon-
te stoet aan grappige en tragische, 
leuke en rare, oude en jonge, sneue 
en spannende figuren trekt aan het 
publiek voorbij. Gaandeweg groeien 
deze wonderlijke, maar o zo herken-
bare personages steeds meer naar 
elkaar toe. ‘Verplichte Figuren’ gaat 
over twaalf mensen die wachten op 
het moment dat het meeslepende 
leven gaat beginnen. Zij wachten op 
een prins op een wit paard, of een 
prinses op een wit paard, of des-
noods alleen op een wit paard. Ie-
dereen wacht hoe dan ook op iets 
groots en meeslepends.
Tot zij de kans krijgen hun leven een 
stukje terug te spoelen en op te pik-
ken vlak voor het mis ging. Vlak voor 
dat verkeerde huwelijk, die niet ge-
plande baby, die foute baan. Zou 
dán eindelijk alles goed komen? 
Maar ja, wat nou als het tegenvalt? 
En alles eigenlijk alleen maar min-
der wordt.
Leef mee met doldwaze typetjes als 
de tapijtverkoper met bindingsangst 
Rico en de altijd maar mopperen-
de bejaarde Thea. En krijg het ant-
woord op ‘levens’vragen als ‘waar-
om hunkert een man in een midlife-
crisis naar een vrouw in een konij-
nenpak? Waarom ga je wijn proe-
ven bij de maîtresse van je man? En 
waarom kies je voor linoleum als je 
ook mintgroen tapijt kunt kopen?’
De hilarische belevenissen van de-
ze en andere dolkomische typetjes 

krijgt het publiek voorgeschoteld 
door een toptrio uit musicalland: 
Alex Klaasen, Jelka van Houten en 
Ellen Pieters. 
Alex Klaasen is dé meester van de 
typetjes. Of hij nu Jeroentje speelt in 
‘Jan, Jans en de kinderen’, de laffe 
leeuw in ‘the Wiz’, ridder alias hob-
bit Sjoerd in ‘Alles is Liefde’ of Ram-
ses Shaffy en Herman van Veen na-
doet in ‘Kopspijkers’. Jelka van Hou-
ten schitterde als Olga in de musi-
cal ‘Turks Fruit’, waarvoor zij de John 
Kraaijkamp Musical Award won. 
Ellen Pieters tot slot was, net als 
Alex Klaasen, een van de vaste ko-
mische krachten van ‘Kopspijkers’. 
En maakte in de Stadsschouwburg 
Velsen vorig seizoen mooie sier als 
Blonde Greet in de musical ‘Wat 
Zien ik?!’
Ook achter de schermen heb-
ben toppers meegewerkt aan de-
ze gloednieuwe Nederlandse mu-
sicalcomedy. Schrijver van o.a. de 
tv-hit ‘Gooische vrouwen’ Niek Ba-
rendsen tekende voor het scenario. 
En Marcus Azzini (‘Sexual Perver-
sity’ en ‘Hair’) voor de regie. Jurri-
an van Dongen (tekstschrijver van 
o.a. Karin Bloemen en Jenny Are-
an) maakte met Peter van de Witte 
(helft cabaretduo Droog Brood) de 
prachtige liedjes en muziek. En met 
groot succes, getuige de jubelende 
recensie in de Volkskrant. “Beden-
kers Alex Klaasen, Niek Barendsen, 
Jurrian van Dongen en Peter van de 
Witte plaatsen zich met het lied ‘Hou 
het tapijt schoon’ in de beste tradi-
tie van Annie M.G. Schmidt; actueel, 
scherp, controversieel en oergees-
tig.” Een aanrader dus voor musical- 
en comedyliefhebbers.
Prijs: 20,50 euro, CJP 2 euro korting, 
inclusief pauzedrankje en garde-
robe. Informatie: Stadsschouwburg 
Velsen, telefoon 0255-515789 of re-
serveer via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Film, diner en nostalgie
in het Thalia Theater
IJmuiden - Voor liefhebbers van 
film, diner en een goed glas wijn 
heeft Thalia op zaterdag 26 april de 
film ‘Being Julia’ 
geselecteerd voor 
de serie ThaliaCi-
nemaCafé.
Het nostalgische 
Thalia Theater in 
IJmuiden zal op 
deze avond het 
decor zijn van een 
echt ‘nachtclub-
theater’ en kunt 
u tussendoor, ge-
nietend van een 
drie gangen di-
ner en een glaasje 
wijn, deze bijzon-
dere film bekijken 
vanaf Uw eigen 
tafel. 
Londen 1938. To-
neelactrice Julia 
Lambert (Annet-
te Bening) staat 
aan de top, fysiek 
en professioneel, maar haar thea-
tercarrière en haar huwelijk met de 
knappe impresario Michael Gosse-
lyn (Jeremy Irons) zijn benauwend 
en onbevredigend geworden. Ze 
verlangt naar nieuwe dingen en op-
winding. Dan komt de jonge Tom 
Fennell in beeld, die zegt Julia’s 
grootste fan te zijn. Julia vindt zijn 
bewondering onweerstaanbaar en 
besluit dat een romance de beste 
manier is om een midlife-crisis te-
gen te gaan. Ze begint een passio-
nele relatie met Tom en haar leven 
is weer gedurfd en spannend, totdat 

hij haar ruwweg aan de kant zet. Ju-
lia’s wraak zal zoet zijn. 
Het komische drama ‘Being Julia’ 

is gebaseerd 
op het boek 
‘Theatre’ van 
W. Somerset 
Maugham. De 
verfilming lag 
in handen van 
de 67-jarige 
Hongaarse re-
gisseur István 
Szábo (‘Mee-
ting Venus’, 
‘Sunshine’, ‘Ta-
king Sides’). 
De Amerikaan-
se actrice An-
nette Bening 
( ‘A m e r i c a n 
Beauty’) gooi-
de met haar 
titelrol hoge 
ogen op diver-
se filmfestivals, 
ontving een 

Golden Globe en werd ook genomi-
neerd voor een Oscar. Haar gehei-
me liefde Tom wordt vertolkt door 
de jonge onbekende Shaun Evans 
en haar man wordt gespeeld door 
de ervaren veteraan Jeremy Irons 
(‘Dead Ringers’, ‘Reversal of Fortu-
ne’, ‘Kingdom of Heaven’).
Aanvang: 19.00 uur. Toegang: 44,50 
euro (film, aperitief, drie gangen di-
ner en koffie). ThaliaTheater Brees-
aapstraat 52 in IJmuiden. Reserve-
ring en informatie: telefoon 0255-
514217. Zie ook www.thaliatheater.
nl.

Rick Engelkes, Renée Soutendijk en Isa Hoes in ‘Volmaakt Geluk’ (foto: Keke 
Keukelaar)

‘Volmaakt Geluk’ in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In ‘Volmaakt Geluk’ zater-
dag 3 mei (20.15 uur) kruipt Rick 
Engelkes in de huid van de zelfver-
zekerde zakenman Tim. Renée Sou-
tendijk speelt zijn vrouw Ellen, een 
onderkoeld advocate.
Het echtpaar is overtuigd van hun 
volmaakte geluk. Zij hebben de ra-
tionele keuze gemaakt voor elkáár 
en voor hun werk. Voor kinderen is 
geen plaats in hun leven. Een vrien-
din Mara (Isa Hoes) zit in een he-
le andere situatie. Zij wil graag een 
kind, nu het nog kan, maar in haar 
leven is geen plaats voor een man. 
Wanneer zij vraagt of Tim zaaddonor 
zou willen worden, gaat het drietal 
daar rationeel mee om. Aan zoiets 
moet je niet beginnen. 
Maar Tim en Mara beginnen er wél 
aan en krijgen een verhouding. Tim 
wordt verliefd en Mara krijgt een 

kind. Plotseling worden zij alle drie 
geconfronteerd met de emotionele 
gevolgen van hun rationele keuzes.
‘Volmaakt Geluk’ van Charles den 
Tex is het verhaal van drie men-
sen die hun geluk niet willen op-
geven en daardoor in een draaikolk 
van gebeurtenissen terechtkomen. 
In het thrillerachtige plot worden 
de grenzen van geluk genadeloos 
blootgelegd. Geluk moet je afdwin-
gen, zegt men. Maar wat gebeurt er 
als je dat daadwerkelijk doet? Dat is 
te zien in de Stadsschouwburg Vel-
sen. De regie is in vertrouwde han-
den van Peter de Baan. De toegang 
bedraagt 23,50, 22,50 of 21,50 euro, 
inclusief pauzedrankje en gardero-
be. CJP 2 euro korting. Informatie: 
Stadsschouwburg Velsen, telefoon 
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Speelruimte kinderen
IJmuiden - Nu onze regering het 
krijgen van kinderen wil stimuleren, 
wil ik even het volgende opmer-
ken. Ten eerste is het gemeentelijk 
beleid er op gericht om elk stukje 
grond volledig commercieel te be-
nutten, lees ‘volbouwen’.
Er is dus geen enkele ruimte in Vel-
sen waar kinderen veilig naar toe 
kunnen gaan om zich uit te leven 
en spelenderwijs kunnen ontplooi-
en, om over te steken moeten zij 
tussen geparkeerde auto’s doorkij-
ken en de helaas vaak veel te hard 
rijdende voertuigen op snelheid 
inschatten, wat voor kinderen on-
der de tien jaar onmogelijk is, feite-
lijk moet er altijd begeleiding mee 
naar buiten.
In de jaren vijftig waren de straten 
bijna leeg en overzichtelijk. Toen 
konden we als vijfjarige kinderen 
alleen oversteken. Als er een auto 
aankwam hoorde en zag je hem al 
in de verte en wachtte je rustig af. 
Nu heb ik in de ‘ 30 km zones’ zel-
den een auto dertig zien rijden, op 
de Velserduinweg heb ik zelfs een 
BMW kunnen waarnemen die tot 
het eind van de toeren zat in de 

tweede versnelling, hij moet zeker 
negentig hebben gereden, bij kwa-
dratisch toegenomen remweg heeft 
meneer dan een negen keer zo lan-
ge remweg als bij dertig kilometer 
per uur, mits meneer alert zou rea-
geren, maar aangezien deze lieden 
nauwelijks een bewustzijn hebben 
twijfel ik hier aan, voor dit soort zou 
je haast middeleeuwse straffen be-
pleiten. 
Vroeger waren er overal open land-
jes, ook in het ‘centrum’ van IJmui-
den. Kinderen konden kuilen gra-
ven, hutten bouwen, zelf initiatieven 
ontplooien en zich spelenderwijs 
ontwikkelen.
Feitelijk is de toegenomen verve-
ling door thuis alleen maar achter 
de computer te zitten de grootste 
oorzaak van de steeds meer toene-
mende agressie en wangedrag op 
straat, vaak kun je dat de kinderen 
niet eens verwijten, maar wel de 
gemeentelijke volbouwdrift en het 
wangedrag van automobilisten, he-
laas zijn daar ook ouders van kin-
deren bij. 
Pure armoede voor kinderen dus.
Peter Bakkum

Ingezonden brief

Brand in Supportershome
Haarlem - In de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur werd ge-
meld dat er brand was uitgebroken in het supportershome bij de hoofdin-
gang van het Haarlemstadion. Er was sprake van een grote brand die door 
de brandweer is geblust. Er is niemand gewond geraakt. Uit een eerste on-
derzoek bleek dat er mogelijk sprake is van brandstichting. De politie on-
derzoekt wie hiervoor verantwoordelijk is. Mogelijke getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met de politie in Haarlem, tel. 0900-8844. (foto: 
Michel van Bergen)
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De jongens van VSV F1 zijn dolblije kampioenen. Boven v.l.n.r. Paul Spaan 
(trainer/coach), Ozan Kutlu, Steven Rooijers, Aaron Zuidema, Mike van Kuijk, 
Cas Fernhout, Sidney van Pel. Onder v.l.n.r. Dylan Donkers, Mathijs Veldman 
en Stijn Moreira.

VSV F1 door hard 
werken kampioen
Velserbroek - VSV F1 voetbalde op 
19 april 2008 hun kampioenswed-
strijd. Tegenstander Velsen was in 
verband met een jeugdkamp met 
een versterkt team naar Velserbroek 
gekomen. Bij beide teams was dui-
delijk te zien dat zij wilden win-
nen. Door de spelers werd hard ge-
werkt en de supporters moedigden 
hard aan.  Velsen scoorde het eerst, 
maar het was VSV F1 dat aan het 
eind van de strijd dolblij met een 2-

1 overwinning het veld verliet. Want 
hiermee was VSV F1 kampioen ge-
worden! Wat een spanning en wat 
een feest!  Sponsor Glazenwas- en 
schoonmaakbedrijf Van Kuijk had 
voor een heerlijke taart gezorgd. 
En Hexapoda Ongediertebestrij-
ding gaven alle VSV-F1-spelers een 
prachtige beker. 
Trainer/coach Paul Spaan kreeg van 
zijn team een welverdiende gouden 
duim. 

Jeugdvoetbal bij
Terrasvogels
Santpoort-Noord -  Voetballers van Santpoort opgelet. Wie het school-
voetbal ook zo leuk vond en er over denkt om lid te worden van een club: 
dé Santpoortse voetbalclub, Terrasvogels, heeft er graag nieuwe jeugdleden 
bij. Kinderen van 9, 10 of 11, kunnen meedoen aan de trainingen op maan-
dagmiddag of woensdagmiddag om 17.30 uur aan Sportlaan 3 in Santpoort-
Zuid en meld je aan bij Koen of Roel.
Langskomen op het sportpark op zaterdagochtend 19 april kan ook. Daar 
staat voor de kinderen en hun ouders een drankje klaar.

Nuansa Seni Indonesia

Santpoort-Zuid - De laatste voor-
stelling van dit seizoen die het Zon-
dagMiddagPodium in Velsen pre-
senteert is zondag 27 april in ’t Bre-
derode Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 in Santpoort-Zuid. 
Belangstellenden kunnen het optre-
den meebeleven van Nuansa Seni 
Indonesia, een begrip als het gaat 
om het vertolken van een aantal be-
langrijke Indonesische dansen.
Kaarten à 3 euro zijn verkrijgbaar bij 
alle ZoMiPo-locaties en zondag aan 
de zaal. De voorstelling begint om 
14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de 
zaal open.
Nuansa Seni Indonesia is een be-
grip als het gaat om het vertolken 
van een aantal belangrijke Indone-
sische dansen. 
Als dansgroep heeft zij onder meer 

de volgende dansen in het reper-
toire: Ceremoniële dansen, klassie-
ke Javaanse dansen, liefdes dan-
sen, gevechtsdansen, nieuwe cre-
atie’s uit Yogyakarta en Solo, Bali-
nese dansen, Sumatraanse dansen, 
dansen van Kalimantan en last but 
not least dans op moderne Indo-
nesische muziek. Naast het dansen 
heeft Nuansa Seni Indonesia ook 
een naam hoog te houden met zan-
geres Sofiana en haar zeer uiteenlo-
pende repertoire.
Zij zingt in diverse muziekstijlen: 
van Jazz en Rock & Roll tot de me-
lancholieke Indonesische Krontjong. 
De zuiverheid van haar stem is op-
merkelijk. Sofiana is van huis uit een 
Javaanse, geboren op Midden Java 
in de hofstad Yogyakarta en is al-
daar geen onbekende.

ZondagMiddagPodium
Nuansa Seni Indonesia 

VSV E2 nu ook kampioen
Velserbroek - Zo tegen het eind van de voetbalcompetitie zijn er natuur-
lijk weer kampioenen te huldigen! Afgelopen zaterdag moest de E2 van VSV 
thuis tegen FC Uitgeest. Een hele belangrijke wedstrijd want de winnaar 
was ook meteen kampioen! De vorige keer verloor VSV nog met 3-1 van 
FC Uitgeest dus de mannen waren extra gemotiveerd. Een beetje nerveus 
stonden alle supporters langs de kant aan te moedigen. Gelukkig hadden 
de mannen er  zelf  weinig last van en werd er meteen goed aangevallen. Al 
snel werd de 1-0 gemaakt. En daar bleef het niet bij. Door prima overspel en 
goed voetbal was de eindstand 2-1 voor VSV! Het hele team vloog juichend  
naar Toby, de trainer/coach, toe. En net als bij Ajax ging de coach en de E2 
met kleding aan onder de douche.

Jongeren koken voor Zonnebloem op het ROC Nova College

Cursisten ROC Nova College 
koken voor Zonnebloem
Santpoort-Noord - AKA-cursisten 
Horeca van het ROC Nova College 
hebben woensdagavond 16 april 
op de locatie Roos en Beeklaan in 
Santpoort-Noord een driegangen 
diner verzorgd voor mensen met 
een lichamelijke beperking. Voor 
beide partijen een bijzondere ont-
moeting.
De afspraak voor het Zonnebloem-
diner is gemaakt op de Beursvloer 
Haarlem 2007, een uitwisseling men-
sen, kennis, producten en diensten 
van bedrijven, maatschappelijke or-
ganisaties en verenigingen.
De Nationale Vereniging de Zonne-
bloem zet zich in voor mensen met 
lichamelijke beperkingen. Vooral 
mensen voor wie persoonlijk contact 

en deelname aan het maatschappe-
lijk leven niet vanzelfsprekend zijn. 
Het etentje bij de cursisten van het 
Nova College is een goed voorbeeld 
van de activiteiten die de Zonne-
bloem organiseert. Voor meer infor-
matie, website www.zonnebloem.nl
AKA staat voor Arbeidsmarktge-
kwalificeerd Assistent. Dat is een 
brede opleiding op mbo niveau 1 
waar extra begeleiding geboden 
wordt. Jongeren die hun vmbo di-
ploma niet behaald hebben, kunnen 
hier een nieuwe start maken. Daar-
na kunnen ze gaan werken of door-
stromen naar een beroepsopleiding 
op niveau 2. Voor meer informatie, 
telefoon 023-5302010 en website 
www.novacollege.nl.

Dorpshuis Het Terras
zoekt (amateur)kok
Santpoort-Noord - In Dorps-
huis Het Terras in Santpoort-Noord 
wordt iedere woensdagavond voor 
ongeveer 30 senioren in een ge-
zellige sfeer een maaltijd verzorgd. 
De kok stelt zelf een menu samen, 
doet de inkopen en maakt met be-
hulp van een kookploeg de maaltijd 
klaar. Een van onze koks heeft we-
gens gezondheidsredenen helaas 

moeten stoppen.
Zij zijn dus dringend op zoek naar 
iemand die in overleg bijvoorbeeld 
één maal per 4 of 6 weken voor de 
mensen zou willen koken. Denkt u 
nu, dit is echt iets voor mij (u hoeft 
nier perse kok te zijn, maar mis-
schien vindt u het leuk om te koken) 
dan kunt u voor inlichtingen terecht 
bij telefoonnummer 06-54685470.

Excursie naar Ruïne van 
Bederode met VU Velsen
Santpoort-Noord - Volksuniversi-
teit Velsen organiseert op vrijdag 25 
april om 19.00 uur een excursie in 
de ruïne van Brederode. 
Berto de Jong, de nieuwe slotvoogd 
van de ruïne vertelt in de slotkamer 
bij de open haard over de geschie-
denis van dit eeuwenoude kasteel 
dat tot ruïne vervallen is.
Hij laat vertrekken van het kasteel 

zien dat uniek is vanwege zijn stra-
tegische ligging aan de voet van de 
Hollandse duinen. 
Gestart wordt bij de ingang van de 
ruïne om 19.00 uur precies. 
Er zijn nog enkele toegangskaarten, 
à 7 euro per persoon, telefonisch te
bestellen op telefoonnummer. 0255-
519313 of 06-10571529 of via de 
website www.vu.velsen.net.

Toch wonen 
in Torenstraat 5
Velsen-Zuid - Na jarenlang gekis-
sebis over een woonbestemming 
voor Torenstraat 5 in oud-Velsen, 
viel deze week uiteindelijk de defi-
nitieve beslissing: op de bovenver-
dieping mag een woning komen. 
De gemeente verkocht in 2001 het 
pand met als doel: kantoor. 
Een opvolgende reeks van eigena-
ren zag echter geen verhuurmoge-
lijkheid. Het pand werd twee jaar 
anti-kraak bewoond. Bij doorver-
koop van het pand zijn de algemene 
voorwaarden niet altijd juist toege-
past, waardoor de huidige eigenaar 
niet langer gebonden is aan de kan-
toorbestemming. 

Het gebruik van de begane grond 
blijft wel kantoorbestemming. De 
gemeente had destijds veel geld 
kunnen verdienen op het pand als 
meteen met woonbestemming was 
verkocht.

Geen schuur 
Tolsduinerlaan
Velsen-Zuid - De bouwvergunning 
voor een berging annex overkap-
ping voor het rijksmonument ge-
legen aan Tolsduinerlaan 1 is door 
de gemeente afgewezen. Het pand 
is gelegen in park Schoonenberg. 
De bouwaanvraag is volgens de ge-
meente in strijd met het bestem-
mingsplan Parken en Landgoede-
ren. De gemeente is eigenaar van 
de grond die in erfpacht is uitge-
geven. De gronden staan als tuinen 
geboekt en mogen zonder expliciete 
toestemming van de gemeente niet 
worden bebouwd. 

Gemeen(te) fout 
bij Strawberries
Driehuis - Onlangs heeft overleg 
plaatsgevonden tussen hockeyclub 
Strawberries en de gemeente Vel-
sen. Vlak voor een belangrijk inter-
nationaal hockeytoernooi geduren-
de het Paasweekeinde werd door 
groenvoorzieningen het tijdelijke 
parkeerterrein in beslag genomen. 
Het terrein is officieel bestemd als 
groengebied maar werd jarenlang 
gedoogd als parkeerterrein. De af-
loop van het plantseizoen maak-
te dat (te) voortvarend werd ge-
start met de werkzaamheden. Met 
de hockeyclub is nu afgesproken 
dat binnen twee weken naar op-
lossingen zal worden gezocht voor 
het parkeerprobleem voor auto’s en 
fietsen. Ook moet worden gespro-
ken over toegankelijkheid voor een 
ambulance en betere communicatie 
naar sportclubs in het algemeen.

Aanhouding na 
mishandeling
Velsen-Zuid - De  politie heeft za-
terdag omstreeks 16.25 uur een 32-
jarige man uit IJmuiden aangehou-
den op het sportterrein aan de Tols-
duinerlaan. De man wordt ervan 
verdacht tijdens een voetbalwed-
strijd een 29-jarige Amsterdammer 
mishandeld te hebben. Het  slacht-
offer brak zijn neus. Tegen de IJmui-
denaar is proces-verbaal opge-
maakt. De politie stelt een  onder-
zoek in  naar de exacte oorzaak van 
de mishandeling.

Plantenexcursie 
in Duin- en Kruidberg
Santpoort-Noord - Op zaterdag 
26 april is er een plantenexcursie 
in Duin- en Kruidberg bij Driehuis 
(N-H). Onder leiding van Niko Bui-
ten wordt in dit fraaie natuurgebied 
aan de binnenduinrand in duingras-
land en duineikenbos naar planten 
gekeken. We bekijken onder meer 
het zeldzame Dwerggras en de vi-
ooltjes die er groeien. Van de waar-
genomen soorten wordt een totaal-
lijst gemaakt. De excursie duurt tot 
ongeveer 16.00 uur (eerder opstap-
pen is mogelijk). Neem een loepje, 
een flora (Heukels’ Flora) en iets om 

te eten en te drinken mee. Hou bij 
de keuze van je kleding rekening 
met teken en eventuele regen. Ver-
zamelen om 10.00 uur bij NS-station 
Santpoort-Noord. Iedere geïnteres-
seerde is welkom.
Doel van de excursie is beter te le-
ren determineren en nieuwe vrijwil-
ligers voor het plantenonderzoek in 
het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land, waarvan Duin- en Kruidberg 
deel uitmaakt, te werven.
Voor verder inlichtingen en opgave: 
Niko Buiten, telefoon 023-5403266 
of 06-12645287.

Fotobeelden van Mat
Jongenelen in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In ’t Mosterd-
zaadje hangen aan de muren wer-
ken van de fotograaf Mat Jongene-
len.
Mat Jongenelen is fotobeeldenaar 
en tekstdichter. Hij is in 1962 in 
Brabant gebo-
ren maar woont 
en werkt sinds 
2007 in Haar-
lem. Naast zijn 
werk op een 
m i d d e l b a r e 
school geeft hij 
zich over aan 
de realisatie van 
onbedwingbare, 
creatieve ‘uitin-
gen’. Iedere dag 
wordt er een 
bont scala van 
woorden aan 
het papier toe-
vertrouwd. ‘De 
dag van mor-
gen zal, steeds 
opnieuw, woord 
en woorden ba-
ren’. Op de ope-
ningspagina van 
zijn website ( www.matjongenelen.
nl ) staat: ‘De Liefde en de Passie’, 
‘Zeg niet dat het eenvoudig is’. ‘Dan 
zou het niet zo groot zijn’.

‘Liefde en Passie’, de terreinen waar 
Mat Jongenelen zich op begeeft.
Het maken van Fotobeelden en het 
schrijven van Poëzie. De ‘dichtsels’ 
geïnspireerd door: de zee, de Lief-
de en nogmaals een zee maar dan 

in betekenis van 
‘het grote buiten’ 
en de dingen van 
alle dag. Fotobeel-
den kunnen wor-
den gecombineerd 
met teksten.
Mat Jongenelen 
werkt aan huis in 
Haarlem en ex-
poseert door heel 
Nederland. La-
ter dit jaar zal zijn 
dichtbundel ge-
presenteerd wor-
den.
De tentoonstelling 
van Mat Jongene-
len is de maand 
april voor en na 
afloop van de con-
certen te bezich-
tigen en tevens 
op afspraak met 

de kunstenaar zelf, telefoon 023-
8110031. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Genezingsdienst met 
evangelist Jan Zijlstra
Haarlem - Evangelist Jan Zijlstra, 
bekend van de Genezingsdiensten 
die hij elke eerste en tweede zon-
dagavond van de maand houdt in 
Leiderdorp, houdt ook genezings-
diensten in het hele land en komt nu 
in Haarlem, in Eksterlaan 1 te Haar-
lem, op vrijdagavond 25 april. Aan-
vang 19.30 uur. 
De afgelopen maanden zijn er tij-
dens de Genezingsdiensten ve-
le wonderbaarlijke genezingen ge-
beurd, waaronder het wonder van 
Janneke Vlot uit Bleskensgraaf, die 
18 jaar ernstig ziek was, en waar 
ook radio en TV aandacht aan heb-
ben besteed.
Vanaf 1998 doorkruist evangelist 

Jan Zijlstra Nederland met zijn Red-
dings- en Genezingsdiensten. In de-
ze diensten wordt altijd op bijzonde-
re wijze de kracht van God geopen-
baard, waardoor mensen aange-
raakt en vernieuwd worden.
In elke dienst komen er dan ook 
mensen met hun nood. Evangelist 
Jan Zijlstra predikt al jaren: ‘Men-
sen, ga met uw nood richting Jezus. 
Ga richting het wonder.’  De bood-
schap is dat Jezus Christus Dezelf-
de is, gisteren, heden en tot in eeu-
wigheid.

De toegang is vrij. Voor informatie: 
`Shelter Haarlem`: 023-5390204 of 
www.shelter-haarlem.nl.

Fotowedstrijd Schoterbos
Haarlem-Noord - De Dag van het 
Park komt er weer aan. Dit jaar vindt 
het evenement plaats op zondag 25 
mei in het Schoterbos in Haarlem-
Noord. Van 12.00 tot 18.00 uur zijn 
er verschillende activiteiten geor-
ganiseerd voor jong en oud, zoals 
schminken, diverse muziekoptre-
dens, een luchtkussen, workshops 
en dergelijke.
Door het grote succes van vorig jaar, 
wordt er wederom een fotowedstrijd 
georganiseerd, die grotendeels 
vooraf plaatsvindt. Het is de bedoe-
ling dat u, als bewoner van Haarlem 
en omstreken, een foto maakt in het 
Schoterbos met als thema ‘Mooi 
Dichtbij’ en hier als motivatie een 
gedichtje bij schrijft (maximaal 8 re-
gels). ‘Mooi Dichtbij’ is dit jaar het 
landelijke thema van de Dag van het 
Park, gekozen door de ANWB. 
Ga dus op zoek naar een mooi plek-
je in het Schoterbos en laat uw cre-
atieve geest tot uiting komen. Maak 

vervolgens een (digitale) foto en 
stuur deze foto uiterlijk woensdag 
14 mei op naar dagvanhetpark2008.
haarlem@gmail.com. Vermeldt u 
hierbij uw naam, leeftijd, emailadres 
en uw gedicht over de foto, in re-
latie tot het thema. Iedereen mag 
maximaal 1 foto + gedicht toestu-
ren. Alle foto’s worden tijdens de 
Dag van het Park tentoongesteld. 
Iedereen kan daar zijn stem uitbren-
gen op de door ons genomineerde 
foto’s met gedichten. De winnaar 
wordt aan het eind van de dag be-
kend gemaakt. De maker krijgt een 
prijs en de foto wordt gepubliceerd 
in de Stadskrant. Aarzel dus niet en 
zorg dat uw foto met gedicht erbij 
gaat hangen.

Voor meer informatie over de Dag 
van het Park kunt u contact opne-
men met Gea Apeldoorn, via e-mail:  
dagvanhetpark2008.haarlem@
gmail.com.

Wandelen op Hemelvaartsdag
Spaarndam - Op Hemelvaartsdag, 
1 mei, organiseert Speeltuin Vereni-
ging ‘Nieuw Leven’ diverse wandel-
tochten in de omgeving van Spaarn-
dam. Wandelaars kunnen zich mel-
den voor de volgende afstanden: 10, 
20 en 30 kilometer. Ook Nordic wal-
kers kunnen goed uit de voeten op 
een van deze tochten.

Inschrijven kan op 1 mei tussen 
7.00 uur en 12.00 uur in het speel-
tuingebouw aan de Boezemkade in 
Spaarndam of via speeltuinnieuw-
leven@quicknet.nl. Het inschrijf-
geld bedraagt 3,50 euro. Informa-
tie kan ingewonnen worden via de 
speeltuin of de site van de speeltuin 
www.speeltuinnieuwleven.nl.
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Waarom erkent college 
de Voedselbank niet?
Velsen - Velsen Lokaal zal de vraag 
waarom het college van Velsen het 
werk van de Voedselbank niet er-
kent, blijven stellen, zolang er geen 
antwoord komt, dat uitgaat van de 
realiteit in plaats van beloftes met 
mooie woorden.
Gesterkt door de actuele melding 
dat de aanvragen voor hulp bij de 
Voedselbanken ook landelijk stijgt 
in plaats van daalt, blijft Velsen Lo-
kaal pleiten voor erkenning van de-
ze vrijwilligersinstelling. Die erken-
ning zal door de gemeente moeten 
bestaan uit centen.
Het College van Velsen zegt dat de 
Voedselbank niet past in het mini-
mabeleid zoals door de gemeente 
wordt uitgevoerd; dat subsidie ge-
weigerd wordt omdat het beoogde 
doel of de activiteit reeds op een 
andere wijze in belangrijke mate is 
voorzien; dat in het jaarverslag van 
Werk en Inkomen 2006 gegronde 
reden is om aan te nemen dat het 
gevoerde beleid in belangrijke ma-
te voorziet in het bestrijden van ar-
moede; dat indien mensen volle-
dig gebruik maken van de beschik-
bare gemeentelijke voorzieningen, 
een beroep op de Voedselbank niet 
noodzakelijk is; dat dit college er-
kent dat niet is te voorkomen dat 
mensen niet worden bereikt door de 
gemeentelijke voorzieningen en dat 
een beroep doen op andersoortige 
voorzieningen wel de realiteit is; dat 
doorverwijzing naar de Voedselbank 
geen onderdeel uitmaakt van het 
standaard werkproces van de afde-
ling Sociale Zaken.
Wat is dan de realiteit in Velsen? 
Ondanks het gevoerde beleid van 
de gemeente en het strenge lande-
lijke aannamebeleid van de Voed-
selbank stijgt maandelijks de be-
hoefte. Het landelijk beeld bevestigt 
dit ook. Realiteit is, dat weldegelijk 
cliënten van de afdeling Sociale Za-
ken door de medewerkers doorge-
zonden naar de Voedselbank. Dat 
het geen onderdeel uitmaakt van 
het standaard werkproces wil nog 
niet zeggen dat deze medewerkers 
hun ogen sluiten voor de realiteit. En 
gelukkig maar!
De vaste kosten van opslag, huur 
en transport van de Voedselbank 
zijn niet afhankelijk van de aantal-
len cliënten. Deze kosten lopen na-
melijk gewoon door en worden nu 

gedeeltelijk opgebracht door dona-
ties van particulieren. Alleen door 
de enorme inzet van de 20 vrijwilli-
gers kan deze hulp nog steeds wor-
den geboden. Maar het einde kan in 
zicht komen als deze gemeente niet 
snel haar verantwoording neemt, 
zegt Velsen Lokaal. Het valt dan 
ook niet te ontkennen dat de Voed-
selbank in Velsen voor minstens 35 
gezinnen -waaronder vele kinderen 
- een onontbeerlijke en noodzake-
lijke hulp biedt. Immers rondkomen 
van 35 euro per week voor een ge-
zin met twee kinderen is in onze sa-
menleving ondenkbaar. Toch is het 
de harde realiteit voor een aantal in-
woners. 
Een paar cijfers: in 2007 zijn er in to-
taal 1711 voedselpakketten uitge-
deeld. Dat is gemiddeld wekelijks 
33 pakketten voor 40 volwassenen 
en 40 kinderen. Begin dit jaar wer-
den 34 pakketten uitgedeeld. Door 
herbeoordeling en het generaal par-
don is dat nu gelukkig gedaald naar 
23 pakketten per week. Uit ervaring 
kan gemeld worden dat dit maar een 
tijdelijk beeld is. Daarnaast zijn er 
een aantal cliënten met hun gezin-
nen, die in de schuldhulpverlening 
zitten en 40 euro per week leefgeld 
krijgen. Daarmee zitten ze boven de 
norm van 150 euro die voor deelna-
me aan de Voedselbank geldt. Ze 
worden op een lijst geplaatst, maar 
ontvangen (nog) geen pakket.
Het college en bijna alle politieke 
partijen in Velsen zeggen dat de 
Voedselbank niet nodig is en dat 
dit fenomeen zo snel mogelijk moet 
verdwijnen. Men beroept zich op 
het armoedebeleid. Velsen Lokaal 
noemt dat een armoedig beleid om-
dat men de ogen en oren sluit voor 
de realiteit. Velsen Lokaal wil ook 
niets liever dan dat de Voedselbank 
verdwijnt, maar zolang de Voedsel-
bank haar bestaansrecht aantoont 
door hulp te bieden aan mensen 
die tussen de wal en het schip zijn 
gevallen, zolang zullen zij erkennen 
dat de Voedselbank een belangrij-
ke schakel binnen onze gemeen-
schap is.
Die erkenning zal moeten bestaan 
uit een gemeentelijke bijdrage uit 
de gelden van de pot Armoedebe-
leid van Sociale Zaken. Velsen Lo-
kaal zal zich daarvoor blijven inzet-
ten.

Planten- en
stekjesruilbeurs
Santpoort-Zuid - Zaterdagoch-
tend, 26 april kunnen plantenlief-
hebbers hun hart ophalen bij ‘t Bre-
derode Huys. Overtollige planten, 
stekjes en zaden kunnen meege-
nomen worden om er een andere 
plantenliefhebber een plezier mee 
te doen. Soms heeft men in de tuin 
plantensoorten staan die zo enthou-
siast groeien dat men er teveel van 
krijgt. Deze planten kunnen meege-
bracht worden naar de ruilbeurs om 
ze aan andere tuinhobbyisten uit te 
delen. Omgekeerd kan men ook in-
gebrachte planten of stekjes in ont-
vangst nemen en met anderen er-
varingen uitwisselen over alles wat 
groeit en bloeit. Ingebrachte stekjes 
en planten graag voorzien van een 
naam. Tussen 10.30 en 12.00 uur is 
iedereen van harte welkom op het 
terras voor ‘t Brederode Huys ach-
ter de Dekamarkt bij station Sant-
poort-Zuid.

Jeugddienst in 
de Nieuwe Kerk
IJmuiden - Op zondag 27 april zal 
een speciale dienst voor jongeren 
gehouden worden in de Hervormde 
Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat 
250 in IJmuiden. De dienst begint 
om 19.00 uur. De voorganger tijdens 
deze dienst zal zijn ds. J van Walsum 
uit Zoetermeer. Muzikale medewer-
king wordt verleend door Gospel 
Groove uit Haarlemmermeer onder 
leiding van Frank Baggerman. Het 
thema van deze dienst is ‘Dat kan 
geen toeval zijn’. Na afloop van de 
dienst is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of frisdrank. 

Velsen-Noord 
vrij van onnodig 
vrachtverkeer
Velsen-Noord - In het nieuwe ver-
keersplan voor Velsen-Noord is ein-
delijk een afdoende maatregel voor 
de overlast van vrachtverkeer dat 
niet in de woonkern van Velsen-
Noord hoeft te zijn. 
Met de ontwikkeling van bedrijfs-
terrein de Grote Hout heeft de ge-
meente meteen besloten een ver-
bindingsweg aan te leggen tussen 
de Grote Hout en de Wijkermeer-
weg. 
Deze weg zal Concordiastraat gaan 
heten. Daarnaast wordt een aan-
tal maatregelen genomen voor be-
staande wegen. Het westelijke deel 
van de Wijkermeerweg tussen de 
Wijkerstraatweg en de oostelijke 
aansluiting op de Concordiastraat 
wordt voor gemotoriseerd verkeer 
afgesloten en als (brom)fietspad in-
gericht. 
De Pontweg tussen de Concordi-
astraat en de Grote Hout- of Ko-
ningsweg wordt afgesloten voor al 
het gemotoriseerd verkeer. De 30 
km/uur status van de Grote Hout- 
of Koningsweg wordt in noordelijke 
richting doorgetrokken tot aan aan 
de spoorwegovergang. 
Wethouder Korf is blij met deze 
maatregelen die Velsen-Noord zul-
len vrijwaren van onnodig vracht-
verkeer.

Koninginnedag in 
Buurtcentrum de Brulboei
IJmuiden - Op woensdag 30 april 
viert Buurtcentrum de Brulboei op 
het plein bij de scholen de jaarlijkse 
Koninginnedag. 
Vanaf 8.00 uur kunnen de kinderen 
een vrijmarkt rondom het Konings-
plein opzetten, alle straten worden 
afgezet, en bewoners worden ver-
zocht om op deze dag hun auto in 
de Helmstraat elders neer te zetten, 
zodat de weg bij de scholen vrij is. 
Vanaf 13.00 uur start de spelletjes-

middag voor alle kinderen die de 
kinderkermis bezoeken. Met strip-
penkaarten voor kinderen zijn er ac-
tiviteiten voor kleine en grote kin-
deren, DJ Peter is aanwezig voor 
gezellige muziek, zanger Ramon 
en Het Staende Tuig zorgen verder 
voor een fantastische sfeer, waar-
bij er ook heerlijke broodjes worden 
verkocht voor elke bezoeker van dit 
feest. Voor meer info: bij de balie 
van de Brulboei: 0255-510652.

Hergebruikmarkt
in Solidariteitsgebouw
IJmuiden - Met gemengde gevoe-
lens kondigt de Stichting Hulp aan 
Zlotoryja de komende hergebruik-
markt in het Solidariteitsgebouw in 
de Eenhoornstraat 4 aan.
Zaterdag 26 april van 09.00 tot 13.00 
uur worden weer spullen aangebo-
den. Met de opbrengst hiervan kan 
de stichting de kosten die het repa-
reren, versturen en brengen van: de-
kens, rollators, linnengoed, bedden, 
pc’s en overige goederen bestemd 
voor het ziekenhuis, de kinder-, de 
gehandicapten- en de bejaardente-
huizen in Zlotoryja in zuidelijk Polen 
betalen.
De transporten zijn nog steeds hard 
nodig. Polen is dan wel lid van de 
Europese Gemeenschap, maar de 
instellingen die de Stichting Zloto-
ryja bedient, liggen echt voorlopig 
nog wel ‘aan de laatste speen’.
Onlangs is echter bekend gewor-
den dat de gemeente de huur van 
het Solidariteitsgebouw heeft opge-
zegd aan de stichtingen die hiervan 
gebruik maken. Of de 80.000 euro 
zullen dan door de zes stichtingen 
zelf moeten worden opgebracht, of 

ze zullen naar een ander onderko-
men moeten uitzien.
Als de gemeenteraad de activiteiten 
van de stichtingen niet als Mondi-
aal bewustwordend beschouwd, zal 
het bedrag à 13.000 euro per stich-
ting per jaar moeten worden opge-
bracht door de stichtingen zelf. Met 
een gemiddelde opbrengst van zo’n 
300 euro per zaterdag en een tien-
tal verkoopzaterdagen per jaar, is dit 
niet te realiseren.
De vrijwilligers zetten zich belange-
loos in voor de doelen, die ze met ei-
gen ogen gerealiseerd kunnen zien 
in de streken waaraan ze hun hulp 
verlenen. Als de opbrengst als huur 
naar de gemeente gaat, spreekt dit 
de vrijwilligers begrijpelijkerwijs veel 
minder aan!
Zaterdag is dus wellicht één van de 
laatste hergebruikmarkten, waarin 
u misschien juist dat ene gebruik-
te artikel vindt waarnaar u op zoek 
was. Kom eens kijken in het Solida-
riteitsgebouw en toon uw solidariteit 
met de tientallen vrijwilligers, die al 
jaren dit bijzondere werk zonder één 
cent vergoeding verrichten.

Geldprijs valt in IJmuiden
IJmuiden – Joke van Leeuwen is 
deze week volledig verrast door een 
camerateam van Veronica’s Trick 
and Treat. De IJmuidense bleek 
10.000 euro te hebben gewonnen 
met haar lot van Dayzers. Dayzers 
- onderdeel van de Nederlandse 
Staatsloterij - lanceerde onlangs 
een vernieuwde loterij voor mensen 
die spelen om te winnen. 
,,Echt zó leuk dat mijn man en ik 
zo’n prachtige prijs hebben ge-
wonnen. Onze twee dochters zijn 
ook heel blij voor ons. En ik reali-
seer het me nog nauwelijks”, rea-
geert Joke.,,We spelen al jaren mee 
met Dayzers en nu is het écht raak!” 
Wat zij en haar man precies met 
het prijzengeld gaan doen, weten 
zij nog niet. “We willen gewoon nog 
even goed nadenken over de beste-
ding van het geld. Normaal gespro-
ken kunnen we heel impulsief zijn, 
maar nu gaan we het eerst laten be-
zinken. Wie weet gaan we er van op 
vakantie of knappen we de camper 
op. Of misschien kunnen we iets 
moois voor onze dochters en klein-

zonen doen.” 
In februari lanceerde Dayzers een 
vernieuwde loterij met een gemid-
delde winkans van 1 op 2. Het ver-
nieuwde Dayzers is geïntroduceerd 
met een opvallende campagne 
met niemand minder dan tennisi-
coon John McEnroe in de hoofdrol. 
Want als er één echte winnaar is die 
niet van verliezen houdt, dan is het 
McEnroe. Naast het laagdrempelige 
karakter van de loterij én de hoge 
winkans, kunnen deelnemers zelf 
hun lotnummer kiezen. Op elk lot 
staat een drieletterige combinatie 
die de speler kan aanvullen met een 
eigen cijfercode van vier cijfers die 
samen een datum vormen. Dus de 
eerste combinatie van twee cijfers 
loopt van 1 tot en met 31, de twee-
de combinatie van twee cijfers van 1 
tot en met 12. Deelnemers kunnen 
losse loten kopen in meer dan 3000 
winkels - waaronder Albert Heijn, 
Primera, Bruna, AKO, Postkantoren 
en tabaksspeciaalzaken - en kun-
nen automatisch meedoen via www.
dayzers.nl

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 19 april 
was bij SV Full Speed de beurt aan 
het Persoonlijk Kampioenschap, ie-
dereen gooit het hele parcours. De-
ze keer waren door afwezigheid 
geen liefhebbers voor het gewone 
teamspel. 
Er waren voor het PK gooien negen 
leden aanwezig, die in twee groe-
pen werden verdeeld, de gooiers 
en de schrijvers. Als het korte par-
cours was gelopen, werden de ta-
ken gewisseld, zodat iedere speler 
het parcours gegooid heeft. De drie 
beste partijen van de straatbaan en 
het bospad van het seizoen, gelden 
voor het kampioenschap. 
De uitslag van de straatbaan is als 
volgt: eerste werd Dirk met 21 scho-
ten en 19 meter. Tweede werd Ton 
met 21–3. Derde werd Nico met 21–
1. Vierde werd Dries met 24–7. Vijf-
de werd Jan St. met 25–108. Zes-
de werd Bianca met 25–13. Zeven-
de werd Bertus met 27–98. Acht-
ste werd Harm met 27–15. Negende 
werd Ina met 31–60. 
De uitslag van het bospad is: eerste  
Dirk met 11–26. Tweede Nico met 12 

–45. Derde Jan St. met 12–44. Vierde 
Bianca met 12–3. Vijfde Bertus met 
12–2. Zesde Ton met 13–23. Zeven-
de Dries met 13–17. Achtste Harm 
met 13–6. Negende Ina met 17–32.
Het weer was ‘s morgens nog erg 
fris, later werd het warmer, maar u 
hoort ons daarover niet klagen. 
De rest van de dag werd door de 
dames van de Werkgroep Activitei-
ten Sonja, Lia en Veronica ingedeeld 
voor de medewerkers. Er werd bij 
Jeu de Boule van PUIJ twee partijen 
gespeeld. Het was erg leerzaam en 
gezellig, zeker toen Dries een polo-
naise wou beginnen. ’s Avonds was 
er in het clubhuis een gezamenlijke  
Chinese maaltijd, dat was smullen. 
Al met al een zeer geslaagde dag. 
Op de agenda staat zondag 18 mei   
om 10.00 uur een ontmoeting van 
kegelaars, jeu de boulers en kloot-
schieters . We gaan dan klootschie-
ters. Er wordt s’ morgens gespeeld, 
omdat het dan wat rustiger is op 
he parcours. Voor info kunt u bel-
len met Nico Prins via 0255-518648 
of Dirk 0255-515602 of kijk op www.
svfullspeed.nl

Vokaal Dubbelkwartet Cigale zorgde voor een cultureel intermezzo

Jaarvergadering
Velser Gemeenschap 
Santpoort-Noord - Woensdag-
avond 16 april hield de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap haar 
jaarvergadering in het Soli Muziek-
centrum in Santpoort-Noord. 
(Bestuurs)leden van zo’n 27 bij de 
VG aangesloten verenigingen/in-
stellingen, afgevaardigden van de 
werkgroepen Muziek, Zang, Theater 
en Vrije Tijd, leden van het Comité 4 
en 5 mei Velsen en van het Decora-
telier, en last but not least wethou-
der van onder andere Cultuur me-
vrouw M. Bokking, fractieleden van 
PvdA, SP, GroenLinks, LGV en CDA, 
en andere genodigden werden har-
telijk welkom geheten door de voor-
zitter van de VG, Frits Vermeulen. 
Hij koppelde meteen het voorstellen 
van de VG-bestuurders aan de ver-
gadering aan punt zes van de agen-
da: de herbenoemden en aangetre-
denen. Per januari 2008 hebben de 
nieuwe gezichten Ton van Kaam, 
voorzitter van de Werkgroep Zang, 
en Henk van Duijn, coördinator van 
het Decoratelier, het bestuur weer 
compleet gemaakt.
Het overleg met de voorzitters van 
de verenigingen/instellingen zal 
op zaterdagmorgen één november 
plaatsvinden, waarbij de gemeen-
telijke cultuurnota en nieuwe sub-
sidieregeling, het beleidsplan VG 
2009-2011 en de resultaten van de 
Vrijwilligersconferentie zeker aan de 
orde zullen komen. 
Wat dat laatste betreft: de VG is ui-
terst voortvarend te werk gegaan 
op een viertal terreinen, waarbij ge-

meentelijke betrokkenheid werd er-
varen, ook financieel. 
Die terreinen behelzen: deskundig-
heidsbevordering, database ten be-
hoeve van verenigingen, komende 
stageverplichting voor leerlingen en 
het opzetten van een vrijwilligers-
beurs.
Naast zaken zoals het jaarverslag 
2007 en het controlerende werk 
van de kascontrolecommissie wees 
voorzitter Vermeulen op de belang-
stelling van de verenigingen voor 
het Korenfestival op zaterdag 13 ju-
ni 2009, het goede programma van 
de komende 4-mei-herdenking en 
het lokale VG-radioprogramma Cul-
tuur aan de Kade, dat goed wordt 
verzorgd door Sijp Nanne en dat 
Marja Lindhout nu ook zal gaan 
presenteren.
Het muzikale intermezzo werd fijn-
zinnig vertolkt door het Vokaal Dub-
belkwartet Cigale onder leiding van  
H. Bruinenberg, waarbij het laatste 
nummer Polka de harten en handen 
sneller deed kloppen en klappen.
Van de Rabobank Velsen en Om-
streken vertelde mede-directeur S. 
Ophorst een en ander over bestuur-
dersaansprakelijkheid en het co-
operatiefonds. Medewerker Com-
municatie en Coöperatie F. Huizin-
ga gaf tenslotte talloze aanwijzingen 
voor een goed persbericht, dat het 
visitekaartje van de verenigingen 
duidelijk ten goede komt.
Het hapje en drankje daarna onder-
steunden het onderlinge overleg en 
contact. 

Film: ‘Falkenberg Farewell’ 
in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 24 april om 
20.30 uur wordt de film ‘Falken-
berg Farewell’ gedraaid in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden.
In het zomerse Falkenberg is niet 
veel te doen. Dat weerhoudt boe-
zemvrienden Jesper, Jörgen, David, 
John en Holger er niet van in de na-
dagen van hun jeugd onbezorgd lol 
te trappen. Ze bruisen van energie 
en willen optimaal genieten van hun 
vrijheid. Ze zwemmen in de diep-

blauwe zee, ze lachen, praten en 
delen grinnikend hun diepste ge-
heimen. Maar de weg naar volwas-
senheid is onvermijdelijk, verant-
woordelijkheden dienen zich aan en 
weldra maakt de idylle plaats voor 
de realiteit. Het is de aangrijpende 
keuze van de dromerige David die 
een breekpunt vormt en de vrienden 
onverbloemd kennis laat maken met 
de felheid en rauwheid van het uni-
versele overgangsritueel naar vol-
wassenheid.

In de vakantie knutselen 
bij boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de vakantie wor-
den er op informatieboerderij Zorg-
vrij leuke dierenonderzetters ge-
knutseld. Van kurk en karton wordt 
een koe, paard, konijn of varken ge-
maakt. De onderzetters worden ge-
plastificeerd zodat er ook echt een 
glas op kan staan.
Het knutselen is tussen 13.00 en 
16.00 uur van maandag 28 april tot 
en met maandag 5 mei (niet in de 
weekenden). Vier onderzetters ma-
ken kost 5 euro, per stuk is het 1,50 
euro.
Nu het weer beter is kunnen er 

speurtochten rond de boerderij 
worden gedaan. Er zijn twee toch-
ten, een spannende door het spin-
nenbos en een interessante over het 
natuurpad. De tochten zijn voor kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar (met 
begeleiding van een ouder). Bij de 
boerderij zijn rugzakjes te huur waar 
de spullen inzitten om de tocht te 
kunnen doen. Op Koninginnedag is 
de boerderij gesloten.
Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in 
het recreatiegebied Spaarnwoude, 
telefoon 023-5202828, www.recrea-
tienoordholland.nl.

In de Meivakantie:
Anti-verveelmiddagen
in de centrale bibliotheek
IJmuiden - Voor iedereen die in de 
vakantie niet weet wat hij of zij zal 
gaan doen, heeft de Centrale Biblio-
theek aan het Dudokplein de oplos-
sing. Iedereen is van harte welkom 
om mee te doen aan de gratis ac-
tiviteiten, waaronder verschillende 
films en de Wii.
Deelnemers hoeven geen lid te zijn 
van de bibliotheek en mogen ook al-
tijd komen om stripboeken en tijd-
schriften te lezen en een versnape-
ring bestellen in het leescafe.
Voor jongeren tot 18 jaar is het lid-
maatschap gratis en zij mogen 30 
minuten gratis internetten.

Het programma in de meivakantie is 
als volgt:
Dinsdag 29 april: 15.00 uur tot 16.00 
uur de film ‘ ̀ Kikker de musical’, voor 
kinderen vanaf 3 jaar.
Vrijdag 2 mei: de film ‘ Sproet’, voor 
kinderen vanaf 6 jaar,van 15.00 uur 
tot 17.00 uur.
Dinsdag 6 mei: film ‘ Kleine ezel de 
musical’, van 15.00 uur tot 16.00 uur, 
voor kinderen vanaf 3 jaar.
Woensdag 7 mei: Wii, voor alle kin-
deren vanaf 6 jaar.
Vrijdag 9 mei: van 15.00 uur tot 17.00 
uur: de film ‘Bridge to Terabithia’, 
voor kinderen vanaf 9 jaar.

Try-sessie ‘You can 
make it, if you try’
IJmuiden - Het Witte Theater stelt 
beginnende bands (of reeds be-
staande bands met nieuw repertoi-
re) in de gelegenheid zich aan ‘het 
publiek’ te presenteren. Dus heb 
je het idee dat het de hoogste tijd 
is, dat ‘men’ je/jullie (nieuwe num-
mers) leert kennen, dan kun je je 
opgeven. Dit kan via sessie-leider 
Dries Leering, telefoon 0255-533388 
of driesleering@hotmail.com. Houdt 
rekening met een maximale speel-
tijd van ongeveer 25 minuten. Een 
back line is aanwezig. De optreden-
de artiesten zullen worden vermeld 
op www.wittetheater.nl. De try-ses-
sie wordt gehouden op zondag 27 
april om 17.00 uur. De toegang is 
gratis.
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Joyriden met botsauto
Haarlem - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een 
botsauto weggenomen bij een kermisattractie op de Grote Markt. Politie-
mensen zagen rond 05.00 enkele mensen met het karretje rijden op de Ge-
dempte Oude Gracht. Bij het zien van de politiemensen gingen de joyriders 
ervan door en lieten het karretje achter. De botsauto is vervolgens achter 
een politiebus versleept naar de Grote Markt en weer op de baan geplaatst. 
Een zoektocht in de omgeving leverde geen aanhoudingen op. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Alcoholcontroles
Regio - politie Kennemerland heeft 
afgelopen week op 40 locaties in 
Kennemerland ruim 3.400 bestuur-
ders gecontroleerd op het rijden on-
der invloed van alcohol. Dit gebeur-
de in het kader van de landelijke al-
coholcontrole. Tijdens de alcohol-
controles in Kennemerland heeft de 
politie in totaal 86 drankrijders aan-
gehouden (65 automobilisten en 21 
brom-/snorfietsers). Eén op de vier 
drankrijders verkeerde zo ernstig 
onder invloed, dat de politie hun rij-
bewijs direct invorderde: 24 be-
stuurders raakten hierdoor hun rij-
bewijs kwijt. Tegen alle drankrijders 
werd proces verbaal opgemaakt. 
Vier drankrijders bleken niet in be-
zit van een geldig rijbewijs. De poli-
tie controleerde op het rijden onder 
invloed in: Lijnden, Zwanenburg, 
Nieuw-Vennep, Beinsdorp, Lisser-
broek, Hoofddorp, Heemskerk, Be-
verwijk, Velserbroek, Velsen, IJmui-
den, Uitgeest, Driehuis, Heemstede, 
Zandvoort, Bennebroek, Halfweg en 
Haarlem. 

Voetballer
mishandeld
Beverwijk - Een 23-jarige Amster-
dammer heeft zondagmiddag aan-
gifte gedaan van mishandeling. De 
man had een voetbalwedstrijd ge-
speeld met een team van IVV uit 
Landsmeer tegen een team van SV 
Beverwijk. De Amsterdammer had 
van de keeper van Beverwijk een 
klap op zijn mond gehad als gevolg 
waarvan een aantal tanden los was 
geraakt. De gegevens van de keeper 
zijn bij de politie bekend. Hij wordt 
ontboden en er zal proces-verbaal 
tegen hem worden opgemaakt. 
 

Recalcitrante man
IJmuiden - Agenten  hebben vorige 
week dinsdagavond rond 21.00 uur 
een 47-jarige man uit IJmuiden aan-
gehouden. De man gedroeg zich 
zeer vervelend in een supermarkt 
aan het Kennemerplein. Hij zou ook 
zijn hond mishandelen. Toen de man 
de agenten zag, begon hij hen di-
rect te beledigen. Daarop werd be-
sloten hem direct aan te houden. De 
man verzette zich heftig, maar uit-
eindelijk lukte het toch om hem aan 
te houden. Hij is ingesloten in een 
politiebureau. Medewerkers van de 
dierenambulance hebben zich over 
de hond ontfermd.

Zonder helm
en met alcohol
IJmuiden - De politie  heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag om-
streeks 04.00 uur een 20-jarige 
IJmuidenaar aangehouden. Agen-
ten zagen hem op de Dokweg zon-
der helm rijden op zijn bromfiets. Zij 
lieten hem stoppen. De man bleek 
ook te veel alcohol genuttigd te 
hebben (440 ugl / 1,01  promille). 
Tegen de man is voor beide overtre-
dingen proces-verbaal opgemaakt.  
Ook kreeg hij een rijverbod van zes 
uur.

Koperdief 
aangehouden
Velse-Noord - Politiemensen kre-
gen maandagavond rond 20.00 uur 
een melding dat een getuige had  
gezien er koper en ijzer werd gesto-
len dat op een bedrijventerrein op 
de  Andreaweg. Ter plaatse troffen 
de agenten een van de verdachten, 
een 24-jarige  Beverwijker, aan. Het 
bleek te gaan om koperen en ijzeren 
leidingen, deze zijn  door de politie 
in beslag genomen. De verdach-
te is meegenomen naar het bureau  
en ingesloten. De politie is op zoek 
naar de tweede verdachte.

Zonder helm
op bromfiets
IJmuiden - Surveillerende agenten 
zagen in de nacht van zaterdag op 
zondag rond 04.45 uur op het Sluis-
plein een bromfiets rijden met hier-
op twee personen die geen helm 
droegen. Hierop werden zij  staan-
de gehouden. Tegen het tweetal, 
een 32-jarige man uit Heemskerk 
(de bestuurder) en een 34-jarige 
man uit Beverwijk, is proces-verbaal 
opgemaakt  voor het rijden zonder 
helm. De Beverwijker bleek geen 
identiteitsbewijs bij  zich te hebben. 
Ook hiervoor is tegen hem proces-
verbaal opgemaakt. Hij werd mee-
genomen naar het bureau om zijn 
identiteit vast te stellen. Hier bleek 
dat de man nog enkele boetes open 
had staan. Deze boetes zal hij op 
korte termijn voldoen. Vrouw vernielt 

bromfiets
IJmuiden - Politieagenten hebben 
maandagavond rond 23.30 uur een 
36-jarige vrouw uit IJmuiden aan-
gehouden in een woning aan de 
Orionweg. Een getuige had gezien 
dat de verdachte even daarvoor een 
bromfiets had vernield. De getuige 
heeft de eigenaar van de bromfiets 
in kennis gesteld en is de verdachte 
gevolgd. De politie heeft de vrouw 
meegenomen naar het bureau. Te-
gen haar wordt proces-verbaal op-
gemaakt en zij zal de schade aan de 
bromfiets vergoeden.  

Dauwtrappen en nachtegalen
Santpoort - Op Hemelvaartsdag is 
een oude gewoonte om heel vroeg 
op pad te gaan: letterlijk dauwtrap-
pen. ’s Ochtends vroeg is het duin 
anders dan overdag. We starten als 
de zon nog maar net op is. Er is an-
der licht waardoor het er toch onbe-
kend uit kan zien. Andere wind, het 
ruikt anders. Rond zonsopgang (om 
5.44 uur) is er een omslag. Vogels 
worden wakker, de wind trekt aan of 
gaat juist liggen, dieren gaan voed-
sel zoeken. Langzaam wordt het licht 
en komen de kleuren. De nachte-

gaal laat zich horen en steeds meer 
vogels beginnen hun lied. Maak het 
allemaal mee, ontdek het sprookje 
van het ontwakend duin!
De wandeling start op donderdag 1 
mei (Hemelvaartsdag) om 06.00 uur 
bij ingang Duin en Kruidberg aan de 
Duin en Kruidbergerweg te Sant-
poort Noord (ter hoogte van nr 74).,  
De excursie duurt ongeveer 2,5 uur 
en kost voor volwassenen 2,50 en 
voor kinderen/65+ 1,50. Aanmelden 
via of telefonisch bij Duincentrum 
De Zandwaaier 023-5411129.

Nachtegalenavond
Santpoort - De nachtegaal is de 
meest aansprekende zangvogel. Ie-
dereen heeft wel eens van de vo-
gel gehoord, al was het maar in 
een sprookje. Het onopvallende ve-
renkleed en de verborgen levens-
wijze worden ruimschoots gecom-
penseerd door de fabuleuze zang. 
Op een wandeling op 28 en 29 april 
en 2 en 3 mei, waar veel stilgestaan 
en geluisterd zal worden, hoort u 
het sprookje van de duinen terwijl 
het langzaam donker wordt. Het 
bos wordt stil, alleen de nachtega-
len gaan door. Af en toe worden de 
nachtegalen, waarvan er zo’n 700 
broeden in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, in hun concert  bij-
gestaan door sprinkhaanzangers en 
houtsnippen.
De wandelingen zijn op 28 en 29 
april en op 2 en 3 mei en starten om 
19.30 uur bij ingang Duin en Kruid-
berg, aan de Duin en Kruidberger-
weg te Santpoort Noord (ter hoogte 
van nr 74). De excursie duurt onge-
veer 2,5 uur en kost voor volwasse-
nen 2,50 en voor kinderen/65+ 1,50. 
Aanmelden verplicht via www.npzk.
nl of telefonisch bij Duincentrum De 
Zandwaaier 023-5411129.

Van Lei Molin (1927 – 1990), die in de jaren zeventig en tachtig in Bloemen-
daal heeft gewoond, is het werk van een consistent en indrukwekkend ni-
veau

Nieuwe expositie 
in Achter de Zuilen
Haarlem - Drie belangrijke Neder-
landse kunstenaars zijn het middel-
punt van de komende tentoonstel-
ling bij Achter de Zuilen in Bloe-
mendaal: Lei Molin, Ger Lataster en 
Sjoerd Buisman.
Zondag 27 april wordt de expositie 
officieel geopend om 15.00 uur door 
de Heemsteedse kunstenaar Willem 

Snitker. De zaal is open vanaf 13.00 
uur. De tentoonstelling duurt tot en 
met zondag 25 mei.
Achter de Zuilen, ingang achter-
zijde Bloemendaals gemeentehuis, 
Bloemendaalseweg 158, Overveen. 
Open: woensdag tot en met zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang 
is gratis. 

Amsterdamse havens willen Corus-status

Open brief aan directeur 
Havenbedrijf Amsterdam
IJmuiden - Raadsleden Frits Korf 
van ChristenUnie Velsen en Wim 
Westerman van GroenLinks Vel-
sen hebben een gezamenlijke 
brief aan de heer J.H. Gerson, 
directeur van het Gemeentelij-
ke Havenbedrijf Amsterdam ge-
stuurd. Aanleiding daartoe was 
het artikel in de IJmuider Cou-
rant van 5 april, waarin de heer 
Gerson aangaf zich te hebben 
gestoord aan ‘feitelijke onjuist-
heden naar buiten gebracht door 
raadsleden uit Velsen’. 

Beide raadsleden zijn blij met de in-
vitatie tot contact. Eerdere bijeen-
komsten, presentaties over de Me-
tropoolregio of bredere bijeenkom-
sten, gaven geen ruimte voor een 
daadwerkelijk gesprek over de uit-
breidingsplannen in westelijke rich-
ting van de Amsterdamse havens.
Enkele dictaten uit de brief: ‘In ons 
eerste metropoolregio-gesprek werd 
de landhonger van het Amsterdam-
se Havenbedrijf met name naar vo-
ren gehaald als voorbeeld hoe an-
deren plannen maken over de rug 
van Velsen heen zonder daarbij de 
gemeenteraad van Velsen te betrek-
ken.’ 
‘Want we zien in de plannen en de 
verwerkelijking van de uitbreiding 
van de Amsterdamse havens wei-
nig terug dat wijst op verwerking 
en uitbreiding van de werkgelegen-
heid. Het lijkt wel of transito van ko-
len, vloeibare brandstoffen en vee-
voer de prioriteit heeft voor het Am-
sterdamse Havenbedrijf. Graag wil-
len wij van u horen waarom u niet in 
bent voor een functieverdeling zo-
als door het Centraal Planbureau is 
voorgesteld. Tot nu toe kunnen we 
ons niet aan de indruk onttrekken 
dat hierbij slechts op een lokaal en 
zeker niet op een nationaal niveau 
wordt nagedacht. Juist doorvoer 
vereist, meer dan verwerking, grote 
opslagterreinen. Die worden, zoals 
de hele Amsterdamse uitbreiding 
van bedrijventerreinen, in groene 
gebieden gepland. Amsterdam ver-
plaatst veel bedrijven naar het groen 
om binnen de kommen vrijkomende 
percelen met hoge prijzen te verko-
pen. Hierbij plaatsen we vraagte-
kens, vooral ook omdat de Amster-
damse havenplannen zich uitstrek-
ken naar groene gebieden van an-
dere gemeenten.

Ook om andere redenen dan die van 
grondpolitiek en werkgelegenheid 
hebben we ernstige  bezwaren bij 
de metamorfose van verwerkings-
gebied naar doorvoergebied. We 
vinden het streven om Amsterdam 
de grootste opslag voor vloeibare 
brandstoffen te laten worden niet 
alleen onlogisch, omdat zo’n op-
slag om extra vervoer te voorkomen 
thuishoort nabij de plaats waar die 
brandstoffen worden geproduceerd 
of worden geconsumeerd, maar ook 
gevaarlijk. Dat laatste vanwege na-
bije aanvliegroutes van Schiphol, 
maar ook vanwege veiligheidsrisi-
co’s bij transport door het Noord-
zeekanaal en de sluizen in IJmui-
den.’ 
‘Dat diezelfde IJmond niet heeft ge-
vraagd om het stofoverlast vanwege 
kolenoverslag voor de Amsterdam-
se havens moet u, zeker na de uit-
spraak van de Raad van State, be-
kend zijn. Het Amsterdamse argu-
ment dat kolenoverslag overbodig is 
wanneer er een nieuwe sluis ligt, is 
een omdraaien van argumenten. De 
kolenopslag is immers pas gestart 
jaren nadat de plannen voor de sluis 
ter tafel kwamen.’
‘Volgens de IJmuider Courant hoopt 
u dat de Velsenaren de Amsterdam-
se havens als hun havens gaan be-
schouwen. Daarom wilt u dat die 
havens de status krijgen die de 
Hoogovens hier hebben. Volgens u 
profiteert Velsen minder van de win-
sten van Corus dan van die van de 
Amsterdamse havens. We kunnen 
uw wens om in Velsen net zo ge-
waardeerd te worden als Corus be-
grijpen. In de negentig jaar van haar 
bestaan is er een relatie gegroeid 
tussen Velsen en Corus. Maar de re-
latie stond menigmaal op de tocht. 
Zeker, wanneer het bedrijf weer met 
uitbreidingsplannen kwam en Vel-
sen extra milieuoverlast vreesde. In 
die negentig jaar hebben we ge-
leerd om elkaar serieus te nemen en 
naar elkaar te luisteren.’
‘Velsen en uw havens moeten de 
door u gewenste relatie nog hele-
maal aangaan. U hoopt dat de Vel-
senaren van uw havens gaan hou-
den. U zegt nog niets over Amster-
damse liefde in de richting van Vel-
sen. Maar we hopen, en eerlijk ge-
zegd verwachten we dat ook een 
beetje, dat we daar in het komende 
gesprek meer over zullen horen.’

Dag van de arbeid op 1 
mei ‘Brood op de plank’
Regio - Op donderdag 1 mei or-
ganiseren de PvdA, GroenLinks, 
de FNV en Partijlozen uit IJmond-
Noord weer de 1 mei viering in De 
Nozem & De Non, aan de A-Verhe-
rentstraat 1 in Heemskerk.
Dit jaar staat de viering in het teken 
van dromen en de vraag: waarom 
leven wij hier! Waarom ben je hier 
komen wonen en welke dromen had 
je daarbij? 
Of waarom woon en werk je hier 
nog steeds? Zijn die dromen uit-
gekomen en wat zijn je drijfveren 
daarbij? Heeft werk hier, je een be-
ter leven gegeven en heb je nu meer 
‘brood op de plank’ dan vroeger? En 

hoe kijken kinderen naar (de keuzes 
van) hun ouders?
Jaap van Aanholt, Roel en Jan Berg-
huis gaan met een aantal verschil-
lende gasten hierover in gesprek. 
Vanaf 17.00 uur is de zaal open en 
vanaf 18.00 uur wordt er een medi-
terrane hap geserveerd. Dan is er 
ook poëzie over arbeid en brood op 
de plank!
Om 20.00 uur is het tijd voor de mu-
ziekformatie Bluesix. Zij spelen Roc-
kinBluesBoogieCountry tot uiterlijk 
24.00 uur. Zie ook www.bluesix.nl.
Informatie: Gaatse de Vries, telefoon 
06-28730530 of Roel Berghuis, tele-
foon 06-22788521.

Corus bigband The Swing 
Masters treedt op in Singapore
Regio - Corus Bigband The Swing 
Masters, onderdeel van Corus Or-
kest, gaat op uitnodiging van De 
Hollandse Club in Singapore het 
100-jarig bestaan van deze club 
muzikaal opluisteren.
De president van De Hollandse club 
is Andrew Baartscheer, zoon van 
Johan Baartscheer de coördinator 
van de Big Band, hij woont in Singa-
pore en heeft er voor gezorgd dat de 
KLM de band gratis tickets ter be-
schikking heeft gesteld. 
The Swing Masters spelen regelma-
tig tijdens diverse evenementen, in 
het Kurhaus te Scheveningen.
Opnames van de spetterende optre-
dens in het Kurhaus, hebben even-
eens bijgedragen aan de besluitvor-
ming van de Hollandse Club om de 
band te vragen de muziek te verzor-
gen tijdens het gala in Singapore.
Naast het optreden voor de Hol-
landse club spelen The Swing Mas-
ters ook nog voor, onder andere de 
KLM, de Britse Club en de Neder-
landse Ambassade te Singapore.
The Swing Masters is een amateur-
bigband in de ‘standaard Bigband’ 
bezetting: vijf saxen, vier trombones, 
vijf trompetten, twee (bas)gitaristen, 
één percussionist, één drummer, 
één pianist en, last but not least, 
een zangeres. Het geheel staat on-

der leiding van André Elders, die 
ook bij bepaalde nummers (naast 
het dirigeerstokje) virtuoos de ac-
cordeon bespeelt. Het repertoire 
van de band bestaat ondermeer uit: 
Rumba, Quickstep, Jive, Pop, Sam-
ba, Paso Doble, Cha cha cha, Tan-
go, Engelse- en Weensewals, (La-
tin), Slow Fox.
Het is voor de band een eer dat 
zij 24 mei in Singapore speelt tij-
dens het galafeest van De Holland-
se Club, iets dat een amateurgezel-
schap niet elk jaar mee maakt.

De Wilgen Vastgoed in beeld 
bij kustvisie IJmuiden aan Zee
IJmuiden aan Zee - In de zomer 
van 2006 is de herziene Kustvisie 
IJmuiden aan Zee door de gemeen-
teraad van Velsen vastgesteld. Deze 
visie dient als uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van dit gebied. Seaport 
IJmuiden Onroerend Goed BV werkt 
hierbij samen met de gemeente Vel-
sen in een zogenaamde PPS con-
structie (Publiek Private Samenwer-
king) met als doel het gebied ver-
der te ontwikkelen. De gemeente 
Velsen draagt hierbij zorg voor de 
randvoorwaarden om dit  mogelijk 
te maken, terwijl Seaport de bouw 
voor haar rekening neemt. 

Seaport IJmuiden Onroerend Goed 
BV wil de bouwplannen samen ont-
wikkelen met een partner met vol-
doende expertise op dit gebied. 
Seaport heeft deze partner gevon-
den in De Wilgen Vastgoed uit Rot-
terdam.
Beide partijen hebben een intentie-
overeenkomst gesloten die tot doel 
heeft om binnen een periode van 
drie maanden de samenwerkings-
vorm verder uit te werken. Zowel 
het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen als overige 
betrokkenen zijn hierover geïnfor-
meerd. 

Bunkermuseum begint 
aan nieuw seizoen
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 3 mei 
is het bunkermuseum aan de Bad-
weg (tegenover camping De Duin-
doorn) weer geopend, van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. Hierna zal het museum 
tot november iedere eerste zondag 
van de maand geopend zijn.
Het museum bestaat uit drie bun-
kers. Er zijn vitrines met allerlei cu-
riosa uit de Tweede Wereldoorlog. 
Er is een aparte ruimte voor Ne-
derlandse voorwerpen. In een der-
de ruimte is een reconstructie  van 
een nachtverblijf , met onder ande-
re stapelbeden zoals de Duitsers die 
destijds in gebruik hadden. Er is ook 
een wisselexpositie te zien.
Zaterdag zal in de loop van de dag 
een grote groep militaire voertuigen 
het bunkermuseum aandoen voor 
een bezoek.
Verder wordt er op woensdagavond 

van mei tot september een rondlei-
ding gegeven. Dit gebeurt onder lei-
ding van ervaren gidsen, die van al-
les over de bunkers en hun geschie-
denis kunnen vertellen. Er zijn ook 
speciale kinderrondleidingen. Een 
leuke manier om bijvoorbeeld een 
kinderpartijtje te vieren en ook reu-
ze spannend.
Een rondleiding is ook prima ge-
schikt voor een familiedag of een 
bedrijfsuitje, ook schoolrondleidin-
gen zijn leuk en leerzaam.
Stevige schoenen zijn aan te raden 
en ook een zaklamp, want in som-
mige bunkers is het erg donker.
Reserveren voor deze rondplichten 
is verplicht. 
Voor informatie en reserveringen: 
023 5747424 of viaEmail: rondleidin-
gen@wn20000.nl.
Kijk ook op www.wn2000.nl.

Film: ‘Mio Fratello è Figlio 
Unico’ in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 1, vrijdag 2 
en woensdag 7 mei om 20.30 uur 
draait het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden de film 
‘Mio Fratello è Figlio Unico’.
De film vertelt het verhaal van twee 
broers die in de tumultueuze jaren 
‘60 en ‘70 in Italië tegenover elkaar 
komen te staan. Accio groeit op in 
de schaduw van zijn charismatische 
broer Manrico. Terwijl deze steeds 
meer aanzien verwerft in commu-
nistische kringen, raakt Accio in de 
ban van het neofascisme. Naast po-

litieke tegenstanders zijn ze ook in 
de liefde elkaars rivaal als ze verliefd 
worden op dezelfde vrouw. 
‘Mio Fratello è Figlio Unico’ is een 
meeslepend drama over universele 
gevoelens als vriendschap, jaloezie 
en liefde tegen de achtergrond van 
het turbulente Italië van de jaren ‘60 
en ‘70. 
De regisseur schreef het scenario 
samen met de schrijvers van het 
epos La Meglio Gioventú.
Toegang 6 euro, met WT-pas 4 eu-
ro.

Fotowedstrijd over het weer
Velsen-Zuid - Heeft u mooie fo-
to’s van het weer in Noord-Holland? 
Dan wil informatieboerderij Zorgvrij 
deze graag gebruiken voor een ten-
toonstelling.
Op 25 mei wordt bij informatieboer-
derij Zorgvrij de opgeknapte weer-
tuin geopend door NOS weervrouw 
Marjon de Hond. Daarna komt in 
de boerderij een fototentoonstelling 
over het weer.
Als u een mooie, bijzondere, origi-
nele foto van het weer heeft dan 
ontvangen wij die graag. U kunt dan 
denken aan foto’s van regen, storm, 

een stralende dag of dreigende wol-
ken. De foto’s moeten wel in Noord-
Holland zijn gemaakt. De mooiste 
foto’s worden onderdeel van de fo-
totentoonstelling.
De inzender van de allermooiste fo-
to krijgt een etentje aangeboden bij 
Onder de Platanen.
Tot en met 25 mei kunt u uw foto 
digitaal aanleveren, mshaarsma@
recreatienoordholland.nl. De fo-
to’s worden eigendom van boerde-
rij Zorgvrij. De geselecteerde foto’s 
worden gepresenteerd vanaf 8 juni 
tot en met augustus.

Topy’s naar-
Haarzuilen
IJmuiden - De meidengroep Topys 
is binnenkort te zien in kasteel de 
Haar in Haarzuilens. Een toepasse-
lijk decor voor hun eerste musical 
De Prinsessendroom. Erik de Ruyter 
zorgde voor de muziek en tekst, zijn 
vrouw Charis tekent voor de chore-
ografie en de regie. De meiden zijn 
nu druk aan het repeteren in basis-
school de Zandloper. locatie Zee-
wijk. De musical zal op 1, 2, 3 en 4 
mei te zien zijn en kaartjes zijn te 
bestellen via telefoonnummer 030 
6778515.
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Wv-HeDW-odin’59 (1a)   - 14.30
eDo (2a)-argon    - 14.30
Kennemerland (2a)-marken   - 14.30
IJmuiden (3a)-Zeemacht   - 14.30
Jong Hercules (4e)-rCH   - 14.30
vvH/velserbroek-vvGa (4e)   - 14.30
Hoofddorp-vSv (4e)             - 14.30  
velsen-Waterloo (5a)    - 14.30

argon-aDo’20 (hoofdklasse)   - 14.30
eDo (1a)-Stormvogelstelstar   - 14.00
Zeeburgia-velsen (2a)   - 14.00
Dem (2a)-vitesse’22    - 14.00
De Kennemers (2a)-Westfriezen  - 14.00
almere-onze Gezellen (2b)   - 14.00
vSv-DSS (3b)     - 14.00
olympia Haarlem-Schoten (4D)  - 14.00
bSm-FC velsenoord (4D)    - 14.00
St. adelbert-beverwijk (5C)   - 14.00
DIoS-SvIJ (5F)    - 14.00
Waterloo (5F)-Geel Wit   - 14.00
terrasvogels (5F)       vrij
Wijk aan Zee (6b)-DWb   - 14.00 

zaterdag 26 april

zaterdag 12 april

zondag 27 april

VSV heeft alles
weer in eigen hand
IJmuiden - Na de miraculeuze ont-
snapping op donderdagavond bij 
FC Purmerend (2-1 winst) was deze 
zondag Ripperda de opponent. Rip-
perda moest winnen om de degra-
datieplekken te ontlopen,
VSV moest winnen om in de race 
voor de nacompetitie te blijven.
Onder bijna ideale weersomstandig-
heden vond deze wedstrijd plaats. 
VSV pakte vanaf het begin het ini-
tiatief zonder tot echte uitgespeelde 
mogelijkheden te komen. De ruim-
te voor de Velserbroekers lag op de 
zijkanten maar helaas kreeg spits 
Remco Verschuren weinig bruikba-
re voorzetten.
Tot in 25e minuut de bal voor de 
voeten van Rick Olthof kwam. Rick 
gaf een prima voorzet die door Rem-
co werd omgezet in doelpunt(0-
1).Twee minuten later was het al 
0-2. De Ripperda-doelman reken-
de op een voorzet maar Floyd Hille 
schoot met zijn linkerbeen de bal in 
bovenhoek.
Hierna ontspon zich een weinig ver-
heffend schouwspel. VSV liet zich 
iets inzakken en Ripperda kon de 
VSV-defensie niet in verwarring 
brengen. De wederom sterk spe-
lende mandekkers Viskil, Spaans 
en Olthof bleven moeiteloos over-
eind tegen de Schalkwijker aanval-
lers. Tevens speelde de dit keer als 
laatste man fungerende Yilmaz Akin 
een prima partij zodat er voor Rip-
perda aanvallend weinig te halen 
was.
De tweede helft probeerde de Oran-
je-Witten wat meer druk te zetten 
maar met uitzondering van Furlan 
Bouma kwamen de Ripperda-spe-

lers gewoon te kort.
Ook VSV bakte er niet veel meer 
van. Wanneer er iets meer overleg 
en rust in het spel was geweest had 
men Ripperda naar een grote ne-
derlaag kunnen spelen.
Vermeldenswaardig is nog wel het 
feit dat de A-junioren Donny van de 
Berg en Mitchel Bogaart 
hun competitiedebuut maakten. 
Wederom twee spelers uit de eigen 
jeugdopleiding die op het punt van 
doorbreken staan.
Deze twee spelers waren zeker 
geen verzwakking en gelet op de 
toekomst een prima zaak voor de 
eventuele nacompetitie.
Toen na de wedstrijd duidelijk werd 
dat zowel EVC als Purmerend tegen 
een nederlaag waren opgelopen 
bleek VSV nu ineens weer de num-
mer twee in de competitie te zijn en 
tevens medekoploper in de derde 
periode. Voor een enorme domper 
op de feestvreugde zorgde VSV 2 
door volkomen onnodig te verliezen 
van Diemen 2 en hiermee hun kam-
pioenskansen te vergooien.
Vooral de gebroeders Plug en Ger-
main Ebbeling waren zwaar teleur-
gesteld over deze uitslag. .Zij kon-
den vandaag immers niet meedoen 
met tweede aangezien ze verplich-
tingen bij het eerste hadden.
Volgende week VSV 2 tegen JOS/
Watergraafsmeer 2 en VSV tegen 
DSS. De eerste wedstrijd gaat nu 
nergens meer om en de tweede 
wedstrijd is van groot belang voor 
zowel VSV als DSS.
Dus tot ziens op sportpark De Hof-
geest met een hopelijk voor VSV 
gunstige afloop.

Zesde Kees Kool 
Zaalvoetbaltoernooi 2008
IJmuiden - Op zaterdag 26 april 
wordt voor de zesde keer het Kees 
Kool Zaalvoetbaltoernooi
in sporthal IJmuiden-Oost gespeeld. 
Dit zal om 17.00 uur beginnen en om 
22.00 uur is de laatste wedstrijd ge-
speeld, waarna het feest kan losbar-
sten onder het genot van de muziek 
van DJ Peter en DJ Dennis en een 
gastoptreden van zanger Frans Zeil-
maker. 
De teams die gaan strijden voor de 
eerste plaats zijn: De Hooge Waer-
der, Oddesigns, Waterloo, Familie 
Vlieland, SVIJ en The Bike Guru. Om 
de opkomst van de jeugd te promo-
ten spelen de F-junioren van Wa-
terloo en SVIJ een wedstrijd tegen 
elkaar om 19.00 uur. Om de kos-
ten van deze avond zo laag moge-
lijk te houden voor de deelnemen-

de teams zijn er een aantal sponsors 
bereid gevonden om een bijdrage te 
leveren.
De sponsors zijn Kantine IJmuiden-
Oost, Accountantsbureau De Hooge 
Waerder, Installatie- en Loodgieter-
bedrijf Weber en Raave, Linauw ar-
tiestenbegeleiding, GH van der Hei-
de reclame,  Boetiek Only You, Ri-
go Verfcentrum, H. van de Boogaard 
BV ijzerwaren, bouwbeslag en ge-
reedschappen, PF Scholz Bouwon-
derneming BV, Oddesigns voor het 
ontwerpen van uw huisstijl en The 
Bike Guru. De wedstrijden staan on-
der leiding van Ad van Remunt en 
Freek Best. De EHBO wordt verzorgd 
door Gerrit Oudendijk. De wedstrijd-
bal wordt geschonken door de Bike 
Guru. Iedereen is welkom op deze 
avond.

IJmuiden houdt 
kampioen op remise
IJmuiden - Dat IJmuiden bij HBOK 
thuis ook de volle winst zou pakken 
lag niet zo voor de hand, maar dat 
de wedstrijd aan de Zunderdorpse 
kampioen cadeau zou worden ge-
daan strookt niet met het karakter 
van de huidige spelersgroep. De 
eerste helft - met alle hoogtepunten 
tussen de vijftiende en de dertig-
ste minuut - kende een leuk verloop 
met een ‘IJmuiden’ dat qua ploeg 
zich uitstekend kon meten met haar 
tegenstander al moet gezegd dat de 
Zunderdorpers individueel toch wel 
iets meer in huis hadden. 
Het duel werd door beide ploegen 
geopend met redelijk verzorgd voet-
bal. Het was IJmuiden-doelman Da-
ve de Vendt die na een kwartier - 
oog in oog met een opponent - zijn 
heiligdom nog wist schoon te hou-
den maar vijf minuten later kwam 
HBOK door afwachtend ingrijpen 
toch nog op voorsprong, 1-0. Tussen 
beide hoogtepunten door mocht 
Dennis Binkhorst - lichte overtre-
ding en geen penalty waard - van-
af elf meter aanleggen maar IJmui-
dens topschutter knalde (gerechtig-
heid) op de staander. In die eerste 
helft viel linker vleugelspits Ronald 
Borst op door enkele uitstekend uit-
gevoerde solo-acties.
Direct na de thee - met Ewout Blom 
voor de licht geblesseerde Gerben 
van ’t Hek - werd het door een fou-
tieve uittrap van de IJmuiden-doel-
man zelfs 2-0. In de 55e minuut 

had Dennis Ras (oog in oog met de 
HBOK-keeper) z’n ploeg terug in de 
wedstrijd kunnen brengen maar hij 
faalde met deze 100%-kans. In de-
zelfde minuut moest HBOK met tien 
man verder omdat aanhoudend ge-
praat de leidsman knap ging ver-
velen, zodat zijn tweede gele kaart 
rood betekende! Na een prima en 
snel uitgevoerde combinatie tussen 
Johan Biskanter, Dennis Ras en Ro-
nald Borst kopte - diagonaal voor 
het doel - laatstgenoemde z’n ploeg 
- bijzonder fraai - wel weer terug in 
de wedstrijd, 2-1. Nadat IJmuiden-
trainer/coach Ronald Dooijeweerd 
de verse Pascal van der Pol nog had 
ingebracht voor Kelly Meijboom was 
het Pascal van der Pol die in de 90e 
minuut - uit een snoeiharde vrije 
trap op het randje van de zestien 
- voor de vooral in die tweede helft 
dik verdiende remise zorgde, 2-2. 
Voorafgaand aan dit treffen namen 
de reserveteams van beide clubs het 
eveneens tegen elkaar op. IJmui-
den 2 (dat in één week zeven pun-
ten aan haar totaal toevoegde) won 
met 0-1 waardoor continuering van 
het reserve tweede klasseschap nog 
altijd mogelijk blijft. Aanstaande za-
terdag moet daarvoor wel thuis van 
Reiger Boys 2, om 12.00 uur, worden 
gewonnen, terwijl IJmuiden 1 om 
14.30 uur de competitie 2007/2008 
afsluit tegen de al gedegradeerde 
Marine-Sportclub ‘Zeemacht’ uit 
den Helder (uit 3-3). 

Op de foto: Kelly Poort, Amanda Bekema, Natalie van den Dungen, Elissa van 
Rixel en Sanne van Wagtendonk

KNHS wedstrijd op 
Manege Kennemergaarde
Velsen - Afgelopen zondag vond 
alweer de laatste KNHS dressuur-
wedstrijd van dit seizoen plaats op 
manege Kennemergaarde. Het was 
een heerlijke zonnige dag met een 
prima temperatuur om te rijden. De 
uitslag is als volgt: de rubriek B5 
werd gewonnen door Amanda Be-
kema op Vanity, tweede werd San-
ne van Wagtendonk op Dicha M en 
derde Kelly Poort op Ghost Hunter. 
De B6 werd gewonnen door San-
ne, tweede prijs was voor Kelly en 
de derde prijs voor Amanda. Daar-
na konden de combinaties van de 
L1 starten en de L1-9 werd gewon-

nen door Elissa van Rixel op Billy 
Jean en Marie de Groot op Lubiany, 
tweede werd Kelly Thijssen op Ti-
sana en derde Mariska Blokdijk op 
Sinclair. In de L1-10 won Kelly de 
eerste prijs, Marie werd tweede en 
Elissa derde. 
Tot slot startten de combinaties 
van de M1-17 en 18 en in beide ru-
brieken werd Karen de Rijk eerste 
op Marco, Maaike Vink tweede op 
Krimh’s Star en Tineke Zwiersen 
derde op Casper.
De eerstvolgende KNHS wedstrijd 
vindt weer plaats na de zomerstop, 
in september 2008.

De A1 en A2

Hippisch Centrum Velsen
Dressuurproeven voor
beginnende ruiters
Velsen-Zuid - Zondag 20 april 
was een zonnige, gezellige en voor-
al spannende dag, want de jongste 
ruiters reden de A1 en A2 dressuur-
proeven bij Hippisch Centrum Vel-
sen. Dit zijn aangepaste dressuur-
proeven die Ruitersportvereniging 
Beeckestijn heeft samengesteld in 
overleg met de manege om de be-
ginnende ruiters dressuurwedstrij-
den te laten rijden. Voor sommigen 
was het natuurlijk super spannend 
om een eerste wedstrijd te rijden en 
misschien met een prachtige me-
daille, een mooi diploma en rozet 
naar huis te gaan. De kinderen die 
de A1 reden moesten minimaal 55 
punten halen om door te gaan naar 
de A2. In de A2 moesten ze mini-
maal 90 punten halen nodig om 
door te gaan naar de F1 (de officie-
le FNRS (Federatie van Nederland-
sche Ruitersportcentra) proeven. Ie-
dereen heeft super zijn best gedaan 
en ook de pony’s waren keurig ge-
poetst en netjes ingevlochten. Alle-
maal van harte gefeliciteerd. 
Uitslagen A2 proef: 
1. Danielle Mes - Red Rabbit - 113 
punten. 2. Danique Sodderman - 
Spirit - 100 punten. 3. Barbara Zwa-
nenburg - Robin - 99 punten. 4. Ly-
ris Akkerdaas - Lucky - 98 punten. 
5. Teen. 6. Sidney Kruup - Amigo - 
96 punten. 6. Lotje Mes - Amigo - 
96 punten. 7. Merel van Offenbeek 
- Lucky - 94 punten. 

Uitslagen A1 proef: 1. Daphne Bel-
jaars - Lucky - 62 punten. 2. Chantal 
de Vries - Red Rabbit - 61 punten. 3. 
Nyshia Kaak - Robin - 60 punten. 4. 
Chahya Meerval - Robin - 59 pun-
ten. 5. Esmee Bondrager - Amigo 
- 58 punten. 5. Stacey van Loenen 
- Spirit - 58 punten. 6. Dominique - 
Riethoff - Amigo - 57 punten. 7. De-
mi Peperkamp - Amadeus - 56 pun-
ten. 7. Bibian van Velzen - Lucky - 
56 punten. Voor meer informatie zie 
ook www.hippischcentrumvelsen.nl.

Bij Hippisch Centrum Velsen volgden de cursisten drie zondagen een theo-
rie- en praktijkcursus

Cursus Manege Hippisch Centrum 
Velsen leidt tot ruiterbewijs
Velsen-Zuid - Zondag kregen een 
groot aantal ruiters de gelegenheid 
zich waar te maken bij het examen 
van het zo begeerde Ruiterbewijs.
Bij Hippisch Centrum Velsen volg-
den de cursisten drie zondagen een 
theorie- en praktijkcursus, met me-
dewerking van de Stichting Recrea-
tieruiter, die elke kandidaat een cur-
susboek en cd-rom verschafte. Dit 
instructieboek werd gedurende de 
cursus behandeld door de instruc-
teurs van Hippisch Centrum Velsen 
en behandeld uitvoerig de kennis en 
vaardigheden die vereist zijn voor 
het examen, zoals kennis van het 

paard, de harnachementen, de es-
sentie van het paardrijden, rijden op 
de openbare weg en in het terrein 
en het gedrag van de ruiters als gast 
in natuurgebieden. Na een zonnige 
en vooral spannende dag met the-
orievragen en een praktijkgedeelte 
op het weiland en op straat kwam 
dan eindelijk op het gezellige ter-
rein van de manege het verlossen-
de woord van de examinator en de 
uitreiking van de ruiterbewijzen. De 
data voor de nieuwe cursus wordt 
binnenkort bekend gemaakt. 
Zie ook www.hippischcentrumvel-
sen.nl. 

Geoffrey Meye gekroond tot 
Witte Leeuw van het seizoen
IJmuiden - Na afloop van de laatste 
officiële thuiswedstrijd van Stormvo-
gelsTelstar in het seizoen 2007-2008 
is Geoffrey Meye gekroond tot Wit-
te Leeuw van het afgelopen seizoen. 
Hiermee is Meye de opvolger van 
Melvin Holwijn die vorig seizoen de 
prijs tot meest constante uitblinker 
van het seizoen kreeg uitgereikt.
Elke thuiswedstrijd kiest het tech-
nisch management de beste speler 
van die avond waarna deze wordt 
gekroond tot Witte Leeuw van de 
avond. 
De Witte Leeuw van de avond ont-
vangt vervolgens een grote bos 

bloemen op het veld namens Re-
my’s Bloemenshop in IJmuiden en 
een magnum fles bier in de Business 
Club Telstar namens Gall & Gall van 
Setten. De toegekende punten zijn 
bij elkaar opgeteld en vervolgens 
kwam, de nummer 4 van Stormvo-
gelsTelstar, Geoffrey Meye als beste 
speler uit de bus.
Geoffrey Meye is afgelopen vrijdag, 
18 april op de middenstip gehul-
digd door directeur Pieter de Waard 
en kreeg namens het Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach Hotel een 
weekend voor twee personen aan-
geboden.

De selectietennisers van de LTC Brederode zullen komende zondag weer op-
treden op de banen van sportpark Groeneveen

Zware dag voor eerste 
teams LTC Brederode
Santpoort-Noord - De spelers van 
de tennisclub LTC Brederode heb-
ben een zwaar weekend achter de 
rug. 
Het eerste gemengd kwam nog wel 
erg goed uit de startblokken. Door 
goede singles stond het in de mid-
dag 4-1 voor. Helaas was om half 
tien ‘s avonds de laatste gemengd 
dubbel ondanks match points ver-
loren gegaan en werd de einduit-
slag 4-4. 
Hoe ging het met het eerste heren 
team? Zij speelden in Den Haag te-
gen medekoploper Lucky Stroke. 
Het werd een spannende dag, maar 
winst zat er niet in, omdat de tus-
senstand na de singles 3-1 voor 
Den Haag was. De twee dubbels 
konden nog gelijke hoogte brengen, 
maar helaas wisten Kelly de Weers 

en Berend jonker alleen de dubbel 
te winnen en ging de tweede dubbel 
in de derde set verloren. Einduitslag 
4-2. De Heren van de LTC Bredero-
de kunnen voor promotie alleen nog 
hopen op fouten van Den Haag in 
het verdere verloop van deze com-
petitie.
Het tweede gemengde team met 
Rosa van Amerongen, Nicole Zo-
merhuis, Daan van Randtwijk en 
Captain Koen Witteman wisten we-
derom met 7-1 te winnen, promotie-
kansen blijven erin zitten.
Het derde gemengd team wist de 
derde keer op rij met 8-0 te winnen, 
net als deze week het tweede he-
renteam zonder puntverlies, zij wis-
ten thuis met 6-0 te winnen. Meer 
uitslagen zijn te vinden op www.ltc-
brederode.nl.

Merkwaardige slotronde Noord-
Hollandse schaakcompetitie
IJmuiden - Voor aanvang van de 
laatste ronde in de promotieklasse 
van de Noord-Hollandse schaak-
competitie werd nog driftig gere-
kend hoeveel bordpunten het Kijk 
Uit team minimaal moest scoren om 
in het ongunstigste geval degrada-
tie te voorkomen. De teams stonden 
zo dicht op elkaar 
in de tussenstand 
dat nog vijf teams 
konden degra-
deren waaronder 
Kijk Uit. Het ver-
loop van de laat-
ste ronde verliep 
echter geheel an-
ders dan ieder-
een had gedacht. 
Door een mon-
steroverwinning 
op het sterker geachte De Waag-
toren 2 uit Alkmaar en door onver-
wachte nederlagen van de naaste 
concurrenten eindigde het eerste 
team van Kijk Uit op de ongedeelde 
derde plaats! Dat is heel wat anders 
dan strijden tegen degradatie.
De gezamenlijke slotronde werd  
verspeeld in Hillegom vanwege het 
75-jarig jubileum van schaakclub 
De Uil. Doordat alle teams tegelij-
kertijd in dezelfde ruimte hun wed-
strijden speelden, was het wed-
strijdverloop goed te volgen. Al 
vroeg in de wedstrijd nam Kijk Uit 
een forse voorsprong door overwin-
ningen van Sebastiaan van Wester-
op, Arent van Nieuwkerken en Col-

leen Otten. Hierdoor kon Kijk Uit al 
niet meer degraderen. De overge-
bleven spelers konden vrijuit spe-
len tegen een verzwakte tegenstan-
der die maar liefst vier invallers had-
den moeten optrommelen. De pun-
ten bleven binnenstromen doordat 
Sinclair Koelemij en Peter van Nieu-

wenhuizen hun 
partijen wonnen. 
Remises van Pe-
ter Hamersma 
en André Kunst 
brachten de to-
taalscore op zes 
punten. Alleen 
Jan Geus verloor 
zijn partij.
Doordat Sant-
poort onverwacht 
verloor van De 

Waagtoren 3, Aalsmeer onverwacht 
won van Aartswoud en De Uil met 
grote cijfers verloor van ZSC Saen-
de, eindigde Kijk Uit tegen alle ver-
wachtingen in op de derde plaats. 

Een welkome meevaller die vertrou-
wen geeft voor het volgende sei-
zoen. Schaakclub Santpoort hand-
haaft zich waarschijnlijk net in de 
promotieklasse omdat slechts de 
laatste twee plaatsen degraderen. 
Dit hangt echter af van de resultaten 
van de Noord-Hollandse schaak-
clubs in de landelijke competitie.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.
nl. Informatie op telefoon 0255-
512196.

Sponsorschieten
IJmuiden - Zaterdag 26 april gaan 
alle spelende leden van korfbalver-
eniging DKV ‘sponsorschieten’ om 
zo geld in te zamelen voor het op-
knappen van de kantine. Er is al 
heel veel gebeurd, maar de keuken 
moet nog aangepakt worden. Dus 
zowel jeugd als senioren gaan pro-
beren zoveel mogelijk goals te sco-
ren. Zij hebben van te voren spon-
soren gevonden. Na het sponsor-
schieten krijgen de jeugdspelers al-
lemaal een trainingspak of sweater. 
Deze zijn aangeschaft met geld van 
het Schipholfonds. Ook de jeugd-
trainers krijgen een trainingspak. 
Deze zijn ook gesponsord. Alles zal 
plaatsvinden na de wedstrijd van 
DKV 1, rond 17.00 uur.
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Akrides wint van Landstede
IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows 
Van der Vlugt Akrides hebben af-
gelopen zaterdag thuis in Sporthal 
IJmuiden-Oost met 75-66 gewon-
nen van de reserves van eredivisio-
nist Landstede Basketbal uit Zwolle 
die regerend kampioen zijn van de 
Promotiedivisie van de NBB. De for-
matie van coach Kees Amama won 
voor de zevende keer in acht wed-
strijden en Akrides steeg door deze 
overwinning van de vierde naar de 
derde plaats op de ranglijst.
Akrides won het openingskwart met 
15-10 en kreeg in dat kwart acht 
punten van shooting guard Richard 
Foekens. Pointguard Paul Wessels 
was goed voor vijf punten en drie 
assists en center Bas van Willigen 
was met zes rebounds oppermach-
tig in de verdedigende rebound. Bij 
de bezoekende Zwollenaren maak-
te Dick de Weijer acht van hun tien 
punten waarvan twee punten voort-
kwamen uit een fraaie dunk. In het 
tweede kwart liet Akrides zes drie-
punters op het wedstrijdformulier 
noteren en breidde het de voor-
sprong uit naar 42-34 bij rust. Twee 
driepunters waren afkomstig van 
Richard Foekens en de andere vier 
driepunters kwamen op naam te 
staan van Yahir Rock, Paul Wessels, 
Marvin Martina en Bas van Riessen. 
Paul Wessels scoorde acht pun-
ten in kwart twee en Richard Foe-
kens maakte zes punten. Yahir Rock 
en Bas van Riessen kwamen allebei 
tot vijf punten. Bij Landstede voeg-
de Dick de Weijer zeven punten toe 
aan zijn puntentotaal en was Jes-
per Jobse ondermeer goed voor een 
harde dunk.
Na de pauze in het derde kwart mis-
te Akrides veelvuldig maar kwam 
Pascal van Alten regelmatig te-

voorschijn met de aanvallende re-
bound en verschafte de Velsenaren 
daarmee een nieuwe mogelijkheid. 
Pascal van Alten pakte vier aanval-
lende rebounds in het derde kwart 
en was in de wedstrijd tegen Land-
stede goed voor zeven aanvallen-
de rebounds. In totaal was hij ove-
rigens in nog geen dertig minuten 
goed voor zestien rebounds. Mar-
vin Martina en Paul Wessels waren 
voor Akrides met elk zes punten de 
meest productieve spelers in kwart 
drie en bij de Zwollenaren kwamen 
Jesper Jobse en Wouter Hannes 
eveneens ieder tot zes punten. Het 
publiek in Sporthal IJmuiden-Oost 
was in kwart drie trouwens getuige 
van twee prachtige geblokte scho-
ten van Pascal van Alten en Akri-
des na drie kwarten een voorsprong 
van 60-53. In het vierde en laatste 
kwart liet Akrides drie driepunters 
noteren en Akrides was in totaal in 
het duel tegen Landstede goed voor 
maar liefst zeventien driepunters. 
Richard Foekens nam met zes drie-
punters de meeste driepunters voor 
zijn rekening. Akrides won het laat-
ste kwart met 15-13 en de formatie 
van coach Kees Amama won uitein-
delijk met 75-66 van de formatie van 
coach Adriaan van Bergen.
Komend weekend spelen de heren 
van Velser Basketbal Club Select 
Windows Van der Vlugt Akrides hun 
laatste uitwedstrijd van het seizoen. 
Akrides speelt zaterdag in Sport-
hal De Paperclip in Utrecht tegen 
promovendus Cangeroes dat vijf-
de staat op de ranglijst. Bij winst is 
Akrides verzekerd van de Final Four 
in Meppel waar na afloop van het 
reguliere seizoen gaat worden ge-
streden om het kampioenschap van 
de Promotiedivisie van de Neder-
landse Basketbal Bond. (WB)

Het was een prachtig gezicht om leerlingen uit het voortgezet onderwijs op 
deze manier te zien omgaan met leerlingen uit het basisonderwijs

Vellesan College
Leerlingen organiseren 
sportdagen voor basisschool
Velsen - Op de middelbare school 
het Vellesan College kunnen de 
leerlingen van de bovenbouw VM-
BO, de richting Sport, Dienstverle-
ning en Veiligheid kiezen. Deze leer-
lingen worden in twee jaar tijd klaar-
gestoomd voor het MBO in de rich-
tingen; facilitaire dienstverlening, 
sportgeoriënteerde opleidingen en 
de opleidingen die voorbereiden op 
de geüniformeerde beroepen. 
In het vierde jaar doen de leerlingen 
examen in Sport, Dienstverlening en 
Veiligheid (SD&V). Tijdens dit exa-
men worden alle vaardigheden in 
de praktijk getoetst, die geleerd zijn 
in de afgelopen twee jaar van de 
opleiding. Dit jaar bestond het exa-
men uit het organiseren en begelei-
den van een sportdag voor een ba-
sisschool uit IJmuiden en een basis-
school uit Driehuis. 
Op vrijdag 11 april kwamen de groe-
pen 3 tot en met 8 van de Jan Cam-
pertschool richting sporthal IJmui-
den-Oost. De leerlingen van de on-
derbouw waren geheel volgens het 
thema ‘Piraten’ verkleed. De spel-
len die bedacht waren door de acht 
leerlingen van het Vellesan Colle-
ge waren ook gekozen volgens dit 
thema. De leerlingen van de onder-
bouw waren de hele ochtend in de 
weer met spellen als ‘enteren’, ‘rum-
flessen rollen’, ‘schatbewaarders’ en 

‘storm op zee’. In de middag waren 
de leerlingen uit de bovenbouw van 
de Jan Campertschool aan de beurt. 
Dit gedeelte werd weer door acht 
andere leerlingen van het Vellesan 
College georganiseerd. Een hele 
knappe prestatie om ruim 200 leer-
lingen van de basisschool op een 
sportieve en gezellige manier aan 
het bewegen te krijgen! De zestien 
andere examenkandidaten van het 
Vellesan College waren op maandag 
14 april aan de beurt. Zij hadden in 
de afgelopen vijf weken een sport-
dag georganiseerd voor de Pleia-
denschool uit IJmuiden. Ook deze 
dag verliep succesvol voor ruim 220 
leerlingen. Het was een prachtig ge-
zicht om leerlingen uit het voortge-
zet onderwijs op deze manier te zien 
omgaan met leerlingen uit het ba-
sisonderwijs. 
De opleiding Sport, Dienstverlening 
en Veiligheid is een competentie-
gerichte opleiding. Gedurende het 
derde en vierde leerjaar werken de 
leerlingen aan praktische opdrach-
ten. 
Wilt u meer weten over de mogelijk-
heden van deze sportdagen en/of 
de opleiding Sport, Dienstverlening 
en Veiligheid, kunt u altijd contact 
opnemen met de school of het vol-
gende e-mailadres: m.h.lems@vel-
lesancollege.nl. 

Leo in actie

DCIJ–nieuws
Leo Binkhorst speelt 
als in zijn beste jaren
IJmuiden - Met het verstrijken der 
jaren wordt de ambitie om veel te 
bereiken in de sport minder.
Er zijn echter uitzonderingen die 
de regel altijd weer bevestigen. De 
73-jarige Leo Binkhorst is zo’n uit-
zondering. Samen met zijn mentor 
en goede vriend, Rinus Hühl, be-
reidt hij zich intensief voor op de 
wedstrijden. Hühl, een theoreticus 
en in het verleden een sterke dam-
mer, tracht in vele sessies en trai-
ningen het spelpeil van zijn leergie-
rige kompaan te verhogen. En met 
succes. De wijze waarop Binkhorst 
het talent Feroz Amirkhan aanpak-
te getuigt van kennis en routine. 
Geen moment kwam Amirkhan, die 
dit seizoen een vaste plaats in het 
eerste tiental van DCIJ wist te ver-
overen, in zijn geliefde spel. Na een 
boeiend gevecht waarin veel van de 
spelers gevraagd werd was het ten-
slotte Binkhorst die aan het langste 
eind trok. 
In de partij tussen Jan Maarten 
Koorn en Jesse Bos leek er een ge-
weldige sensatie in de maak te zijn. 
De leider in de competitie kwam te-
gen Koorn zelfs totaal verloren te 
staan. Een blunder in het gevor-
derde middenspel bracht de over-
winning alsnog bij Bos. Willem Win-
ter en Paul Smit speelden een in-
teressante partij die zeker niet feil-

loos was. Smit miste zelfs een fraaie 
winstkans en toen hij kort daarna 
een combinatie overzag gingen de 
punten alsnog naar Winter. Piet Kok 
kwam tegen Peter Pippel moeilijk uit 
de opening. Langzaam maar zeker 
vergrootte Pippel zijn voordeel en 
verkreeg een glad gewonnen posi-
tie. Bekwaam maakte hij het karwij 
af en liet een verbouwereerde Kok 
achter met een gevoelige nederlaag. 
Cees Pippel liet nog maar eens zien 
dat hij over pure klasse beschikt. De 
laatste tijd toont Bram van Bakel aan 
dat hij steeds beter in zijn spel komt 
en de nodige punten bijeen gaart. 
Maar Pippel is nog een maatje te 
groot en Van Bakel kon zijn oppo-
nent niet in moeilijkheden brengen. 
Een nederlaag werd zijn deel. Conall 
Sleutel en Jan Apeldoorn brachten 
een klassieke partij op het bord. Dit 
uiterst moeilijke spelsysteem vroeg 
veel van de spelers. Sleutel verwierf 
een licht overwicht dat echter niet 
voldoende was voor de winst. Nico-
le Schouten had nog een appeltje te 
schillen met Berrie Bottelier waar zij 
eerder dit seizoen met een onver-
wachte nederlaag werd geconfron-
teerd. .Nu pakte ze de zaken resolu-
ter aan en zette Bottelier direct on-
der druk. Tegen zoveel geweld was 
de jeugdige Bottelier niet bestand 
en hij verloor dan ook kansloos. 

Kampioen groep 8

Watervrienden Kampioen
IJmuiden - Watervrienden IJmui-
den is afgelopen zondag kampioen 
geworden in de derde klasse van de 
NCS Landelijke Zwemcompetitie! 
Na drie jaar zwemmen met een ei-
gen ploeg, heeft WVIJ haar doel be-
reikt, namelijk promoveren naar de 
tweede klasse. 
WVIJ begon de wedstrijd met een 
lichte voorsprong op Watervrienden 
Zevenaar en Watervrienden Hoofd-
dorp. Na een halve wedstrijd was de 
tussenstand nog steeds in het voor-
deel van IJmuiden en de zwemmers 
hebben dit niet meer weggegeven. 
De ploeg, maar ook alle ouders 
die kwamen kijken waren ontzet-
tend enthousiast en iedereen ging 
voor de volle overwinning! Ze heb-
ben dan ook buitengewoon goed 
gezwommen. Met name de esta-
fetteploegen van de jongens, be-
staande uit Mark Barg, Sander Lin-
sen, Nick van de Ploeg en Rob Tie-
man en de ploeg van Sjoerd Dekker, 

Dennis Kraaijeveld, Jelle van Urk en 
Ben Zendveldt, waren niet te klop-
pen. Ook op de individuele num-
mers behaalde WVIJ vaak de mees-
te punten, mede door Sjoerd Dekker 
die op al zijn persoonlijke nummers 
eerste werd. Trainer Ron Blok mocht 
ook nog aan de bak. Op de estafet-
te vier maal 100 meter wissel mocht 
hij als slot de 100 meter vrije slag 
zwemmen. Voor de jongste meiden 
was dit zwemseizoen extra leuk! De-
nise en Tessa Bakker, Kelly van Om-
bergen en Rianne van Kaam, maar 
ook Nick van de Ploeg, deden dit 
jaar voor het eerst mee aan de wed-
strijden en werden meteen kampi-
oen. WVIJ promoveert nu naar de 
tweede klasse, waarin zij moet pro-
beren stand te houden tegen ploe-
gen uit onder andere Almere-Haar-
lem, Helmond en Eindhoven.
De gezwommen tijden en foto’s 
staan binnenkort op www.water-
vriendenijmuiden.nl.

Laatste loten Superloterij 
KIA/HCV’90
IJmuiden - Op 1 mei Hemelvaarts-
dag wordt de trekking gedaan van 
de door handbalvereniging KIA/
HCV’90 georganiseerde Superlo-
terij. Met deze loterij kan men een 
KIA Picanto winnen met 1 jaar All-
risk verzekering. De tweede prijs is 
een heren- en een damesfiets en de 
derde prijs een cadeaubon van een 
sportzaak van 100 euro. De loten 
kosten 5 euro per stuk. Met deelna-
me wordt de handbalvereniging on-
dersteund. 
De vereniging kan een groot geld-
bedrag gebruiken voor de accom-

modatie en voor het uitvoeren van 
het jeugdbeleidsplan.  Loten zijn 
verkrijgbaar bij ’t Barretje Kinheim 
Sporthal en Intersport Veldhuis bei-
de in Beverwijk. In Velsen Noord  bij 
Arxhoek Electronics en Totaal Ge-
mak Rozing. Tevens is alle infor-
matie en bestelmogelijkheid te vin-
den op www.hcv90.nl. Deze loterij 
is mogelijk gemaakt door onder-
steuning van KIA van Zantvliet,SB 
Groep, Fietspoint Pieters, Intersport 
Veldhuis, Europaprint, Notarishuis 
IJmond, Advitax Accountants en 
Adviseurs.

De Pierwaaiers

Mini volleyballers op 
dreef bij Smashing Velsen
IJmuiden - Elke maand spelen de 
grote groep jeugdspelers onder de 
12 jaar een toernooi in de regio. Op 
dit toernooi wordt in diverse (leef-
tijd) niveaus in poules gespeeld 
voor de eer en de lol. Deze keer was 
het toneel de bekende Spaarnehal 
in Haarlem. Zaterdag was deze hal 
de hele dag gevuld met vele kleuren 
shirts van diverse regio teams waar-
onder maar liefst negen Smashing 
Velsen teams.
Het nieuwe team kreeg de naam 
Pierwaaiers er speelde niet onver-
dienstelijk op niveau 2 super. De ni-
veaus zijn bedoeld om naar gelang 
leeftijd en niveau steeds meer te le-
ren in het volleybal.
Op het jongste niveau heeft Sma-
shing Velsen de volgende teams; 
de Strandjutters, de Zeeleeuwen en 
de Sandwiches waarvan de laatste 
als eerste eindigden in hun pou-
le. Op niveau 3 zijn er twee teams, 
de Stormlopers en de Orkanen. De-

ze werd ook eerste in de poule. Op 
niveau 4 waren er de Surfers en 
Beachbabes. De surfers werden 
tweede met goed spel en verdedi-
ging. Op niveau 6 zijn er de beken-
de Zandkrabben die geen wedstrijd 
veloren maar wel tweede werden. 
Niveau 6 is al echt volleybal waar 
het laagste niveau meer begint met 
vang en gooien.
Gezien de resultaten en natuurlijk 
het spelplezier bij de jeugdgroep 
mag de vereniging trots zijn op deze 
groep onder leiding van de coördi-
nator Frank Vos en de mini-trainers.
Als vereniging die de op één na 
grootste groep heeft in de Haarlem 
(zeg maar rond Schiphol) blijven we 
een ieder te laten zien hoe leuk en 
leerzaam een teamsport kan zijn 
en hopen dat eens deze kids super 
goed zullen spelen in de hoge se-
niorenteams van Smashing Velsen. 
Meer weten over volleybal in de re-
gio? www.smashingvelsen.nl.

Robin van der Kolk tweede op 
Europese ronde in Zwitserland
Regio - Afgelopen weekend is in 
het Zwitserse Echichens de negen-
de en tiende ronde van het Euro-
pees fietscross kampioenschap ver-
reden. 
Zaterdags werd door een lange ver-
traging uiteindelijk toch de wed-
strijd verreden. 
Robin behaalde in zijn manches 
twee keer eerste en een keer een 
tweede plaats. In de kwart finale trof 
hij gelijk een zware bak, maar hier 
werd hij alsnog mooi tweede. 
In de halve finale was het zoeken 
naar de goede baan, op het eerste 
stuk lag hij derde maar door een 
manoeuvre van een tegenstander 
werd hij teruggedreven naar de vijf-
de plek. 
Op het ritmische stuk kwam hij door 
mooie sprongen op een vierde plek 
maar daarna gleed zijn voorwiel 
weg in de bocht en het was dus ein-
de verhaal voor zaterdag. 
Op zondag reed Robin wederom 
goed. In de manches werd hij weer 

twee keer eerste en een keer twee-
de. In de kwart finale werd hij door 
een goede start weer tweede. In de 
halve finale kwam Robin dit keer ge-
lijk goed mee op een derde plek en 
kon deze vasthouden tot de finish. 
Hierdoor was hij dus geplaatst voor 
de grote finale. 
In de A-finale trof hij een van de 
buitenste startplekken, maar hij liet 
zich daardoor niet afschrikken. 
Door een erg goede start lag Robin 
samen met twee tegenstanders op 
de eerste plek, maar door een fout 
van een van hun lag het veld open 
voor Robin. Hij lag tweede en deze 
plek zou hij niet meer afstaan. Een 
zeer goede tweede plek was dus 
het eindresultaat en in de Europese 
ranglijst is Robin hierdoor naar de 
achtste plek opgeklommen. 
Over een week vertrekt Robin, sa-
men met zijn zussen, naar het Duitse 
Weiterstadt, waar hij wederom voor 
een finale plek zal strijden samen 
met zijn zussen Sharon en Claudia

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Na 32 speelwe-
ken heeft Martin van der Neut nog 
steeds de leiding in de Eredivisie. 
Met 94 punten uit 30 wedstrijden 
loopt hij precies negen punten voor 
op Albert Mol die met 85 punten uit 
29 wedstrijden de tweede plaats be-
zet. Op de derde plek staat Arend 
van Vierzen met 77 punten uit 30 
wedstrijden. Omdat beide heren uit 
de top twee wedstrijden moeten in-
halen kan het nog spannend wor-
den.
In de Eerste divisie heeft Ernst Aus-
ma de touwtjes stevig in handen met 
88 punten uit 31 wedstrijden loopt 
hij 41 punten voor op Dries Pover 
die op de tweede plaats staat met 
47 punten uit 29 wedstrijden. Op de 
derde plaats vinden we Guido Me-
ijer met 42 punten uit 29 wedstrij-
den. Een strijd om plaats één kan 
hier dus worden uitgesloten, maar 
de strijd om plaats twee en drie zal 

binnenkort losbarsten.
In de tweede divisie is de koploper 
John Roskam. Met zijn 80 punten 
uit 32 wedstrijden loopt hij 15 pun-
ten voor op Martin de Vreugd die op 
de tweede plaats staat met 65 pun-
ten uit 27 wedstrijden. Martin moet 
echter op dit moment vijf wedstrij-
den inhalen dus de spanning zit er 
nog wel degelijk in. De derde plek is 
in deze divisie voor Henk Arisz met 
43 punten uit 31 wedstrijden.
De hoogste finish 156 staat op naam 
van Albert Mol en met 6 gegooide 
180-ers leidt Albert ook deze lijst. 
Martin van der Neut leidt met 48 ge-
gooide bulls de Bulls competitie.

Op dinsdag 27 mei zal de laatste 
competitiedag zijn. Het clubhuis 
blijft open tot dinsdag 24 juni. Er zijn 
nog zes speelweken te gaan en dat 
komt uit op een totaal 38 speelwe-
ken in dit seizoen.

Kijk Uit jeugd
Een wonderlijke ontsnapping 
van Gregory van den Ende
IJmuiden - Al in een vroeg stadi-
um worden jonge schakers geleerd 
dat de stukken een bepaalde waar-
de vertegenwoordigen, maar op het 
bord stijgen stukken soms ver bo-
ven de genoemde waarde uit. Tho-
mas Rebel had in zijn partij tegen 
Gregory van den Ende de dame voor 
een toren gewonnen en de winst 
leek een kwestie van tijd, ware het 
niet dat Thomas 
een wel zeer 
ongelukkige lo-
perzet deed en 
tot verbazing 
van beide heren 
mat liep.
Vincent Ge-
schiere behaal-
de zijn zeven-
de overwinning 
op rij. Barry 
Broek onder-
vond dat als 
Vincent in vorm 
is, hij moeilijk 
te bestrijden is. 
Mark Scholten 
is het hele sei-
zoen al in vorm. 
In een goede 
schaakpartij te-
gen Roelof Stik-
ker won hij twee stukken en speel-
de het potje schaak bekwaam uit. 
Bij de meisjes was Lara von Win-
tersdorff de enige die tot winst 
kwam, tegenstandster Anne Dijk-
man verloor teveel materiaal. Gi-
zem Erdogan moest aan Roland de 
Bruin de eer laten, die geruime tijd 
met een prachtige paardzet de par-
tij kon beslissen, maar voor een an-
dere oplossing koos. Jared van der 
Zee speelde tegen Cory van Bellen 
haar pionnen te ver op. Cory dook 

met zijn stukken achter de pionnen 
en won veel materiaal en tenslotte 
de partij.
Boy Wu won van Armando Noordzij, 
en dat nog wel met een spookpaard 
van Armando.
Tom Noordzij trok meteen fel van 
leer tegen Fanuel de Klark en dat 
werd dan ook beloond met een 
winstpartij voor Tom.

Marco Wel-
linga speel-
de geduldig 
tegen Daan 
K o e t z i e r , 
maar moest 
aan Daan de 
punten laten. 
Koen van de 
Velde deed 
goede zaken 
in de race 
voor de eer-
ste plaats in 
groep twee 
door een 
overwinning 
op Menno 
Jaspers en 
door de ne-
derlaag van 
Guido de 
Waal, die te-

gen Ingmar Visser al in een vroeg 
stadium een toren verspeeld. 
Erin Lucassen vroeg zich af waarom 
Pieter Rebel zijn paard niet sloeg. 
Nu dat antwoord kwam een zet la-
ter met een geslaagde mataanval. 
Ben Eppink en Thomas Lichtendaal 
speelden een lange en vooral gezel-
lige partij waar Thomas uiteindelijk 
aan het langste eind trok. 

Zie ook www.schaakclub kijkuit.nl. 
Informatie op telefoon 0255-535743.
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Scene ‘Money Money’ in ‘The World Goes ‘Round’

Stadsschouwburg Velsen
Beroemd Broadway-repertoire 
in ‘The World Goes ‘Round’
Velesen - Wie kent niet de Frank 
Sinatra-hit ‘New York, New York’ en 
het Liza Minnelli-nummer ‘Maybe 
this time’ uit de musical ‘Cabaret’? 
Het schrijversduo Kander en Ebb te-
kende voor deze en vele andere on-
vergetelijke Broadwayhits. Een top-
cast met Jon van Eerd, Tony Neef, El-
len Evers, Mylène d’Anjou en Laura 
Vlasblom dient het publiek in de hu-
moristische show ‘The World Goes 
‘Round’, woensdag 7 mei (20.15 
uur), hits op als ‘Money Money’, ‘All 
That Jazz’ en ‘Mr. Cellophane’. 
Op Broadway won ‘The World Goes 
’Round’ zo’n beetje elke prijs die 
er te winnen valt. Deze wervelende 
muziekshow vol humor, romantiek 
en drama is nu voor het eerst te zien 
in de Nederlandse theaters. Jon van 
Eerd (‘Mamma Mia’ en ‘Purper 101’) 
en Tony Neef (‘Miss Saigon’, ‘Jeans’ 
en ‘Purper 100’) brengen met thea-
terdiva’s Laura Vlasblom (’Musicals 

in Ahoy’), Ellen Evers (‘3 Musketiers’ 
en ‘Chicago’) en cabaretière Mylè-
ne d’Anjou de vele jazzy Broadway-
songs, liedjes uit musicals als ‘Ca-
baret’, ‘Chicago’ en ‘Kiss of the Spi-
derwoman’ en hits van Frank Sina-
tra, Liza Minnelli en uit de tv-shows 
van Shirley MacLaine. Allemaal ge-
schreven door het illustere songwri-
tersduo Kander en Ebb. De sterren-
cast zorgt met een live orkest voor 
een onvergetelijke theateravond. 
‘The World Goes ‘Round’ is een hu-
moristische spektakelshow vol dol-
dwaze acts met rolschaatsen, hoed-
jes en krukken en natuurlijk met 
geweldige melodieën; rechtstreeks 
van Broadway. 
De toegang bedraagt 27,50 euro, in-
clusief pauzedrankje en garderobe. 
Informatie: Stadsschouwburg Vel-
sen, telefoon 0255-515789 of reser-
veer via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Brederode Dalton loopt
wederom eigen vierdaagse
Santpoort-Zuid - Van dinsdag 
13 tot en met vrijdag 16 mei aan-
staande loopt de Brederode Dalton-
school wederom haar eigen avond-
vierdaagse. Vorig jaar hebben vijf 
ouders het initiatief genomen om 
een eigen avondvierdaagse te or-
ganiseren, omdat zij het zo jammer 
vonden, dat er in de omgeving van 
Santpoort-Zuid niet ‘gelopen’ wordt. 

Je kunt alleen meedoen in IJmuiden 
of in Velserbroek. Vorig jaar hadden 
van de 350 leerlingen er zich 160 
aangemeld en was de eerste avond-
vierdaagse een feit. 
Ook dit jaar organiseren diezelfde 
ouders weer dit evenement, waar 
heel wat bij komt kijken. Inmiddels 
is de inschrijving gesloten en heb-
ben zich 170 kinderen aangemeld.

‘Uitgedokterd’ met onder andere Han Römer en Carolien van den Berg

Dokterssoap ‘Uitgedokterd’ 
in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In het satirische toneelstuk 
‘Uitgedokterd’, dinsdag 6 mei (20.15 
uur), met onder andere Han Römer 
en Carolien van den Berg werpt het 
publiek een blik achter de scher-
men van de ziekenhuissoap ‘De 
Weg naar het Hart’. Al gauw blijkt 
dat de schrijvers elkaars bizarre pri-
véleven gebruiken voor het maken 
van hun soap.
De schrijvers van de populaire zie-
kenhuissoap ‘De Weg naar het Hart’ 
houden elkaars privéleven - vol one 
night stands, overspel en andere 
wonderlijke liefdesaffaires – nauw-
lettend in de gaten. Niet uit interes-
se, maar als bron van inspiratie voor 
de soapkarakters die zij moeten cre-
eren.
Het theaterpubliek krijgt op een 
groot scherm te zien wat de schrij-
vers zojuist bedacht hebben. De 
toeschouwers ervaren zo dat de 
scheidslijn tussen het leven van de 
soapkarakters en het privéleven van 
de schrijvers zelf erg dun is.
Op een gegeven moment raakt toch 
de inspiratie van het schrijversteam 
op. Het etaleren van persoonlijk wel 
en wee blijkt niet grenzeloos. Als 
dan ook de kijkcijfers nog dalen, 
wordt van het creatieve team een 
verrassende plotwending verwacht. 
Zij besluiten daarom het persona-
ge dokter Van Ginneken uit ‘De Weg 
naar het Hart’ te schrijven. Maar de 
acteur die deze soaparts speelt, laat 
het er niet bij zitten. Hij laat zich niet 
zonder slag of stoot werkloos schrij-
ven.

Han Römer bewerkte het toneel-
stuk ‘Serial Killers’ van de Nieuw-
Zeelandse schrijver James Griffin 
tot een komedie met een scherp 
randje, ‘Uitgedokterd’. Griffin’s stuk 
werd een hit in zowel Nieuw-Zee-
land als Australië. Om die reden is 
er ook een succesvolle zevendelige 
serie voor de Nieuw-Zeelandse tele-
visie van gemaakt. Griffin’s persoon-
lijke belevenissen rond de schrijfta-
fel, de zogenaamde ‘table of pain’, 
inspireerden hem tot het schrijven 
van ‘Serial Killers’. Toegang: 24,50, 
23,50 of 22,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 2 euro 
korting. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, telefoon 0255-515789 
of reserveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Viering 10-jarig jubileum 
van De Raddraaiers
IJmuiden - Op 9 mei kan vereni-
ging Zeemanskoor De Raddraai-
ers terugkijken op tien jaar zang en 
muziek. Ooit ontstaan om als gezel-
ligheidskoor Nederlandstalige zee-
mansliederen te zingen voor eigen 
genoegen kan men nu stellen dat 
het op een prettige manier uit de 
hand is gelopen maar dan wel met 
vallen en opstaan. 
De enige altijd aanwezige accor-
deonist en oprichter Joop Scholten 
moest zeven jaar geleden om medi-
sche redenen het groepje van tien 
mannen ontluisterend achterlaten. 
tweede accordeonist William Wij-
ker, die als varensgezel over de we-
reldzeeën zwierf en zich ergens voor 
de kust van West Afrika bevond, 
kon ons niet helpen maar contrac-
ten voor optredens waren al gete-
kend. Gelukkig waren collega’s van 
De Klavierschippers bereid om ons 
uit de brand te helpen maar dit was 
slecht tijdelijk.
Het koor was gedoemd zichzelf op 
te heffen maar met de komst van 
accordeonist Gerard Bosman keer-
de het tij. Om niet weer in een der-
gelijk kwetsbare situatie te komen 
werd ook Henk Panjer nog als ac-
cordeonist geronseld en, om het 

dan ook maar meteen goed te doen, 
konden er ook nog wel een slag-
werker, twee gitaristen en een ban-
jospeler bij. 
Dat er zich onder het luisterende 
publiek ook nog wel eens muzikan-
ten bevinden bleek toen zich nog 
een slagwerker meldde, waardoor 
nu alle optredens gegarandeerd rit-
misch goed begeleid worden.
De groep is inmiddels uitgebreid 
tot 25 mannen en met gemiddeld 
60 optredens per jaar in binnen- 
en buitenland, de wekelijkse repe-
tities en vergaderingen wordt het 
thuisfront regelmatig geconfron-
teerd met één lege stoel aan tafel. 
Het 10-jarig jubileum is daarom een 
prima gelegenheid om de echtge-
notes weer eens bij dit muzikale ge-
zelschap te betrekken en dat zal dan 
gebeuren tijdens een heerlijke mid-
dag en avond bowlen en dineren op 
27 april in de Bison Bowling.
Dat dit niet exact op 9 mei plaats-
vindt heeft te maken met het feit dat 
zij op die dag de Turfschippertro-
fee willen winnen in Etten-Leur en, 
overtuigd van hun kunnen, er dan 
meteen maar een overnachting aan 
vast knopen om hun triomf te vie-
ren. 

Online trefpunt bij ANBO
Regio - Steeds meer senioren vin-
den hun weg naar internet en ver-
groten daarmee hun wereld.
Ze zoeken er informatie en mai-
len met kinderen, kleinkinderen en 
vrienden.  Ruim zestig procent van 
de 50-plussers surft al regelmatig 
op internet. Ouderen zijn duidelijk 
met een inhaalslag bezig en ANBO 
springt daar op in. 
Senioren die willen mailen en chat-
ten met leeftijdsgenoten en samen 
of in clubverband afspraken willen 

maken om iets te ondernemen kun-
nen vanaf 14 april terecht op het 
online trefpunt. Dit is aangesloten 
bij 50plusnet, een initiatief van het 
Nationaal Instituut voor Gezond-
heidsbevordering en Ziektepreven-
tie (NIGZ). Het trefpunt is geen da-
tingsite, aar biedt ruimte om bijvoor-
beeld een sport- of uitgaansmaatje 
te vinden, of iemand te zoeken die 
dezelfde hobby heeft.
Surf naar: www.50plusnet.nl/anbo-
trefpunt.

Cultureel seizoen begint
in de Stompe Toren
Spaarnwoude - Het jaar 2008 is 
landelijk uitgeroepen tot het jaar 
van het Religieus Erfgoed. Het be-
stuur van de Stichting Vrienden van 
de Stompe Toren vraagt daarom 
graag extra aandacht voor dit histo-
rische kerkje.
In februari stond de kerktoren in de 
steigers, ook het dak is onder han-
den genomen.
Op 4 mei wordt het culturele sei-
zoen geopend. Hier wordt een spe-
ciaal tintje aan gegeven, namelijk de 
onthulling van een aantal heiligen-
beeldjes die bij de verwoesting van 
de kerk in 1573 zijn gered. In 1917 

werden twaalf beeldjes ter beschik-
king gesteld aan het Bisschoppelijk 
Museum te Haarlem. Nadat dit werd 
opgeheven, kwamen de beeldjes 
in het bezit van het Catharijnecon-
vent in Utrecht. Plaatselijk histori-
cus werd hier attent op gemaakt. Na 
veel bellen en schrijven erkent het 
Catharijneconvent, dat de beeld-
jes thuis horen in Spaarnwoude. De 
beeldjes worden vrij gegeven na de 
belofte dat zij zullen worden gecon-
serveerd. Dit heeft inmiddels plaats-
gevonden.en op 4 mei zal de offi-
ciele onthulling in de Stompe Toren 
plaatsvinden.

Elke Bervoets schrijft
jeugdboek: ‘Hulp gezocht’
IJmuiden - Elke Bervoets, leer-
kracht op een basisschool in IJmui-
den, heeft haar eerste boek uitge-
bracht. Geïnspireerd door situaties 
in en rond de school en berichten 
uit het nieuws schreef zij het boek 
Hulp gezocht!
Het gaat over Sofie. Haar ouders 
zijn gescheiden en zij woont nu met 
haar moeder en haar twee broertjes 
in een flat. Sofie moet steeds meer 
werk in het huishouden overnemen 
terwijl haar moeder steeds meer 
drinkt. Sofie heeft geen tijd meer 
voor haar vrienden en ze heeft veel 
geheimen voor hen. Patrick, een 
vriend van Sofie, merkt dat er iets 
met haar aan de hand is en weet 
maar net op tijd de hulp van mees-
ter Geert in te schakelen. De situ-

atie bij Sofie thuis loopt uit de hand 
en er dreigt iets rampzaligs te ge-
beuren.
Het is een jeugdboek voor kinderen 
vanaf ongeveer 10 jaar. Elke hoopt 
met dit boek onder andere kinderen 
te bereiken die in een vergelijkba-
re situatie verkeren als één van de 
hoofdpersonen. Deze kinderen heb-
ben hulp nodig, want nog té vaak 
brengt het nieuws berichten van uit 
de hand gelopen gezinssituaties! 
Verder is het boek natuurlijk voor ie-
dereen die van een spannend boek 
houdt.

Het boek is nu te koop in boekhan-
del Bruna en Erasmus in IJmuiden. 
Daarnaast ligt het in Santpoort bij 
boekhandel Bredero.

Havenfestival krijgt vorm
IJmuiden - Het Havenfestival 
IJmuiden beleeft dit jaar haar vijf-
de editie, een lustrum dus op 30 en 
31 augustus. Het thema is ‘Als een 
vis in het water’, mede in verband 
met het honderdjarig bestaan van 
de Nederlandse Zeevisgroothandel, 
opgericht in IJmuiden. De nationale 
visserijdag wordt daarom ook geïn-
tegreerd in het Havenfestival IJmui-
den. In samenwerking met het Pro-
ductschap worden diverse activi-
teiten ontwikkeld zoals een vloot-
schouw van oude vissersboten, be-
drijfsbezoeken, presentatie van een 
vistafel, kookdemonstraties en een 
markt met oude ambachten.
Wat is IJmuiden zonder vis? De 
IJmuider Courant gaat daarom voor 
het Havenfestival op zoek naar uw 
lekkerste visrecepten. Deze recep-
tenwedstrijd vindt nog voor het Ha-
venfestival plaats. De beste zeven 
inzendingen zullen op een recept-
kaart worden gedrukt die tijdens het 
Havenfestival verkrijgbaar zijn. Het 

winnende recept wordt bij het Diner 
op de Kade tijdens het Havenfesti-
val geserveerd. De recepten moeten 
voor 10 mei binnen zijn bij de IJmui-
der Courant. Sponsors kunnen nu 
ook receptkaarten sponsoren.
Op woensdag 14 mei is van 16.00 tot 
18.00 uur de sponsorbijeenkomst in  
het Zee- en Havenmuseum. Spon-
sors worden hiervoor uitgenodigd.
Stersponsor Corus bestaat dit jaar 
90 jaar en heeft een spectaculaire 
bijdrage aan het Havenfestival be-
loofd. Hoe dit precies wordt vorm 
gegeven is nog een verrassing.
Leerlingen van alle basisscholen in 
Velsen zullen op hun manier bijdra-
gen aan het Havenfestival. Er zullen 
300 triplex vissen worden verspreid 
op de basisscholen met de vraag 
of leerlingen hierop een fantasie-
vis willen schilderen. Deze zullen 
tijdens het Havenfestival als decor 
worden gebruikt. Voor de makers 
van de mooiste vissen is er boven-
dien een presentje. 

‘Wie de jeugd heeft heeft de toekomst...’

Cronjé dit weekeinde 
één groot kinderparadijs
Haarlem - Kinderen hebben de toe-
komst.  Daarom organiseert winkel-
centrum Cronjé voor zaterdag 26 en 
zondag 27 april twee fantastische 
Kinderdagen. Twee dagen boorde-
vol gezelligheid in de Cronjé voor 
jong en oud. Het is immers leuk om 
te kijken naar het straattheater, de 
clowns en vooral de honderden kin-
deren vrolijk bezig te zien. Verleden 
jaar kwamen op zondag een kleine 
duizend kinderen samen met hun
ouders naar de Cronjé. Zaterdag 
zijn het de doldwaze gorilla’s die 
volop de aandacht zullen genieten. 
Zondag zijn het de clowns die met 
de kinderen circusacts doen en de 
nieuwe superattractie, de 25 meter 
lange Super Trein waarop de jeugd 
zich volledig kan uitleven. Zondag 
ontvangen de kinderen een gratis 
deelnemerskaart waarop zij aan alle 
activiteiten mogen deelnemen. Na 
afloop krijgen zij snoep en een
speeltje. Tevens worden uit alle 
kaarten drie kinderen met een ca-
deaubon verblijd.
Voor zaterdag 26 april staat tus-
sen 12.30 en 16.30 uur een twee-
tal straatacts op het programma ven 
Jerry de Draaiorgelman en het duo 
Gi-Jo met de apen Boris en Tanja.
Zondag 27 april starten de kinder-
activiteiten om 12.30 uur. Om 12.00 
uur gaan de winkels op deze laatste 
zondag van de maand open. Kinde-
ren die aan de activiteiten deelne-
men kunnen vanaf 12.00 uur de gra-
tis Spelenkaart afhalen bij de infor-
matiekraam. Met deze kaart kunnen 
zij door de straat aan alle activiteiten 
deelnemen.  
Bijzonder leuk is om deel te nemen 

aan de Circus Kids. Drie vrolijke 
clowns leren de kinderen gooche-
len, jongleren, ballonfiguren maken, 
ballopen en éénwieler rijden. Tus-
sendoor geven ze enkele clown-
shows en voor alle kinderen die 
meegedaan hebben maken ze verse 
popcorn.  
Nieuw in de Cronjé is de komst van 
de  Super Trein. Een splinternieuwe 
kinderattractie. Deze 26 meter lan-
ge supertrein heeft een locomotief 
waar de kinderen doorheen lopen 
en nog drie speelwagons. Een fan-
tastische mooie opvallende speel-
trein die in het Julianapark wordt 
geplaatst. Verder staan er in de Ge-
neraal Cronjéstraat een Piratenglij-
baan, Regenboog en Spaarvarken. 
Het spaarvarken is bij de kinderen 
ontzettend populair. In de bewe-
gende bek worden zij opgegeten 
en vervolgens glijden zij door het 
lichaam naar beneden. De Piraten-
glijbaan is een speelparadijs voor de 
jeugd. Via een klimnet beklimmen 
ze het piratenschip met een echte 
schatkist aan boord. Boven aange-
komen genieten de deelnemers van 
het mooie uitzicht, waarna ze weer 
glijdend naar beneden gaan 

Bezoekers aan de Cronjé kunnen de 
auto parkeren in de nieuwe Cronjé 
parkeergarage op de hoek van de 
Kleverlaan en de Schoterweg. De 
winkels op het Soendaplein, Juli-
anapark en Generaal Cronjéstraat 
zijn voortaan elke laatste zondag 
van de maand geopend. De Cronjé 
is tegenwoordig dagelijks voor ver-
keer afgesloten. Voor fietsers zijn er 
een groot aantal fietsenstallingen.

Een recente foto van het koor

Zang en Vriendschap wint 
Korendag in Dordrecht
Haarlem - Het bekende Konink-
lijk Haarlems mannenkoor Zang en 
Vriendschap is onder leiding van di-
rigent Piet Hulsbos, geëindigd op de 
eerste plaats tijdens de sterk bezet-
te ‘Holland Korendag’ in Dordrecht.
Van de zes deelnemende koren 
bleek Zang en Vriendschap met 
overtuiging het beste koor te zijn. 
De jury sprak over een uitstekende 
repertoirekeuze met een hoge moei-
lijkheidsgraad. De dirigent oogstte 
lof over de wijze waarop hij op sub-
tiele wijze het koor niet alleen in de 
hand hield, maar ook naar een afge-
wogen optreden leidde.
Het Westlands mannenkoor en Man-
nenkoorts uit den Haag deelden de 
tweede plaats. Het mannenkoor 
KNA uit Dordrecht moest genoegen 

nemen met een vierde plaats.
De door het Koninklijk Nederlands 
Zangersverbond georganiseerde 
korendag vond afgelopen zater-
dag, 19 april, plaats in de Wilhelmi-
nakerk in Dordrecht. Door de winst 
heeft Zang en Vriendschap zich ge-
plaatst voor de finale van de strijd 
om ‘Het beste koor van Holland’. De-
ze finale vindt plaats op 8 november 
in Naaldwijk. 

Het winnen van de eerste plaats be-
tekent veel voor Zang en Vriend-
schap. Hiermee worden de zangers 
beloond voor hun inspanningen. 
Ook kan het koor zich nu gesterkt 
voorbereiden op het optreden met 
het Hillegersbergs mannenkoor in 
de Haarlemse Paterskerk op 16 mei.

Wandelen op Hemelvaartsdag
Spaarndam - Op Hemelvaartsdag, 
1 mei, organiseert Speeltuin Vereni-
ging ‘Nieuw Leven’ diverse wandel-
tochten in de omgeving van Spaarn-
dam. Wandelaars kunnen zich mel-
den voor de volgende afstanden: 10, 
20 en 30 kilometer. Ook Nordic wal-
kers kunnen goed uit de voeten op 
een van deze tochten.

Inschrijven kan op 1 mei tussen 
7.00 uur en 12.00 uur in het speel-
tuingebouw aan de Boezemkade in 
Spaarndam of via speeltuinnieuw-
leven@quicknet.nl. Het inschrijf-
geld bedraagt 3,50 euro. Informa-
tie kan ingewonnen worden via de 
speeltuin of de site van de speeltuin 
www.speeltuinnieuwleven.nl.

Koninginnebal 
Swingsteesjun
Haarlem - Volgende week dinsdag-
avond van 20.00 tot 01.00 uur gaat 
Swingsteesjun helemaal los voor de 
Koningin. Voor de gelegenheid is 
de dresscode natuurlijk Oranje bo-
ven. Hoe meer oranje hoe liever. De 
fraaist verkleedde krijgt een leuke 
attentie. De muziekstijl is van de ja-
ren 70, 80 en 90 met dj’s Ronald en 
dj Hans. 
Locatie: Station Haarlem, Wachtka-
mer Tweede Klasse, Perron 3a.


