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Er is veel belangstelling voor het kralen breien

Kralen breien en mosterd 
maken in Velserbroek
Velserbroek - Kant klossen, man-
den vlechten en potten bakken. Tij-
den van weleer herleefden zaterdag 
in het winkelcentrum van Velser-
broek. Er waren verschillende kra-
men waar van alles te zien was. Me-
vrouw Brekvoort uit Deventer is kra-
len aan het breien. Er hangen mooie 
tasjes en sieraden in haar kraam. 
Ze laat een bol zien, waar de kralen 
al aan de draad zitten. Die gebruikt 
ze voor haar werk. ,,Die koopt u zo 
kant-en-klaar zeker?’’, vraagt een 
mevrouw.
,,Nee, dit is haakkatoen. De kra-
len van twee millimeter rijg ik er 
zelf aan’’, is het antwoord. ,,Wat een 
werk’’, reageert de mevrouw met 
ontzag. ,,Helemaal niet. Ik vind het 
ontzettend leuk om te doen’’, zegt 

mevrouw Brekvoort vrolijk. ,,En ik 
kom hierdoor allerlei leuke mensen 
tegen, die belangstelling hebben 
voor mijn werk. Rijk in mijn porte-
monnee word ik er niet van, maar ik 
voel me wel rijk door die contacten.’’ 
Naast haar is haar man mosterd 
aan het maken. Er zijn veel soorten 
in zijn kraam, zoals honing-, kaas-
, vijgen- en knoflookmosterd. ,,De 
mosterdzaadjes moeten eerst twee 
keer 24 uur wellen in azijn, voordat 
je ze met een steen fijn maalt’’, legt 
hij aan een belangstellend echt-
paar uit. Hij geeft ze een recept 
voor mosterdsoep. De man kijkt zijn 
vrouw vragend aan en besluit dan: 
,,We gaan het een keer proberen’’, 
waarna hij de ingrediënten koopt. 
(Carla Zwart)

Peuters van Ieniemienie ontdekken het bosleven in het Pieter Vermeulen Museum

OverNachten met peuters 
van Ieniemienie
Driehuis - Deze week gingen de 
kinderen van peuterspeelzaal Ienie-
mienie uit Velserbroek naar het Pie-
ter Vermeulen museum in Driehuis. 
Hier was een tentoonstelling over 
nachtdieren met als thema ‘Over-
Nachten’. 
Samen met opa’s en oma’s, papa’s 
en mama’s en de groepsleidsters 
gingen de kinderen naar binnen. 
Daar mochten alle kinderen op het 
grote kleed in de hal komen zitten. 
Met behulp van kleurrijke plaatjes 
werd het verhaal over de eekhoorn 
verteld. Eekhoorn was zijn nootjes 
kwijt en ging bij alle dieren in het 
bos langs om te kijken of zij  zijn 
nootjes hadden gezien.

Nadat eekhoorn ze weer terug had 
kon hij lekker gaan slapen onder 
zijn grote warme pluimstaart die alle 
kinderen mogen voelen.
Hierna kregen de kinderen de ge-
legenheid om zelf op onderzoek te 
gaan in het ‘bos’. Er stonden over-
al opgezette dieren verstopt in bo-
men en holen en door middel van 
een knopje werden deze prachtig 
verlicht waardoor je ze erg duidelijk 
kon zien. Je kon zelfs in een namaak 
hol kruipen van een mol. Op ver-
schillende plekken kon je aan edu-
catieve spelletjes mee doen waar-
door je nog meer over de dieren kon 
leren. De kinderen die een echte 
eekhoornneus wilde hebben kon-

den zichzelf laten schminken.
Nadat alle kinderen enthousiast het 
bos hadden verkend was er tijd voor 
een drankje op het kleed en kwamen 
de spannende verhalen naar boven: 
wie wat had gezien en gedaan in het 
bos. Wie nog een liedje wist over de 
diertjes mocht dit zingen; en dan is 
het altijd leuk om te zien en te ho-
ren hoeveel verschillende liedjes de 
kinderen al kennen over dieren. De 
kinderen hebben ’s avonds hun ou-
ders naar bed gebracht met hun 
verhaal over een dier.
Kortom een heel leuke, leerzame 
middag. De tentoonstelling ‘Over-
Nachten’ is nog tot 10 augustus te 
bewonderen in Driehuis.

Jong en oud herdenken
IJmuiden - Op uitnodiging van het 
4 en 5 Mei Comité waren een aantal 
inwoners van Velsen, die de Twee-
de Wereldoorlog mee hadden ge-
maakt, vorige week woensdag in 
de centrale bibliotheek. Zij gingen 
daar in gesprek met leerlingen van 
het Tendercollege, om onder ande-
re over hun ervaringen uit die tijd te 
vertellen.
,,Ik zit altijd maar tussen de oudjes, 
ik ben blij dat ik nu eens jongeren 
zie’’, roept mevrouw van Popta (94) 
bij binnenkomst. Na de koffie schuift 
zij aan tafel bij Kuno en Jordy. ,,Werd 
er in IJmuiden ook gevochten?’’, vra-
gen zij. ,,Op een vreemde manier. Je 
had de ondergrondse, waar mijn 
schoonvader lid van was’’, is het 
antwoord. Mevrouw van Popta blijk 

de schoondochter te zijn van ver-
zetstrijder van Popta, naar wie het 
IJmuidense van Poptaplantsoen ver-
noemd is. Hij was in die tijd hoofd 
van de Groen van Prinstererschool 
en oprichter van de eerste Mulo in 
de gemeente. ,,De hele familie zat 
bij de ondergrondse. Er werd lande-
lijk informatie uitgewisseld, dat ging 
per brief. Mijn schoonvader bewaar-
de die brieven, wij wilden dat hij ze 
zou verbranden’’, vertelt mevrouw 
van Popta. ,,Wij waren benauwd, dat 
ze ontdekt zouden worden. De NSB 
pleegde verraad. Maar mijn schoon-
vader was niet bang. Bij een huis-
zoeking werden de brieven ontdekt 
en mijn schoonvader ging naar de 
Eureterpestraat in Amsterdam. De 
Duitsers ontdekten dat hij goed in 

talen was en hij moest toen vertalen 
voor ze. Maar daardoor kreeg hij wel 
goed te eten.’’ 
Ze vervolgt: ,,Later kwam hij in een 
concentratiekamp terecht. Daar 
moest hij hard werken en hij kreeg 
weinig te eten. Veel mensen lieten 
daar de moed zakken. Mijn schoon-
vader probeerde de moed er in te 
houden. Maar hij kreeg steeds min-
der te eten, ze hebben hem gewoon 
uitgehongerd.’’
Kuno en Jordy hadden zich goed 
voorbereid. Ze hadden een hele 
vragenlijst, waar ze amper aan toe 
kwamen. 
Maar ze luisterden geboeid en wa-
ren onder de indruk van het ver-
haal van mevrouw van Popta. (Carla 
Zwart)

Koller in 
het Patronaat
Haarlem - Koller wordt vergeleken 
met Mr. Bean en zijn voorstellingen 
zouden geïnspireerd zijn door Waar-
denberg en De Jong. Geen van de-
ze vergelijkingen, hoe voor de hand 
liggend ook, doen Koller recht. Kol-
ler is namelijk vooral Koller. Een ei-
gen stijl, een eigen vorm, een eigen 
merk. Koller is niet maatschappijkri-
tisch, hij is menskritisch. Het gaat 
bij hem minder om de grote lijnen 
dan om de details. Er is bovendien 
geen ander lijf zo elastisch als dat 
van Koller en zijn mimiek is inmid-
dels legendarisch!
Donderdag 8 mei kunt u hier zelf 
uw mening over geven, dan treedt 
Koller op in het Patronaat. Aanvang 
21.00 uur, entree 12,50 euro.

Volksdans tijdens de nationale feestdag van Turkije

Het recht om kind te zijn
IJmuiden - Op 23 april 1920 is in 
Turkije de nationale onafhankelijk-
heid begonnen. Dit wordt elk jaar 
gevierd, ook is die dag uitgeroepen 
tot een feestdag voor alle kinderen 
van de wereld. Kinderen zijn tenslot-
te de toekomst. In Turkije krijgen zij 
twee dagen vrij van school. De eer-
ste dag worden ze extra verwend, 
de tweede dag is om uit te rusten. 
In Nederland krijgen ze geen vrij en 
daarom werd het feest hier op een 
zondag gevierd.

Het was heel druk bij de moskee. 
Wethouder Karel Ockeloen wenste 
iedereen namens de gemeente een 
fijne middag toe. Voor de kinderen 
waren er popcorn en suikerspinnen, 
ze werden geschminkt en er was 
een groot springkussen. Gutsah, Ya-
sim, Samet en Kazim lazen gedich-
ten voor en er was een optreden van 

de kindervolksdansgroep Medine.
Nigar (8) komt net bij het schminken 
vandaan. Ze heeft op de ene wang 
een Turkse vlag, op de andere de 
Nederlandse. ,,Dit feest is voor Turk-
se en voor Nederlandse kinderen’’, 
legt ze uit. Waarom het feest er is, 
weet ze niet precies. Resil (12) kan 
dat wel vertellen: ,,Kinderen hebben 
ook rechten’’, zegt hij. Yasin (12) valt 
hem bij: ,,Het recht om kind te zijn.’’ 
Resil besluit: ,,Kinderen moeten ge-
nieten van hun leven. Dan worden 
zij in de toekomst goede mensen.’’ 
Marja Schaap komt het veldje op-
lopen. Ze woont even verderop en 
hoorde van haar Turkse buurvrouw 
over het feest. ,,Ik was het eigenlijk 
al weer vergeten, totdat ik muziek 
hoorde die me er aan herinnerde’’, 
vertelt ze. ,,Wat is het hier leuk en 
gezellig. Dat hebben ze heel goed 
gedaan.’’ (Carla Zwart)

Dronken man rijdt 
tegen PEN-huisje
Velserbroek - Zondagavond rond 
21.10 uur meldden oplettende ge-
tuigen dat de bestuurder van een 
personenauto een PEN-huisje om-
ver had gereden op de Velserbroek-
se Dreef. Aan de hand van het ken-
teken dat de getuigen hadden op-
genomen konden de politiemensen 
snel achterhalen dat de bestuurder 
in de buurt woonde en hebben ze 
de man in zijn woning aangehou-
den. Het ging om een 46-jarige man 

die zwaar onder invloed was van al-
cohol. Hij verzette zich hevig tegen 
zijn aanhouding en beet hierbij een 
politieman in zijn been. Zelf werd de 
man ook gebeten, door een politie-
hond die werd ingezet om zijn ver-
zet te breken. Hij is uiteindelijk in de 
boeien gewerkt en meegenomen 
naar het bureau. Daar is hij ingeslo-
ten. Er wordt proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt en zijn rijbewijs is 
ingevorderd.

Vrouw gewond 
bij aanrijding
Driehuis - Een 65-jarige vrouw 
uit Heemskerk is zondag licht ge-
wond geraakt bij een aanrijding 
op de Waterloolaan. De vrouw stak 
rond 11.30 uur op haar fiets de weg 
over en werd aangereden door een 
15-jarige jongen uit IJmuiden op 
een bromfiets. Die mocht daar ge-
zien zijn leeftijd niet op rijden en de 
bromfiets was ook niet verzekerd. 
De vrouw raakte gewond aan haar 
gezicht en is voor behandeling naar 
een ziekenhuis gebracht. Tegen 
de jongen is proces-verbaal opge-
maakt en de bromfiets is in beslag 
genomen.

Jongens voor dief-
stal aangehouden
IJmuiden - De politie kreeg vorige 
week vrijdag een melding dat om-
streeks 20.50 uur uit een tanksta-
tion aan de Betelgeuzestraat twee 
brandblussers waren gestolen en 
dat de dieven er vandoor waren ge-
gaan. Op basis van het signalement 
van getuigen kon de politie even 
later drie jongens aanhouden. Het 
gaat om IJmuidenaren van 14, 14 en 
16 jaar. De ouders van de jongens 
zijn in kennis gesteld. De brand-
blussers zijn in beslag genomen. De 
politie stelt een onderzoek in.

Kuno en Jordy luisteren geboeid naar mevrouw van Popta

Het is tijd voor de leden.

Afdelings-
vergadering
Bedrijven
26 mei a.s.
Zie advertentie elders in deze krant.
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door Carmen de Haan in St. Rapha-
elkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 7,-.
Filmschuur Haarlem: 14.15: Roald 
Dahl’s De Heksen 9+. 14.30: Des-
mond en het Moerasmonster 4+. 
16.15: Atonement. 16.30: Into the 
Wild. 19.00: The Band’s Visit. 19.15: 
Away From Her. 21.00: Auf der an-
deren Seite. 21.30: Into the Wild.
Het verzet van De Witte Roos 
‘Hans & Sophie’ in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Blues & Zo. 
Aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Seaport TV: film en documentaire 
over WO II, aanvang 18.00 uur. 
Herdenking Jan Bonekamp op 
Westerbegraafplaats om 20.00 uur 
en aan de Havenkade in IJmuiden 
om 20.30 uur. 
Radiokerk Bloemendaal, Vijver-
weg 14: theaterprogramma van Je-
hoeda Amichai, film, dans en muziek, 
poëzie en proza in teken vanslacht-
offers van geweld. Aanvang 20.00 
uur, aanwezig om 19.45 uur. 
Swingsteesjun Dance Classics 
Spaerne Ghesellen speelt ‘An-
ne Frank, Prinsengracht 263’ in de 
Oude Kerk, Kerklaan in Spaarndam. 
Aanvang 21.00 uur.

Maandag 5 mei

Bevrijdingspop in Haarlem. Zie 
ook www.bevrijdingspop.nl.
Fietsexcursie Sporen uit de oor-
log Verzamelen 15.00 uur bij ingang 
Bleek en Berg, Bergweg in Bloe-
mendaal. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl (niet 
ma).
Seaport TV: Velsen Centraal over 
WO II, aanvang 18.00 uur. 
Filmschuur Haarlem: 19.15: Away 
From Her. 19.15: Little Mis Sunshine 
MovieZone. 21.15: The Band’s Visit. 
21.30: Into the Wild.

Dinsdag 6 mei

Op stap met de boswachter. Ver-
trek 10.00 uur en 14.00 uur vanaf in-
gang Koevlak, Nationaal Park Zuid 
Kennemerland. Kosten 1,50 per 
kind. Aanmelden verplicht via www.
npzk of 023-5411129 (niet op ma.)
Musea in de bieb: van 11.00 tot 
16.00 uur aan Planetenlaan 170 in 
Haarlem. Presentatie van diverse 
grote musea.
Filmschuur Haarlem: 19.00: The 
Band’s Visit. 19.15: Away from Her. 
21.00: Auf der anderen Seite. 21.30: 
Into the Wild.
Lezing over invloed van de mens in 
6000 jaar kunstontwikkeling. Aan-
vang 19.30 uur in duincentrum De 
Zandwaaier. Kosten 5,- incl. kof-
fie/thee. Reserveren verplicht via 
www.npzk.nl of 023-5411129 (niet 
op ma.).
Stadsschouwburg Velsen: Dok-
terssoap ‘Uitgedokterd’ met Han 
Römer en Carolien van den Berg. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Domien van der Mei-
ren speelt ‘After The End’. Aanvang 
20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Newbodies.

Woensdag 7 mei 

Israël Producten Centrum in 
kerkgebouw Vrije Evangelische Ge-
meente, Van Riemsdijklaan 1, Be-
verwijk,  van 14.30 tot 18.00 uur. 
Waterdiertjes vangen. Verzame-
len 14.00 uur in duincentrum De 
Zandwaaier, Zeeweg in Overveen. 
Kosten 1,50. Opgeven verplicht via 
www.npzk.nl of 023-5411129 (niet 
op ma.). Tevens start 14.00 uur een 
knutselmiddag in het kade van de 
expositie Hilde in de Zandwaaier. 
Kosten 2,50. Aanmelden verplicht.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Des-
mond en het Moerasmonster 4+. 
15.15: Into the Wild. 16.15: Atone-
ment. 19.00: The Band’s Visit. 19.15: 
Away From Her. 21.00: Af der ande-
ren Seite. 21.30: Into the Wild.
Toneelschuur Haarlem: 19.45 uur: 
Inleiding Nietzsches Tranen. 20.00 
uur: Mrs. Brown. 20.30 uur: Nietzs-
ches Tranen.
Zochertrio in de Dorpskerk, Sant-
poort-Noord, Burg. Enschedelaan: 
aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: ‘The 
World goes ‘Round’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Mio Fratello è Figlio 
Unico’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 8 mei

Open huis Israël Producten Cen-
trum, Zeeuwstraat 12 in Velsen-
Noord van 10.00 tot 18.00 uur. 
Filmschuur Haarlem: 19.00: The 
Darjeeling Limited. 19.15: Naissance 
des Pieuvres. 21.00: Paranoid Park. 
21.15: into the Wild.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: De Wetten van Kepler 
speelt ‘Winterkoorts’. Aanvang 20.30 
uur.
Op avontuur met de boswachter. 
Vertrek 20.30 uur bij ingang Bleek 
en Berg, Bergweg in Bloemendaal. 
Koten 1,50 per kind, ouders mo-
gen mee. Aanmelden verplicht 023-
5411129 of www.npzk.nl.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
De gebroeders Ouedraogo.

Vrijdag 2 mei

Filmschuur Haarlem: 14.30: Des-
mond en het Moerasmonster 4+. 
14.45: Away From Her. 16.30: Auf 
der anderen Seite. 17.00: Away From 
Her. 19.00: The Band’s Visit. 19.15: 
Away From Her. 21.00: Auf der an-
deren Seite. 21.30: into the Wild.
Seaport TV: Velsen Centraal over 
WO II, aanvang 18.00 uur. Ook op 3 
en 5 mei.
Nachtegalenavond. Wandeling 
start om 19.30 uur bij ingang Duin 
en Kruidberg, Duin en Kruidber-
gerweg in Santpoort-Noord (t.h.v.) 
nr. 74. Kosten 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Aanmelden verplicht via 023-
5411129 of www.npzk.nl.
Swingsteesjun Feestje in Station 
Haarlem, wachtkamer 2de klasse, 
Perron 3 a. Van 20.00 tot 1.00 uur. 
Entree 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8 
euro.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Surrender. 20.30 uur: Malpensa.
Op avontuur met de boswachter. 
Vertrek 20.00 uur bij ingang Bleek 
en Berg, Bergweg in Bloemendaal. 
Koten 1,50 per kind, ouders mo-
gen mee. Aanmelden verplicht 023-
5411129 of www.npzk.nl.
2e Editie Rapbattle Area 023 in het 
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 3,50.
Stadsschouwburg Velsen: Mu-
sicalcomedy ‘Verplichte Figuren’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Mio Fratello è Figlio 
Unico’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 3 mei

Speuren naar sporen. Excursie 
vertrek 10.00 uur vanaf het infopa-
neel Koevlak, ‘t Wed, Zeeweg in 
Overveen. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl. 
Bunker Museum IJmuiden weer 
geopend. Openingstijden 11.00 tot 
16.00 uur.
Stiltekring voor vrede: van 12.00 
tot 12.30 uur in de Breestraat, Be-
verwijk, ter hoogte van C&A.
Filmschuur Haarlem: 14.15: Roald 
Dahl’s De Heksen 9+. 14.30: Des-
mond en het Moerasmonster 4+. 
16.3: Into the wild. 16.45: The Band’s 
Visit. 19.00: The Band’s Visit. 19.15: 
Away From Her. 21.00: Auf der an-
deren Seite. 21.30: Into the Wild.
Seaport TV: Velsen Centraal over 
WO II, aanvang 18.00 uur. 
Nachtegalenavond. Wandeling 
start om 19.30 uur bij ingang Duin 
en Kruidberg, Duin en Kruidber-
gerweg in Santpoort-Noord (t.h.v. 
nr. 74). Kosten 2,50, kinderen/65+ 
1,50. Aanmelden verplicht via 023-
5411129 of www.npzk.nl.
Doopsgezinde kerk, Frankes-
traat, Haarlem: theaterprogramma 
van Jehoeda Amichai, film, dans 
en muziek, poëzie en proza in te-
ken vanslachtoffers van geweld. 
Aanvang 20.00 uur. Zondag in Ra-
diokerk Bloemendaal. 
Swingsteesjun Dance Classics in 
Station Haarlem, wachtkamer 2de 
klasse, Perron 3 a. Van 20.00 tot 1.00 
uur. Entree 6,50 tot 21.00 uur, daar-
na 8 euro.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Finale IJmond Popprijs. 
Aanvang 20.00 uur. 
Spaerne Ghesellen speelt ‘An-
ne Frank, Prinsengracht 263’ in de 
Oude Kerk, Kerklaan in Spaarndam. 
Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Surrender. 20.30 uur: Malpensa.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Vol-
maakt Geluk’ met Renée, Isa en 
Rick. Aanvang 20.15 uur.

Zondag 4 mei
 

Dodenherdenking Corus: krans-
legging aan Wenckebachstraat, Vel-
sen-Noord. Aanvang 9.55 uur.
Weidevogelexcursie in de Hek-
slootpolder. Vertrek 08.00 uur inf-
opaneel Spaarndamseweg/Vondel-
weg Haarlem. Aanmelden vooraf 
niet noodzakelijk.
Ruïne van Brederode, Santpoort-
Zuid: Dag van het Kasteel met Li-
ving Historygroep, vanaf 10.00 uur. 
Entree 3 euro, kinderen 1,50. 
Open dag Jong Hercules in Bever-
wijk. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Optreden Soli van 13.00 tot 15.00 
uur bij boerderij Zorgvrij. Toegang 
gratis.
Kerk Stompe Toren, Spaarn-
woude: heiligenbeeldjes van voor 
de Beeldenstorm worden terugge-
plaatst. Aanvang 14.00 uur.
Rondleiding over Landgoed Els-
wout. Vertrek 14.00 uur bij de witte 
bank, achter het poortgebouw van 
het landgoed. Kosten 2,50, kinde-
ren/65+ 1,50. Aanmelden niet no-
dig. Excursie gaat altijd door.
Lezing: ‘Als de dood voor de dood’ 

Bevrijdingspop 2008
Haarlem - In de Haarlemmerhout 
staat 5 mei een programmering om 
je vingers bij af te likken! Op het 
hout-podium mega-acts als Juliet-
te Lewis & The Licks, Kula Shaker 
maar ook de groot geworden loka-
le helden Pete Philly en Alain Clark. 
Natuurlijk ontbreekt ook dit jaar Pa-
tronaat niet op het grootste feest 
van Haarlem. De programmering 
van het podium in het Frederikspark 
is dan ook door Patronaat verzorgd. 
Gekozen is voor een mix van lokaal 
talent en bekendere internationale 

en nationale acts.
De volgende artiesten zijn te zien op 
Bevrijdingspop: Houtpodium: Jul-
liette Lewis & The Licks (USA), Alain 
Clark, Alphabeat (DK), Pete Philly & 
Perquisite, Kula Shaker (UK)
Florapark: Electric Eel Shock (JPN) 
(foto onder), Heist, JohnLordFonda 
(FR), This Will Destroy You (USA) 
(foto boven), Claw Boys Claw en 
Electrocute (USA).
Bevrijdingspop vindt plaats in de 
Haarlemmerhout van 13.00 tot 23.00 
uur en is gratis toegankelijk.

Met het geld dat ingezameld wordt kunnen de kinderen dagelijks volwaardige 
voeding krijgen, naar de dokter of tandarts als dat nodig is en naar school in 
een eigen uniform. De medewerkers kunnen een gerichte training krijgen.

Eéneuroactie voor Stichting 
Vrienden Van Gelvandale
Haarlem - Restaurants in Haarlem 
en omgeving vragen in de maanden 
mei en juni of hun gasten mee willen 
doen aan een ééneuroactie. Deze 
ene euro bovenop de rekening komt 
ten goede aan de Stichting ’Vrien-
den van Gelvandale’ die hulp biedt 
aan kinderen in achterstandswijken 
in Port-Elizabeth, Zuid-Afrika.
Deze stichting is een kleinschalige 
Haarlemse organisatie waarbij niets 
aan de strijkstok blijft hangen. De 
stichting ondersteunt een weeshuis 
en daarnaast de kinderen uit de 
buurt. Met verschillende acties za-
melen de Vrienden geld in en wordt 
er bekendheid aan de stichting ge-
geven. Zo is er al twee maal een 
benefietconcert geweest door het 
meezingkoor ‘De Vroolijcke Noot’ en 
zijn er vorig jaar tien leerlingen van 
het Spaarnelyceum op eigen kosten 
naar het weeshuis gegaan om een 
kijkje te nemen en te helpen.
Met het geld dat ingezameld wordt 
kunnen de kinderen dagelijks vol-
waardige voeding krijgen, naar de 
dokter of tandarts als dat nodig is 
en naar school in een eigen uni-
form. De medewerkers kunnen een 
gerichte training krijgen.

Daarnaast is er een gaarkeuken 
voor 150 kinderen in de buurt en 
er is een naaiatelier opgezet zodat 
moeders uit de wijk een mogelijk-
heid hebben om wat geld te ver-
dienen. Dit alles wordt mogelijk ge-
maakt door donaties en acties zoals 
deze ééneuroactie in de komende 
maanden.
De restaurants die hieraan mee-
doen zijn: De Karmeliet, Spekstraat 
6 in Haarlem, Le Chevalier,Generaal 
Cronjestraat 10 in Haarlem, De 
Meerplaats,Trawlerkade 80 in IJmui-
den, Cheval Blanc,Jan v Goyenstraat 
29 in Heemstede, Vreeburg, Kerk-
plein 16 Bloemendaal, Chen Tong 
Kong , Terrasweg 34 in Santpoort, 
De Kale Pater, De Schaggelstraat 19 
in Haarlem, Specktakel, Spekstraat 
4 in Haarlem, Tapasbar El Pincho, 
Riviervismarkt,(heeft een bus op de 
bar binnen staan voor de 1 euro ac-
tie ) en Novecento, Gierstraat 66 in 
Haarlem zal op hun eigen manier 
een donatie doen.
De stichting is erg blij met deze me-
dewerking en bedankt de gasten bij 
voorbaat voor hun bijdrage. U kunt 
meer over de organisatie lezen op 
www.vriendenvangelvandale.org

Test uw bloed op prikpoli
13 mei 2008: 
Dag van de Beroerte
Haarlem - Dinsdag 13 mei is het 
de vierde Europese Dag van de Be-
roerte, die in het teken staat van het 
herkennen en voorkómen van een 
beroerte. Bezoekers van het Kenne-
mer Gasthuis (locatie Zuid) in Haar-
lem of het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp kunnen die dag tussen 
11.00 en 16.00 uur bloed laten prik-
ken op de Medial-prikpoli in deze 
ziekenhuizen.
In het laboratorium van Medial wor-
den onder andere de bloedsuiker-
waarde en het cholesterolgehalte 
van het geteste bloed vastgesteld. 
Bezoekers krijgen de uitslag toege-
stuurd. Voor deze bloedtest vraagt 
Medial een eigen bijdrage van 5 eu-
ro.

Van een beroerte is sprake als de 
bloedvoorziening naar de hersenen 
ergens plotseling wordt onderbro-
ken. Voor het functioneren van de 

hersenen kan dit verstrekkende ge-
volgen hebben. Deze kunnen zowel 
lichamelijk als psychisch en sociaal 
zijn, en variëren van krachtverlies of 
verlamming van arm en/of been tot 
stoornissen in spraak, gezichtsver-
mogen, emoties en gedrag.
Medial is een van de grootste medi-
sche laboratoria van Nederland, met 
een omzet van circa 20 miljoen eu-
ro. Het laboratorium is CCKL-gecer-
tificeerd en heeft 340 medewerkers. 
Medial beschikt over een trombose-
dienst met een uitgebreid netwerk 
van bloedafnamepunten, en levert 
laboratorium- en andere diagnosti-
sche diensten aan de huisartsen en 
grote ziekenhuizen in Kennemer-
land, Haarlemmermeer en de Bol-
lenstreek. Dankzij haar omvang en 
verregaande mate van automatise-
ring en robotisering kan Medial een 
groot pakket aan laboratoriumdien-
sten dagelijks leveren.

De jury had veel waardering voor het profielwerkstuk van Linda Vogel
en Jikke Hornman van het Ichthus College uit Driehuis

Prijs voor profielwerkstuk
Haarlen - Leerlingen van de exa-
menklassen van Havo en VWO ma-
ken een verplicht werkstuk, het pro-
fielwerkstuk. De Koninklijke Hol-
landsche Maatschappij der Weten-
schappen schreef voor de zevende 
keer een prijsvraag uit: ‘Wie maakt 
het beste profielwerkstuk’. Er wa-
ren in totaal zeventien nominaties: 
zes van Havo- en elf van Vwo-leer-
lingen. De winnaars werden vori-
ge week donderdag in het Hodson 
Huis bekend gemaakt.
De jury was zeer te spreken over de 
kwaliteit van de ingezonden werk-
stukken. Over één ding waren zij 
echter niet te spreken: de taalfou-
ten. Volgens de juryleden is hier nog 
een taak weggelegd voor de docen-
ten. Maar verder waren de werk-
stukken van hoog niveau en daarom 
waren er, naast twee eerste prijzen 
van 500 euro, ook twee eervolle ver-
meldingen.
Bij het VWO ging de eerste prijs naar 
een samenwerkingsverband tussen 
Myrthe de Jong van het College Ha-
geveld en Eva de Groot van het Ste-
delijk Gymnasium uit Heemstede. 
Zij maakten het werkstuk De bio-
logische klok. Ze konden hiervoor 
deelnemen aan een onderzoek naar 
het gebied in de hersenen waar de-
ze klok tikt. De eervolle vermelding 
was voor Daphne Geerse en Lieske 
Kramer van het Schoter Scholenge-
meenschap uit Haarlem. Interesse 
in de bewegingsleer bracht hen op 
het idee om onderzoek te doen naar 
een sportprothese, voor mensen die 
na een amputatie weer willen spor-
ten. Andere inzendingen waren die 

van Ruben Boree en Jork Stapel van 
het Ichthus College te Driehuis: De 
Testraket. Zij experimenteerden met 
carbid als brandstof wat voor onver-
wachte lanceringen zorgde. 
Fleur Heideman en Rose Doolan van 
het Haarlemse Lyceum Sancta Ma-
ria maakten een brandveilige trouw-
jurk. Dit deden ze met vilt, de stug-
ge stof werd met een vlakschuur-
machine in vorm gebracht. Ellen van 
den Berg en Elsa Luttikhuizen van 
het Kennemer College in Beverwijk 
onderzochten welke chips het min-
ste vetgehalte heeft. Dat ze daarbij 
veel chips als vergelijkingsmateriaal 
moesten eten, vonden ze niet erg. 
Sjoerd Beentjes en Gerben Oling 
van het Gymnasium Felisenum uit 
Velsen-Zuid gingen op zoek naar de 
overeenkomsten tussen wiskunde 
en muziek. 
Bij de Havo ging de eerste prijs 
naar het Herbert Vissers College uit 
Nieuw-Vennep. De eervolle vermel-
ding was voor de Tijdmachine van 
Danielle Beukman en Amélia Groen 
van het Kennemer College. Volgens 
de jury leest het verhaal, dat zich 
in het oude China afspeelt, als een 
trein en zou er zo een filmscenario 
van gemaakt kunnen worden. 
Geen prijs, wel veel waardering van 
de jury was er voor het werkstuk van 
Linda Vogel en Jikke Hornman van 
het Ichthus College. 
Dit ging over vrouwen aan de top 
van het bedrijfsleven. Die zijn er 
weinig, zo is de conclusie. De mees-
te vrouwen laten hun kinderwens 
prevaleren boven een carrière. 
(Carla Zwart) 

Daphne Geerse en Lieske Kramer van het Schoter Scholengemeenschap
kregen een eervolle vermelding voor hun profielwerkstuk

4 Mei herdenking Corus
Velsen-Noord - Zondag 4 mei zal 
namens de directie en de medewer-
kers van Corus Staal en de Sociale 
Eenheid IJmuiden een krans wor-
den gelegd bij het herdenkingsmo-
nument aan de Wenckebachstraat 
in Velsen-Noord.
Het monument werd gebouwd ter 
nagedachtenis aan de 69 werkne-
mers van het staalbedrijf in IJmui-

den die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog als gevolg van oorlogshande-
lingen om het leven zijn gekomen. 
Tevens zal de krans worden gelegd 
bij het gedenkteken dat werd op-
gericht ter nagedachtenis aan de 
dwangarbeiders uit de oorlogsjaren.

De herdenking begint om 09.55 uur 
en eindigt om circa 10.20 uur.
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Vrijheid en solidariteit

Herdenkingsprogramma
4 mei
‘Solidariteit: de ruggengraat van vrijheid’ is het
jaarthema voor de activiteiten in 2008. 
Met solidariteit wordt de inzet voor de vrijheid van een 
ander bedoeld.

In 1948 werd een belangrijke poging gedaan om
vrijheid in tekst te vangen. In dat jaar stelden de
verenigde natie namelijk de Universele Verklaring voor 
de rechten van de Mens op.
Door rechten aan mensen toe te kennen en deze vast 
te leggen, zo is de redenering, wordt hun vrijheid
optimaal gewaarborgd. In theorie gelden
mensenrechten voor iedereen. Ze stijgen uit boven
nationaliteit, politieke voorkeur, etniciteit, huidskleur, 
geaardheid, religieuze overtuiging, sekse of leeftijd.
Alleen door mensenrechten universeel te verklaren – 

en ze dus voor alle wereldburgers op te eisen –
verklaren wij ze ook van toepassing op onszelf. Alleen 
dan worden mensenrechten daadwerkelijk universeel. 
Deze inzet voor vrijheid en mensenrechten impliceert 
solidariteit.
Solidariteit is niet vrijblijvend, maar schept
verplichtingen. In de Tweede Wereldoorlog bewezen 
talloze mensen, groepen en landen dat solidariteit en 
daadkracht hand in hand gaan. Hun solidariteit
richtte zich op behoud en herovering van vrijheid. Die 
solidariteit eindigde niet met de bevrijding. Vrijheid is 
immers niet volledig wanneer je niet ook een dak
boven je hoofd hebt en in je eigen levensonderhoud 
kunt voorzien. 
Wij roepen u op om deel te nemen aan het
herdenkingsprogramma op zondag 4 mei.

Programma 
11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost
18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
 Bloemen en kransen kunnen van 16.00-17.00 uur op het Stadhuis worden afgegeven
19.00 uur Herdenkingtocht vanaf  Plein 1945 naar Begraafplaats Westerveld in Driehuis
19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op Begraafplaats Westerveld
19.40 uur De muziek wordt verzorgd door muziekvereniging “Felison Brass” en het “Goede Herderkoor”
20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe
20.02 uur Zang door alle aanwezigen van het eerste en zesde couplet van het “Wilhelmus”
20.05 uur Aanvang defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.
20.30 uur Herdenkingsconcert in de grote aula van het crematorium Westerveld.
 Toespraak voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Velsen, dhr. Noorman
 Toespraak burgemeester Cammaert van de gemeente Velsen
 Muzikale omlijsting door Café Noir, een Combo en een drietal solisten.
21.30 uur  Sluiting

Gewijzigde openingstijden stadhuis
Het stadhuis is gesloten op maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) en  maandag 12 mei (Tweede Pinksterdag)

Geen sirenetest op 5 mei
Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur wordt de sirene van het waarschuwings- en
alarmeringsstelsel landelijk getest. Op maandag 5 mei zal de sirene niet luid getest worden vanwege de
nationale feestdag.
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Drie jubilerende 
shantykoren vieren feest
Velsen - Dit jaar vieren drie IJmui-
dense shantykoren Grace Darling, 
Nelson’s Blood en Nortada hun 10-
jarig bestaan. 
Vrouwenshantykoor Grace Darling 
werd 17 februari 1998 opgericht in 
de huiskamer van Wil Kramer  maar 
door het groeiende aantal leden 
moest het koor al gauw uitwijken 
naar een grotere locatie. Grace Dar-
ling heeft haar naam ontleend aan 
de dochter van een Engelse vuur-
torenwachter. Grace heeft in haar 
korte leven, zij werd slechts 27 jaar, 
schipbreukelingen gered. In 2002 
gaf Wil Kramer het dirigeerstok-
je over aan Hinke Hillege. Shanty’s 
zijn liederen die gaan over zee, hard 
werken, drank en vrouwen maar 
ook over heimwee. Heimwee naar 
de vrouwen aan de wal. Met veel in-
levingsgevoel en het voorbeeld van 
de echte Grace vertolken de acht-
entwintig zangeressen al tien jaar 
lang deze mannelijke shanty’s met 
heel veel enthousiasme en plezier. 
Samen met accordeonisten Anja 
van der Reep en Els Duinmeijer ver-
zorgen de dames veel optredens zo-
wel binnen als buiten de regio.
Shantymen Nelson’s Blood ont-
stond op 22 maart 1998. De groep 
bestaat uit negen zangers met mu-
zikale ondersteuning van Hein Zon-
neveld. Nelson’s Blood heeft zich als 
doel gesteld het traditionele werk-
lied te zingen. Zij vertolken hoofd-
zakelijk Engels en Frans repertoi-

re. Sinds haar oprichting heeft het 
koor zowel in het binnen- als bui-
tenland veel bekendheid gekre-
gen. Nelson’s Blood heeft twee cd’s 
uitgebracht. Een derde cd is in de 
maak en zal in juni uitgebracht wor-
den. Op 4 oktober van dit jaar geeft 
Nelson’s Blood een jubileumconcert 
in Stadsschouwburg Velsen. 
Het laatste deelnemende koor is 
Shantykoor Nortada, dat op 2 sep-
tember 1998 werd opgericht. De 
naam van de groep staat voor Noor-
denwind in het Portugees. De groep 
telt achttien zangers en drie vrou-
welijke accordeonisten en staat on-
derleiding van dirigent Arno Hillege, 
de zoon van de dirigente van Grace 
Darling. Dit jaar heeft Nordada een 
donatie gekregen van het Schiphol-
fonds voor het maken van hun twee-
de cd en zal het koor eind van het 
jaar in nieuwe outfits verschijnen.
Het repertoire van Nortada bestaat 
voornamelijk uit shanty’s maar ook 
wel uit een lekkere smartlap en an-
dere vrolijke nummers die met de 
zee te maken hebben. Alle drie de 
bovengenoemde koren zijn in 1998 
opgericht en daarom hebben zij be-
sloten dit samen te vieren met een 
groot concert op donderdag 29 mei 
om 20.00 uur in het Witte Theater.
De opbrengst van dit concert is be-
stemd voor Stichting O.I.G./I.H.D. 
Er zijn nog enkele kaarten voor dit 
concert verkrijgbaar. Inlichtingen: 
Jan Oosterlee via 0255-514498.

Cello-pianoduo van grote 
klasse in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Uit Parijs ko-
men ze naar ’t Mosterdzaadje; de 
celliste Antonina Zharava en de pi-
aniste Kayo Tsukamoto. Deze top-
musiciennes spelen op vrijdag 9 
mei om 20.15 uur een programma 
met werken van Bach, Crumb, Beet-
hoven en Sjostakovitsj. De cellis-
te Antonina Zharava (Minsk 1986) 
was eerder in ’t Mosterdzaadje te 
gast. Zij neemt haar pianiste uit Pa-
rijs mee, de in Osaka geboren  Kayo 
Tsukamoto. Met Antonina Zharava 
vormt zij een duo en samen richtten 
zij een kwartet op dat de grote po-
dia betreedt. 
Geopend wordt met de ouverture 
van J.S.Bach. De sonate voor cello 
van Crumb wordt niet veel gehoord. 

De sonate opus 102 van Beethoven, 
gecomponeerd aan het begin van 
Beethovens laatste creatieve peri-
ode, behoort tot één van de hoog-
tepunten uit de celloliteratuur. Het 
werk met partijen die volledig ge-
lijkwaardig zijn, is uiterst compact, 
maar kent een rijkdom aan idee-
en die adembenemend is. De sona-
te van Sjostakovitsj uit 1934 had di-
rect al bij de eerste uitvoering groot 
succes en behoort sindsdien tot het 
ijzeren repertoire voor cello en pia-
no. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. De toe-
gang is vrij, een bijdrage in de on-
kosten wenselijk. Kijk voor meer in-
formatie op www.mosterdzaadje.nl. 

Vrijdag 9 mei komen Antonina Zharava en Kayo Tsukamoto in ‘t Mosterd-
zaadje

Op Beeckestijnpop  
All Missing Pieces, Claw 
Boys Claw en Texture 
Velsen-Zuid - Op 14 juni 2008 staat 
het Haagse garagerocktrio All Mis-
sing Pieces op Beeckestijnpop in 
Velsen-Zuid. Mis het niet, want van-
wege de leeftijd van het drietal (11, 
13 en 15) staat de Arbeidsinspectie 
hen maar twaalf optredens per jaar 
toe!  Het is alweer de dertigste editie 
van dit gratis toegankelijke festival 
op het landgoed  Beeckestijn en het 
beloofd weer een spetterend feest 
te worden. All Missing Pieces is de 
jongste rockband van Den Haag. 
De drie broers: Camiel (14 jaar, gi-
taar/zang), Wrister (12 jaar, drums) 
en Quinten (10 jaar, bas/zang) wor-
den als de serieuze opvolgers van 
de huidige rock ‘n roll generatie be-
stempeld. Ze barsten van het ta-
lent en schrijven zelf alle nummers. 
Ze traden voor het eerst op in sep-
tember 2005 en bestormde daarna 
de landelijk podia. In januari speel-
de het trio de Live XS kelder op het 

Groningse Noorderslagweekend 
plat en 3voor12 sprak zelfs van ‘de 
future of rock ‘n roll.’ Op 28 maart is 
hun nieuwe album ‘Push the button 
back and turn me on’ uitgekomen 
en ze zijn genomineerd voor een 
3FMAward.  Een mooi contrast met 
deze jonge band is Claw Boys Claw. 
Ze zijn al ruim 20 jaar te vinden op 
de podia maar zijn nu bezig met een 
opmerkelijke come-back. Claw Boys 
Claw is nog steeds een live sensa-
tie.  Dat zijn de jongens van Textu-
re ook overigens. Neerlands trots op 
metal gebied.
Naast het hoofdpodium van Beec-
kestijnpop zijn er het Oxypodium 
met regionale bands en Irrational 
Library podium ism het Patronaat 
met altijd verrassende acts. Kijk op 
de website www.beeckestijnpop.nl 
voor meer informatie. Het volledige 
programma wordt nog bekend ge-
maakt.

Erika, Ria en Yolanda staan klaar voor de klanten. Inge en Heliante ontbre-
ken op de foto

Metamorfose voor Strego
IJmuiden - Vrijdag was juwelier 
Strego, op de hoek van de Lan-
ge Nieuwstraat met het Marktplein, 
weer voor het eerst open. Zes we-
ken was de zaak gesloten en in die 
tijd onderging de winkelruimte een 
ware metamorfose. Het werd aan-
gepast aan de huisstijl van Strego: 
een strakke, moderne inrichting in 
het wit en in het zwart. Er is veel 
licht en de zaak is veel ruimer ge-
worden. De diepe, ouderwetse eta-
lages zijn weg en die ruimte is bij 
de winkel getrokken. Ook de werk-
plaats achter de winkel moest ruim-
te afstaan ten behoeve van de win-
kelruimte. Het is een hele vooruit-
gang en het team kreeg al veel en-
thousiaste reacties van klanten.
De heer de Koning was jarenlang 
franchisenemer van Strego, tot hij 
onlangs met pensioen ging. De win-
kel en het personeel werd overge-
nomen door Strego zelf en wordt 
aangestuurd vanuit het hoofdkan-
toor. Erika Malcorps-van Slooten is 
nu filiaalmanager. Erg veel veran-
dert er niet. ,,We hebben meer in-
spraak in wat we verkopen, ik ga bij-
voorbeeld mee naar de beurs’’, ver-
telt Erika.
Wel werd de sieradencollectie flink 

uitgebreid, er kwamen aardig wat 
merken bij. Er zijn nu ook zilveren 
sieraden van het Italiaanse merk 
Ti Sento en ook Esprit en Pandora 
kwamen de collectie versterken. Bij 
de horloges zijn ook verschillende 
nieuwe merken, zoals onder andere 
Fossil, Armani, Guess en Diesel. 
Erika werkt al jarenlang voor Strego 
en ook haar collega’s zijn al lang 
in dienst. ,,Het is ontzettend fijn en 
dankbaar werk. Je bent met mooie 
voorwerpen bezig, je verkoopt emo-
tie’’, verklaart Erika. 
Terwijl ze dit zegt, staat achter haar 
bij de toonbank een jongen met ro-
de wangen zijn muntjes uit te tellen. 
Hij heeft een hele fijne zilveren ket-
ting voor moederdag gekocht en is 
er duidelijk trots op dat hij dit kan 
doen.
Erika en haar collega’s Yolanda, 
Ria, Inge en Heliante verwelkomen 
de klanten graag in de geheel ver-
nieuwde zaak van juwelier Strego. 
Openingstijden: maandag van 13.00 
uur, dinsdag tot en met vrijdag van 
9.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag 
van 9.30 uur tot 17.00 uur. 
Koopavond van 19.00 en 21.00 uur. 
Strego is telefonisch bereikbaar via 
0255 510034.

Velsen-Zuid – Zaterdag 26 april, 
een dag als elke andere, maar niet 
voor de klootschieters van sportver-
eniging Full Speed. Het was hun dag 
om de strijd aan te gaan en om pun-
ten te vergaren voor het puntensy-
steem. De spanning is van de ge-
zichten af te lezen, want niet alleen 
met het PK gooien staat de winnaar 
nog niet vast, ook met de puntentel-
ling is nog veel mogelijk. Dat is an-
dere koek dan de laatste jaren het 
geval was. Nico stond altijd ver bo-
venaan, maar nu moet ook hij aan 
de bak om bij te blijven.
In Spaarnwoude was het tussen de 
bomen warm. Lekker voorjaarsweer 
dus, de kou is uit de lucht en dat is 
te zien aan dit wonderschone recre-

atiegebied. Het groen wordt steeds 
groener en ook hoger en langer.
De uitslag van week 17 was voor 
team 1 met Cees, Nico, Jan Sch. en 
Bertie, de eerste plaats met 63 scho-
ten en 14 meter, dus 4 punten. Team 
4 met Harm, Jan St. en Bertus, werd 
tweede met 69 schoten en 23 me-
ter, dus 3 punten. Team 3 met Bian-
ca, Lia, Cor en Elly, werd derde met 
72 schoten en 15 meter, dus 2 pun-
ten. Team 2 met Joke, Sonja, Ton en 
Dirk werd vierde met 73 schoten en 
13 meter, dus 1 punt. 
Wilt u een keer mee gooien bel dan 
Nico Prins, telefoonnummer 0255 
–518648 of Dirk Sieraad 0255– 
515602 of kijk op de website  www.
svfullspeed.nl
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BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-100-2008 Johan Maurits van Nassaulaan 51 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van de 1e verdieping van een woning
BP-101-2008 Eenhoornstraat 171 te IJmuiden; het plaatsen van nood-

lokalen (tijdelijk)
BP-102-2008 Westerduinweg 22 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een bedrijfsgebouw
BP-103-2008 Westerduinweg 22 te IJmuiden; het plaatsen van een 

windmolen
BP-104-2008 Frans Naereboutstraat 43 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van de 1e verdieping van een woning
BP-105-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen 

van een kantoorgebouw (3G-16)
BP-106-2008 Acaciastraat 17 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw
BP-107-2008 Kennemerlaan 77 te IJmuiden; het splitsen van een winkel
BP-108-2008 Middensluisweg ong. te IJmuiden; het plaatsen van een 

autoafzetsteiger
BP-109-2008 Canopusplein 3A te IJmuiden; het gewijzigd uitvoeren 

van BP-45-2006 (het veranderen en vergroten van een 
winkelcentrum en het oprichten van een kiosk (Canopus-
plein 3A, 5, 6 en 7, Betelgeuzestraat 1 en Steenbokstraat 2)

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-114-2008 Van der Helststraat 3 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van een woning met een erker
BL-115-2008 Hagelingerweg 239 te Santpoort-Noord; het plaatsen 

van 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
BL-116-2008 Hollandse Aak 6 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-117-2008 Hollandse Aak 7 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-118-2008 Hollandse Aak 8 te Velserbroek; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-119-2008 Hofdijklaan 29 te Driehuis; het veranderen en vergroten van 

een woning (uitbouw en verplaatsen keuken naar garage)
BL-120-2008 Zeeweg 280 te IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel 

(zijgevel)
BL-121-2008 Kieftendellaan 57 te Santpoort-Noord; het veranderen 

van de achtergevel van een woning
BL-122-2008 Stelling 3 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-123-2008 Rijksweg 333 te Velserbroek; het legaliseren van een 

erfafscheiding
BL-124-2008 Andromedastraat 10 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een berging
BL-125-2008 Stelling 50 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een 

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

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-361-2007 Amsterdamseweg 41 te Velsen-Zuid; het oprichten van 

een carport
BL-79-2008 Eyndenhoefflaan 2 te Santpoort-Noord; het plaatsen van 

een erfafscheiding (achterzijde)
BL-83-2008 ’s Gravenlust 35 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een naamzuil
BL-87-2008 Molenstraat 19 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw
BP-71-2008 Hagelingerweg 149 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 2e verdieping van een woning
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 2 mei t/m 12  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.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-2-2008 Molenstraat 11 te Santpoort-Noord; het renoveren van 

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

BOUWVERGUNNING

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

van een bovenwoning met een uitbouw
BP-344-2007 Eenhoornstraat 10A te IJmuiden; het plaatsen van een 

ketenpark (tijdelijk)
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).

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN STADHUIS VELSEN

Het stadhuis is gesloten op maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) en maan-
dag 12 mei (tweede pinksterdag).

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen en in te 

stellen nabij perceel Waterdrieblad 9 te Velserbroek door middel van 
het plaatsen van het bord E6 met een onderbord waarop een kenteken 
is weergegeven.

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

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

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het 
adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Anderson, A.E. Geb. 27-06-1985 Koenen, P.J. Geb. 23-02-1969
Admiraal, P. Geb. 31-12-1980 Noorman, H.H.T. Geb. 10-08-1977
Boer, D. Geb. 28-09-1979 Reinicke, N. Geb. 08-04-1978
Borkowicz-Małecka,  Geb. 24-01-1978 Rosaria, K. Geb. 12-05-1986
A.J.
Brasser, M. Geb. 05-02-1987 Stiemsma, R. Geb. 08-10-1958
Kerry, M.A. Geb. 16-07-1982 Wiesner, D. Geb. 01-04-1960                

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Algemene en Burgerzaken, 
tel. (0255) 56 73 40.

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

Begunstig levensreddend wetenschappelijk onderzoek in de toekomst via uw nalatenschap.

Bel 070 - 3155620 voor informatie of kijk op www.nalatenschap.hartstichting.nl
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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, 06-12650716, 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 2 mei: tomaten-
soep, preischotel met braadworst 
en bitterkoekjesval. Vrijdag 9 mei: 
ossenstaartsoep, rode kool met ha-
cheè, appelmoes en vla als dessert. 
Woensdag 14 mei: aspergesoep, 
zuurkoolstamppot met worst en ijs 
met slagroom toe.Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij voor de open tafel. 
Aan het eind van de maaltijd altijd 
een kopje koffie. Kosten 4,50 euro. 
Opgeven uiterlijk 2 dagen van te vo-
ren.
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.
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 
eerste en tweede 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.
Woensdag 30 april, Koninginne-
dag, is het wijksteunpunt gesloten. 
Maandag 5 mei, Bevrijdings-
dag is het wijksteunpunt open van 
11.30 tot 13.30 uur, u kunt dan te-
recht voor ene kopje koffie met iets 
lekkers.
Open tafel op vrijdag en dinsdag. 
Kosten 4,50. Aanvang 12.30 uur. 
Voorjaarskien vrijdag 16 mei. 
Kaartverkoop is van start gegaan. 
Toegang 3,30 euro.
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.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-

ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt 
is ten behoeve van de Open Ta-
fel naarstig op zoek naar vrijwillige 
medewerkers die het leuk vinden 
een keer per week voor een gro-
te groep senioren te koken, te hel-
pen bij voorbereiding, uitserveren 
van de maaltijd en/of te helpen bij 
de afwas.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren 
bij het woon- en zorgcentrum wil 
men een creatieve middag organi-
seren. 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, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf 
16.00 uur bent u welkom. Opgeven 
maandagmorgen tussen 9.00 en 
10.00 uur. 

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 or-
ganiseert een 2-daagse reis naar 
Zeeland. 14 en 15 oktober. Kosten 
125,- volpension, inclusief verzeke-
ring. Opgeven bij mevrouw Wally de 
Vries-Ooms.

Ouderennieuws

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.
Sport- en spelinstuif voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar op woensdag 7 
mei van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname 1,50 euro.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Ouder- en kindochtend elke woensdagochtend (met uitzondering van va-
kanties) van 9.00 tot 11.00 uur. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar met ouders/
verzorgers, oppas enzovoorts. Kosten 1,60 euro. 

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl
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Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
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Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Tweede Wereldoorlog 
in Velsen Centraal
Velsen - In de rubriek Velsen Cen-
traal van Seaport TV wordt de-
ze week aandacht besteed aan de 
Tweede Wereldoorlog in het alge-
meen en de Velser Affaire in het 
bijzonder. De uitzending onder de 
leiding van de eindredacteur van 
het programma Jac. Zuurbier heeft 
twee studiogasten, die op verschil-
lende wijzen betrokken zijn geraakt 
bij WO II. Freddy Overstegen werk-
te samen met haar zus Truus in de 
verzetsgroep, waarvan ook Hannie 
Schaft deel van uitmaakte. De ande-
re studiogast is de voorzitter van de 
SOVA, Cees Weij. De Stichting On-
derzoek Velser Affaire (SOVA) heeft 
onlangs haar jaarlijkse druk bezoch-
te bijeenkomst gehad in het Thalia 
Theater. Dr. Guus Meershoek hield 
een inleiding over de ontsporen-
de politie rond de bevrijding (1944-
1945).
Freddy Overstegen is de hoofdper-
soon in het boek van Conny Braam 
‘Het Schandaal’ onder de naam 
Susan Boerhaave. Zij kwam als zes-
tienjarige bij de RVV-verzetsgroep. 
Naast de Haarlemse Hanny Schaft 
maakte ook de IJmuidenaar Jan Bo-
nekamp deel uit van deze commu-

nistische verzetsgroep, die het ge-
bruik van wapens niet uit de weg 
ging. Op zaterdag 4 mei is om 20.30 
uur een herdenking op de Wester-
begraafplaats in IJmuiden bij het 
graf van deze bekende verzetsstrij-
der. De vader van Cees Weij maakte 
ook deel uit van het communistisch 
verzet. Met veel van zijn verzetska-
meraden werd hij gefusilleerd. De 
Velser Affaire gaat over de omstan-
digheden waaronder dit verzet door 
fusillades ten onder ging. Zijn er or-
ders vanuit de Nederlandse regering 
in Londen gekomen om het commu-
nistische verzet te elimineren? Vol-
gens Guus Meershoek staat vast dat 
de leiding van de Velser politie fana-
tiek de bezetter steunde.

Deze en andere onderwerpen zijn 
te zien en te horen in de uitzendin-
gen op vrijdagavond 2 mei, zater-
dagavond 3 mei en maandagavond 
5 mei om 18.00 uur. Kijkers kunnen 
deze uitzendingen van Velsen Cen-
traal onder de regie van Edwin Wo-
ning zien via de Velser TV-kabel op 
S12++ (frequentie 240 mHz). Nade-
re bijzonderheden staan op de tele-
tekstpagina 331 van Seaport TV.

Soli treedt op bij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 4 mei treden 
het Klein Orkest, de slagwerkgroep 
en de majorettes van muziekvereni-
ging Soli op bij informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude. 
De slagwerkgroep staat onder lei-
ding van Jille Visser en bestaat uit 
tien slagwerkers. Zij spelen naast 
marsmuziek een aantal uitdagende 
ritmische stukken. 
Het Klein Orkest heeft 29 leden en 
staat onder leiding van Boukje Wol-
ters. Zij hebben een licht maar zeker 
geen eenvoudig repertoire met film-
muziek uit The Godfather en Zorro 
maar ook popmuziek. Samen met 
de slagwerkgroep zullen zij diver-

se stukken ten gehore brengen als 
Saint Louis Blues March, Doe Maar 
medley en Pirates of the Carribean. 
De jeugdige majorettegroep treedt 
samen met de muzikanten van So-
li op. 
Het optreden is tussen 13.00 en 
15.00 uur bij de boerderij en be-
stemd voor jong en oud. Iedere eer-
ste zondag van de maand is er een 
optreden bij boerderij Zorgvrij. Wilt 
u ook een optreden verzorgen dan 
kunt u contact opnemen met de 
boerderij  via 023-5202828.
Boerderij Zorgvrij ligt aan Genieweg 
50 in het recreatiegebied Spaarn-
woude.

Dag van het Kasteel 
bij Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - In het kader van 
de dag van het Kasteel 2008 wordt 
zondag 4 mei in samenwerking met 
de Nederlandse Kastelenstichting 
een Middeleeuwse dag georgani-
seerd met een ‘Living History’ groep 
in de Ruïne van Brederode. Het ‘Ver-
bond van Christophorus’ is te gast 
en laat de kasteelbezoekers terug-
gaan in de tijd.
 Vanaf 10.00 uur is de poort van het 
kasteel open voor publiek. Met een 
beetje geluk geven de schildwach-
ten u op vertoon van een geldig 
entreebewijs toegang tot hun do-
mein. Hier krijgt u een kijkje ach-
ter de schermen van het leven in 
het kasteel  in de late  Middeleeu-
wen ( 1450 – 1480). Het Verbond 

van Christophorus streeft naar een 
zo waarheidsgetrouwe recontructie 
van deze periode als mogelijk is. Al-
le gebruikte kleding, gebruiksvoor-
werpen en materialen zijn replica’s, 
gemaakt naar Middeleeuwse voor-
beelden.  U kunt getuige zijn van 
hun leefwijze, ambachten en kook-
kunst. Kortom; een levendige, span-
nende dag voor jonge en oude rid-
ders en jonkvrouwen. 
De toegang bedraagt 3 euro voor 
volwassenen en 1.50 euro voor kin-
deren. Met de Museumjaarkaart 
heeft u gratis toegang. Meer infor-
matie is te vinden op: www.kaste-
lenstichtinghollandzeeland.nl
www.verbondvanchristophorus.nl
www.kastelen.nl

Zondag 4 mei wordt het weer genieten in de ruïne

Jan van Til zingt lied 
over Jan Bonekamp
IJmuiden - Op 4 mei vindt de do-
denherdenking weer plaats. De 
Stichting De Kennemer Delta, die 
al eerder herdenkingsliederen over 
deze regio heeft uitgebracht, heeft 
dit jaar de aandacht gevestigd op 
Jan Bonekamp.
Troubadour Jan van Til zingt het 
nummer ‘Jan Bonekamp’, die zich in 
deze streek als een zeer moedig en 
vooraanstaand verzetstrijder heeft 
gemanifesteerd. De IJmuidenaar 
pleegde verzet in de IJmond, Haar-
lem, Amsterdam en de Zaanstreek.
Hij werkte veel met Hannie Schaft, 

met wie hij zijn laatste verzetsdaad 
verrichtte in Zaandam, waar hij zo 
ernstig gewond raakte, dat hij in het 
WG te Amsterdam stierf.

Op 2 mei besteedt TV Noord-Hol-
land aandacht aan de verzetstrijder.
Het lied is vanaf 4 mei  te beluisteren 
via de website van het comite 4 en 5 
mei Velsen: www.4en5meivelsen.nl
Tevens zal Jan van Til het lied zin-
gen tijdens de herdenking van de 
verzetstrijder op 4 mei op de Wes-
terbegraafplaats aan de Havenkade, 
20.30 uur. 

Herdenking verzetsman 
Jan Bonekamp
IJmuiden –Op 4 mei 2008 zal de 
jaarlijkse herdenking van verzets-
man en IJmuidenaar Jan Bonekamp 
(1914-1944) plaatsvinden op de 
Westerbegraafplaats en aan de Ha-
venkade in IJmuiden. De aanvang is 
om 20.30 uur.  
Jan Bonekamp behoorde tot de on-
verzettelijksten in de strijd tegen 
fascisme en racisme tijdens de be-
zetting. Op 21 juni 1944 stierf de 
IJmuidenaar Jan Bonekamp, 30 jaar 
oud, in handen van de Duitsers.
Ook dit jaar wil men deze verzetstrij-
der en de strijd die hij samen met 
vele anderen voerde, herdenken. 
Opdat we niet vergeten…
Tijdens de herdenking op de Wes-
terbegraafplaats zal een door Jan 
Schrama geschreven lied voor Jan 
Bonekamp ten gehore worden ge-
bracht. Na afloop zal tijdens een 
informele bijeenkomst bij Conny 
Braam thuis de eerste cd worden 
aangeboden aan Bonekamps me-

destrijdster Freddy Dekker-Over-
steegen. Men rekent op  grote be-
langstelling.

Jan Bonekamp

Ferrari Club start tour 
bij Snow Planet
Velsen-Zuid - SnowPlanet diende als startlocatie voor de Coast & Castles 
Tour 2008 van Ferrari Club Nederland (http://www.ferrari-club.nl). Zij gaan 
met 40 auto’s een 11-daagse tour maken van Velsen naar Ierland. De auto’s 
trokken veel bekijks op de parkeerplaats van SnowPlanet.

Zocher Trio in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Woensdag 7 
mei verzorgt het Zocher Trio een 
concert in de Dorpskerk met wer-
ken van Haydin, Beethoven en 
Schumann. Aanvang 20.00 uur en 
de toegang is gratis. 
Het Zocher Trio bestaat uit Dick 
Swaan aan de piano, violist Han 
Wispelwey en Piet Kwant, die cello 
speelt. Van Haydin wordt het pia-
notrio in E-groot, Hoboken XV -28 
gespeeld. Het pianotrio in G-groot, 
Opus 121 Q van Beethoven bevat, 
na een inleiding, tien variaties op 

het lied ‘Ich bin der Schneider Ka-
kadu’. De variaties vormen een vuur-
werk van briljante en originele inval-
len. 

Na de pauze volgt het pianotrio in F-
groot, opus 80 van Schumann. Pia-
niste Clara Schumann heeft over dit 
stuk gezegd: “Het verwarmt mijn ziel 
en bekoort van begin tot het eind; ik 
hou er hartstochtelijk van en zou het 
elke keer willen spelen.” De Dorps-
kern is te vinden aan de Burge-
meester Enschedelaan. 

Expositie Bibliotheek Velsen
IJmuiden - De maand mei staat in het teken van de ‘Media’. In het kader 
daarvan stelde de Bibliotheek Velsen een luister-CD ter beschikking waar-
op een aantal cursisten van de Afdeling Beeldend van het Kunstencentrum 
Velsen al luisterend aan het schilderen gingen. De luister-CD was ‘Annie’ 
van Kees van Kooten, over zijn dementerende moeder. De cursisten van de 
cursus ‘Vrij schilderen’ hebben een tiental prachtige schilderijen gemaakt, 
die worden geëxposeerd in de Centrale Bibliotheek Velsen aan het Dudok-
plein in IJmuiden gedurende de maand mei.
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Trots laten de deelnemers hun behaalde certificaat zien

Cursus ‘Ouderen achter de 
pc’ afgerond bij De Brulboei
IJmuiden - Buurthuis de Brulboei 
is in februari 2008 begonnen met 
een workshop ‘Ouderen achter de 
pc’. Dit onder begeleiding van Peter 
Delforge. De tweede workshop is 23 
april afgerond. 
Delforge: ,,De cursus/workshop is 
bedoeld voor ouderen, om deze te 
leren omgaan met de pc. Alle ba-
sisbegrippen worden behandeld, 
en ook is het een soort interactie-
ve workshop. Dagelijkse problemen 
worden behandeld. Elke deelnemer 
loopt toch wel tegen een ander pro-
bleem aan. Dit wordt dan ook be-
handeld en dan hoor je je mede-
deelnemers hierop reageren. Dit is 
zeker bijzonder leuk om te horen 
hoe mensen cq ouderen dingen er-
varen op de computer. Ook is het 
erg leuk de deelnemers de trick en 
tip mee te geven. 
Als vrijwilliger van buurthuis de 
Brulboei, vind ik het leuk om de 
deelnemers mijn ervaring, welke ik 
zelf in de afgelopen achttien jaren 
heb opgedaan, te delen met oude-
ren. Wat best een zware opgaaf is, je 
kan mensen alles uitleggen of ver-

tellen, zodra ze thuis zijn en de vol-
gende dag hetgeen wat besproken 
is  gaan uitproberen, werkt niet. Dus 
vandaar dat ik elk onderdeel uit-
werk op papier, en de deelnemers 
een soort van handleiding mee krij-
gen. Waarin ze stap voor stap alles 
nog eens kunnen na lopen. Hier ben 
ik dan ook zeker vier of vijf avonden 
mee bezig, deze samen te stellen. 
Maar je weet waarvoor je het doet. 
De workshop kost maar 12,50 euro 
voor vijf avonden of middagen.  En 
dit omdat ik er zelf geen vergoeding 
voor wil hebben. Op de foto is dan 
ook te zien hoe trots de kandidaten 
zijn. En als ik dit zie, weet ik dat ik 
het niet voor niets heb gedaan. En 
gaan zij in het nieuwe seizoen ge-
woon door met ouderen wegwijs 
maken op de pc.
Gezien de animo, zijn er al zes cur-
sussen vol, welke in september 
moeten gaan starten. Elke woens-
dagmiddag en -avond geef ik die 
workshop. 
En de overige dagen, ga ik weer ge-
woon lekker taxichauffeur spelen in 
Haarlem.’’

IJmuiden - Brenda had een goe-
de zwangerschap. De bevalling was 
wat minder, althans, de duur daar-
van. Al twee dagen en nachten had 
ze weeën, die niet goed door wil-
den zetten. De derde nacht was ze 

Aangenaam

Geboren: Manou Barbara Bawits
Dochter van: Brenda van den 
Bosch en Wesley Bawits
Geboren op: 27 februari 2008 om 
13.08 uur

erg moe en ze was het behoorlijk zat. 
Vroeg in de morgen belde Wesley de 
verloskundige, die beloofde even la-
ter te komen. Brenda zou thuis beval-
len. Rond 8.00 uur was de verloskun-
dige er en ze besloot direct te blijven. 
Hoewel het daarna nog vijf uur duur-
de voordat de baby er was, ging het 
daarna voor het gevoel van Brenda 
snel. Er gebeurde wat, er werd actie 
ondernomen. Even na 13.00 uur was 
Manou er, gezond en wel. Een mooi 
kindje met een flinke bos donker haar 
en grote, donkere ogen. Ze kan een 
behoorlijke driftkikker zijn, liet vanaf 
het begin blijken dat ze veel tempera-
ment heeft. Maar ze is ook vrolijk en 
heel lief. Met zes weken sliep Manou 
al keurig door. Ze slaapt keurig het 
klokje rond, van 2300 uur tot 8.00 uur 
de volgende morgen. Overdag slaapt 
ze niet zoveel meer, ze wil er bij zijn.
Ze maakte, zo klein als ze is, al een 
hele ontwikkeling door. Ze lacht, her-
kent haar ouders en volgt die ook 
echt de hele kamer door. Manou kan 
ook haar hoofd al optillen, ze heeft 
sterke nekspieren. 
Brenda en Wesley zijn heel blij met en 
trots op hun dochter. ,,Ze is nog maar 
twee maanden, maar het is net of ze 
er al heel lang bij is’’, zegt Brenda. 
,,Het voelt gewoon heel vertrouwd.’’ 
(Carla Zwart) 

Strand Heemskerk te smal
Pieren Velsen trekken 
zand van andere kusten
Regio - De gemeenteraad van 
Heemskerk heeft vorige week een 
motie van het CDA aangenomen, 
die ging over het snel ophogen van 
het strand. Het strand van Heems-
kerk gaat hardhollend  achteruit. De 
stormen van het winterseizoen heb-
ben grote schade aangebracht aan 
strand en duin. Het strand wordt nu 
nog steeds belaagd door de sterke 
vloedstroom, die in noordelijke rich-
ting is afgebogen nadat de IJmui-
dense pieren zijn verlengd. Dit pro-
ces gaat onverminderd door. Niet 
alleen het Heemskerkse strand on-
dervindt de nadelige effecten van 
deze stroom. Grote gedeelten van 
de Noord-Hollandse kust hebben 
hier last van. Door de verlaging van 
het strand is er bij vloed en westelij-
ke wind nog maar een kleine strook 
zand voor de strandliefhebbers. 
De CDA-fracties van de gemeen-
ten Bergen, Castricum en Heems-
kerk hebben daarom de handen in-
een geslagen. Zij vrezen gevolgen 

voor het toerisme. Daarom hebben 
zij gezamenlijk een motie opgesteld. 
In deze motie wordt de respectieve-
lijk colleges  opgedragen om er bij 
de verantwoordelijke bewindslieden 
op aan te dringen nog vóór het be-
gin van het zomerseizoen zandsup-
pleties aan te brengen op de stran-
den. Volgens het CDA in Heems-
kerk is er naast het aanbrengen van 
zandsuppleties, ook een blijvende 
oplossing voor het probleem. Daar-
bij zou er in zee iets moeten worden 
aangebracht. 
Provinciale Staten van Noord-Hol-
land onderkennen de ernst van de 
situatie en hebben afgelopen maan-
dag een gelijkluidende motie aan-
genomen. De gemeente Bergen 
heeft de motie inmiddels ook aan-
genomen en op 8 mei wordt de-
ze motie ingediend bij de raad van 
Castricum.
Gemeente Beverwijk heeft niet ge-
reageerd op het verzoek van het 
CDA Heemskerk.

Dodelijk verkeersongeval
Beverwijk - Een 80-jarige man uit 
Beverwijk is zaterdag overleden aan 
de gevolgen van een aanrijding. Het 
slachtoffer reed omstreeks 15.00 uur 
in een scootmobiel op de Büllerlaan 
en kwam in botsing met een auto, 
bestuurd door een 50-jarige vrouw 
uit Beverwijk. 

De man is naar het ziekenhuis ver-
voerd waar hij in de loop van de 
avond is overleden. 
De automobiliste is overgebracht 
naar het politiebureau voor ver-
hoor. De politie stelt een onderzoek 
in naar de exacte toedracht van het 
ongeval. (foto: Leo Tillmans)

Zandsculpturenfestival 
in het Floriadegebouw
Regio - Zaterdag 26 april is het Ne-
derlands Zandsculpturenfestival 
weer van start. Spitse bergen, be-
vroren zeeën, zeehonden en wal-
vissen afgewisseld met woeste zee-
slagen tussen de Engelse en Neder-
landse vloot van Michiel de Ruyter. 
Dit en nog veel meer is tot en met 
zondag 31 augustus in het voorma-
lige Floriadegebouw van 26.000 m² 
bij Vijfhuizen te bewonderen. De vo-
rig jaar opgerichte beelden in het 
kader van het jaar van Michiel de 
Ruyter staan er nog steeds uitste-
kend bij. Maar met behulp van 6.000 
ton extra zand is ook de Noordpool 
in de schijnwerpers gezet. De orga-
nisatie van het Nederlands Zands-
culpturenfestival steunt hiermee de 
Noordpoolcampagne van het We-
reld Natuur Fonds: ‘Draag bij aan 
een witte Noordpool’. 
Het Nederlands Zandsculpturen-
festival in de Haarlemmermeer is 
tot en met zondag 31 augustus da-
gelijks geopend van 10.30 tot 18.00 
uur. De kassa sluit om 17.30 uur. Op 
zaterdag 23 augustus is het Neder-
lands Zandsculpturenfestival in ver-
band met Mystery Land 2008 niet 
geopend.

De entreeprijs voor volwassenen be-
draagt 9,50 euro. Voor kinderen van 
4 tot 12 jaar kost een kaartje 7,50. 
Kinderen tot 4 jaar mogen onder be-
geleiding van een ouder het festival 
gratis bezoeken. De toegangsprijs 
voor 65-plussers en deelnemers 
aan groepen vanaf 20 personen be-
draagt € 8,50. Kaarten zijn niet alleen 
aan de kassa te koop, dat kan ook 
via de website www.zandsculptu-
renfestival.nl. 

Het Nederlands Zandsculpturenfes-
tival in de Haarlemmermeer is per 
auto uitstekend bereikbaar via de 
A4 en de A9. Volg de borden rich-
ting Hoofddorp en Vijfhuizen. Bij het 
festivalterrein is ruime parkeerge-
legenheid aanwezig. Gebruik voor 
routeplanners het adres Stelling 1 in 
Vijfhuizen, postcode: 2141 SB.
Ook via het openbaar vervoer is het 
terrein goed te bereiken. Reis per 
trein naar Schiphol, Hoofddorp of 
Haarlem. Vanaf die NS-stations rijdt 
de Connexxion Zuidtangent, een 
busverbinding over een autovrij tra-
ject, langs het festivalterrein. Van-
af Schiphol bedraagt de reistijd per 
bus ongeveer 10 minuten.

Vaak levensgrote zandsculpturen in Vijfhuizen boezemen indruk in

Haarlem - Alle voorbereidingen zijn 
alweer in gang gezet voor de vol-
gende Vijfhoekkunstroute.€Deze zal 
plaatsvinden op 16, 17 en 18 mei in 
de Vijfhoek in Haarlem.€Dit gebied 
is afgebakend door de Raamvest, 
de Grote Houtstraat en de Wilhel-
minastraat. Open ateliers, gastruim-
tes en etalages, overal exposeren 
kunstenaars. Werk van alle  kunste-
naars is op een centrale expositie te 
zien in de Nieuwe kerk en daar zul-

len ook weer optredens van musici 
en toneelspelers zijn. Ook de hofjes 
doen weer mee door achter de ra-
men kunst te exposeren.€Vorige jaar 
was er speciaal in het Proveniers-
hof het Reuzenproject. Nu zijn het 
de nazaten van de kat van Cajanus 
die het Proveniershof onveilig gaan 
make. €Ooit woonde er in het Prove-
niershof een reus van 2.63 meter.
Zie voor gedetailleerde informatie 
www.vijfhoeksroute.nl

Vijfhoeksroute op 
16, 17 en 18 mei

Boerderij Zorgvrij zet twee-
de Pinksterdag deur open
Velsen-Zuid - Hoe leven koeien 
en wat moet er allemaal gebeuren 
voordat de melk bij ons in de koel-
kast staat? Antwoorden op deze be-
langrijke vragen krijgen kinderen en 
hun (groot)ouders op maandag 12 
mei tijdens de Campina Open Boer-
derijdag, waaraan ook boerderijen 
in Assendelft, Wognum, Oude Nie-
dorp, Oosterend, Ouderkerk aan de 
Amstel en Velsen Zuid meewerken. 
Zij bieden buurtbewoners en na-
tuurlijk alle andere belangstellen-
den een actief en vooral leuk kijkje 
in de zuivelkeuken. Kinderen drin-
ken bij de boterham nog steeds het 
liefst een glas melk, maar tegelijker-
tijd weet bijna eenvijfde van de kin-
deren niet waar melk eigenlijk van-
daan komt. Dit blijkt uit onderzoek 
van Campina. Daarom is er speci-
ale aandacht voor de kinderen, die 
op het erf en in de schuur de hand-
jes uit de mouwen mogen steken 
om een dagje zelf een kleine boer 
te zijn. 
Tweede Pinksterdag, 12 mei, is de 
perfecte plek om vragen te stellen 
aan de boer en het thema van de 
Campina Open Boerderijdag is dan 
ook: ‘Ga het vragen op de boerde-
rijdagen’. De boerderijen die mee-
doen aan de Campina Open Boer-
derijdag, zijn, samen met zo’n 5.500 
andere melkveehouders in Neder-
land, samen eigenaar van het zui-
velbedrijf Campina. De Campina 
melk, yoghurt, vla, kaas en boter in 
de winkel, zijn dus eigenlijk hún zui-
velproducten. Wat Campina ermee 

verdient, is de prijs die zij ontvangen 
voor de melk. 
De jonge bezoekertjes maken op 
een leuke manier kennis met de 
stappen die tussen een koe in de 
wei en de koelkast thuis zitten. 
Om te leren hoe bijvoorbeeld boter 
wordt gemaakt, leren kinderen zelf 
boterschudden. Ook mogen ze de 
koeien aaien, voederen en leren ze 
hoe een koe gemolken wordt. Ver-
der kunnen ze naar hartenlust spe-
len op het erf en rondom de stallen 
van de verschillende boerderijen en 
is er een speurtocht op de boerderij. 
Zo maken zij op een leuke manier 
kennis met de verschillende stap-
pen van de ‘melkweg’. Leuk én leer-
zaam, want uit het online onderzoek 
van Campina blijkt dat maar liefst 
één op de vijf kinderen niet weet 
‘hoe melk gemaakt wordt’, dit terwijl 
bijna alle kinderen aangeven zuivel-
producten lekker te vinden. Bezoe-
kers kunnen op locatie verschillen-
de Campina-zuivelproducten proe-
ven. 
Voor de ouders en andere bezoekers 
is dit eveneens een mooie gelegen-
heid eens met eigen ogen te zien 
hoe het er op de Campina-boerde-
rij bij hun in de buurt aan toegaat. 
Bezoekers kunnen 12 mei, van 10.00 
tot 16.00 uur, zelf ervaren hoe de na-
tuur en Campina-producten verbon-
den zijn en wat de visie van de boer 
is. Er is altijd wel een boerderij vlak-
bij die haar deuren opent. Een lijst 
met deelnemende melkveebedrijven 
is te vinden op www.campina.nl

Meer zaken opgelost
Politie in IJmond tevreden 
over het afgelopen jaar
IJmond - In het district IJmond 
heeft de politie Kennemerland 
in 2007 meer verdachten aan-
gehouden én overgedragen aan 
het Openbaar Ministerie dan in 
2006. 

Het totale aantal aangehouden ver-
dachten in 2007 bedroeg 2.292 (doel: 
1.800). Dat zijn bijna 300 verdachten 
meer dan in 2006. Het totale aan-
tal aangiftes steeg in 2007 licht naar 
8.200. Een mogelijke verklaring hier-
voor is de uitbreiding van het aantal 
mogelijkheden om aangifte te kun-
nen doen, onder andere via internet 
en op afspraak. Ongeveer 1 op de 
4 aangiftes in de hele regio Kenne-
merland werd via internet gedaan. 
Het totale aantal aangiftes van de 
hele regio Kennemerland vertoonde 
in 2007 een daling naar 27.000. Dat 
is een trend die regionaal enkele ja-
ren geleden is ingezet. In 2006 daal-
de het aantal aangiftes naar 29.000. 
Het totaal aantal verdachten dat in 
het district IJmond is opgepakt van-
wege bedreiging, mishandeling, en 
bij overvallen en berovingen be-
draagt 567 in 2007 (doel: 450). Ook 
in 2007 kreeg het district, net zo-
als in 2006, te maken met een reeks 
gewelddadige overvallen. Door ex-
tra capaciteit hiervoor vrij te maken 
wist de districtsrecherche uiteinde-
lijk van de 21 overvallen 9 op te los-
sen: een oplossingspercentage van 
45 procent. Opvallend is dat in de 
helft van de gevallen pizzabezorgers 
in Heemskerk en Beverwijk hierbij 
betrokken waren. Maar ook parti-
culiere woningen en bezinestations 

vormden doelwit van de overvallen. 
In de regio steeg het aantal overval-
len van 49 in 2006 naar 64 in 2007, 
maar het bleef ruim onder het aan-
tal overvallen van 96 uit 2005.   
Over heel 2007 bedroeg het aantal 
aangiften vanwege bedreiging en 
mishandeling: 843 (2006: 710).      
Het totale aantal aangiftes bij wo-
ninginbraken vertoonde een verde-
re daling van 439 in 2006 naar 417 
in 2007. Ook het aantal verdach-
ten, overgedragen aan het Open-
baar Ministerie vanwege woningin-
braak, daalde van 45 in 2006 naar 
41 in 2007. In totaal werden in het 
district IJmond 8.200 aangiftes op-
genomen (2006: 8.000). Op het ge-
bied van jeugdcriminaliteit zijn 292 
verdachten opgepakt (doel: 280). 
Op het terrein van verkeersveilig-
heid kijkt de politie met gemeng-
de gevoelens terug op 2007. Wel-
iswaar daalde het aantal verkeers-
doden van 4 (2006) naar 2 in 2007 
(2005: 6), het aantal verkeerson-
gevallen met letsel steeg naar 230 
(2006: 180). Het aantal bekeurin-
gen dat werd uitgedeeld voor zo-
genaamde GRASH delicten (afkor-
ting van: Gordel, Rood licht, Alcohol, 
Snelheid en Helm) bedroeg 15.778 
(doel was: 12.000). Verkeerscontro-
les vinden voornamelijk plaats op 
locaties waar, op basis van informa-
tie en ervaringen uit het verleden, 
veel ongevallen met letsel en/of 
doden plaats vinden. Gerichte ver-
keerscontroles, en de toegenomen 
veiligheid van personenauto’s, heb-
ben effect op het aantal verkeersdo-
den en slachtoffers met letsel.

IJmuidenaar zet zich 
in voor CliniClowns
IJmuiden - Trainingsbureau Cin-
tea bestaat 10 jaar en dat wordt ge-
vierd door een jaar lang dubbel te 
trakteren. Niet alleen krijgt ieder-
een de mogelijkheid om workshops 
voor maar 50 euro per persoon te 
boeken, de opbrengst gaat ook nog 
naar een heel goed doel: de Clini-
Clowns. Ook de Cinteaprofessional 
Willem Bakker uit IJmuiden draagt 
zijn steentje bij aan deze actie.
 
Bezoekers van www.cintea.nl kun-
nen kiezen uit ongeveer 25 work-
shops. Workshops met titels als ‘Ef-
fectief en doelgericht vergaderen’, 
‘Ontevreden op je werk? Doe er 
wat aan!’,  ‘Beoordelingsgesprek-
ken voeren’, ‘Binden en Boeien van 
personeel’,  ‘Mediation: zelf conflic-
ten oplossen’ en ‘Ouder maar nog 
lang niet uitgerangeerd!’. Alle work-
shops op de site vallen onder de Cli-
niClowns-actie. 
Willem Bakker heeft zijn kracht be-
wezen door ondernemingsraden te 
helpen bij het onderzoeken van de 
mogelijkheden die deze ruimte biedt 
en ze doeltreffend te gebruiken. 
Daarnaast heeft Willem zich ontwik-
keld tot expert op het gebied van het 
organiseren van verkiezingscam-
pagnes voor de ondernemingsraad-
verkiezingen. Het is mogelijk om als 
bedrijf een workshop ‘incompany’ te 
laten plaatsvinden en hiervoor Wil-
lem Bakker te vragen. Daarnaast 
staan er meerdere workshops in het 
midden van Nederland op de agen-
da die vooral gericht zijn op onder-
nemingsraadsleden. 
De trainers van Cintea willen zoveel 
mogelijk mensen de kans geven om 
zich op een laagdrempelige wijze 
verder te ontwikkelen. Dit doen ze 
door verschillende workshops aan 
te bieden voor maar 50 euro per 
persoon. De kosten (accommodatie, 
koffie, thee en reiskosten trainer) 
worden van de opbrengsten afge-

trokken en wat er overblijft, schen-
ken ze aan de CliniClowns. De actie 
wordt gesponsord door Hampshire 
Inns, Hotels & Classics. Door de bij-
drage van Hampshire kan er een 
nog groter deel van de opbrengst 
richting CliniClowns gaan. De meer 
dan 50 hotels zijn allen uniek in hun 
soort en bieden een gevarieerd aan-
bod aan zakelijke faciliteiten. 
De Cintea-professionals ondersteu-
nen volwassenen bij ieders persoon-
lijke en professionele ontwikkeling 
met als doel om zelf sturing te ge-
ven aan de eigen privé- en werkom-
standigheden. Ze vinden het 10-ja-
rig jubileum de ultieme gelegenheid 
om iets te doen voor kinderen van 
onze samenleving. Sinds eind 1997 
is Cintea bij organisaties actief als 
partner in veranderingsprocessen. 
Cintea is een groep van zelfstandige 
trainers, coaches, mediators en ad-
viseurs die samenwerkt vanuit ver-
schillende disciplines. Zij delen hun 
visie op veranderingsprocessen en 
zetten hun aanvullende kwaliteiten 
in om mensen en organisaties in be-
weging te brengen. 
Op 28 april, 26 mei en 30 juni geeft 
Willem Bakker de volgende work-
shops: Workshop Communica-
tie met de Achterban: met als doel 
imagoverbetering van de OR bij de 
achterban bewerkstelligen; Work-
shop Succesvol Verkiezingen Orga-
niseren: met als doel gemotiveerde 
kandidaten en verbetering van het 
draagvlak en het imago van de OR. 
Meer informatie over deze work-
shops vindt u op www.cintea.nl on-
der Medezeggenschap. Wilt u een 
workshop boeken of meer over de-
ze actie weten? Dat kan via www.
cintea.nl. Meer weten over Clini-
Clowns? Ga dan naar de www.clini-
clowns.nl voor uitgebreide informa-
tie. De workshopactie van Cintea is 
bij CliniClowns bekend onder actie-
nummer: 11440.
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Op de foto het blije team van SGY-M, bestaande uit Teodoro van Rooijen, Lars 
Bottelier, Nathan Winter, Eva Korbee, Isabel Korbee, Amber van Velzen, Pascal 
Valkers en Robin Bakker met hun coach.

SGIJ-M weer kampioen
Regio - Dit weekeinde was het de 
beurt aan het team van SGY-M om 
te spelen voor het kampioenschap.
Met nog maar een gelijkspel en voor 
de rest alleen maar overwinningen 
lagen de kaarten goed. 
In Wormerveer moest de laatste 
wedstrijd van het seizoen gespeeld 
worden tegen De Ham, een geduch-
te tegenstander. Gelijkspel was vol-
doende om kampioen te worden, 
maar coach Hans Winter stimuleer-

de zijn pupillen om voor de winst te 
gaan. Na een moeizame start van 
de wedstrijd, waarin wel vijf keer te-
gen de lat en paal werd geschoten, 
konden de kansen later toch verzil-
verd worden. Met een prachtige 4-0 
overwinning was het feest uiteinde-
lijk compleet. 
Arie Glas, vertegenwoordiger van 
de KNZB reikte ter plekke de bo-
kaal uit, waarna vaantjes, bloemen, 
traktaties en gebak volgden.

Documentaire en film 
over WO II op Seaport TV
Velsen - Donderdag 1 en zondag 4 
mei gaat Seaport TV terug naar de 
Tweede Wereldoorlog. Vanaf 18.00 
uur ziet u eerst een documentai-
re rond IJmuidense vissers in En-
geland. De vissers kregen het be-
vel zich met spoed naar de dichtst-
bijzijnde Engelse havens te begeven 
om te voorkomen dat de Holland-
se vissersvloot in handen zou vallen 
van de Duitse bezetters. Op som-
mige schepen konden nog Joodse 
vluchtelingen aan boord komen om 
aan de dreiging die hen boven het 
hoofd hing te ontkomen. Het was de 
bedoeling dat de bemanning na af-
levering van het  schip weer terug 
zouden keren naar Nederland maar 
dat liep anders. De rest van de oor-
log bleven zij in Engeland en voe-

ren onder andere op mijnenvegers. 
Auteur Dick Schaap schreef in 1996 
het boek “Odyssee van de Hollandse 
vissers” over dit vergeten verhaal. 
Het programma krijgt een ver-
volg met de film ‘The hiding place’ 
uit 1975. De Duitsers zijn in WO II 
Haarlem binnengetrokken. Vader 
Ten Boom, een horlogemaker, woont 
daar met zijn twee dochters Betsie 
en Corrie. Ondanks zijn hoge leeftijd 
weigert hij passief toe te kijken, als 
de Joden worden vervolgd. Het Cor-
rie Ten Boom huis in de Haarlemse 
Barteljorisstraat wordt nog steeds 
jaarlijks bezocht door vele toeristen 
uit de hele wereld.
De uitzendingen zijn te zien op don-
derdag 1 mei en zondag 4 mei om 
18.00 uur.

Vliegende start kaartver-
koop Stadsschouwburg
IJmuiden - Stadsschouwburg Vel-
sen kan terugkijken op een suc-
cesvolle start van de kaartverkoop 
voor het nieuwe seizoen. Afgelopen 
weekend hebben duizenden the-
aterliefhebbers hun eigen stoelen 
rechtstreeks geboekt in het nieu-
we kaartverkoopsysteem van de 
schouwburg. Ook zijn er honderden 
bestelformulieren binnengekomen. 
Per voorstelling heeft de schouw-
burg een deel van de kaarten gere-
serveerd voor de bestelformulieren 
en een deel voor de internetreser-
veringen. Er zijn ruim 25.000 kaarten 
online verkocht. In totaal heeft de 
schouwburg 125.000 kaarten te ver-
delen voor het nieuwe theatersei-
zoen. Het theater kan dus nog vele 
liefhebbers trakteren op een gewel-
dige theateravond uit. 

Er zijn nog volop kaarten voor top-
voorstellingen van Karin Bloemen, 
Tineke Schouten, Javier Guzman en 
de Ashton Brothers. Maar ook voor 
hitshows als ‘Fame’, ‘Footloose’, ‘The 
Spirit of the Dance’ en ‘Under Afri-
can Skies’. 
Toneelpubliek kan nog bestellen 
voor voorstellingen als ‘Liefdesbrie-
ven’ met Anne-Wil Blankers en Paul 
van Vliet en ‘De Koopman van Vene-
tië’ met Pierre Bokma. En voor nog 
veel meer prachtige voorstellingen.
Op www.stadsschouwburgvelsen.nl 
kunnen bezoekers direct zien voor 
welke voorstellingen online nog 
kaarten te reserveren zijn. Ook kun-
nen bestelformulieren opgestuurd 
worden naar de Stadsschouwburg 
Velsen, Groeneweg 71, Postbus 179, 
1970 AD IJmuiden.

Open huis 
Israël Producten Centrum
Velsen-Noord - Ook deze maand 
is er bij de consulenten van het Is-
raël Producten Centrum weer open 
huis. Tijdens dit Open Huis kunt u 
informatie krijgen over het land en 
het volk van Israël. Er is tevens mo-
gelijkheid tot het bekijken en kopen 
van Israëlische producten, te weten, 
sieraden, huidverzorgingsproducten 
(van de Dode Zee), (sier)kaarsen, 
wijn en vele andere artikelen voor 
uzelf of als geschenk.
Deze producten worden bijna uit-
sluitend gemaakt in kibboets of in 
kleine fabriekjes waardoor de werk-
gelegenheid wordt gestimuleerd. 
Ter gelegenheid van het 60-jarig be-
staan van Israël zijn er veel aanbie-
dingen.
U bent hartelijk welkom op donder-
dag 8 en vrijdag 9 mei aan Zeeuw-
straat 12 in Velsen-Noord, van 10.00 
tot 18.00 uur of na telefonische af-
spraak. 
Ook zijn zij aanwezig op woensdag 

7 mei van 14.30 tot 18.00 uur, in het 
kerkgebouw van de Vrije Evangeli-
sche Gemeente, van Riemsdijklaan 
1, Beverwijk. De koffie staat klaar.
Voor meer informatie: 0251-228286. 
Koop, zeker nu, uw cadeaus in Is-
raël! Ook veel cadeaus voor moe-
derdag. Het Israël Producten Cen-
trum te Nijkerk zet zich in voor het 
land en het volk van Israël. De pro-
ducten worden gemaakt in kibboets 
en (kleine) bedrijven waar veel im-
migranten werken. Door Israëlische 
producten te kopen helpt u hen aan 
werk en ondersteunt u de econo-
mie van Israël. Het Israël Producent 
Centrum ondersteunt ook met Is-
raël-party’s. Met behulp van onder 
andere films en/of dia’s vertellen ze 
daarbij over het leven en wonen in 
het land Israël. 
Voor verdere info: H. Zuidema, 
Zeeuwstraat 12, Velsen Noord, 0251 
– 228286 of 06 – 27307722 of e-mail: 
hzuidema@quicknet.nl

Manjo Joosten en Gijs Batelaan (foto: Peter Kaldeway)

In ‘t Mosterdzaadje
Manjo Joosten ‘Hans & Sophie’ 
Het verzet van De Witte Roos
Santpoort-Noord - Op zondag 4 
mei om 15.00 uur wordt in ’t Mos-
terdzaadje de voorstelling ‘Hans & 
Sophie’ gegeven die gaat over de 
verzetsbeweging van De Witte Roos 
in Duitsland. Manjo Joosten is de 
voordrachtskunstenaar, Gijs Batel-
aan de gitarist en de regie is in han-
den van Marjolein Baars.

Deze productie, in samenwerking 
met De Vertelschuur in Bloemen-
daal, is gebaseerd op het leven van 
twee jonge mensen Hans en Sophie 
die verzet pleegden in Duitsland tij-
dens WO II. Hun geloof in de onaf-
hankelijke, door de vrije geest gelei-
de mens, is hun drijfveer. Aanvanke-
lijk gaan ze mee in wat de cultuur op 
dat moment te bieden heeft zoals de 
Hitlerjugend. Maar gaandeweg ko-
men ze tot het besef dat ze zich voor 
andere waarden willen inzetten en 
daarbij het woord als wapen willen 
gebruiken. Hans neemt het initiatief 
tot het samenstellen en verspreiden 
van pamfletten om mensen te laten 
zien wat er gaande is. Later sluit zijn 
zuster Sophie zich bij hem aan en ze 

richten met een aantal vrienden en 
docenten van de universiteit waar ze 
studeren een beweging op die ze De 
Witte Roos noemen. In 1943 worden 
ze gearresteerd en een paar dagen 
later terechtgesteld. Deze geschie-
denis inspireert nog steeds. Zoveel 
van het leven houden en tegelijker-
tijd beseffen dat het betekent dat 
je bereid moet zijn je leven te ge-
ven voor een ideaal dat de mens-
heid dient.
De gitarist Gijs Batelaan speelt mee 
in verschillende bands en projecten 
en werkte eerder met Manjo Joos-
ten samen. 

Manjo Joosten is docent vertellen, 
spraakvorming en drama aan de 
Hogeschool Helicon in Zeist. Hij ver-
zorgt workshops en cursussen. Na 
zijn opleiding aan de academie voor 
expressie door woord en gebaar in 
Utrecht maakte hij deel uit van di-
verse ensembles die literaire thea-
ter- en vertelprogramma’s hebben 
uitgebracht. Sinds enkele jaren richt 
hij zich op het maken van solistische 
programma’s.

Domein van der Meiren
‘After the End’ in 
het Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 6 mei, 20.30 
uur speelt Domein van der Meiren 
in het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 in IJmuiden.
Je grootste nachtmerrie lijkt wer-
kelijkheid te worden. Een aanslag? 
Een nucleaire ramp? Ga je aan de 
catastrofe ten onder of is de ge-
dachte alleen al voldoende om er 
aan onderdoor te gaan? ‘After The 
End’ is een verontrustende samen-
smelting van een psychologische 
thriller, een sadomasochistische ko-
medie en zelfs een beetje science-
fiction. Een zenuwslopend stuk, dat 
de toeschouwer meeneemt naar de 
meest donkere plekken denkbaar. 
‘After The End’, laat zien dat in tijden 
van collectieve angst voor het onbe-
kende -de Islam- en terrorisme, het 
niet perse terroristen zijn die de we-
reld veranderen, maar dat de mens 

daar zelf grotendeels verantwoorde-
lijk voor is. Spel: Mark Kraan en Lien 
De Graeve. 
De selectiecommissie koos Domien 
Van Der Meiren: ,,Een heldere en 
spannende regie. Hij weet scène op 
scène spanning te creëren, zonder 
zwaar te worden. De soms humoris-
tische tekst geeft lucht aan de voor-
stelling en er is sprake van een ver-
rassende ontknoping. Daar werkt hij 
in zijn regie heel mooi naar toe, ge-
holpen door het uitmuntende spel 
van de twee jonge acteurs.” Produc-
tie: Het Huis van Bourgondië.
Na afloop van de voorstelling kunt 
u onder het genot van een (gratis) 
drankje van gedachten wisselen 
met de makers en de spelers over 
de voorstelling en wordt u geïnfor-
meerd over de blind-dateplannen 
voor het volgende seizoen.

Politie in IJmuiden waar-
schuwt voor oplichter
IJmuiden - De politie  in IJmuiden 
waarschuwt voor een oplichter. De 
man heeft zich op dinsdag 22  april 
voorgedaan als postbode van de 
TNT Post. Hij heeft twee slachtoffers  
gemaakt. In zowel de Grote Beer-
straat als in de Bellatrixstraat belde 
hij aan  bij een bejaarde vrouw. Hij 
had een postpakketje voor hen. De 
vrouwen moesten 79 eurocent ver-
zendkosten betalen. Dit bedrag kon 
bij hem gepind worden. Beide  vrou-
wen haalden vervolgens hun pin-

pas door het pinapparaat en toets-
ten hun pincode in. Vervolgens zei 
de man dat het apparaat niet goed 
werkte en vertrok hij. Vervolgens 
bleek later die dag van beide vrou-
wen een aanzienlijk geldbedrag van 
de rekening te zijn gepind. De poli-
tie heeft een onderzoek ingesteld. 

TNT Post laat weten dat haar mede-
werkers niet met een pinapparaat 
rondlopen, maar alleen met contact 
geld transacties doen.

Ook dit jaar waren weer veel (veilige) avonturen te beleven op de Redding-
bootdag

Veel belangstelling 
voor Reddingbootdag
IJmuiden - De Reddingbootdag die 
zaterdag door de Koninklijke Red-
ding Maatschappij Nederland aan 
de Haringkade gehouden werd trok 
veel belangstellenden. Er was dan 
ook veel te zien en te doen. De bega-
ne grond van het gebouw was toe-
gankelijk om het materiaal te bekij-
ken en langs het water stonden di-
verse kramen met nautisch materi-
aal opgesteld. Boeken over en schil-
derijen van schepen en veel mooie 
modelbouwschepen, waar veel aan-
dacht voor was.
Natascha, die stage loopt bij de 
KNRM, laat donateurs vragenlijs-
ten invullen. ,,We willen graag we-
ten wat de mensen denken en we 
zijn altijd op zoek naar verbeterin-
gen’’, vertelt ze. ,,Ik heb het hier ont-
zettend naar mijn zin, geen dag is 
hetzelfde. Soms is het een tijd rus-
tig en dan is er vijf keer per dag een 
actie en staat de telefoon roodgloei-
end.’’
Donateur Onno uit Amsterdam komt 
net van de reddingboot Koos van 
Messel af. ,,Ik doe dit nu voor het 
vierde jaar en het was weer toppie’’, 
zegt hij. ,,Indrukwekkend, die boot 
met een motor van 2 keer 1000 PK, 
over een strakke Noordzee, mees-
terlijk. Schrijf wel een positief stuk, 
want er wordt hier heel goed werk 
verricht.’’
De heer Plug uit IJmuiden is al sinds 
1949 donateur. Dat jaar werd hij op 
5 december gered door de KNRM. 
,,Ik was opvarende van de coaster 
Sandbergen. Die dag was er wind-
kracht 11 en we konden niet bin-
nenlopen, we bleven steken voor 
de pieren. Op een gegeven mo-
ment brak er iets aan het schip en 

maakten we water’’, vertelt hij. ,,Na 
een tijd sprong ik van de boot en lag 
in het water. De reddingboot Neel-
tje Jacoba kwam, met schipper Jaap 
Vermeulen. De bemanning stapte 
over en ik zag zo die boot verdwij-
nen. Daar ga je, dacht ik. Gelukkig 
zagen ze me. Er ligt er nog één in 
het water, werd er geroepen en de 
Neeltje Jacoba kwam mijn kant op. 
In een fractie van seconden denk je 
dat je er geweest ben en vlak daar-
na is de redding nabij. Ik ben direct 
daarna donateur geworden van de 
KNRM.’’ (Carla Zwart)

Blues Of Zo 
in Stage Café
IJmuiden - Zondag 4 mei is er weer 
blues in het Stage Café van het Wit-
te Theater met het blues-rocktrio 
Blues Of Zo, dat bestaat uit een sa-
mensmelting van John the Revela-
tor en Bluesix, laten met hun swin-
gende mix van stevige blues-rock 
en uitgekiende ‘ballads’ het Stage 
Café kraken.

B.O.Z. bestaat uit snarentovenaar 
Henk Schippers, Cor Dijkhuizen die  
strakgespannen varkensvellen teis-
tert en zanger Tom Huissen die te-
vens de basdreunen door het café 
stuwt. De kans is groot dat er een 
of twee gastmusici enkele nummers 
meespelen. De aanvang is om 17.00 
uur, de toegang is gratis. U vindt het 
Witte Theater aan de Kanaalstraat in 
IJmuiden.

Nieuw beleid coffeeshops
Velsen – De gemeente Velsen heeft 
in overleg met het ministerie en de 
politie een nieuw beleid rond cof-
feeshops vastgesteld. Op het mo-
ment bestaan twee coffeeshops in 
Velsen. De gemeente vindt dat een 
te veel. Voorgesteld is dan een cof-
feeshop te gedogen en voor de an-
dere een ‘uitsterfbeleid’ te handha-
ven. Vooralsnog zullen beide coffee-
shops wel aan de nieuwe voorwaar-
den moeten voldoen. Er zal strikt 
worden gecontroleerd en gehand-
haafd. Per  overtreding is vastgelegd 
wat de gevolgen zullen zijn. Zowel 
politie als gemeente zullen hun be-
voegdheden en instrumenten aan-
wenden om overtredingen te be-

straffen. Dat kan variëren 
van een waarschuwing tot (tijdelij-
ke) sluiting van de coffeeshop. Her-
haalde overtredingen zullen steeds 
zwaarder worden bestraft.
Een coffeeshop is een alcoholvrije 
horecagelegenheid, waar handel 
in en gebruik van softdrugs plaats-
vindt, maar die moet voldoen aan 
de eisen van reguliere horecabe-
drijven. 
De exploitatievergunning wordt 
steeds voor maximaal een jaar ver-
lengd. Het nieuwe beleid geldt van 
1 juni 2008 tot 1 januari 2011 en zal 
elk jaar stilzwijgend worden ver-
lengd, tenzij een van de partijen tus-
sentijds opzegt.

Een fragment uit ‘Winterkoorts’

De Wetten van Kepler 
speelt ‘Winterkoorts’
IJmuiden - Donderdag 8 mei om 
20.30 uur speelt De Wetten van Ke-
pler het toneelstuk ‘Winterkoorts’ in 
het Witte Theater, kanaalstraat 257 
in IJmuiden.
Hij is jong, zij is al oud. Hij leest haar 
voor uit de krant, waaruit de logi-
ca verdwenen lijkt. Toch luistert zij 
graag naar zijn stem. Maar als zij 
zingt, stopt hij zijn oren even dicht. 
Ooit was zijn moeder een gevierd 
zangeres. Nu dwaalt ze rond in haar 
eigen hoofd. Wie versleept er toch 
steeds haar bed? En wat doet de 
stemvork in de bestekla? Over haar 
gedachten valt langzaam een de-

ken, als sneeuw over de stad. Maar 
daaronder gloeit het. In flarden ver-
telt zij hem een woedend liefdes-
verhaal. En beleeft die liefde op-
nieuw. In haar zoon ziet zij haar ou-
de vlam. Waan en werkelijkheid lo-
pen door elkaar. Een klein en onver-
biddelijk liefdesverhaal in een we-
reld die uit het lood hangt. Over her-
inneren en vergeten. Bitterzoet, gril-
lig en geestig. Woorden en muziek 
voor een actrice, een acteur en een 
sopraan. Regie: Jos van Kan. Spel: 
Willem Schouten, Nelleke Zitman. 
Zang: Janneke Daalderop. Zie ook 
www.wettenvankepler.nl

Regio - Voor het groot onderhoud 
aan de A9 tussen de knooppunten 
Velsen en Badhoevedorp in 2007 
heeft Rijkswaterstaat samen met 
Verkeer.advies voor het eerst weg-
gebruikers rechtstreeks benaderd 
in plaats van via werkgevers, zo-
als bij het groot onderhoud aan de 
Gaasperdammerweg en A4-A10 
Zuid. Deze benadering is succesvol. 
Rijkswaterstaat gaat deze benade-
ring vaker inzetten bij projecten.
 
Naast communicatie is een pakket 
aan verkeers- en mobiliteitsmaatre-
gelen ingezet. Ook heeft Rijkswater-
staat samen met de VerkeersInfor-
matieDienst (VID) tekstkarren met 
actuele reisinformatie ontwikkeld. 
Een nieuwe vorm van informatiever-
strekking aan weggebruikers, die 
inmiddels ingezet wordt bij andere 
uitvoeringsprojecten. 
Drieduizend forenzen hebben de 
gratis A9-bereikbaarheidspas ge-
kregen. Zij hebben de aangebo-
den verkeers- en mobiliteitsmaat-
regelen goed gebruikt waardoor de 
verwachte verkeershinder beperkt 
is gebleven. Dagelijks hebben 12 

procent van de pashouders in wis-
selende samenstelling de auto la-
ten staan en gebruikgemaakt van 
de vervoersalternatieven. Ruim 300 
forenzen pasten hun vakantie aan. 
Meer dan de helft van de forenzen 
vond de actuele reisinformatie op de 
tekstkarren langs de weg nuttig en 
betrouwbaar. 
Zij pasten hun route daarop aan. Na 
afloop van de werkzaamheden op 
de A9 hebben 150 pashouders aan-
gegeven blijvend op een andere wij-
ze dan met de auto naar hun werk te 
gaan. Dit zijn de belangrijkste con-
clusies uit het onderzoek van Rijks-
waterstaat naar de inzet van de ver-
keers- en mobiliteitsmaatregelen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel 
weggebruikers de omleidingsroutes 
hebben gebruikt die werden aange-
geven op de tekstkarren met actu-
ele reisinformatie. Hierdoor was de 
bezetting van de shuttlebussen en 
van de Fast Ferry minder dan ver-
wacht. De pashouders hebben het 
A9-journaal goed ontvangen. Ruim 
50 procent vond het journaal infor-
matief. 

Verkeershinder A9 beperkt 
door gedrag weggebruikers
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Projectplan Frisse Wind 
Velsen-Noord gereed
Velsen - Het college van B&W heeft 
in het Projectplan “Frisse Wind voor 
Velsen-Noord uiteenlopende zaken 
gebundeld om de leefbaarheid in 
Velsen-Noord ingrijpend te verbete-
ren. Deze opgave is veelomvattend, 
complex en verlangt een integrale 
aanpak.  De gemeente wil dit samen 
doen met de partners: bewonersor-
ganisaties, corporaties, ontwikke-
laars, politie, welzijnsorganisaties, 
buurgemeente Beverwijk en het lo-
kale bedrijfsleven. Het doel van het 
project is om van Velsen-Noord een 
concurrerende woonwijk te maken 
met een naastliggend attractief be-
drijvenpark. Dit doel wordt naar ver-
wachting bereikt rond 2020. Bin-
nen vier thema’s zijn veranderingen 
noodzakelijk.

Bij de sociale infrastructuur staan de  
mensen centraal. De bewoners van 
de wijk wonen, ontspannen en be-
leven de wijk. Zij bepalen de identi-
teit van de wijk; het heeft te maken 
met wie zij zijn, wat ze denken, wat 
ze doen en wat ze laten. De behoef-
tes in de wijk binnen het gemeen-
telijk beleidskader bepalen het pro-
gramma van Wijkplan Sociaal voor 
de ontwikkeling op het gebied van 
ontspanning, sport, spelen, welzijn 
en zorg.
De verandering in de woningvoor-
raad speelt een grote rol. Met de 
corporaties worden de sloop en 
nieuwbouwplannen, gekoppeld 
aan de gemaakte prestatieafspra-
ken, afgestemd binnen een nieuw 
Wijkplan Fysiek. Nieuwbouwloca-
ties vullen de ontbrekende schakels 
in een goede wijkopbouw met toe-
komstwaarde. De wijzigingen in en 
de toename van de woningvoorraad 
leiden tot veranderingen in de be-
volkingsamenstelling van de wijk.

De herontwikkeling van oude bedrij-
venterreinen langs het Noordzeeka-
naal levert een duurzame ontwik-
keling op, ondersteund door park-
management. De milieuzonering 
op de bedrijventerreinen reduceert 
de hinder in de wijk. Daarnaast zijn 
afspraken binnen het zogenaamde 

Waterlandakkoord gericht op een 
verhoging van de leefbaarheid in de 
wijk.
Het verplaatsen van het Gilden-
spoor, een goederenspoorlijn ten 
behoeve van Corus, is het belang-
rijkste en kostbaarste onderdeel bij 
de fysieke infrastructuur. Wanneer 
deze ingreep plaatsvindt, verandert 
het beeld van de wijk ingrijpend. De 
nieuwe route over het bedrijven-
terrein Grote Hout maakt het mo-
gelijk om het vrachtverkeer te we-
ren uit de woonwijk. De aanwezige 
ondergrondse infrastructuur vraagt 
om creatieve oplossingen binnen de 
herstructurering.

 De gemeentelijke regie over het 
proces verlangt bestuurlijk draag-
vlak, een heldere visie en voldoende 
middelen. Het sturen van het project 
vraagt om management op orga-
nisatie, tijd, informatie, kwaliteit en 
geld. Daarnaast spelen de commu-
nicatie (in-/extern) en risicobeheer-
sing een belangrijke rol.
Uit de financiële verkenning van het 
project blijkt dat het voor de ge-
meente gaat om een ontwikkeling 
van 125 miljoen euro waarvan de 
helft reeds ondergebracht is in het 
grondbedrijf voor de locaties gele-
gen op het bedrijventerrein Grote 
Hout. 
Het verplaatsen van het Gildenspoor 
en het bouwen van een multifuncti-
onele accommodatie zijn beide on-
rendabel en vragen om aanvullende 
financiële middelen. Het risico van 
de spoorverplaatsing is daarbij hoog 
te noemen.

De overige planonderdelen zijn alle-
maal naar verwachting te realiseren 
op budgettair neutrale basis en bin-
nen het gebruikelijke risicoprofiel. 
Bij de totale investering wordt op dit 
moment gebruik gemaakt van sub-
sidies voor een bedrag van bijna 11 
miljoen euro. 

Het volledige projectplan Frisse 
Wind is terug te vinden op de web-
site van de gemeente Velsen. www.
velsen.nl

D1 FC Velsenoord Kampioen
Velsen-Noord - D1 van FC Velse-Noord is zowel Kampioen van de Na-
jaarcompetitie derde klasse en de Voorjaarscompetitie tweede klasse ge-
worden. Deze prestatie, is te danken aan de inzet en het samenspel. Voor 
het einde van de competitie was het eigenlijk al beslist, doordat de enige 
concurent thuis met 3-0 werd verslagen.

SVIJ team F1 kampioen
IJmuiden - In navolging van het eerste elftal van SVIJ, zijn de spelers van 
F1 op zaterdag 26 april kampioen geworden. In de gehele competitie werd 
slechts één keer een nederlaag geleden. Na afloop van de wedstrijd kregen 
ze uit handen van voorzitter Cees Martin een prachtige medaille.
Op de foto van links naar rechts: Max, Sem, Tom, Kay, Xander, Thomas, Finn, 
Daniël en Donny.

F1 Velsenoord kampioen
Velsen - Op zaterdag 26 april werd 
het team van Christiaan Noorde-
meer kampioen. Na een prachtige 
overwinning vorige week op SVA uit 
Assendelft moesten ze zaterdag al-
leen nog winnen van Odin en dan 
waren ze kampioen.
Onder leiding van Silvia Comis en 

Marco Metselaar is het ze gelukt. 
Na een spannende wedstrijd waar-
bij ze op 3-2 voor kwamen en het 
nog even lastig werd hebben ze uit-
eindelijk gewonnen met 5-2.
Zaterdag 3 mei worden ze gehuldigd 
in de kantine van Fc Velsenoord. Het 
was een geweldig seizoen.

Zaterdag Waterloo toernooi
Driehuis - Zaterdag 3 mei vindt het 
25ste Waterloo toernooi plaats. Vijf-
tien teams zullen strijden om de be-
ker. De prijsuitreiking is om 15.15 
uur, waarna om 15.30 uur Ronnie 
Ronaldo zal optreden. De hele dag 
wordt op het Waterloo terrein lekker 
verse vis gebakken. Kom dus alle-
maal.
Het idee voor het voetbaltoernooi is 
ontstaan in 1975, tijdens een praatje 
aan de bar bij Rinus Otte. Het leek 
wel leuk om met bedrijven en vas-
te bezoekers van café’s tegen elkaar 
te strijden. Roel ten Hoorn, Paul van 
Leeuwen en Simon Hoekstra gin-
gen langs de café’s. Zo ontstond 
het horecatoernooi op het VSV ter-
rein. Deelnemers waren onder meer 
Henk Horreman van de Tapijthal, 
Café IJmuiden met Arie Rijken, Ca-
fé Het Centrum met Meindert Broek, 
de Griffioen met Piet de Bot en de 
Zeewegbar met Rinus Otte, die dit 
jaar geen team op de been kon 

brengen. Het zou de vijfentwintigste 
keer zijn dat hij meegespeeld zou 
hebben.
Na een aantal jaren werd de ani-
mo voor het horecatoernooi minder 
en besloot de organisatie ermee te 
stoppen. Bij Waterloo stonden toen 
mensen op om de draad weer op te 
pakken, het toernooi kreeg de naam 
Ouwehand toernooi. Ton Krab en 
Joke Vreeswijk waren erbij. Jan van 
Zeelt van de firma Ouwehand was 
sponsor, maar hield het na een aan-
tal jaren voor gezien. Opnieuw wa-
ren er mensen die het toernooi niet 
wilden laten doodbloeden. Daarmee 
was het Waterloo toernooi geboren. 
En het draait nog steeds, al wordt 
het wel wat moeilijker om volledige 
teams van 12 tot 15 man bij elkaar 
te krijgen. Daardoor heeft de hui-
dige commissie ervoor gekozen om 
met zeventallen verder te gaan. Op 
die manier hoopt men het toernooi 
weer jaren voort te laten bloeien.

Marktplein 40, IJmuiden
Postbus 352, 1970 AJ  IJmuiden
info@awveigenhaard.nl
t (0255) 53 57 86 
f (0255) 53 77 25

www.awveigenhaard.nl

Project Ladderbeek
Nieuwbouw huurappartementen en -woningen

Het nieuwbouwproject Ladderbeek van Woningcorporatie AWV Eigen Haard aan de Geelvinckstraat 
in Velsen-Noord wordt medio september 2008 opgeleverd. Twaalf appartementen en zeven eengezins-
woningen worden verhuurd aan de oorspronkelijke bewoners. De overige vijf appartementen en 
vier eengezinswoningen zijn bestemd voor nieuwe huurders. 

Eengezinswoningen
De eengezinswoningen zijn zeer royaal en fl exibel 
in te delen. De woningen zijn luxe afgewerkt met 
openslaande tuindeuren, een tweede toilet in de 
badkamer en een vaste trap naar de zolderverdieping 
(met dakkapel). In de huizen zijn geen drempels, 
waardoor zij ook geschikt zijn voor ouderen en 
mindervaliden. De hr-combiketel, mechanische 
ventilatie en goede isolatievoorzieningen maken 
de woningen comfortabel en energiezuinig.
De huurprijzen van de eengezinswoningen variëren 
tussen de € 525 en € 795 per maand.

Appartementen
Het appartementencomplex bestaat uit drie 
bouwlagen en is voorzien van een afsluitbare 
entree met trappenhuis en lift. De driekamer-
appartementen zijn levensloopbestendig en 
fl exibel in te delen. Elk appartement heeft een 
privé buitenruimte en een vrijstaande berging 
met elektra. 
De huurprijzen van de appartementen variëren 
tussen de € 470 en € 520 per maand. 

De eengezinswoningen en appartementen beschikken 
over het certifi caat Politiekeurmerk Veilig Wonen®,
waarmee de kans op inbraak sterk wordt verkleind.

Belangstelling?
Van 28 april t/m 25 mei kunt u een optie nemen 
op de aangeboden woningen en appartementen 
via www.woneninvelsen.nl. Vervolgens verloot de 
computer de woningen onder de belangstellenden. 
Wie niet wordt ingeloot, komt op de wachtlijst voor 
een woning aan de Geelvinckstraat. U blijft dan ook 
in de toekomst in aanmerking komen voor alle vrij-
komende woningen van dit nieuwe complex.

Te koop:
Four Seasons Collection bord 
van dalty no. 4666 550 7 5804 en 
972 Fine Bone China 20 euro. 
Tel. 023-5288684
Gevraagd:
Wie heeft er 1 of meer  Artis ze-
gels van de Dekamarkt? 
Tel. 023-5475255
Te koop:
3-wieler met duwstang 10 euro. 
Maxi Taxi reiswieg als nw. 300 
euro. Skeelers mt. 27/28 nw. 8 
euro + div. 
Tel. 023-5619865
Aangeboden:
Open huis Israël producten. 
Cosmetica 6 t/m 9 mei van 10-
18 uur. C. Bouma, A. van Buren-
laan 10, H’lem. 
Tel. 023-5285237
Te koop:
Golfset 11 st. w.o. putter en dri-
ver incl. tas + trolley i.g.st. 55 
euro. 
Tel. 023-5338874
Gevraagd:
Opgezette vogels. 
Tel. 023-5296830
Te koop:
Broodbakmach. 20 euro. 2 kind. 
stoeltjes + tafeltje 25 euro. 125 
oude straatstenen 25 euro. 
Tel. 023-5286824
Te koop:
Mooi wit badkamerkastje 70 br. 
87 hg. 2 deurtjes (niet voor on-
der wasbak) meeneemprijs 20 
euro. Damesfiets Batavus i.g.st. 
vr.pr. 125 euro. 
Tel. 023-5280416

* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl
Te koop:
Meisjesfiets i.g.st. Batavus But-
terfly 26 inch blauw 150 euro. 
Tel. 023-5294075
Te koop:
2-pers. slaapkamer blank 
180x200 met lattenbodem, lin-
nenkast, b.195 .230 250 euro. 
Tel. 023-5471647
Te koop:
Degelijke groene canvas par-
tytent 3x3 mtr. stalen frame 55 
euro. 4 terra cotta beeldjes ±30 
cm h. 60 euro. Tel. 023-5471677

* Ook op zoek naar 
oud-klasgenoten: 

www.schoolbank.nl
* Aangeboden:

Voor al uw bestratingen 
en 

sierbestrating op maat! 
Bel M. van Lienden 
tel. 0653-332372

Gevraagd:
Muzikanten genre Frank Si-
natra. Tel. 023-5287456
* Gevraagd:
Verzamelaar geeft goede prijs 
voor alle soorten antiek speel-
goed. Tel. 0297-778469

Te koop:
Kindertrapauto 10 euro. Ho-
ge houten gele schemerlamp 
+ zijden ruitkap en kl. lampen-
kapje + zelfde kusssenhoes-
jes 50 euro. 
Tel. 023-5471677
Te koop:
Ouderw. Singer handnaaima-
chine voor liefhebber 40 euro. 
Tel. 023-5478450
Verloren:
In de Korhoenlaan ± nr. 1 een 
alpinopet warme oranje kleur. 
Tel. 023-5281192
Te koop:
Fietsdrager voor de auto wei-
nig gebr. merk Twinny Load Ea-
ore 75 euro. 
Tel. 023-5284293
Te koop:
Kleine kleuren tv 2,5 jaar oud 35 
cm beeldbreedte 35 euro. 
Tel. 023-5475801
Te koop:
Wollen rond tafelkleed 160 50 
euro. J. fiets 24” + slot + ver-
lichting 50 euro. Nw. vlonders 
1 euro p.st. Grasmaaimachi-
ne 20 euro. 
Tel. 023-5328585
Te koop:
Bamboe stokken tot 5 meter 
lang voor moes- of volkstuin 
±25 st. t.e.a.b. 
Tel. 023-5246686
Te koop:
H.fiets 18 versnellingen trac-
king bike 25 euro. 
Tel. 023-5291272
Gevraagd:
Accordeon oud of defect haal ik 
gratis op voor onze hobby. 
Tel. 023-5639828
Te koop:
Fiets city 100 7-speed V-brakes 
verlichting Axe slot in nw.st.  ba-
gagedrager vr.pr. 100 euro. 
Tel. 023-5472320
Gevraagd:
Exlibris van grafici uit Kenne-
merland o.a. Wiegman, Harting, 
Miolee. Alle exlibris welkom. 
Tel. 023-5246686
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling 
singles + LP’s jaren 50/60 t.b.v. 
jukebox. 
Tel. 023-5381320
Te koop:
Zw. leren paardrijlaarzen mt. 
43 125 euro. Cognac br. leren 
paardrijlaarzen mt. 42 125 eu-
ro. 2x rijbroeken d+h resp. 25 
en 15 euro. Tel. 023-5471677
Gevraagd:
Radio/cassetterecorder met 
dubbel cassettedeck pr.no.t.k. 
Tel. 023-5311909
Te koop:
Dubbele Eng. gordijnen v. 
zit/eetkamer chique des-
sin 1x215x205 en 2 st. 200x175 
dus 3 gordijnen in een koop 
100 euro.Tel. 023-5471677
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StormvogelsTelstar sluit af 
met drie oefenwedstrijden
Velsen-Zuid - StormvogelsTelstar 
zal in de komende periode nog een 
drietal wedstrijden spelen om het 
seizoen af te sluiten. De Witte Leeu-
wen spelen in de maand mei drie 
wedstrijden tegen amateurclubs, die 
op de een of andere manier verbon-
den zijn aan de club.
Het programma ziet er alsvolgt uit: 
10 mei om 18.00 uur DVV Delft – 
StormvogelsTelstar in Delft; 16 mei 
pm 19.30 uur ZAP – Stormvogels 
Telstar in Breezand en 24 mei om 
19.00 uur Selectie Heerhugowaard 
– StormvogelsTelstar in Heerhugo-
waard. De wedstrijd in Delft wordt 

gespeeld als voortvloeisel uit een af-
spraak met sponsor Ovenbouw BV. 
De wedstrijd tegen ZAP wordt ge-
speeld in het kader van het afscheid 
van Cees Glas als Hoofdtrainer bij 
ZAP. De wedstrijd tegen de selectie 
uit Heerhugowaard wordt gespeeld 
op het terrein van Reigerboys.
Na de laatste wedstrijd zal trai-
ner Luc Nijholt definitief vertrekken 
naar Salzburg om aldaar aan zijn 
nieuwe klus te beginnen. De Witte 
Leeuwen kunnen dan van een wel-
verdiende vakantie gaan genieten 
alvorens op 30 juni de training weer 
te hervatten.

Bob Fosko werkt mee
aan Telstar leeft!
Velsen-Zuid - Het is Telstar gelukt 
om een aansprekende theaterman 
aan zich te binden voor het pro-
gramma Telstar leeft! De bekende 
acteur, muzikant, schrijver, compo-
nist, producer en presentator Bob 
Fosko heeft toegezegd mee te wer-
ken op maandag 19 mei aan een 
spectaculaire voetbalavond voor 
ondernemend IJmond genaamd Tel-
star leeft!

Bob Fosko (1955) is al dertig jaar 
actief als acteur, muzikant, schrij-
ver, componist, producer en pre-
sentator. De voormalige voorman 
van de spraakmakende Raggende 
Manne en zanger / schrijver van de 
band Gorelev werkte mee aan tallo-
ze theater- en muziekproducties en 
was het brein achter Hakkûhbar, dat 
onder andere met de hit ‘Gabbertje’ 
opzien baarde. Bob Fosko staat zijn 
mannetje in het theater, dat heeft 
het publiek al veelvuldig kunnen 
zien in Corrie en de Grote Brokken, 

de Bluesbrothers, de Jantjes en My 
Fair Lady. Telstar is trots op het feit 
zij een ervaren persoonlijkheid als 
Fosko aan het topprogramma van 
Telstar leeft! kunnen toevoegen.
Bij het programma Telstar leeft! 
kunnen maximaal 475 ondernemers 
en 150 supporters aanwezig zijn. 
Aan de netwerkbijeenkomst van 
de maand mei werken naast Bob 
Fosko onder andere mee: Michael 
van Praag, Hans Nijland, Ton Ojers, 
Heinz Stuy en Leo Driessen. Verder 
komt er ook een nog nader bekend 
te maken mystery guest. 
De avond zal totaal in het teken 
staan van de toekomst van de Wit-
te Leeuwen. De nieuwbouw en ont-
wikkelingen in het betaald voetbal 
zullen de revue passeren. Als klap 
op de vuurpijl wordt het nieuwe lo-
go gepresenteerd. Ondernemers 
krijgen uiteraard de gelegenheid 
sponsorovereenkomsten af te slui-
ten. Een avond die niemand mag 
missen!

IJmuiden besluit
seizoen zonder prijs
Velsen-Zuid - Ook al leverde de 
tweede competitiehelft, waaronder 
de 5-0 winst in de laatste ronde op 
degradant ‘Zeemacht’ - ook 19 pun-
ten op, ‘eind goed al goed’ slaat dit 
seizoen echter niet op de presta-
ties van IJmuidens 1e elftal. Daar-
voor waren de resultaten tijdens de 
eerste competitiehelft te mager en 
werden er ook daarna nog een aan-
tal duels met de nodige twijfel ge-
volgd.
Nu, na 22 wedstrijden, heerst er 
toch een redelijk voldaan gevoel 
over de prestaties van het team over 
het gehele seizoen gerekend met 
acht keer winst, viermaal verlies en 
niet minder dan tienmaal werden 
de punten gedeeld. Natuurlijk zal 
het grote aantal verliespunten te-
gen laag geklasseerde clubs menig 
IJmuiden-man achter het oor doen 
krabben, want tel die negatieve re-
sultaten maar eens op bij het totaal 
verkregen aantal van 34 punten. 
Dan eindigt niet Castricum als num-
mer twee achter HBOK, maar IJmui-
den zou dan de periodetitel van de 
kampioen hebben overgenomen 
om - misschien - algemeen periode 
kampioen van de 3e klas A te wor-
den. De realiteit is echter dat IJmui-
den het voorbije seizoen voor niet 
één prijs in de running was en eer-
lijk is eerlijk het vertoonde spel was 
er ook lang niet altijd (meestal niet) 
na, zodat de vereniging haar hoop 
misschien beter op het volgend sei-
zoen kan gaan vestigen. Met de hui-
dige spelersgroep, als deze tenmin-
ste intact blijft, valt dan mogelijk wel 

iets te vieren.
De laatste seizoenwedstrijd tegen 
het al gedegradeerd m.s.v. ‘Zee-
macht’ uit den Helder behoorde be-
slist niet tot de betere duels. De wil 
van s.v. Zeemacht om een goed re-
sultaat neer te zetten was wel aan-
wezig maar de marine s.v. had pech 
dat IJmuiden juist deze middag 
haar grootste productie boekte. Al 
na één minuut kwam IJmuiden op 
voorsprong omdat het de afscheid 
nemende verdediger Remco Wen-
tink werd gegund om in z ’n laat-
ste duel in het eerste elftal (171ste) 
zijn dertende doelpunt ooit te boe-
ken, 1-0. Hoewel er genoeg kan-
sen waren werd slechts met een 3-
0 stand (twee goals van Johan Bis-
kanter) gerust. Na de thee qua spel-
beeld voortzetting van de eerste 
helft, was het Ewout Blom die z’n al-
lereerste  elftalgoal liet noteren, 4-0. 
Nadat Johan Biskanter in de 75ste 
minuut z ’n hattrick had voltooid (5-
0) mocht A-jun. Patrick Eggermond 
(voor Dennis Binkhorst) en Danny 
de Vendt (voor Vivien Schoon) nog 
hun voetbalkunst vertonen. Dit re-
sulteerde in een viertal kansen voor 
de actieve Eggermond, terwijl een 
polletje voorkwam dat Patrick van 
de Pol succes had, eindstand 5-0.
Voorafgaand aan dit treffen versloeg 
IJmuiden 2 Reiger Boys 2 met 2-1. 
Hoewel de competitie-eindspurt 
overtuigend was, bleek het totaal 
resultaat toch niet voldoende pun-
ten te hebben opgeleverd en volgde 
degradatie naar de te lage reserve 
3e klas.

VSV haalt nacompetitie
Velserbroek - Na de gunstige uit-
slagen van het vorige weekend 
bleek na enig rekenwerk dat VSV 
waarschijnlijk aan een gelijkspel ge-
noeg zou hebben om de derde peri-
ode te winnen.
Vooraf werden de VSV-spelers in de 
watten gelegd door een prima ont-
bijt in La Belle. Chris Hille en de uit-
baters van La Belle dachten dat de 
spelers door dit oppeppertje het be-
nodigde puntje wel binnen zouden 
kunnen halen. 
VSV probeerde het initiatief van de 
wedstrijd naar zich toe te trekken 
en was wat meer in balbezit dan de 
opponenten uit Haarlem maar echt 
gevaarlijk konden de Velserbroekers 
niet worden.
Slechts eenmaal hoefde doelman 
Van Riessen van DSS zich te strek-
ken om een voorzet van Wesley vd 
Wal onschadelijk te maken en een 
kopbal van Dave Kalkman miste het 
doel op een meter.

Toen vlak na rust ook nog de bes-
te speler van Purmerend uit het veld 
gestuurd werd was al snel duidelijk 
dat Purmerend geen vijf goals meer 
zou scoren.
VSV bleef de aanval zoeken maar 
kansen werden er amper gecreëerd. 
Ook DSS had weinig in te brengen 
tegen de weer solide VSV verdedi-
gers.
Zo sudderde de wedstrijd naar een 
gezapig einde. Geen van beide ploe-
gen wilde elkaar nog pijn doen en 
zo werden de boeken gesloten bij 
salonremise (0-0).
VSV haalde hiermee voor de derde 
keer in successie de nacompetitie 
en DSS handhaafde zich met deze 
score in de derde klasse.

Hopelijk wordt het deze keer een 
succesvolle nacompetitie. 
Want de nacompetitie halen is leuk 
maar als je hem niet wint is het plots 
een stuk minder leuk.

Ark kampioen schoolvoetbal
Velserbroek - Na drie middagen 
van voorrondes was het dan einde-
lijk een feit Drie jaar hadden ze de 
halve finale bereikt en werden ze 
steeds op het laatste moment uitge-
schakeld. Groep 8 van PCB de Ark 
in Velserbroek mocht naar Sport-
park Schoonenberg voor de Finale 
van het Schoolvoetbal Toernooi Vel-
sen 2008. Op donderdagavond 24 
april om 19.00 zou de finale plaats-

vinden tussen de Ark en de Ro-
zenbeek. Ook deze wedstrijd ver-
liep zonder problemen en ze won-
nen uiteindelijk met 4-0. Nu mogen 
zij zich het komende jaar de kampi-
oenen van 2008 noemen. Alle jon-
gens van De ARK - 1 nogmaals van 
harte gefeliciteerd met deze gran-
dioze overwinning namens alle ou-
ders en natuurlijk de coaches Paul 
en Meester Jenno.

Het elftal dat zondag kampioen is geworden

Velsen A1 kampioen
Driehuis - Het eerste A-junioren 
team van de voetbal vereniging RK-
VV Velsen is afgelopen zondag te-
gen Spaarnwoude kampioen ge-
worden. Na vorig jaar gedegradeerd 
te zijn naar de eerste klasse is er 
nu weer promotie gemaakt naar de 
Hoofdklasse.
In een spannende competitie ble-
ven er twee teams strijden om het 
kampioenschap. Velsen A1 die het 
hele jaar al aan kop in de compe-
titie stond werd uiteindelijk voor 
VVH A1, uit Velserbroek, de terechte 
kampioen.
Met aanvallend voetbal, strijd en 
doorzettingsvermogen heeft de 

ploeg van trainer Kees Schoo de te-
genstanders op elk niveau versla-
gen. Zo kregen zij in hun competi-
tie de minste doelpunten tegen en 
wisten zij veruit het meest tot scoren 
te komen. Ook wist dit A-junioren 
team zowel de eerste als de tweede 
periode op hun naam te schrijven.
Na afloop van de wedstrijd werden 
de champagne flessen opengetrok-
ken, de kampioensshirts aangetrok-
ken en kreeg elke speler een her-
innerings bokaal. In de late middag 
werd deze feestelijke dag afgeslo-
ten met een fantastische BBQ aan-
geboden door de sponsor: Bouwbe-
drijf van Zijl en slagerij van Doorn.

De ‘elfjes’ zijn kampioen
Driehuis -Op deze mooie zater-
dagochtend waren veel enthousi-
aste supporters komen kijken naar 
de belangrijke wedstrijd van Velsen 
F11. Als de elfjes zouden winnen 
dan waren ze niet meer in te halen 
door de andere teams en waren dus 
kampioen. En er werd gewonnen! 
– overtuigend! – met 6-2 van Vites-
se F8 uit Castricum. De rust stond 

Velsen al met 2-0 voor. Na de rust 
maakte Vitesse 2-1 en leek het nog 
even spannend te worden. Maar 
Velsen zette een tandje bij en wist 
uiteindelijk te winnen met 6-2. Hier-
na barstte het feest los met cham-
pagne en bloemen! Velsen F11 is 
kampioen na een prachtige compe-
titiereeks met 7 gewonnen wedstrij-
den, 1 gelijk en 1 verloren.

Promotie Velsen zaterdag
Driehuis - Na de nipte nederlaag 
van vorige week tegen de kampioen 
ABN/AMRO moest er afgelopen 
zaterdag gewonnen worden tegen 
Waterloo om promotie veilig te stel-
len en de sterk opkomende achter-
volger Turkiyemspor achter zich te 
houden. Een nacompetitie was wel 
het laatste waar de Velsen- selectie 
onder leiding van trainer Mike Finch 
trek in had. 
Of het nu aan de warmte lag of de 
wedstrijdspanning is niet duidelijk, 
maar Velsen kon in de eerste helft 
geen stempel drukken op de wed-
strijd. Waterloo was minstens even 
sterk en ook geenszins van plan om 
zich naar de slachtbank te laten lei-
den. Na 25 minuten was het aan-
voerder Merlijn Menger die met een 
daverende knal de score opende 
voor Velsen. Toch bracht deze treffer 

geen rust in het team en Waterloo 
kreeg enkele zeer goede kansen om 
de stand weer in evenwicht te bren-
gen. De spitsen hadden het vizier 
niet op scherp staan en als het no-
dig was redde keeper Remco Kra-
mer. Na de rust werden de ruimtes 
op het veld steeds groter en het was 
Velsen dat daar van profiteerde door 
goals van Marcel Looij - na een be-
keken actie op snelheid - en topsco-
rer Richard Gravemaker die al kop-
pend voor de 3-0 zorgde. Waterloo 
kon iets dichterbij komen, waarna 
Dave Smithuis de verlossende 4-1 
op de borden bracht. Dat Waterloo 
in de slotminuten nog 4-2 scoorde 
deerde niemand meer. 
Na het laatste fluitsignaal van de 
uitstekend leidende scheidsrechter 
kon de champagne ontkurkt wor-
den. 

Volleybalmeisjes kampioen
Velserbroek - De competitie was 
net voorbij maar nog was het niet 
duidelijk wie er nu kampioen werd 
in de meijespoule B (14-16 jaar) in 
de regio Haarlem. Na het tellen van 
alle setstanden was het duidelijk, 
het talenten meisjesteam van Sma-
shing Velsen is de enige echte kam-
pioen! En dat werd pas duidelijk op 
de laatste training van de jeugd in 
het Polderhuis in Velserbroek.
Rond 20.00 uur waren er zoveel ou-
ders en belangstellenden dat wel 
duidelijk werd dat er een prijsuitrei-
king plaats vond. Aanvoerster Wan-
da nam namens het team (Milou, 
Dieuwke, Sharon, Susanne, Mandy 
en Terry) de beker in ontvangst van 
de bondsvertegenwoordiger. Ook 
de coaches en de trainers werden 

in het zonnetje gezet en kregen na-
mens de vereniging een grote blos 
bloemen en een kampioenschaal 
met hapjes!
Het seizoen was spannend. Tegen 
de medekoplopers liet dit team wel 
zien heel dat er veel talent in zit dat 
er in toekomst zeker te zien zal zijn 
in de hogere seniorenteams.  Ook 
de ander jeugdteams hebben dit 
seizoen goed gepresteerd en met 
veel lol en inzet gespeeld en ge-
traind. Het seizoen is nog niet ten-
einde want de vereniging gaat ver-
der met volleybal op het strand. Elke 
week zijn we te vinden bij mooi weer 
op het strand met een paar netten 
om te beachvolleyen. 
Meer info hierover op de website 
www.smashingvelsen.nl.

Waterloo G kampioen
Driehuis - Het jeugd elftal van de G afdeling is afgelopen zaterdag onge-
slagen kampioen geworden door met 13-0  HFC te verslaan. 
Op de foto staan de ongeslagen kampioenen: Vincent, Richard, Roy, Dylan, 
Remco,  Dennis, Ricardo, Elmar en Sebastiaan. Haider en Brian staat niet 
op de foto. 

Koos de Vries knokt zich naar de winst

Koos de Vries verslaat Cees 
Pippel op grootse wijze
IJmuiden - In de onderlinge com-
petitie van DCIJ is de beslissing voor 
de kampioenstitel nagenoeg geval-
len. Jesse Bos heeft een straatleng-
te voorsprong op zijn naaste con-
currenten. 
Zelf won Bos van een drietal jeugd-
leden. Rick Hartman, Vince van der 
Wiele en Jelmer Gouda moesten in 
de aanstaande kampioen hun meer-
dere erkennen. Dat ging niet vanzelf 
want vooral Jelmer Gouda verzette 
zich fel en Bos moest al zijn, niet ge-
ringe, kwaliteiten aanwenden om te 
winnen. 
De sensatie van de avond viel in de 
ontmoeting tussen Koos de Vries 
en de meervoudige clubkampioen, 
Cees Pippel. Geen moment kwam 
Pippel in het voordeel en met agres-
sief aanvalsspel was het De Vries 
die de lakens uitdeelde. In het ge-
vorderde middenspel beging Pippel 
een onnauwkeurigheid die De Vries 
onmiddellijk afstrafte. De rest was 
een kwestie van techniek die bij De 
Vries ruim voorhanden is. 
Een andere opmerkelijke uitslag be-
trof het treffen tussen Cees van der 
Steen en Jan Maarten Koorn. Bijna 
de gehele partij beschikte Van der 
Steen over de betere papieren. Maar 

Koorn, die in aanmerking komt voor 
een plaats in het eerste tiental, ver-
dedigde zich fel. Eerst in het gecom-
pliceerde eindspel maakte hij een 
fout waardoor de winst alsnog naar 
Van der Steen ging. 
Kees van Nie boekte een overwin-
ning op Berrie Bottelier en deed 
dat met een combinatie waarmee 
hij al eerder, tegen dezelfde tegen-
stander, succes mee had. Voor Ber-
rie gaat het spreekwoord op van de 
ezel die zich niet tweemaal aan de-
zelfde steen stoot. 
Conall Sleutel moest in Cees van der 
Vlis zijn meerdere erkennen. In een 
wat vlak gespeelde partij verloor hij 
de controle over de stand en verloor 
kansloos. 
Paul Smit en Jan Apeldoorn deelden 
de punten na een onderhoudend 
partijtje waarin het evenwicht niet 
verstoord werd. 
Leo Binkhorst won overtuigend van 
Nicole Schouten en toonde ander-
maal aan dat hij in grootse vorm 
verkeert. Met dit resultaat is hij bijna 
verzekerd van een plaats in het eer-
ste tiental. Een doel waar hij al eni-
ge jaren zijn uiterste best voor doet 
en dat dit seizoen eindelijk gaat luk-
ken.
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Verbouwing De Hypotheker 
IJmuiden afgerond
IJmuiden - Bij De Hypotheker aan 
het Marktplein 42 in IJmuiden is de 
verbouwing achter de rug. Het hele 
team van De Hypotheker is maan-
dag 28 april gestart in het nieuwe 
pand. 
“We zijn erg blij met het complete 
verloop van de verbouwing en de 
opening van onze nieuwe vestiging 
in deze regio. Het is nog wel even 
wennen aan de nieuwe werkom-
geving, maar iedereen is enthousi-
ast”, aldus een trotse Mark van Eck, 
franchisenemer van de nieuwe ves-
tiging.
Het interieur van de nieuwe ves-
tiging is uitgevoerd in de nieuwe 
huisstijl van De Hypotheker, waar-
bij de kunstwerken in het oog sprin-
gen. Alle vestigingen van De Hypo-
theker kenmerken zich door een ‘la-
ge drempel’. Net als bij elke andere 
winkel kunnen de klanten zo bin-
nenstappen. 
Mark van Eck: “Wanneer men de 
vestiging bezoekt, ziet u als eerste 
de balie, waar u ontvangen wordt 
door de vestigingsassistente. Ver-

der worden er nog enkele spreek-
kamers voor de adviesgesprekken 
tussen de klanten en de adviseurs 
gecreëerd. Hier kan in alle rust en 
privacy van gedachten worden ge-
wisseld.” Al met al is het interieur 
zo ontworpen dat geïnteresseerden 
gemakkelijk en zonder enige ver-
plichting informatie kunnen opha-
len over diverse onderwerpen be-
treffende wonen, verhuizen en hy-
potheken of vragen kunnen stellen 
aan de vestigingsassistente. En wie 
een hypotheekadviesgesprek wenst, 
kan de vestiging bellen om een af-
spraak met één van de adviseurs te 
maken. 
Op zaterdag 24 mei vindt de officië-
le ingebruikneming van het nieuwe 
pand plaats. In aanwezigheid van 
diverse genodigden zal Karel Pauw, 
directielid van De Hypothekers As-
sociatie, de openingshandeling ver-
richten. “Wij denken dat we in deze 
nieuwe vestiging de cliënt nog beter 
van dienst kunnen zijn”, zegt Mark 
van Eck. “Wij hopen dan ook veel 
mensen te mogen begroeten”.

Shell station Hoofdstraat 
Santpoort gaat sluiten
Santpoort-Noord - Nadat eerder 
het autobedrijf Het Motorhuis naar 
een nieuwe vestiging in Velserbroek 
is verhuisd is het doek op 30 april 
nu ook gevallen voor het Shell stati-
on aan de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord. De op het station werken-
de medewerkers/sters hebben bin-
nen de organisatie van MultiEnergy, 
de exploitant van het Shell station, 
een andere werkplek aangeboden 
gekregen. Op het Shell station aan 
de Heemsteedse Dreef in Heemste-
de bieden zij hun klanten dezelfde 
service als op het Shell station aan 
de Hoofdstraat. Tevens starten wij 
op dit station met ingang van 1 mei 
een actie met terugbetaling van de 
gekochte brandstof. Iedere vrijdag 
trekken zij een aankoopbon van de 

klanten die in die week bij de Shell 
getankt hebben en betalen hem of 
haar het aankoopbedrag contant te-
rug. Ook op het Shell station aan de 
Heemsteedse Dreef in Heemstede 
geven zij tussen 09.00 en 17.00 uur 
ouderwetse service. Indien u wenst 
vullen zij uw tank en controleren te-
vens uw banden en oliepeil. Dit na-
tuurlijk geheel gratis.
Als u dan ook nog de winnaar bent 
van de wekelijkse terugbetaling van 
uw brandstof wordt tanken wel heel 
erg leuk. Tenslotte willen zij van de 
gelegenheid gebruik maken hun 
klanten te bedanken voor hun vaak 
jarenlange, trouwe binding met het 
Shell station. Na 30 april zien ze u 
graag op het Shell station in Heem-
stede.

Uw kind als een topmodel gekiekt door modefotograaf Mark Sassen

Moederdagactie met 
Mark Sassen bij Foto Michel
IJmuiden - Ook dit jaar weer een 
grote moederdagactie bij Foto Mi-
chel. Dit jaar in samenwerking met 
topfotograaf Mark Sassen die voor 
deze ene keer een dagje terug wilde 
komen van de catwalk in Milaan en 
zijn camera voor de verandering op 
‘gewone’ mensen richt in plaats van 
altijd maar weer die topmodellen!
Zaterdag 3 mei van 9.30 tot onge-
veer 16.00 uur (dan moet Mark weer 
snel naar Parijs) is er de mogelijk-

heid uw spruit of uzelf of samen te 
laten fotograferen in een speciaal 
aangeschafte mobiele studio op de 
Lange Nieuwstraat nummer 493a, 
naast de fotokiosk van Foto Michel.
Voor de belachelijke prijs van 25,00 
euro krijgt u een aluminium lijst  van 
30 bij 40 cm met daarin een foto-af-
druk van 20 bij 30 cm in een passe- 
partout. Wilt u extra afdrukken, dan 
betaalt u 5 euro voor een setje. Komt 
u niet belt u dan even 0255-536938.

Re-integratiebedrijf 
Nieuwe Koers vijf jaar
Heemskerk - In april 2003 is re-in-
tegratiebedrijf Nieuwe Koers opge-
richt. Directeuren Frans van Rijt en 
Annemarie Nieuwenhout bundel-
den hun jarenlange ervaring, opge-
daan bij een ander re-integratiebe-
drijf in de regio, en dit is geen ver-
keerde beslissing gebleken. Ooit 
begonnen ze met z’n tweeën aan 
de keukentafel thuis, nu wordt ge-
werkt met een team van zeven en-
thousiaste medewerkers vanuit een 
prachtig pand aan De Trompet 1918 
in Heemskerk. Net als voorgaande 
jaren, blijkt dat Nieuwe Koers weer 
een prachtig plaatsingspercentage 
heeft gerealiseerd. Het landelijk ge-
middeld plaatsingspercentage be-
draagt 35 procent, terwijl Nieuwe 
Koers hier maar liefst met 60 pro-
cent scoort. 

De dienstverlening van Nieuwe 
Koers is de afgelopen vijf jaren be-
hoorlijk uitgebreid. In de beginpe-
riode kwamen de opdrachten al-
leen van het UWV. Maar inmiddels 
weten ook de gemeenten Nieuwe 
Koers te vinden om personen met 
een bijstands- of WW-uitkering 
naar een vaste baan te bemiddelen. 
Daarnaast gebeurt het steeds vaker 
dat cliënten zich zelf aanmelden bij 
Nieuwe Koers voor begeleiding bij 
hun IRO-traject. Voor diverse bedrij-
ven in de regio heeft Nieuwe Koers 
haar expertise inzake Wet Verbete-
ring Poortwachter ingezet, om lang-
durig zieke medewerkers weer aan 
het werk te helpen binnen óf buiten 
dit bedrijf. 
Aangemelde cliënten kunnen diver-

se opleidingen volgen via Nieuwe 
Koers, bij enkele daarvan wordt zelfs 
een baangarantie afgegeven. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de op-
leiding tot Beveiliger, welke al sinds 
2005 door Nieuwe Koers wordt aan-
geboden. Deze opleiding is al jaren 
een groot succes en tot op heden is 
een plaatsingspercentage van 100 
procent gerealiseerd. Ook verzorgt 
Nieuwe Koers al ruim een jaar een 
opleiding met baangarantie in de 
richting van tandartsassistente, sa-
men met een opleider. Ook hiervan 
is iedereen aan het werk gekomen.
Een nieuwe tak binnen Nieuwe 
Koers is het detacheringsbureau 
voor werkzoekende 45-plussers: 
Experience Works. Het is voor de-
ze doelgroep lastig om een baan te 
vinden. Nieuwe Koers benadrukt de 
voordelen van medewerkers van 45 
jaar en ouder. Zij bieden een orga-
nisatie namelijk ervaring, stabiliteit 
en continuïteit. Aangezien zij veel 
levenservaring en mensenkennis 
hebben opgedaan, zijn zij in staat 
om problemen te doorzien en op te 
lossen. Tevens kunnen zij door hun 
ervaring sneller zelfstandig wer-
ken en met verantwoordelijkheden 
en vrijheid omgaan. Ook hier is het 
uiteraard weer mogelijk om de cli-
ent een opleiding aan te bieden. Als 
detacheringsbureau biedt Nieuwe 
Koersj werkgevers de service om 
goede medewerkers in te huren, 
zonder werkgeversverplichtingen. 
Voor meer informatie, kunt u con-
tact opnemen met Frans van Rijt: 
06-53946086 of Annemarie Nieu-
wenhout: 06-13516661.

Een moederdagcadeau kopen kan je zelf, in het Moederdagwinkeltje

Verboden voor ouders in 
Moederdagwinkeltje
Velserbroek - Op zaterdag 10 mei 
viert Winkelcentrum Velserbroek 
moederdag! In het winkelcentrum 
is een speciaal moederdagwinkeltje 
geopend waar kinderen een mooi 
cadeautje kunnen kopen voor hun 
moeder.
Het moederdagwinkeltje is alleen 
toegankelijk voor kinderen tot en 
met 12 jaar en strikt verboden voor 
vaders en moeders. In het winkeltje 
kunnen kinderen zelf een cadeautje 
uitzoeken voor hun moeder. Alle ca-

deautjes kosten maximaal 5 euro. In 
het winkeltje is uiteraard hulp aan-
wezig voor kinderen die nog te klein 
zijn om helemaal zelf een cadeau-
tje uit te zoeken. Speciale inpakme-
vrouwen pakken de cadeautjes op 
een feestelijke wijze in.
Het moederdagwinkeltje staat mid-
den in het winkelcentrum van Vel-
serbroek en is geopend van 10.30 
tot 15.30 uur.

Enkele deelnemers aan het werk
 

Kookbattle tussen jong en 
oud overkokend succes
Velsen-Zuid - Dinsdag 22 april 
werd in het restaurant van SnowPla-
net een heuse Kookbattle gehouden 
tussen de leden van ondernemers-
vereniging Jong MKB IJmond en 
de leden van ondernemersfederatie 
IJmond (FED IJmond). 
Er werd in twee teams gekookt en 
het uiteindelijke resultaat van het 
blauwe team werd vervolgens ge-
presenteerd aan het oranje team 
en andersom. De culinaire presta-
tie werd vervolgens door de chef-
kok van Snow Planet beoordeeld. 
Die besliste handig dat beide teams 
hadden gewonnen.
De opzet van de besturen van beide 
clubs was om tijdens de Kookbattle 
jonge, startende ondernemers sa-
men een gerecht te laten bereiden 
met oudere, gevestigde onderne-
mers. En in die opzet zijn beide be-
sturen geslaagd. Het was een groot 
succes en de bijna 40 deelnemers 
waren erg enthousiast. Er zijn veel 
contacten uitgewisseld en alle deel-
nemers hebben van elkaar geleerd. 
Beide netwerken gaan de komende 
tijd ongetwijfeld vaker samen activi-
teiten organiseren.
Ook voor SnowPlanet was dit de eer-

ste keer dat er een Kookbattle werd 
georganiseerd, maar dit gaat zeker 
vaker gebeuren. Lid worden van 
een ondernemersvereniging? Kijk 
op de website van de FED IJmond 
(www.fedijmond) of van Jong MKB 
IJmond (www.jongmkbijmond

Feestweekeinde op golfbaan
Tim Immers opent 
vernieuwd Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Golfbaan Spaarn-
woude, met 66 holes de grootste 
golfbaan van Europa, staat op za-
terdag 10 mei en zondag 11 mei 
in het teken van de opening van 
het compleet vernieuwde restau-
rant, de golfshop en receptie. De 
opening zal op zaterdag 10 mei om 
12.00 uur worden verricht door te-
levisiepresentator –en producent 
Tim Immers. Tijdens de feestelijke 
opening worden tal van activiteiten 
georganiseerd voor golfers en niet-
golfers, zoals clinics, modeshows 
en een kids fun factory omlijst met 
live-muziek. Bezoekers kunnen voor 
het goede doel, de Robert Kalkman 
Foundation, ballen kopen om op 
de speciale ‘eiland-hole’ te slaan. 
Voor meer informatie zie www.golf-
baanspaarnwoude.nl
Om de geslaagde metamorfose van 
Golfbaan Spaarnwoude te vieren zal 
op zaterdag 10 mei om 12.00 uur de 
officiële opening worden verricht 
door Tim Immers, die zelf heeft le-
ren golfen op Spaarnwoude. Op het 
complex van de golfbaan is de shop 
totaal vernieuwd waarbij de recep-
tie is geïntegreerd. Ook de brasse-
rie heeft een nieuw en eigentijds ka-
rakter gekregen met behoud van de 
gezellige oude sfeer. Tevens zijn de 
kleedkamers gerenoveerd. De me-
tamorfose maakt de golfbaan, de 
grootste van Europa, nog aantrek-
kelijker voor het golfpubliek. 
Patty Smit, Sales en Events Mana-
ger: ,,Jaarlijks verwelkomt Golfbaan 
Spaarnwoude zo’n 400.000 golfers. 
Met deze nieuwe look willen we 
nog meer aan de wensen van onze 
golfers tegemoet komen. Het is een 
ware metamorfose, waarbij we een 
prettige en stijlvolle omgeving heb-
ben gecreëerd. Om iedereen ken-
nis te laten maken met het nieuwe 
Spaarnwoude, nodigen we ieder-
een, golfer of niet, jong en oud, van 
harte uit voor ons feestelijke ope-
ningsweekend op 10 en 11 mei aan-
staande!”, aldus Smit. 
Op het terrein zijn op zaterdag 10 
mei en zondag 11 mei tal van stands 
te vinden. Op het terras wordt live 
muziek ten gehore gebracht. Er is 
elk half uur een golfclinic, van 10.00 
tot 15.30 uur, en de driving range 
wordt ingericht met een snelheids-
meter. Golfers en niet golfers kun-
nen deelnemen aan een wedstrijd. 
Ook zal de golfbungalow worden in-
gezet, zodat er ook indoor kan wor-
den gegolft. Tevens kunnen bezoe-
kers een clubfitting krijgen en zullen 

Ping en Callaway aanwezig zijn. On-
der andere BN-er Tim Immers pre-
senteert driemaal per dag een mo-
deshow waar bekende merken zoals  
Peak, Puma, Ian Poulter, Abacus en 
Golf Junkie hun nieuwste collecties 
showen. Voor de echte golfer zijn er 
tijdens het weekend tal van prijzen 
te winnen, waaronder een weekend 
lang rijden in de nieuwste Renault, 
beschikbaar gesteld door Renault 
Amsterdam. 
Voor kinderen is er voldoende ver-
maak; de NGF is aanwezig met de 
Fun Factory waar kinderen spelen-
derwijs kunnen kennismaken met 
de golfsport. Er is een springkus-
sen, schminken en de kleinsten 
kunnen een ponyrit maken. Golf-
baan Spaarnwoude wordt tijdens 
het openingsweekend ondersteund 
door studenten van de sportoplei-
ding CIOS uit Haarlem.
Met het openingsweekeinde steunt 
Golfbaan Spaarnwoude het goe-
de doel, de Robert Kalkman Foun-
dation. Bezoekers kunnen, voor de 
Robert Kalkman Foundation (RFK), 
ballen kopen om op de hiervoor aan-
gelegde ‘eiland-hole’ te slaan. Deze 
stichting richt zich op kinderen en 
jongeren, die als gevolg van kanker 
en of een lichamelijke beperking / 
ongeluk, niet meer kunnen sporten 
zoals zij dit gewend waren. De Golf-
sport wordt als middel gebruikt zo-
dat deze jongeren op een actieve en 
plezierige manier toch met sport be-
zig kunnen zijn. Daartoe worden er 
ook door de RKF  in de ziekenhui-
zen golfsimulatoren geplaatst, zodat 
de kinderen tijdens een langdurig 
verblijf toch kunnen sporten, en de 
zo noodzakelijke afleiding hebben. 
Voor meer informatie: www.robert-
kalkmanfoundation.
Met 66 holes, verdeeld over ze-
ven banen is Golfbaan Spaarnwou-
de de grootste golfbaan van Euro-
pa. Doordat Golfbaan Spaarnwoude 
een openbare baan is, kan iedereen 
profiteren van de riante speelopper-
vlakte. Golfbaan Spaarnwoude staat 
tevens bekend als een full-service 
evenementenlocatie, ideaal voor 
bruiloften, bedrijfsfeesten, verga-
deringen en (zakelijke) borrels. Ge-
combineerd met een golfclinic biedt 
Golfbaan Spaarnwoude hiermee een 
compleet (golf)dagje uit. Voor meer 
informatie: www.golfbaanspaarn-
woude.nl Golfbaan Spaarnwoude 
is onderdeel van de Golf Manage-
ment Group, zie ook www.golfma-
nagement.nl

ROC en bibliotheken 
bieden praktijkopleiding
Regio - Vmbo-ers opgelet! Met in-
gang van het schooljaar 2008-2009 
gaat de nieuwe lichting van start van 
de opleiding voor bibliotheekmede-
werker op MBO-niveau, met name 
gericht op doorstromers uit het Vm-
bo. De studie combineert leren op 
school en werken in de praktijk. 
Met deze opleiding willen ROC Am-
sterdam, ROC Midden Nederland 
en lokale bibliotheken in Noord- en 
Zuid-Holland, Utrecht en in Flevo-
land in de naaste toekomst een drei-
gend tekort aan medewerkers voor-
komen en inspelen op de verande-
rende dienstverlening van bibliothe-
ken. De Stadsbibliotheek Haarlem is 
een van de partners in dit traject.

De opleiding duurt drie jaar. Het 
eerste jaar bestaat uit drie lesdagen 
en twee stagedagen per week. La-
ter in de opleiding is dit omgekeerd. 
Overeenkomsten tussen de ROC’s 
en bibliotheken garanderen een 
leerwerkplek voor de aankomende 
nieuwe medewerkers. De studenten 
worden opgeleid om voor klanten in 
en buiten de bibliotheek informatie 
te vinden en deze zoveel mogelijk 

op maat te leveren. De opleiding be-
steedt verder aandacht aan het leren 
werken met en adviseren over diver-
se media als internet, dvd’s, boeken 
en tijdschriften. Andere onderdelen 
van de opleiding zijn het rondleiden 
van groepen bezoekers, organise-
ren van activiteiten, het geven van 
internetcursussen en promotie ver-
richten voor de bibliotheek. Kortom: 
een praktijkgerichte studie voor een 
gevarieerde baan, waarbij men veel 
met mensen werkt. Met het diplo-
ma Bibliotheekmedewerker is wer-
ken mogelijk in allerlei bibliotheken, 
documentatie- en informatiecentra. 
Het is mogelijk om verder te leren 
en een HBO-opleiding te volgen in 
de informatiedienstverlening en –
management. 
De opleiding start bij het ROC in 
Utrecht. Bij voldoende aanmeldin-
gen sluiten de ROC’s in  Amsterdam 
en Rotterdam zich daarbij aan. Meer 
informatie vind je bij ROC Midden 
Nederland (www.rocmn.nl), Stadsbi-
bliotheek Haarlem (www.sbhaarlem.
nl of telefonisch via 023 5115300), 
en op de website www.werkeninde-
bibliotheek.nl

Musicalvereniging Unidos 
start met kaartverkoop 
Driehuis - Het is zover, via de web-
site www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of www.musicalvereniging-unidos.
nl kunnen kaarten worden besteld 
voor de musical ‘Parade’. Deze mu-
sical wordt op 6 en 7 februari 2009 
opgevoerd door Musicalvereniging 
Unidos. Unidos is door vier oud-
leden van verschillende jeugdmu-
sicalverenigingen opgericht, voor 
jongvolwassenen in de gemeente 
Velsen. 
Na het succes van ‘Jekyll & Hyde’ 
haalt Musicalvereniging Unidos al-
les uit de kast om dit te overtref-
fen. Na intensieve auditierondes is 
de rolverdeling bekend en de leden 
zijn volop aan de slag met het in-
studeren van de musical ‘Parade’. 
Parade vertelt het waargebeurde 

verhaal van Leo Frank, deze Jood-
se man werd in 1913 verdacht van 
de moord op de dertienjarige Ma-
ry. Dit proces wordt op indrukwek-
kende wijze gevolgd, waarbij de re-
latie tussen Leo en zijn vrouw steeds 
sterker wordt. Het is schrijnend om 
te zien dat een man het slachtoffer 
kan worden van politieke omstan-
digheden en ambities van anderen. 
De voorstelling werd genomineerd 
voor vele prestigieuze theaterprijzen 
en won twee Tony adwards. De lat 
voor deze nieuwe musicalproductie 
ligt hoog, het artistieke team doet er 
alles aan om het beste uit de leden 
te halen. Laat u verrassen door de 
nieuwste productie van Musicalver-
eniging Unidos. Zie ook www.musi-
calvereniging-unidos.nl.

Internetcursus
Velsen - Wil u ook kunnen mailen 
met uw vrienden en familie? Of op 
het internet kunnen ‘surfen’ voor in-
formatie? Dan heeft u geluk, want in 
de maand mei heeft Bibliotheek Vel-
sen een mooie aanbieding voor u. In 
de Maand van de Mediawijsheid 
biedt Centrale Bibliotheek IJmuiden 
aan iedereen die geïnteresseerd is, 
een introductie op internet en leer 
je een e-mailadres aan te maken. U 
kunt zich opgeven voor de volgende 
data: maandag 19 mei en maandag 
26 mei van 10.00 tot 12.00 uur en op 
vrijdag 16 mei en vrijdag 23 mei van 
10.00 tot 12.00 uur. U kunt zich te-
lefonisch opgeven via 0255-535252  
of langskomen bij de servicebalie 
van Centrale Bibliotheek IJmuiden, 
Dudokplein 16 in IJmuiden.
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, 
tel. 0255-514229.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 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

Alle gehuldigden na afloop bij elkaar voor een foto met de burgemeester

Lintjesregen vroeg dit jaar
IJmuiden - De lintjesregen vond dit 
jaar vroeg plaats, in verband met de 
meivakantie.
Vorige week vrijdag kregen der-
tien Velsenaren een Koninklijke 
Onderscheiding van burgemees-
ter P. Cammaert opgespeld. On-
wetend hiervan waren zij vaak met 
een smoesje naar het stadhuis ge-
lokt. Zo dacht de heer Falke, jaren-
lang actief voor de schaatssport, dat 
hij voor een evaluatiegesprek over 
het jeugdschaatsen kwam. Hij werd 
Ridder in de Orde van Oranje Nas-
sau. De twaalf anderen werden Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.
De heer A.G. Spruijt zet zich on-
der andere al jaren in voor Vakan-
tieschool Ons Witte Huis in Wijk 
aan Zee. Mevrouw P. Reiding-Blom 
richtte samen met haar echtgenoot 
de Stichting Het Mosterdzaadje op. 
Daarnaast was ze lid van de eman-
cipatiecommissie, de bibliotheek-
commissie en ze was actief voor de 
hulplijn ‘Vrouwen bellen Vrouwen’. 
Mevrouw J. van der Hart is zeer 
betrokken bij Kerk en Maatschap-
pij, vanaf 1941 is ze vrijwilligster bij 
de Vrijzinnig Hervormde Christelij-
ke Jeugdgemeenschap, ze was tot 

2001 actief voor de Rooms-katho-
lieke parochies in Driehuis en Sant-
poort en ze is dirigent van de Can-
torij. Mevrouw H.M.C. Ooms-Hillege 
is sinds 1982 actief voor de Engel-
munduskerk in Driehuis. Vanwege 
haar kennis en grote betrokkenheid 
wordt ze ook wel Moeder overste 
genoemd. Mevrouw E. Gouda-Glas 
is al 52 jaar actief betrokken bij de 
maatschappij en de Oud-katholie-
ke kerk in het bijzonder. Mevrouw 
A.A.M. Visser-van der Veer zet zich 
al jarenlang in voor de EHBO ver-
eniging Gerardus Majella en weet 
anderen te enthousiasmeren om
jeugd-EHBO lessen te gaan geven 
in het Velsense basisonderwijs. De 
heer T. Joustra is onder andere kos-
ter van de Gereformeerde Noorder-
kerk, kerkrentmeester en secreta-
ris voor de stichting Humana Sla-
vonska. De heer P. Lanser is al 27 
jaar in dienst als vrijwilliger voor de 
Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) en was als 
opstapper na een alarm bijna al-
tijd als één van de eersten aanwe-
zig. De heer J.M.W. Steffens is van-
af 1970 de stille kracht achter de 
schermen bij de scoutinggroep Sint 

Radboud. De heer J. Spierenburg is 
ook 27 jaar actief betrokken bij de 
KNRM. Hij bracht een aantal boten 
van de KNRM naar IJsland en naar 
Sint Maarten. De heer B.C. van der 
Kolk is medeoprichter en sinds 1988 
vrijwilliger bij het Zee- en Havenmu-
seum. Daarnaast was hij bestuurslid 
van de Kunstkring voor Allen, later 
de Velser Gemeenschap en hij ver-
zorgde de Pr voor de Reddingsbri-
gade. De heer G.J. Schutte tenslotte 
ontving de onderscheiding als dank 
voor zijn bestuurlijke activiteiten op 
het terrein van muziek, zorg, huis-
vesting, kerkelijk leven en bridge.
Burgemeester Cammaert benadruk-
te dat deze mensen onderscheiden 
zijn vanwege hun belangeloze inzet 
voor de samenleving. 
Paula Blom wilde haar onderschei-
ding het liefst doormidden knippen 
en de andere helft opspelden bij 
man Pim. Ben van der Kolk had hem 
wel in 80 stukken willen knippen, 
voor alle vrijwilligers van het Ha-
venmuseum. Mevrouw van der Hart 
verwoordde het als volgt: ,,Vrijwilli-
gerswerk is niets bijzonders. Als je 
van mensen houdt, ga je vanzelf wel 
ergens aan de gang.’’ (Carla Zwart)

Grumble

Zaterdag finale IJmond 
Popprijs in Witte Theater
IJmuiden - De eerste finale van de 
IJmond Popprijs komt er aan. Na 
drie zinderende en druk bezochte 
voorronden zijn er uiteindelijk zes 
bands overgebleven die in de finale 
van de IJmond Popprijs zullen aan-
treden.
De finale vindt plaats op zaterdag 
3 mei in het Witte Theater. De zes 
finalisten zullen daar strijden voor 
grote prijzen. De hoofdprijs is een 
optreden op het hoofdpodium van 
Beeckestijnpop op 14 juni en wel 
als opener. Daarnaast zijn er optre-
dens te winnen op het Oxy podium 
van Beeckestijnpop, het Visbakfes-
tival (8 juni), het Young Art Circus 
(5 juli) en in de Nozem en de Non. 
En daarnaast is er studiotijd te win-
nen, een volledige website, gepro-
grammeerd en vormgegeven door 
Kingsquare en Slem en een profes-
sionele ‘fotoshoot’. Genoeg ingredi-
enten dus voor een zeer spannende 
en muzikale avond! 

De finalisten zijn: Grumble, Pound, 
Chapter 9 syndrome, Cellphyll, Wa-
vezero en Johnny Knows. Elke band 
krijgt 20 minuten de kans om hun 
set neer te zetten en de eerste band 
zal om 20.30 uur beginnen. In wel-
ke volgorde dit zal zijn wordt op de 
avond zelf pas bepaald door middel 
van loting. De deuren van het Wit-
te Theater zullen om 20.00 uur open 
gaan en de entreeprijs is 6 euro.
Om 24.00 uur zal uiteindelijk be-
kend zijn wie zich de eerste winnaar 
van de IJmond Popprijs mag noe-
men. Daarna zal de avond afgeslo-
ten worden met een waterpartij in 
de foyer.
De IJmond Popprijs is een samen-
werkingsverband tussen Beeckes-
tijnpop en de Stichting Kunst en 
Cultuur Beverwijk. Dit project wordt 
ondersteund door Corus en de ge-
meenten Velsen, Heemskerk en Be-
verwijk. Meer info op www.ijmond-
popprijs.nl

RC de Ruimte zoekt 
multimedia kunstenaars
IJmuiden - Werk je met multimedia 
en/of maak je video’s en heb je zin 
om je werk bij RC de Ruimte te la-
ten zien? Stuur dan je naam, cv en 
beeld via e-mail naar info@rcde-
ruimte.com.
De multimedia avond start door-
gaans met een maaltijd, en vervol-
gens wordt naar het multimedia 
werk van een aantal kunstenaars 
gekeken. Naar aanleiding daarvan 

kan worden gediscussieerd. RC de 
Ruimte geeft van 15 mei tot en met 
30 oktober 2008 de gelegenheid om 
multimediavonden te organiseren.
De avonden zijn bedoeld voor kun-
stenaars om hun werk te laten zien 
aan andere kunstenaars en belang-
stellenden en daarna te bespreken.  

RC de Ruimte is ook bereikbaar via 
0255-527435.

Grahamstraat 105, 1973 RA  IJmuiden
Tel.: 0255-532211     

Investeer in uw eigen 
lichaam en neem alleen 
genoegen met de beste 

Nog 11 dagen!!! 
  

Dan is onze praktijk voor fysiotherapie weer terug op De Lange Nieuwstraat.  
U kunt ons vinden op nummer 6a, op een voor ons zo vertrouwde plek. Op 
nummer 10 zijn wij in maart 1985 begonnen, daarna kwam nummer 8 erbij 

en nu na een periode van 11 jaar zijn wij weer terug op het honk. 
De cirkel is dus weer rond! 

  
  

Vanaf dinsdag 13 mei a.s. bent u welkom voor al uw behandelingen 
fysiotherapie Natuurlijk kunt u ook nog steeds terecht in onze praktijk aan 
de Grahamstraat 105, welke na een kleine interne verbouwing u nog meer 

behandelcomfort gaat bieden. 
  

  Kom langs op de Lange Nieuwstraat 6a of op de Grahamstraat 105 in 
IJmuiden of pak de telefoon 0255-532211. www. fysiomaas.nl 

Maas & Kuperus c.s.

Rus vernielt auto
Velsen-Noord - Vorige week 
woensdag rond 14.00 uur werd ge-
meld dat een prullenbak was gesto-
len op het Nagtzaamplein. Getuigen 
hadden gezien dat een onbekende 
man de prullenbak opende, het bin-
nenwerk eruit nam en meenam in 
zijn auto. De inhoud van de prullen-
bak werd
 op straat gegooid. Op basis van het 
signalement van getuigen trof de 
politie na een zoekactie een 27-ja-
rige Haarlemmer voor zijn woning 
aan. De verdachte vluchtte echter 
de woning in, sloot de deur en ren-
de via de achtertuin een steeg in. 
Een buurtbewoonster liet de man 
via de achterdeur van haar woning 
binnen en sloot de deur af.  Uitein-
delijk heeft de politie de man kun-
nen overtuigen de woning uit te ko-
men en is hij aangehouden. Hij is 
meegenomen naar het bureau en 
ingesloten.

Man beledigt 
pastor op internet
Beverwijk - De politie heeft pro-
ces-verbaal opgemaakt tegen een 
48-jarige man uit Beverwijk.  Hij 
werd aangehouden, omdat hij ervan 
verdacht werd op internet een be-
ledigende tekening en beledigen-
de teksten te hebben geplaatst over 
een 55-jarige pastoor uit Beverwijk. 
De man heeft inmiddels bekend. Hij 
zei gehandeld te hebben uit frustra-
tie. De desbetreffende pastoor had 
op 11 april aangifte gedaan wegens 
de beledigingen op internet.

Aangehouden 
voor mishandeling
IJmuiden - Politiemensen kregen 
vorige week zaterdag omstreeks 
23.45 uur een melding dat er een 
vechtpartij zou plaatsvinden in een 
uitgaansgelegenheid aan de Ka-
naalstraat. Ter plaatse verklaarde 
een medewerker van de uitgaans-
gelegenheid dat hij door een man 
in zijn gezicht was geslagen. Kort 
daarvoor had deze man zich zeer 
vervelend gedragen richting bezoe-
kers en muzikanten in de uitgaans-
gelegenheid. 
Even later kon de politie de man, 
een 39-jarige Alkmaarder, aanhou-
den. De man is overgebracht naar 
het bureau voor nader onderzoek. 
Tegen hem wordt proces-verbaal 
opgemaakt.


