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Drama op de Kanaaldijk
IJmuiden - Vorige week vrijdag omstreeks 09.00 uur vond er een frontale aanrijding plaats op de Kanaaldijk, waar-
bij een auto en een vrachtwagen betrokken waren. Door nog onbekende oorzaak kwam de auto op de weghelft van 
de tegemoetkomende vrachtwagen terecht. De 51-jarige automobilist uit Santpoort-Noord raakte als gevolg van 
de botsing bekneld in zijn auto en is door de brandweer uit het voertuig bevrijd. De traumahelikopter is ter plekke 
geweest, ambulancepersoneel heeft het zwaar gewonde slachtoffer overgebracht naar het AMC in Amsterdam. De 
43-jarige vrachtwagenchauffeur, uit Hoogvliet, raakte niet gewond. Hij is voor verhoor meegenomen naar een poli-
tiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. De weg is als gevolg van de afhan-
deling van de aanrijding enige tijd afgesloten geweest. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Machtig megatransport
IJmuiden aan Zee - ,,Machtig groot zijn toch die windturbines,’’ zegt fo-
tograaf Reinder Weidijk bij het zien van beladen van de Sea Jack, wat hem 
inspireerde tot een serie prachtige foto’s, gemaakt in IJmuiden. De bladen 
van de windturbines steken meters buiten boord. Van dichtbij zijn de wind-
molens nog indrukwekkender, zoals op deze foto goed te zien is. Hier is echt 
sprake van een ‘machtig megatransport’. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Dertig jaar strandploeg
IJmuiden aan Zee - Als dertigers speelden zij met elkaar een partijtje ten-
nis, daarna werd een voetbalelftal opgericht. Nu deze sporten fysiek te in-
tensief zijn geworden, is de strandploeg ontstaan. Inmiddels wandelen zij 
al 30 jaar elke zondag naar Parnassia. Daaruit blijkt toch wel dat de IJmui-
dense oudere (de leeftijden liggen tussen de 60 en 80 jaar) over karakter 
beschikt en dat er een prima sfeer hangt. Zij willen elkaar, de vriendschap-
pen maar ook de ontspanning van de inspanning niet missen, vandaar dit 
prachtige plaatje. (foto: Ton Heijnen)

Turkse volksdansgroep 
Läle wint mooie prijs
IJmuiden – De volksdansgroep van 
stichting Läle deed op 8 decem-
ber 2007 mee aan de Nederland-
se kampioenschappen Turks volks-
dansen in Utrecht. Ze wonnen daar 
de tweede prijs. Een hele prestatie, 
want er waren deelnemers met gro-
te namen. Je moet echt wel wat in 
huis hebben, om daar mee te mo-
gen doen. Er waren volksdansgroe-
pen uit onder andere Utrecht, Den 
Haag en Rotterdam en niemand 
had van IJmuiden gehoord. De mei-
den hebben IJmuiden dus echt op 
de kaart gezet. Burgemeester Cam-
maert overhandigde zondagmiddag 
in buurtcentrum de Dwarsligger de 
beker aan de volksdansgroep.

Vier jaar geleden begon de volks-
dansgroep van Lӓle. Ruim drie jaar 
geleden kwam leraar Zade Ünver 
er les geven en sindsdien maakt de 
groep grote vorderingen. Zade is 
behoorlijk streng. Elke zondag wordt 
er vanaf 9.00 uur in de Dwarsligger 
gerepeteerd en de meiden dienen 
dan 8.40 uur aanwezig te zijn. Wie 
na 9.00 uur komt, die komt er niet 
meer in. Maar ze hebben ook veel 
lol samen en de meiden hebben 
veel plezier in het dansen De twee-
de prijs is zeker ook de verdienste 
van leraar Zade.
Er was een grote delegatie van de 
gemeente, die de volksdansgroep 
kwam feliciteren. Burgemeester Pe-

ter Cammaert was aanwezig met 
zijn vrouw, wethouder Margo Bok-
king en haar partner en ook verte-
genwoordigers van de Velser Ge-
meenschap. ,,Als burgemeester 
kom ik niet zomaar overal opdra-
ven’’, zegt Cammaert. ,,Maar ik heb 
het eerste aarzelende begin van Lӓle 
meegemaakt en ik heb het uit zien 
groeien tot een steeds professio-
nelere groep. Ik heb daar veel be-
wondering voor en daarom ben ik er 
vanmiddag graag bij.’’
Na het overhandigen van de be-
ker waren er diverse demonstraties 
van volksdansen, gevolgd door een 
feestelijk samenzijn met veel dans 
en lekkere hapjes. (Carla Zwart)

De volksdansgroep samen met de burgemeester en de wethouder

Provincie draagt bij aan 
metamorfose Oud-IJmuiden
IJmuiden - Maandagmiddag ont-
ving Annemieke Korf, wethouder 
ruimte en wonen van de gemeen-
te Velsen, uit handen van gede-
puteerde Ton Hooijmaijers van 
de provincie Noord-Holland een 
cheque ter waarde van 2 miljoen 
euro aan subsidiegeld. Met deze 
bijdrage wil de provincie Noord-
Holland de herstructurering van 
het project Oud-IJmuiden in Vel-
sen een stevige impuls geven.

De gemeente Velsen, Bouwfonds 
en de woningbouwcorporaties Wo-
ningbedrijf Velsen en AWV Eigen-
haard werken samen aan de me-
tamorfose van Oud-IJmuiden en 

het realiseren van nieuwe koop- en 
huurwoningen. De historische om-
geving, de oude vissershaven en het 
uitzicht op de sluizen vormen de in-
spiratiebron voor een geheel ver-
nieuwde wijk waarvan het sfeervolle 
karakter behouden blijft. 
De subsidie die de gemeente Velsen 
ontvangt, vloeit voort uit het Water-
landakkoord. Het akkoord is de uit-
komst van het bestuurlijke overleg 
dat medio 2005 door de provincie, 
de drie IJmond gemeenten en Corus 
is opgestart. Dit om de impasse die 
in de IJmond was ontstaan te door-
breken. Immers in de IJmond staan 
wonen, werken/milieu en veiligheid 
op gespannen voet met elkaar. 

Om de combinatie van én wonen 
én werken én de (nabije) aanwezig-
heid van zware industrie in een leef-
baar Oud-IJmuiden mogelijk te ma-
ken, trekt de provincie Noord-Hol-
land  2 miljoen euro uit om het ge-
bied in Oud-IJmuiden duurzaam in 
te richten. De maatregelen strekken 
zich uit van het hoogwaardig inrich-
ten van de openbare ruimte tot aan 
maatregelen met betrekking tot het 
tegengaan van geluidshinder.
Kortom: de financiële injectie van de 
zijde van de provincie betekent voor 
de partners van het project Oud-
IJmuiden én voor haar inwoners een 
nieuwe impuls voor de verdere ont-
wikkeling.

Polonaise met Barbara
Velserbroek - Nog enkele dagen dan is het gedaan met de ijspret. Zondag 20 januari is de laatste dag dat u op de 
kunstijsbaan in winkelcentrum Velserbroek de schaatsen kunt onderbinden met de kinderen. Afgelopen zaterdag 
trok schaatster Barbara de Loor veel publiek met een schaatsclinic. De oud-langebaan schaatster won in 2005 in 
Inzell tijdens het WK goud op de 1000 meter, voor Anni Friesinger en Marianne Timmer. Dat Barbara de Loor ook 
ervaring als presentatrice heeft, was te merken in de manier waarop ze met de 40 kinderen omging tijdens de clinic. 
Ze leerden starten, deden jumpstyle en een polonaise op het ijs. Allemaal met grote pret. Zaterdagmiddag komt dj 
Michiel Swart vanaf 16.00 uur een feestje geven op het ijs.  (foto: www.reinderweidijk.nl)

Dronken fietser 
botst op auto
IJmuiden - De politie heeft een 21-
jarige man uit Polen aangehouden. 
De man was vorige week dinsdag 
op de  Middenhavenstraat met zijn 
fiets tegen een auto aangereden, 
waardoor deze beschadigd raakte. 
De bestuurder van de auto had de 
man aangehouden en de politie ge-
waarschuwd. 
De fietser bleek teveel gedronken 
te hebben (230 ugl/0,52 promille). 
Er is proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Koperdief 
aangehouden
Velsen-Noord - Een 25-jarige man 
uit Zaanstad is vorige week dins-
dagavond omstreeks 21.35 uur aan-
gehouden op de Corverslaan. De 
man wordt ervan verdacht een ko-
peren leiding te willen stelen. De 
man is voor nader onderzoek inge-
sloten in een politiebureau.
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maaltijd.
Requiem Heilige Mis voor de over-
leden organist dhr. W.J. van Willigen 
in de kerk St. Raphaël, Popellaan 1 
Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Meditatieve viering in de Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Schaatsen op de schaatsbaan in 
winkelcentrum Velserbroek. Ge-
opend van 12.00 tot 21.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 
14.00/16.30/19.00: Belle de jour. 
14.30: Ikingut, jeugdfilm vanaf 8 
jaar. 17.00: Fados. 19.15: 4 maanden, 
3 weken en 2 dagen. 21.15: Califor-
nia dreamin’ (Endless). 21.30: A Gui-
de to Recognizing Your Saints.
Nederlands Kamerkoor in de gro-
te zaal van de Philharmonie Haar-
lem. Aanvang 14.30 uur.
Pianist Menachem Har-Zahav in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Toneelschuur Haarlem: 15.00: Zo 
plat als de wereld. Jeugdvoorstel-
ling vanaf 5 jaar.
Stadsschouwburg Velsen:‘Nijntje 
op vakantie’. Aanvang 16.15 uur. 
Toegang 18,50, kinderen t/m 12 jaar 
16,50.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Bluestrain FM met Rythm 
Bombs. Aanvang 17.00 uur.
Thais buffet met zwemmen van 
17.00 tot 18.00 uur. Spaarnwoude 
Resort, Bresserie het Buitenhuis, 
Oostbroekerweg 17 Velsen-Zuid. 
Kosgten 19,75.
Marcus Rill in de Waag, Dam-
straat/Spaarne in Haarlem. Aan-
vang 17.00 uur.

Maandag 21 januari

Filmschuur Haarlem: 4 maanden, 3 
weken en 2 dagen. 19.15: The Way I 
Spent the End of the World Movie-
Zone. 21.15: Fados. 21.30: A Guide 
to Recognizing Your Saints.
Open repetitie muzicalgroep Boms, 
Tender College, Eenhoornstraat 8 
IJmuiden. Van 20.00 tot 22.30 uur.

Dinsdag 22 januari

Filmschuur Haarlem: 19.00: Bel-
le de jour. 19.15: 4 maanden, 3 we-
ken en 2 dagen. 21.15: California 
Dreamoin’ (Endless) 21.30: A Guide 
to Recognizing Your Saints. 
Informatieavond over Afrika in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 19.30 uur. 
Reserveren gewenst via santpoort.
mobiel@startravel.nl.
Lezing ‘Van Mammoet naar het in-
dividu’ door Joop van Rijn in het 
Ichthus College, Nic. Beetslaan 3 in 
Driehuis, 20.00 uur. Kaarten 7 euro.
Stadsschouwburg Velsen: A Tri-
bute to the BEE GEES. Aanvang 
20.15 uur. Toegang 27,50.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Plug-In speelt ‘We zullen 
doorgaan’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Ignis Fatuus.
Club Rhil: Vloeimans & Ramon 
Valle in de kleine zaal van de Phil-
harmonie Haarlem. 21.00 uur. Om 
19.00 uur Walking Dinner.

Woensdag 23 januari

WII-en in Bibliotheek Velserbroek. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Meedoen is 
gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Ikingut, 
jeugdfilm vanaf 8 jaar. 14.45: Fados. 
16.30: Belle de jour. 16.45: 4 maan-
den, 3 weken en 2 dagen. 19.00: 
Belle toujours. 19.15: 4 maanden, 3 
weken en 2 dagen. 21.15: California 
Dreamin’ (Endless). 21.30: A Guide 
to Recognizing Your Saints.
Café Globaal in de grote zaal van 
het Mondiaal Centrum, Lange He-
renvest 122 Haarlem. Van 17.00 tot 
20.00 uur. Toegang gratis.
Open repetitie bij vrouwenkoor 
Sparkle. Aula van de Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat 227 Velserbroek. 
20.00 tot 22.00 uur.
Slagerij van Kampen in de grote 
zaal van de Philharmonie Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Plug-In speelt ‘We zullen 
doorgaan’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Winterverblijf.

Donderdag 24 januari

Dialezing de Nachtwacht bij de 
Nederlandse huisvrouwen. De 
Abeel, Abelenstraat 1 IJmuiden. 
14.00-16.00 uur. Kosten 2,- incl. kof-
fie/thee.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Fados. 
19.15: 4 maanden, 3 weken en 2 
dagen. 21.00: California Dreamin’ 
(Endless) 21.30: A Guide to Recog-
nizing Your Saints.
Dr. Henk Witte spreekt in de Dorps-
kerk, Burg. Enschedélaan in Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Iets Anders!. 20.30 uur: Medea.
Stadsschouwburg Velsen: Da-
mes voor na Vieren spelen ‘Hijgen-
de Hakken’, aanvang 20.15 uur. Toe-
gang 19,50.
National Symphony Orchestra of 
Mexico in de Philharmonie Haar-
lem, grote zaal. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Suburbia speelt ‘In Duis-
ternis’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 17 januari

Infoavond voor ouders van dys-
lectische kinderen die bijna naar 
middelbaar onderwijs gaan, in 
Stadsbibliotheek Haarlem, Gast-
huisstraat 32. Aanvang 20.00 uur. 
Engree 5 euro. Reserveren: 023-
5115300.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Bel-
le de jour. 19.15: 4 maanden, 3 we-
ken en 2 dagen. 21.15: California 
Dreamin’. 21.30: A Guide to Recog-
nizing Your Saints.
Literaire avond van Santpoorts Be-
lang in ‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Van 20.00 tot 22.00 uur
Gewoon, met zijn 2tjes bij Grand 
Café La Belle, Zeeweg 113 IJmui-
den. Vanaf 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Brommertje. 20.30 uur: Gods Wacht-
kamer.
Stadsschouwburg Velsen: Niet 
Uit Het Raam speelt ‘Natuurlijke Se-
lectie’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Amar speelt ‘Wit’. Aan-
vang 20.30 uur. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Café: Joyfalds. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 18 januari

Beautycentre Renaissance, Rijks-
weg 323 Velserbroek heropent tus-
sen 10.00 tot 17.00 haar deuren.
Filmschuur Haarlem: 16.45/19.15: 
4 maanden, 3 weken en 2 dagen. 
17.00: Fados. 19.00: Belle de jour. 
21.15: California Dreamin’ (Endless). 
21.30: A Guide to Recognizing Your 
Saints.
Vijfde 43ste April in Het Dolhuys 
in Haarlem. Om 18.00 uur een lezing 
over scenaria/boek März van de 
duitse schrijver Heiner Kipphardt. 
Om 20.00 uur optreden ‘Stemmings-
wisselingen’ solist Eric Karsemeyer, 
zang, klankschalen en percussie 
door ZEQ-Attack.
Winterconcert cellist Pieter Wis-
pelwey en pianist Paolo Giacometti 
in de aula van het Gymnasium Feli-
senum, 20.00 uur. Toegang 15,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Me Too-a sideshow. 20.30 uur: Gods 
wachtkamer.
Gitaarduo La Manouche in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Toegang gratis, bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Aan-
vang 20.15 uur.
SwingSteesjun Feestje. Station 
Haarlem, wachtkamer 2e klasse, 
Perron 3a Haarlem. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 
uur, daarna 8,-.

Zaterdag 19 januari

Gratis gewichtsconsult bij Vegro 
Thuiswinkel, Crousstraat 1 in Sant-
poort-Noord, 10.00-14.00 uur.
Schaatsen op de schaatsbaan in 
winkelcentrum Velserbroek. Ge-
opend van 12.00 tot 18.00 uur.
Informatiemiddag Lourdesreizen 
in de kerkzaal, parochie St. Johan-
nes de Doper, Amsterdamstraat. 
Aanvang 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.15/19.15: 
4 maanden, 3 weken en 2 dagen. 
14.30: Ikingut, jeugdfilm vanaf 8 
jaar. 16.30/21.30: A Guide to Recog-
nizing Your Saints. 17.00/19.00: Belle 
toujours. 21.15: California Dreamin’ 
(Endless).
Concert in de Remonstrantse Kerk, 
Wilhelminastraat 22 Haarlem. Aan-
vang 16.00 uur. Toegang 5,-. 
Jill, Gerard en Yanni op de bühne 
bij Zilt aan Zee.
Clinic door Grand Prix ruiter Santer 
Marijnissen bij de Groene Heuvel, 
Heuvelweg Velsen-Zuid., 18.30 uur.
Uilen spotten. Verzamelen bij in-
fopaneel parkeerplaats Landgoed 
Elswout in Overveen om 19.00 uur. 
Toegang 2,50, kinderen/65+ 1,50. 
Aanmelden via www.npzk.nl of 023-
5411129.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Me Too-a sideshow. 20.30 uur: Gods 
wachtkamer.
SwingSteesjun Dance Classics. 
Station Haarlem, Wachtkamer 2e 
klasse, Perron 3a. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 
uur, daarna 8,-.
Holland Symfonia speelt in de gro-
te zaal van de Philharmonie Haar-
lem. Aanvang 20.15 uur. In de kleine 
zaal Room Eleven, 20.15 uur.
Witte theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Hotel Modern speelt ‘Ro-
coco’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag 20 januari

Klaverjasmarathon bij Otte, Bik en 
Arnoldkade 7 IJmuiden. Aanvang 
10.00 uur. Kosten 8,50 incl. boord-

De adviseurs van Rabobank Velsen en Omstreken vertellen je graag meer over 
Rabo RendeMix

Velsen - Mensen met een mooi 
bedrag op de spaarrekening ver-
wachten een flinke opbrengst van 
dat spaargeld. Maar met de huidi-
ge rentestand schiet dat niet vol-
doende op. Beleggen biedt kans op 
meer rendement. Ook als men gere-
serveerd tegenover beleggen staat. 
Rabo RendeMix brengt sparen en 
beleggen bij elkaar.
Sabine Ophorst, directeur Particu-
lieren van Rabobank Velsen en Om-
streken: “Bij Rabo RendeMix wordt 
aan de huidige spaarrekening een 
beleggingsfonds gekoppeld. Op de 
spaarrekening blijft het geld staan 
dat de klant achter de hand wil hou-
den. Met deze spaarbuffer kan je 
onverwachte uitgaven prima opvan-
gen. Op de andere rekening wordt 
het bedrag gestort om mee te be-
leggen.’’

Om zo goed mogelijk aan de wen-
sen van de klant te voldoen, advi-

seert Ophorst om altijd eerst een 
adviesgesprek te hebben. ‘’De keu-
ze voor beleggen moet een bewus-
te keuze zijn’’, legt ze uit. ,,RendeMix 
staat voor professioneel beleggen, 
omdat experts de fondsenwerving 
monitoren en beheren. Er is altijd 
wel een mixfonds te vinden dat pre-
cies bij je past. Bovendien kun je al 
met kleine bedragen beleggen. On-
ze adviseurs wijzen je altijd op de ri-
sico’s.’’ Alle stortingen in RendeMix 
zijn tot en met 29 februari 2008 zon-
der aankoopkosten. Dat maakt Ren-
deMix in de campagneperiode extra 
interessant.

Wil je meer weten over RendeMix? 
Uw Rabobankadviseur zet alle za-
ken graag voor je op een rijtje. Maak 
snel een afspraak met een van de 
adviseurs van Rabobank Velsen en 
Omstreken, telefoon 023-5133500. 
Loop geen onnodig financieel risico. 
Lees de financiële bijsluiter.

Aantrekkelijk actieaanbod
Kans op meer rendement 
met Rabo Rendemix

Betty Schouten: ,,Vitaliteit is lichamelijke en mentale gezondheid in alle fa-
cetten’’

Bij Centrum voor Homeopathie en Vitaliteit

Werken aan een bereikbare 
vitaliteit voor iedereen
Santpoort - Werken aan een be-
reikbare vitaliteit voor iedereen. Dat 
is wat Betty Schouten en haar me-
dewerkers graag doen! Want met de 
huidige gezondheidszorg is de be-
hoefte om echte vitaliteit te bereiken 
steeds groter.
Het Centrum voor Homeopathie en 
Vitaliteit is al weer twee jaar geves-
tigd in de oude pastorie in Sant-
poort-Noord. Naast Betty werken er 
nog twee andere therapeuten in het 
Centrum. Ingrid van ‘t Hoff, natuur-
geneeskundige, klassieke home-
opathie en iriscopie en Liduin Lig-
thart, bioresonantie, NEI, NLP, INT-
REGRA en Cosmic Flowers.
Kortom: deze praktijk biedt u een 
breed aanbod op het gebied van 
natuurlijke geneeswijze en behan-
delen van klachten. Maar vitaliteit is 
ook het coachen naar een balans in 
het leven. Vitaliteit is lichamelijke en 

mentale gezondheid in alle facetten. 
Vandaar dat het Centrum ook veel 
waarde hecht aan informatie, coa-
ching en het geven van workshops 
en informatiebijeenkomsten voor 
groepen.
Het komende halfjaar staan er de 
volgende onderwerpen op het pro-
gramma: 26 januari Doelstellingen 
2008; 8 februari Doelstellingen jon-
geren; 23, 30 en 6 februari Spiertes-
ten; 5, 12 en 19 mraart Basis Home-
opathie Deel 1; 2, 9 en 16 april Ba-
lans van Binnenuit en 
14, 21 en 28 mei Basis Homeopathie 
Deel 2.
Voor meer informatie kunt u de web-
site bezoeken: www.bettyschouten.
nl of bellen met de praktijk: 023 – 
5477555. 
Centrum voor Homeopathie en Vita-
liteit, Frans Netscherlaan 12 A, 2071 
AZ  Santpoort.

Regio - Het ROC Nova College 
houdt op 23 januari Open huis in 
de regio IJmond, Haarlem, Haarlem-
mermeer, Amstelveen en de Duin- 
en Bollenstreek. Tijdens het Open 
huis staan het brede opleidingsaan-
bod én de juiste beroepshouding 
centraal. 
Het opleidingen- en cursusaanbod 
van het Nova College loopt van mbo 
Economie, Techniek en Zorg & Wel-
zijn enerzijds tot en met inburgering, 
lezen, schrijven, vmbo-tl, havo en 
vwo voor volwassenen anderzijds. 
Naast dit brede opleidingsaanbod 
toont het Nova College in de voor-
lichtingscampagne dat cursisten er 
meer leren dan een beroep. Met 
teksten als: ‘Monteur met mensen-
kennis’ of ‘Verpleegkundige met 
overzicht’ benadrukt het Nova Col-
lege dat, naast kennis en vaardighe-
den, de juiste mentaliteit van groot 
belang is om succesvol te  zijn in de 
bedrijven en instellingen, waar cur-
sisten stagelopen en gaan werken.

Nieuw is de mogelijkheid om in fe-
bruari te beginnen met een oplei-
ding. Veel beroepsopleidingen bie-
den een ‘tweede startmoment’ tij-
dens het cursusjaar. Wie snel wil 
beginnen, hoeft niet te wachten tot 
september. 

In september start een aantal nieu-
we beroepsopleidingen zoals: be-
veiliger, coördinator havenoperaties 
airport-seaport, logistiek teamleider 
airport-seaport, manager/onderne-
mer horeca, commercieel medewer-
ker binnendienst, commercieel me-
dewerker buitendienst en junior ac-
countmanager.
Vanaf februari is in het voortgezet 
onderwijs voor volwassenen boven-
dien het aanbod coaching in talen 
en wiskunde uitgebreid. In Amstel-
veen, Beverwijk, Haarlem en Hoofd-
dorp kan men specifieke vaardig-
heden Nederlands en Engels leren. 
Bijvoorbeeld spelling, grammatica 
of uitspraak. In Amstelveen kan dat 
ook voor Frans en Duits. In Haar-
lem en Hoofddorp kan men boven-
dien wiskunde bijscholen. Starten 
kan het hele cursusjaar, de lessen 
zijn overdag en ’s avonds en de cur-
susduur verschilt per cursist. Ook 
nieuw is dat vanaf september vrijwel 
alle eerstejaars die de beroepsop-
leidende leerweg volgen, meedoen 
aan Sport op Maat. Elke vier we-
ken kiezen de cursisten een sport. 
Meer informatie tijdens Open huis 
op woensdag 23 januari van 17.30 
tot 20.30 uur. Voor adressen websi-
te www.novacollege.nl/openhuis en 
telefoon 023-5302010.

ROC Nova College 
houdt Open huis

CHOICE: nu goed kiezen, 
later leuk werk!
Haarlem - Ruim 3300 tweedejaars 
van 31 vmbo-scholen uit de regio’s 
Castricum, IJmond, Haarlem, Haar-
lemmermeer en Amstelveen komen 
deze week in het Kennemer Sport-
center naar CHOICE: een carrou-
sel van activiteiten als voorbereiding 
op de sectorkeuze in het vmbo. Het 
ROC Nova College organiseert de-
ze zesde editie samen met de vm-
bo-decanen, het Wellantcollege, 
InstallatieWerk Noord-Holland en 
Edubouw Opleidingsbedrijf.

In rondes van acht minuten voeren 
leerlingen in groepen van achttien 
allerlei praktijkopdrachten uit om 
zich voor te bereiden op de keu-
ze voor één van de vmbo-sectoren 
Economie, Natuur & Milieu, Tech-
niek en Zorg & Welzijn.
In elke sector doen de jongeren ac-
tiviteiten, met het doel een goed 

beeld te krijgen van die sector. 
Bijvoorbeeld: paspop aankleden, 
woonruimte inrichten, tafeldekken, 
competentiekaartspel, functie me-
dische instrumenten raden, longin-
houd testen, stoffen proeven en rui-
ken, haar- en schoonheidsverzor-
ging, dansen, deur en trap in elkaar 
zetten, kopspijkerspel, sifon wasta-
fel monteren, radiatorleiding aan-
sluiten, hardwarecomponenten be-
noemen en installeren in computer, 
dieren (ook een slang!) verzorgen 
en bloemcorsage maken en bloe-
men veilen.

Met al deze activiteiten vormt 
CHOICE voor vmbo’ers een uitste-
kende voorbereiding op de sector-
keuze halverwege hun opleiding, 
die past binnen de PSO-lessen 
(Praktische Sector Oriëntatie) van 
het vmbo.

Lekker uitwaaien in het duin of op het strand kunt u nu heel smakelijk afslui-
ten met onze lezersaanbieding

Lezersaanbieding Holiday Inn
IJmuiden aan Zee - Ook in de win-
ter kunt u genieten van het strand 
van IJmuiden! Maak ’s ochtends 
een lange wandeling en neem daar-
na plaats aan tafel in het Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach voor een 
heerlijk ontbijtbuffet. 
In de weekenden van januari, fe-
bruari en maart geldt een speciale 
lezersaanbieding voor u. Voor het 
ontbijtbuffet betaalt u dan slechts 
13,50 euro  per persoon in plaats 
van 20,00 euro. Voor kinderen tot en 
met 12 jaar betaalt u 6,75 euro en 
kinderen tot en met 3 jaar mogen 
zelfs gratis mee genieten.

Elke zaterdag en zondag kunt u van 
7.00 tot en met 12.00 uur genieten 
van het internationale ontbijtbuffet 
met onder meer verse vruchtensap-
pen, broodjes, fruit en diverse soor-
ten beleg.
Voor het ontbijtbuffet wordt u wel 
gevraagd vooraf te reserveren. Dat 
kan per e-mail of telefonisch onder 
vermelding van ‘Ontbijtaanbieding 
Jutter’ via 0255-566999 of via info@
holidayinn-ijmuiden.nl.  Holiday Inn 
IJmuiden Seaport Beach is geves-
tigd aan Kennemerboulevard 250,  
IJmuiden aan Zee. Zie ook www.ho-
lidayinn-ijmuiden.nl

Hoe vertel je een kind dat 
iemand dood is?
Eigenlijk vindt iedereen het 
moeilijk om aan een kind 
te vertellen dat een geliefd 
iemand dood is. De neiging 
bestaat om de werkelijkheid 
te verzachten zodat het voor 
het kind wat minder erg is. Je 
wilt een kind dit verdriet, deze 
pijn niet aandoen. Toch kan 
het averechts uitpakken als 
de boodschap mooi verpakt 
is. Zeker bij jongere kinderen, 
die opmerkingen letterlijk ne-
men, kunnen misverstanden 
ontstaan. Het gevolg kan zijn 
dat kinderen het zich pas later 
realiseren en dan verdrietig 
worden of zelfs dat kinderen 
volwassenen minder gaan 
vertrouwen.

Slapen en ziek zijn
Leg nooit een verband met 
slapen, bijvoorbeeld “Jasper 
slaapt voor altijd”. Kinderen 
kunnen dan bang worden 
om zelf te gaan slapen. “Mis-
schien word ik ook nooit meer 
wakker, net als Jasper”. En ook 
de associatie met ziek zijn kan 
problemen opleveren. Bij-
voorbeeld: “Mama ging dood 
omdat ze zo ziek was.” Kleine 
kinderen kunnen geen onder-
scheid maken tussen ernstige 
en minder ernstige ziekten. 
Daarom is het belangrijk uit 
te leggen dat een beetje ziek 
zijn nooit betekent dat je dood 
zult gaan. Maar het lichaam 
kan zo ‘stuk’ zijn dat zelfs de 
beste dokters het niet meer 
konden maken.

Hoe kun je het wel
vertellen?
Belangrijk is zo concreet mo-

gelijk te vertellen wat dood zijn 
betekent. Bij iemand die dood 
is klopt het hart niet meer, hij 
is koud, kan niet meer be-
wegen, voelt geen pijn. Hij of 
zij kan niet meer praten, zien 
en horen. Kinderen begrijpen 
dit nog beter wanneer ze de 
dood concreet ervaren bij 
een thuisopbaring of door op 
rouwbezoek te gaan en daar 
de dode te zien. Dit uiteraard 
alleen als de kinderen het zelf 
willen. Onze ervaring hiermee 
is dat als de ouders de kinde-
ren eerlijk informeren, de kin-
deren de ruimte voelen om te 
doen wat ze zelf willen. Echter 
als ouders zelf moeite hebben 
om een dode te zien heeft dit 
ook invloed op de kinderen. 
Wij zien dat de houding van 
de ouders meestal gevolgd 
wordt door de kinderen.

Bronnen: ‘De meest gestelde 
vragen over kinderen en de 
dood’ (voor ouders, e.a.) en 
‘Als iemand dood gaat .....’ 
(voor kinderen van ongeveer 
8 tot 12 jaar) geschreven 
door Riet Fiddelaers-Jaspers. 
Te verkrijgen bij Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem.

De volgende keer meer over 
kinderen en de dood.

Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Kinderen en de dood (2)
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkda-
gen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag 
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apo-
theek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-

5319148.
Apotheek Velsen-Noord: Rode Kruis Zieken-
huis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 84 (1e etage, in-
gang aan de achterzijde) , IJmuiden. Openings-
tijden: ma., di., do., vr.: 10.00-14.00 uur. Buiten 
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: 
www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilli-
gerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:  0255-533239 of 06-
54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: donderdag 
18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG):023-5554764 
of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@rpcp-
am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: Voor aanvragen thuiszorg, verzor-
gingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u 
op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en 
plantsoenen kunt u melden via: 0255-567575, e-
mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstver-
lening: Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en 
rond de woning door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-
16.30 uur: 0255-518888. www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Ken-
nemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken 
en informatie telefonisch bereikbaar via  0255-
519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal 
raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO 
groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreek-
uur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 
0255-533885.
Informatie- en Klachtenbureau Gezond-
heidszorg Kennemerland (IKG): W.M. Dudok-
weg 69 te Heerhugowaard, telefonisch spreekuur 
van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Tel. 0900-
243 70 70 (0,10 ct. per min.)
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemer-
land: Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u 
terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tij-
dens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de 
huisarts.

Bartje Jansma in 1952
Foto’s met zuster Nooij
IJmuiden - Na het overlijden van zuster Tini Nooij, wijkverpleegkundige in 
de praktijk van dokter Lim, hebben haar erfgenamen enkele foto’s gevon-
den van moeders met pasgeboren baby’s. Daarom zullen we de komende 
weken elke week een foto plaatsen van de baby’s uit 1952. De foto van deze 
week is van mevrouw Jansma met haar zoon Bartje, van de Lange Nieuw-
straat. Wie zichzelf herkent, mag de foto komen halen bij de redactie van De 
Jutter en De Hofgeest aan Zeeweg 189-191 in IJmuiden.

Sjaak Verkade zorgde mede voor het succes van de Uganda Night

Uganda Night met Sjaak Verkade
Leerlingen Ichthus
brengen 600 euro bijeen
Driehuis - Donderdagavond 10 ja-
nuari hebben leerlingen van klas 4 
VWO Ichthus College Driehuis een 
inzamelingsactie gehouden voor de 
straatkinderen in Oeganda. Dit pro-
ject wordt ondersteund door stich-
ting Edukans.
Na een korte introductie werd er 
een film gedraaid zodat de belang-
stellenden van die avond een goede 
indruk kregen waarom de actie ge-
houden werd. Vervolgens ging het 
dak eraf met een optreden van de 
IJmuidense zanger Sjaak Verkade. 
Het publiek was na zijn openings-

nummer helemaal los en de avond 
werd mede door de verkoop van lo-
ten een groot succes.
De leerlingen hadden voor de prij-
zen een beroep gedaan op diverse 
middenstanders waaronder Drogis-
terij Assema en bloemist Rob van 
den Berg. Ook Videoland en ver-
schillende marktkooplui deden leu-
ke prijsjes van de hand. De leerlin-
gen willen namens deze weg ieder-
een die naar deze avond is gekomen 
bedanken. Het totale bedrag dat is 
opgehaald op deze avond is iets 
meer dan 600 euro.

De grote zaal van het Witte Theater zit bomvol tijdens de popquiz

Popquiz Witte Theater
test muzikale kennis
IJmuiden – De grote zaal van het 
Witte Theater zat zaterdagavond 
bomvol. Maar liefst 32 teams, van 
elk drie of vier personen, deden daar 
mee aan de popquiz. De organisatie 
van deze achtste editie lag bij Jan 
Bakker en Peter Faas. Die hadden er 
weer veel tijd en energie in gesto-
ken en ze maakten het de deelne-
mers niet gemakkelijk. Die moesten 
over heel wat muzikale kennis be-
schikken, wilden ze een beetje mee-
komen tijdens deze popquiz.

De eerste vraag was heel origineel 
bedacht, maar ook zeer moeilijk. El-
ke darter heeft een eigen herken-
ningstune, die klinkt als zij verschij-
nen. De deelnemers moesten weten 
welk nummer dat was, wie de uit-
voerende artiest was en welke tune 
bij welke darter hoorde. Nadat de-
ze vraag duidelijk was gemaakt, za-
ten er heel wat mensen met een 
verwilderde blik in de zaal. Daarna 
leek het eenvoudiger te worden. De 
teams kregen videoclips te zien, ze 

moesten opschrijven om welke ar-
tiest of groep het ging en de titel van 
het nummer. De meeste clips wer-
den wel herkend, de uitvoerenden 
ook, maar hoe heette dat liedje nou 
ook al weer? Er ging gejuich door de 
zaal bij het horen van een nummer 
van The Police, dat kende iedereen.
Daarna ging het om covers. Beken-
de liedjes van bekende artiesten 
in een andere uitvoering, dat bleek 
ook lastig te zijn. Een makkie was de 
vraag die ‘gouwe ouwen’ betrof, mu-
ziek uit de jaren ’70 en ’80. ,,Dit is 
een echt toppopnummer’’, roept Pe-
ter Faas bij een liedje van Luv.
Onder andere Abba en Kate Bush 
waren te horen. ‘Tell me all about 
boys’, zingt iedereen luidkeels mee 
als de Dolly Dots voorbijkomen.
De popquiz werd gewonnen door 
het team The Three Kings. 

Alle deelnemers hebben genoten 
van deze muzikale avond en ze kij-
ken al uit naar volgend jaar. (Carla 
Zwart)

Oud nieuws 
over RKGV
Velsen - Vorige week stond per 
abuis een oud bericht in onze krant 
over het jarige RKGV, dat 75 jaar 
zou bestaan. In de lichtelijke cha-
os van een interne verhuizing is dit 
oude bericht kennelijk per ongeluk 
boven water gekomen. Lezers die-
nen er nota van te nemen dat alle 
festiviteiten al in 2007 zijn gevierd. 

Nieuwe voorzit-
ter Rekenkamer
Velsen - Bloemendaler Jan van der 
Boon is voorgedragen als eerste ex-
terne voorzitter van de Velsense Re-
kenkamercommissie. Zijn benoe-
ming staat op de agenda van de 
raadsvergadering van 17 januari. De 
heer van der boon studeerde Ne-
derlands recht, European Law en is 
Master of Business Administration. 
Na zijn eerdere werkzaamheden op 
het gebied van juridische, financiële 
en personeelszaken is hij sinds 2004 
Directeur Bedrijfsvoering bij Univer-
siteit Leiden. 

Lezing bij PVIJ
IJmuiden - Op 21 januari zal Hans 
Ruiter, lid van de postzegelvereni-
ging IJmuiden, een lezing houden 
over zijn postzegelverzameling met 
als onderwerp ‘Olifanten’.
De lezing begint om 20.30 uur in de 
zaal van de Adelbertuskerk, Spar-
renstraat 46 in IJmuiden.
Ook niet-leden kunnen de lezing bij-
wonen en op deze wijze kennisma-
ken met het verzamelen van postze-
gels dat tegenwoordig ook vaak een 
bepaald thema omvat.

Om te zingen naar 
de Ichthuskerk
IJmuiden - Op zaterdag 19 januari 
is er weer een avond ‘Om te zingen 
naar de kerk’ in de Ichthuskerk aan 
de Snelliusstraat 40 in IJmuiden. 
Voor iedereen die graag ongedwon-
gen geestelijke liederen zingt.
Ary Rijke bespeelt het orgel. Jan 
Schotvanger spreekt de verbinden-
de teksten en leidt tevens de sa-
menzang.
De avond begint om 19.30 uur en de 
kerk is om 19.00 uur open.

Open huis bij 
De Jonge Stem
IJmuiden - Na twee fantastische 
voorstellingen in 2007 van ‘Me and 
My Girl’ begint de jeugdmusicalver-
eniging De Jonge Stem weer aan 
een nieuw seizoen. Enthousiaste 
jongeren tussen de 12 en de 20 jaar 
die het leuk vinden om mee te spe-
len in de komende musical kunnen 
tijdens het open huis een kijkje ko-
men nemen. Het open huis wordt 
gehouden op zondag 27 januari van 
13.00 tot 14.00 uur in de Abeel, Abe-
lenstraat 1 in IJmuiden. Voor meer 
informatie: www.dejongestem.nl 
of stuur een e-mail naar dejonge-
stem@hotmail.com.

Oproep
IJmuiden - De werkgroep Genea-
logie van de Historische Kring Vel-
sen zoekt voor haar project ‘Kanaal-
gravers’ mensen wie familie of be-
kenden betrokken zijn geweest bij 
de aanleg van het Noordzeekanaal. 
Zij zou graag in contact komen met 
mensen die verhalen, herinnerin-
gen, dagboeken en dergelijke heb-
ben. Contactpersoon: Tom Bolland, 
Genestetlaan 38 in Driehuis, tele-
foon 0255–517879 of bollandtom@
hotmail.com. 

Raadsplein Velsen 
op Seaport TV
IJmuiden - Seaport TV zendt el-
ke twee weken Raadsplein Velsen 
rechtstreeks uit vanuit de raadzaal 
van het Velsense gemeentehuis. De 
uitzending van donderdagavond 17 
januari begint om 19.00 uur met 
een presentatie en een debat over 
de ontwikkelingen rond het Stati-
onsplein in Beverwijk. Vanaf 20.30 
uur praten de raadsleden over het 
Milieubeleidsplan 2008 - 2012. Om 
21.30 uur volgt een korte pauze. 
Aansluitend volgt rond 22.15 uur 
de twee-wekelijkse raadsverga-
dering met onder andere Bestem-
mingsplan Noorderstrand Zuid, No-
ta Vastgoedbeheer en Grondbeleid. 
Voor meer informatie en inhoud 
van Raadsplein Velsen kunt u ook 
Seaport TEXT raadplegen. Vanaf te-
letekstpagina 360 vindt u allerlei in-
formatie rondom het caroussel-pro-
gramma van 17 januari. 

Klaverjassen 
bij Otte
IJmuiden - Zondag 20 januari om 
10.00 uur wordt er een marathon 
klaverjassen bij Otte aan de Bik en 
Arnoldkade 7 in IJmuiden georgani-
seerd.  De zaal is op 09.00 uur ge-
opend. De kosten bedragen 8,50 
euro, dit is inclusief broodmaaltijd. 
Er wordt ook een loterij met mooie 
prijzen georganiseerd.

Nieuwjaarsconcert Wings 
Ensemble in Dorpskerk
Santpoort - Op zaterdag 19 januari 
geeft het Wings Ensemble met pia-
niste Loes Geusebroek in de Dorps-
kerk te Santpoort-Noord, een ka-
mermuziekconcert onder de titel 
‘Musique pour faire plaisir’. Op de 
lessenaars staan zeven lichtvoetige 
werken van Debussy, Ibert, Poulenc, 
Milhaud en Françaix, die louter be-
doeld zijn om de luisteraars van mu-
ziek te laten genieten. 

Ter gelegenheid van dit nieuwjaars-
concert worden de gasten verwel-
komd met een drankje. 
Om in de juiste sfeer te komen, is in 
de Dorpskerk een expositie van en-
kele schilderijen van Adriënne Rijk 
ingericht. 

Wings speelt het volgende pro-
gramma: Claude Debussy: Ballade 
pour piano, La Fille Aux Cheveux de 
Lin, Golliwog’s Cake Walk; Jacques 
Ibert: Trois Pièces Brèves; Francis 
Poulenc: Sextuor; Darius Milhaud: 
La Cheminée du Roi René; Jean 
Françaix: L’heure du berger. 
Het Wings Ensemble is een initiatief 
van fagottist Leendert Booyens. Het 
gezelschap bestaat uit professione-
le orkestmusici die een grote passie 
hebben voor kamermuziek. Hun re-
pertoire is zeer uitgebreid, en omvat 
kamermuziek voor blazers en strij-
kers (winds and strings= wings) uit 
alle stijltijdperken. Om het rijke aan-
bod van deze kamermuziek aan een 
zo breed mogelijk publiek te kunnen 
presenteren, stelt het gezelschap 

programma’s samen waarin volop 
ruimte wordt geboden aan andere 
kunstvormen. Zo geeft het Wings 
Ensemble dit jaar vanaf 1 maart in 
Haarlem onder andere een driede-
lige serie Stationsconcerten, met 
een cross-over naar Turkse muziek 
en dans, en een muzikaal verhaal uit 
Zimbabwe. Voor meer informatie: 
www.wingsensemble.nl.

De bezetting van het Wings Ensem-
ble op 19 januari: Loes Geusebroek 
(piano), Jan van den Berg (fluit), Ir-
ma Kort (hobo), Els Vreugdenhil 
(klarinet), Leendert Booyens (fagot), 
Christiaan Beumer (hoorn).

Adriënne Rijk laat zich in haar te-
ken- en schilderwerk inspireren 
door de relatie tussen beeldende 
kunst en muziek. Behalve op het 
concert van het Wings Ensemble in 
Santpoort levert zij een bijdrage aan 
het project ‘Droombeelden’ in sa-
menwerking met het Symfonie Or-
kest Haerlem en het Heemsteeds 
Droomkoor. Er zijn nog uitvoeringen 
op 18 en 20 januari in de Domini-
cuskerk in Amsterdam.

Het concert op 19 januari wordt ge-
organiseerd in samenwerking met 
de Stichting Cultuur in de Dorps-
kerk. Zaal open 19.30 uur, aanvang 
concert 20.00 uur; toegang 15,00 
euro (inclusief aperitief en amuses). 
Dorpskerk, Burgemeester Ensche-
delaan 67, Santpoort-Noord. Zie ook 
www.cultuurindedorpskerk.nl.

Velsen-Noorder 
ligt dwars
Regio - Na  een melding dat drie 
jongens in de nacht van vorige week 
vrijdag op zaterdag overlast veroor-
zaakten voor de deur van een dis-
cotheek aan het Julianaplein in Wijk 
aan Zee, heeft de politie een 19-ja-
rige man uit Velsen-Noord aange-
houden. 
De jongeman was, samen twee 
vrienden, rond 02.40 uur, door por-
tiers uit deze discotheek gezet. De 
19-jarige man bleef vervelend doen, 
ook tegen de politie. Omdat hij, ook 
na meerdere verzoeken, weigerde 
om weg te gaan, werd hij aange-
houden. 
Er is proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Ongeluk in de 
Velsertunnel
IJmuiden - De politie heeft een on-
derzoek ingesteld naar de exacte 
oorzaak van een ongeluk, zaterdag 
in de westbuis van de Velsertunnel. 
Rond 12.45 uur vond er hier ketting-
botsing plaats. 
Het ongeluk is vermoedelijke ver-
oorzaakt door een personenauto 
met aanhangwagen, bestuurd door 
een 72-jarige Amsterdammer. De 
aanhangwagen is gaan slingeren, 
schaarde en kwam tot stilstand. De 
achter hem rijdende auto kon hem 
niet ontwijken en botste er bovenop. 
Vervolgens reden er nog twee auto’s 
achterop deze aanrijding. 

Twee personen zijn met nekklach-
ten vervoerd naar een ziekenhuis. 
De tunnel is enkele tijd afgesloten 
geweest. Alle verkeer werd enige 
tijd door de oostbuis geleid.

Drankrijders 
aangehouden
Regio - De politie heeft afgelo-
pen weekeinde tijdens diverse al-
coholcontroles in Haarlem, Zand-
voort, Overveen, Heemstede, Be-
verwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, 
Velsen, Hoofddorp, Nieuw-Vennep 
en Vijfhuizen 27 drankrijders aan-
gehouden. Tegen alle 27 bestuur-
ders is proces verbaal opgemaakt. 
De meeste alcomobilisten werden 
aangehouden in Haarlem (9). Van 
zes bestuurders werd direct het rij-
bewijs ingevorderd, omdat zij ern-
stig onder invloed van alcohol had-
den gereden.
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Nieuws uit
de Dwarsligger
Planetenweg 338 IJmuiden, te-
lefoon 0255-512725, e-mail 
dwarsligger@quicknet.nl.
Zaterdag 26 januari soos voor men-
sen met een verstandelijk beper-
king. Inloop is van 19.30 tot 21.30 
uur. Kosten 1 euro.
Elke dinsdag- en woensdagmorgen 
kunt u van 09.30 tot 11.15 uur sa-
men spelen met uw kind. 
Maandag en vrijdag computerles 
door 2 ICT studenten. Tussen 10.00 
tot 16.00 uur. Kosten 10 euro voor 
10 lessen. Het gaat om een echte 
cursus ( u krijgt geen lesboek) maar 
meer om u persoonlijk te begelei-
den (geen groepsles).
Peutergym elke vrijdagmorgen van 
10.00 tot 10.45 uur. Kosten 2 euro.
Cursus Nederlandse taal dinsdag 
van 13.45 tot 15.15 uur. Kosten 10 
euro voor 10 lessen. Er is ook kin-
deropvang, kosten 1 euro.
Donderdagmorgen wekelijkse in-
loop van 10.00 tot 13.30 uur. Als u 
zin heeft, kunt u meedoen aan de 
gezamenlijke maaltijd. Kosten 4 eu-
ro.
Dinsdag 22 januari start de nieuwe 
fietscursus in sporthal Zeewijk. De 
cursus start van 12.00 tot 13.00 uur. 
Kosten 23 euro voor 10 lessen.
Cursus huishoudelijke technie-
ken. In zeven lessen leert u ver-
schillende technieken. Ook voor 
vrouwen is deze cursus geschikt. 
De cursus wordt gegeven op maan-
dag van 09.15 tot 11.30 uur. Kosten 
22 euro voor 7 maal. Cursus start bij 
voldoende deelname.
Stichting Welzijn Velsen en de 
Dwarsligger zijn met spoed naar 
docenten en/of vrijwilligers voor 
het Klieder Atelier. Maandagmid-
dag van 16.00 tot 17.30 uur. Tevens 
zoeken zij vrijwilligers voor de kin-
derkookclub Opperdepop. Woens-
dag van 13.00 tot 15.00 uur.
Vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur start 
de cursus modelbouw voor kin-
deren. De cursus kost 12,50 voor 
10 keer.
Cursus buikdansen op maandag 
van 19.00 tot 20.00 uur van een zeer 
ervaren docente. Kosten 34 euro 
voor tien lessen.
Woensdag 30 januari start een cur-
sus Spaans voor licht gevorderden. 
Kosten 36,50 voor tien lessen, ex-
clusief lesmateriaal. Van 09.00 tot 
10.30 uur.

Nieuws uit
de Brulboei
Kanaalstraat 166 IJmuiden, te-
lefoon 0255-510652, e-mail 

de.brulboei!@quicknet.nl.

Bij enkele cursussen kunnen één 
of enkele cursisten meedoen: Teke-
nen, maandag van 10.30 tot 12.00 
uur. Kosten 57 euro voor 14 lessen. 
Aquarelleren. Maandag van 19.15 
tot 21.15 uur. Kosten 66,50 voor 14 
lessen. Tai Chi, donderdag van 20.00 
tot 21.00 uur. Kosten 42,50 14 les-
sen. Proefles is mogelijk.

Nieuws uit 
de Mel
Wijkermeerweg 1 in Velsen-
Noord, telefoon 0251-210050, e-
mail: info@demel.nl.
Rock & Roll voor beginners. De 
lessen zijn op donderdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur. 
Eetcafé De Smullerij elke donder-
dag vanaf 16.30 uur. Opgeven tot 
14.00 uur. Kosten 4,50.
Young Ones Disco, vrijdag 18 ja-
nuar voor kinderen van 10 t/m 13 
jaar van 19.00 tot 21.30 uur. Toegang 
1,70 euro.

Nieuws uit 
de Spil
Frans Halsstraat 29 IJmuiden, te-
lefoon 0255-510186, e-mail
info@despil.nl. 
Cursus Scrapbook donderdagoch-
tend van 09.30 tot 11.00 uur. Kosten 
30 euro.
Na de drukke decembermaand wil 
de Spil bijvoorbeeld een reünie or-
ganiseren. Bent u enthousiast of 
heeft u een goed idee? Wilt u dan 
contact opnemen met de Spil.
Iedere dinsdagmiddag en avond 
worden lessen zelf kleding ma-
ken. Van 14.00 tot 16.00 uur en van 
19.00 tot 21.00 uur. Kosten 38,50 eu-
ro voor 10 weken.
Cursus Blindtypen donderdag 17 
januari. Cursus is geschikt voor vol-
wassenen en kinderen. Kosten 60 
euro voor 10 lessen. Dit is exculsief 
20 euro borg. De borg ontvangt u na 
afloop terug. De lessen worden ge-
houden van 18.45 ot 19.30 uur en 
van 19.30 tot 20.15 uur.
Biljarten voor kinderen vanaf 9 
jaar. Kosten 1 euro. Aanmelden ver-
plicht.
Kookclub Koekie Koekie. Vrijdag 
van 16.00 tot 17.15 uur. Voor kinde-
ren vanaf 7 jaar. Kosten 15 euro voor 
6 lessen.
Elke woensdagmorgen van 09.00 tot 
10.00 uur kunt u samen met uw kind 
of kleinkind dansen. Kosten 25 eu-
ro voor 10 lessen.
Vrijdansen zaterdagavond 19 janu-
ari van 19.30 tot 24.00 uur. Toegang 
2,50 euro inc. wat lekkere hapjes.

ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Nieuwe leden welkom.
Wijksteunpunten en KBO afd. Vel-
sen. Geen activiteiten bekend.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255-
510797, 06-22197237
Busreis naar De Gouden Leeuw 
in Montfoort. Dinsdag 22 januari. 
Met een ouderwetse erwtensoep en  
spek. Daarna een optreden van het 
Montfoortse mannenkoor ‘De IJs-
selzangers’. Kosten 35,50 euro in-
clusief. Aanmelden via 023-5384997 
of 06-17044490.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818
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. 
Houthobby elke middag open van 
13.30 tot 15.30 uur.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. Op 
Vrijdagmorgen is iedereen welkom 
voor computerles, de stichting werkt 
met de Davilex-methode, d.w.z. ie-
dereen kan in zijn eigen tempo een 
onderdeel van de computer on-
der de knie krijgen. De stichting is 
geopend van 9.30 tot 11.30 en van 
13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel vrijdag 25 januari: toma-
tensoep, hutspot met bal gehakt en 
bitterkoekjesvla als dessert. Kosten 
4,50 euro. Opgeven uiterlijk 2 dagen 
van te voren. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwe-
zig zijn). U kunt genieten van een 
3-gangen a la carte menu inclusief 
drankje voor 6,-.
Cinema Zeewijk. Donderdag 21 
februari wordt ‘It’s in the Air’ ge-
draaid. Toegang 2 euro.
Biljart liefhebbers gezocht voor 
woensdag- en vrijdagochtend tus-
sen 09.00 tot 12.00 uur.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. Dar-
ten op maandag de gehele dag, 
woensdag-, donderdag- en vrijdag-
ochtend vanaf 10 uur. ‘s middag op 
donderdag t/m zondag.
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.
Koersbal liefhebbers gezocht. Elke 
dinsdagochtend 09.30-11.30 uur.
Erwten- en bruinebonensoep  op 
woensdag 23 januari. Van 12.00 tot 
12.45 uur. Kosten 1,- per kom.
Midwinterkienavond woensdag 13 
februari. Kaartjes zijn te koop vanaf 
maandag 4 februari 09.00 uur.
Foto expositie van Jan Klinge in 
het Wijksteunpunt. U kunt de expo-
sitie zien tot en met 29 februari.
Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. De kosten be-
dragen 2,40 euro per keer. Gaarne 
wel even vooraf aan melden bij de 
receptie of het restaurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. Een drie-
gangenmaaltijd met verse ingredi-
enten kost 6 euro maandag t/m za-
terdag. Zondag kost een drie-gan-
genmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel vrijdag 18 januari is er 
geen open tafel. Vrijdag 25 januari: 
ossenstaartsoep, hutspot met rund-
vlees en bavaroise en slagroom Kos-
ten 4,50. Aanvang 12.30 uur. Reser-
veren op maandag 21 januari tussen 
11.00 en 12.00 uur.
Expositie Schildersclub Velserhooft 
tot en met 3 maart. Toegang gra-
tis, Geopend van maandag t/m vrij-
dag van 09.00 tot 16.30 uur. Zondag 
11.10 tot 13.30 uur.
Toegang 2,- incl. 
Biljarttoernooi op 19 en 26 janu-
ari. Finale op 26 januari. Iedereen is 
welkom vanaf 09.00 uur.
Thuisbioscoop op vrijdag 1 februa-
ri. Film ‘Stripes’. Aanvang 19.30 uur. 
Kosten 2,- incl. koffie/thee en een 
hapje.
In januari en februari kunt u zich 
aanmelden voor computerles. Drie 
lessen voor 10 euro. Donderdag van 
09.00-11.00 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Geen activiteiten bekend.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op 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, 
Terrasweg 89 Santpoort-Noord, 
023-5386127.
Geen activiteiten bekend. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023 5384997 0617044490
Bezoek aan het geldmusuem in 
Utrecht, dinsdag 12 februari. Vertrek 
vanaf de eerste opstapplaats om 
12.45 uur. Afsluiting met een pan-
nenkoek met toetje in de Lage Vuur-
sche. Kosten 34 euro. 
Vijfdaagse vakantiereizen naar 
Lunteren van 9 tot en met 13 juni, 
of naar Valkenburg van 21 juli tot en 
met 25 juli. Naar Zeddam van 9 tot 
en met 13 september. Geheel ver-
zorgd 350 euro, exclusief verzeke-
ringen.

Ouderennieuws

18 Jaar Stratenzaalvoetbal Velserbroek

Programma Rabobank 
Stratentoernooi bekend
Velserbroek - In 1991 werd de 
eerste editie van het Stratenzaal-
voetbaltoernooi georganiseerd. 
Winnaar destijds was Kromme-
weid! Opgezet door enkele en-
thousiaste mannen die in een 
volledig nieuwe wijk, waar ie-
dereen nog jong en onwennig is, 
saamhorigheid wilden kweken. 
Buren tot elkaar brengen en zo 
een eerste aanzet geven tot het 
Velserbroek zoals het nu is . 

Als iemand destijds tegen ze had 
gezegd dat het toernooi achttien 
jaar later, met een twee keer zo 
groot Velserbroek, nog steeds ge-
speeld zou worden en inmiddels 
uitgegroeid zou zijn tot één van de 
belangrijkste evenementen, hoe 
zouden ze dan gereageerd heb-
ben? Van zaalvoetbaltoernooi tot 
mega evenement dat zich over twee 
weekeinden uitspreidt. 
Het gonst weer in Velserbroek. Bij 
de voetbalclubs, bij de tennisvereni-
ging, bij de fitnessclub, in het winkel-
centrum of gewoon op straat. Buren 
van aangrenzende straten begin-
nen langzaam maar zeker met het 
psychologische spelletje van elkaar 
met een glimlach lopen uitdagen. 
Precies één van die doelstellingen 
waarvoor men dit toernooi destijds 
bedacht heeft! Laat de 18de editie 
van het stratenvoetbaltoernooi zich 
ook dit jaar in deze geest van uitda-
gen met een knipoog en strijd met 
een glimlach afspelen zodat er nog 
vele edities zullen volgen.
Zaterdag 26 en zondag 27 januari 
spelen 31 straten in de voorrondes. 
Op zaterdag start de eerste wed-
strijd om 12.30 en op zondag om 
11.30 uur. De deelnemende stra-
ten staan ieder jaar weer te trappe-
len om mee te doen, de toeschou-
wers zijn altijd vol lof over het eve-
nement. Zaterdag 2 februari strijden 
zes overgebleven straten om de fel 

begeerde ‘Rabobank Stratenteams 
Trofee’ Het toernooi wordt mede 
mogelijk gemaakt door de vijf spon-
sors: Rabobank Velsen & Omstre-
ken, Ovenbouw Holland, Van Waal-
wijk van Doorn makelaars-taxateurs, 
Centragas van Galen B.V. en Bouw-
bedrijf Waleveld & Zn. Op de web-
site www.stratenteams.nl staan het 
volledige wedstrijdprogramma en 
de tijden wanneer de straten moe-
ten voetballen. Kijk ook op de web-
site voor het laatste nieuws.
Wie verslaat Kampioen Hooghouden 
Ramon Hoogeboom dit jaar?  Kam-
pioen van 2007 Ramon Hoogeboom 
stal de show vorig jaar op de fina-
leavond. Wie gaat hem verslaan? 
Het jongleren met een voetbal zoals 
voetballers dat goed kunnen. Ieder-
een uit Velserbroek, jong/oud, mag 
zich aanmelden om twee pogingen 
te doen om voetbal-jongleerkampi-
oen van Velserbroek te worden. Ge-
durende een minuut zoveel moge-
lijk de bal met de voet hooghouden 
en het liefst met spectaculaire be-
wegingen. Dit alles wordt ook tij-
dens de voorrondes met muziek on-
dersteund. Ga de uitdaging niet uit 
de weg en meld je massaal aan. De 
zes  beste voetbaljongleurs uit de 
voorrondes gaan door naar de fi-
naleavond op 2 februari waar uit-
gemaakt wordt wie zich hooghoud 
kampioen 2008 mag noemen,  ga-
degeslagen door honderden toe-
schouwers. Dit alles kan natuurlijk 
niet zonder de muziek van Mara-
donna ‘Live is life’.
Vooraf aanmelden voor het Voetbal-
Jongleer Kampioenschap op zater-
dag 26 januari en zondag 27 januari 
2008 is niet nodig. Om 14.00 uur en 
16.00 uur kan men zijn of haar jong-
leertalent komen tonen in het Pol-
derhuis. 
Stratenteams Velserbroek steunt 
wederom Stichting Paardrijden Ge-
handicapten.

Sopranen van Sparkle tijdens een repetitie voor het jubileumconcert.

Open Repetitie bij
vrouwenkoor Sparkle
Velserbroek - Op woensdagavond 
23 januari houdt zanggroep Sparkle 
Velsen haar jaarlijkse openbare re-
petitie.
Er is dit keer voor een vroeg tijdstip 
in het jaar gekozen omdat Sparkle in 
het najaar een CD gaat opnemen.
Geïnteresseerden worden hierdoor 
in de gelegenheid gesteld nog op 
tijd in te haken zodat ook zij mee 
kunnen werken aan de opnames. 
Op 23 januari kunnen vrouwen tus-
sen 18 en 60 jaar vrijblijvend mee-
zingen of sfeer proeven. Om lid te 
worden is een stemtest niet ver-
plicht, maar behoort wel tot de mo-
gelijkheden.
Het repertoire van Sparkle bestaat 
hoofdzakelijk uit Engels- en Neder-

landstalige pop, delen uit musicals 
en evergreens. Sparkle heeft in de-
cember een geslaagd jubileumcon-
cert gegeven in de Stadsschouw-
burg vanwege hun 10-jarig bestaan. 
Zaterdag 19 januari staat Sparkle in 
Poptempel Paradiso; zij doen mee 
aan de populaire Paradiso Koren-
dagen in Amsterdam om 14.50 uur 
in de grote zaal, zie voor het overi-
ge programma www.paradiso.nl/ko-
rendagen/. Het koor staat onder lei-
ding van dirigent Frank Anepool.
Repetitielocatie: Aula van de Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227 Velser-
broek. Repetitietijd: 20.00 tot 22.00 
uur. Informatie: Linda Aland, tele-
foon 0255-518131. Zie ook www.
sparklevelsen.nl.

Geen bijdrage Velsen 
voor Nationaal Park
Velsen – De gemeente Velsen heeft 
negatief gereageerd op een brief 
van de voorzitter van Nationaal Park 
Zuid Kennemerland voor een finan-
ciële bijdrage aan specifieke projec-
ten en de instandhouding van een 
bezoekerscentrum. 
Aangezien het om een aanzienlijke 

bijdrage gaat en de financiële mo-
gelijkheden van de gemeente be-
perkt zijn, stelt het college voor af-
wijzend te reageren. Velsen is daarin 
niet uniek. 
Ook andere participerende ge-
meenten hebben aangegeven gene 
bijdrage te kunnen leveren.

Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulance Vel-
sen, Kromhoutstraat 54-12 in IJmui-
den, telefoon 0255-533239, zijn deze 
week de volgende dieren gemeld. U 
kunt ook kijken op: www.dierenam-
bulancevelsen.nl.
Gevonden: 
* Pers, wit, haren lang, voor- en ach-
terpoten wit, voetzooltjes roze, rug, 
buik, borst, befje wit, snoet wit. Dui-
nen IJmuiden.
E.K.H. poes, wit/rood/zwart lapjes, 
voor- en achterpoten wit, nagels 
zwart, rug rood/wit gevlekt, buik, 
borst, befje wit, snoet wit, rode vlek-
ken op kop, ogen zwarte velkken, 
oren rode puntjes, neus zwart, snor-
haren wit. Kennemerlaan IJmuiden.
Vermist:
* Cypers geholpen kater, bruin/grijs/
zwart, 6 jaar, gehele lichaam bruin/
grijs/zwart, ogen met een litteken-
tje, neus zwart, snorharen wit, kat 
heeft veel littekens, wit verband om 
zijn kont en een kap om zijn kop. 
Wardenaarstraat IJmuiden.
* E.K.H. kater, niet geholpen, zwart/
wit gevlekt, voor- en achterpoten 
wit, voetzooltjes roze, rug zwart, 
buik, borst, befje wit, staart zwart 
met wit puntje, snoet wit, ogen gel, 
oren zwart, neus roze, snorharen 
wit, kat heeft grijs banjed met koker 
om. Halverwege de staart ook een 
witte vlek. bloemstraat IJmuiden.

Bianca Sneek, Jaap Akker en Els Sneek bij de overhandiging van de cheque

550 Euro voor Kerbert Dierentehuis
Goede stepsmarathon 
Move2Fit en Spaarneboog
Regio - Fit zijn en fit blijven gebeurt 
op grote schaal in Sportcentrum 
Move2Fit aan Parallelweg 130 in 
Beverwijk en in Healthcenter Spaar-
neboog aan Paul Krugerkade 22 in 
Haarlem. 

De twee sportcentra werken regel-
matig op collegiale wijze samen, zo-
als met een sportieve stepmarathon. 
Zondag 16 december stapten 35 
sportievelingen van de twee sport-
centra op de steps bij Healthcen-
ter Spaarneboog om geld bijeen te 
brengen voor het Kerbert Dieren-
tehuis in IJmuiden, dat momenteel 

wordt verbouwd. Er werd maar liefst 
drie uur fanatiek gestept en dat le-
verde 550 euro op voor het dieren-
asiel. 

Schoonzusters Els en Bianca Sneek 
van Move2Fit wisten Jaap Akker, 
beheerder van het Kerbert Dieren-
tehuis, maandag goed te verrassen 
met deze bijdrage, die nu wel heel 
goed van pas komt. Na de verbou-
wing kan het Kerbert Dierentehuis 
onder meer beschikken over een 
nieuwe educatieve ruimte en een 
aparte kittenruimte met warmtebak-
ken en couveuses. (Karin Dekkers) 

Velserbroek krijgt 
structurele subsidie
Velserbroek – Voor het project Sa-
menleven in Velserbroek krijgt het 
polderdorp vanaf dit jaar een eigen 
structurele subsidie. Voor 2008 be-
draagt de subsidie 91.350 euro.
Na evaluatie over de periode juli tot 
november 2007 van het welzijnspro-
gramma Samenleven in Velserbroek 
heeft het college van B&W de sub-
sidie vastgesteld. Daarmee krijgen 
de drie deelactiviteiten binnen dit 
programma een structureel karak-

ter. MamaMia krijgt subsidie voor 
activiteiten die te beschouwen zijn 
als een lichte vorm van opvoedings-
ondersteuning. Daarnaast is de sub-
sidie bestemd voor Buurtsport voor 
de 10 tot 16-jarigen en voor het am-
bulant buurtjongerenwerk, waarmee 
men jeugdoverlast wil voorkomen.

Met Stichting Welzijn Velsen zijn af-
spraken gemaakt over de uitvoe-
ring.



Het Pieter Vermeulen 
Museum in Driehuis
Driehuis - Op 3 december was het 
dan zover: de verhuiswagens van  
Fa. Boudestijn stonden voor de deur 
om alles in te laden en over te bren-
gen naar de tijdelijke behuizing in 
Driehuis, de voormalige Jan Cam-
pertschool. Ruim een maand daar-
voor waren alle opgezette dieren al 
verhuisd en in Driehuis in een kool-
zuurtent geplaatst voor een speciale 
behandeling. 

Op deze tijdelijke locatie is daarna 
door vrijwilligers een aantal aan-
passingen gerealiseerd, zoals het 
uitbreken van een toilet dat omge-
bouwd is tot een mindervalidentoi-
let. Een deel van de vroegere balie 
is bij de entree geplaatst, alsook de 
achterwand. Er is verlichting aan-
gepast en een extra klapdeur in de 
gangen geplaatst. 
Ook de buitenzijde kreeg een klei-
ne gedaanteverandering. Delen zijn 
dichtgetimmerd  met rabatdelen als 
bescherming tegen vocht en in-
braak. 
Na de hevige regen van eind no-

vember lekte het gebouw op diverse 
plekken. Dit euvel zal ook snel ver-
holpen worden in samenwerking 
met de beheerders van het gemeen-
telijke gebouw.
Ook het terrein en bereikbaarheid 
van het museum wordt nog aange-
pakt. Momenteel wordt er druk ge-
werkt aan een goede bewegwijze-
ring.
Al met al kunnen we spreken van 
een ingrijpende operatie.
Nog een maandje hard werken en 
het Pieter Vermeulen Museum kan 
zijn deuren weer openen aan de 
Driehuizerkerkweg 34-d te Drie-
huis. Vanaf 8 februari is het muse-
um weer te bezoeken. Dan begint 
de nieuwe tijdelijke tentoonstelling 
Over Nachten. In een donker, speels 
sprookjesbos kunnen kinderen van 
drie t/m zeven jaar van alles te we-
ten komen over nachtdieren. 
Bovenstaande aanpassingen kon-
den worden gerealiseerd dankzij ei-
gen vrijwilligers en een aantal vrij-
willigers van buiten. Zonder hen 
was het allemaal nooit gelukt.

Open repetitie BOMS
IJmuiden - Ben je dol op musical 
en sta je thuis regelmatig te zingen 
onder de douche? Zou je dat wel 
eens aan een groter publiek willen 
laten horen? Of hou je van de com-
binatie zang, dans en toneel? Dan 
is dit je kans, want musicalgroep 
BOMS zoekt nieuwe leden.
In november 2008 staat de groep 
weer zeven keer op de planken in 
het Witte Theater, met haar nieuwe 

productie ‘BOMS gaat vreemd’.
Maandag 21 januari is er een open 
repetitie in het Tender College, Een-
hoornstraat 8 te IJmuiden. De repe-
titie begint om 20.00 uur en eindigt 
om 22.30 uur.

Aanmelden kan bij Leny Warmen-
hoven, telefonisch bereikbaar onder 
nummer 0255 521026 of via email: 
lenywarmenhoven@quicknet.nl. 

WII-en, breintester en Super Mario
Peuter- en Kleutermaand 
in Bibliotheek Velsen
Velsen - De maanden januari en fe-
bruari zijn door Bibliotheek Velsen 
uitgeroepen tot peuter- en kleu-
termaand. Met leuke activiteiten in 
IJmuiden en Velserbroek wordt de 
jongste jeugd uitgenodigd de bibli-
otheken te bezoeken.
Peuters en kleuters kunnen dan 
gratis spelen met de populaire Nin-
tendo WII, de enige computer waar-
bij kinderen ook lichamelijk in ac-
tie komen. Het spel WII-Sports zet 

kinderen aan het tennissen, bowlen 
enzovoorts. Verder kunnen de kids 
de Breintester proberen en het spel 
Super Marion Galaxy.  
In de bibliotheek in Velserbroek 
staat de WII klaar op woensdagmid-
dagen 23 en 30 januari, van 13.00 
tot 17.00 uur. 
In IJmuiden kunnen de kids zich uit-
leven op woensdagmiddagen 13, 
20 en 27 februari, ook van 13.00 tot 
17.00 uur.

Extra openingstijd voor de 
Verbinding in De Driehoek
Driehuis - Sinds de zomer van 2007 
heeft de gemeente Velsen er een 
ontmoetingsplek bij. In buurthuis 
De Driehoek te Driehuis staat van 
maandag tot en met vrijdag de kof-
fie en thee klaar. ’s Morgens tussen 
10.00 tot 10.30 en ’s middags tussen 
14.30 tot 15.00 is deze zelfs gratis. 
Een aantal buurtbewoners en be-
zoekers van de Smederij in Bever-
wijk hebben deze ontmoetingsplek 
al ontdekt. Naast even naar binnen 
lopen voor koffie/thee of een praat-
je, worden ook diverse activiteiten 
georganiseerd. Op maandag is er 
de lunchgroep, op dinsdag- en don-
derdagmorgen wordt er gewandeld, 
op donderdagmiddag is er een mu-
ziekgroep en eenmaal per 2 weken 
op vrijdagmorgen de groenevingers 
club. Vanaf dinsdagavond 15 janua-
ri start ‘het restaurant’. Voor slechts 

4,50 euro heeft men een compleet 
driegangen menu. Bezoekers kun-
nen er ook voor kiezen alleen een 
voorafje, hoofdmaaltijd of toetje te 
nemen. Ideaal voor mensen die niet 
graag alleen eten en toch een ge-
zonde en voedzame maaltijd binnen 
willen krijgen. Wilt u meer informa-
tie of meedoen aan één van de acti-
viteiten, dan kunt u telefonisch con-
tact opnemen met De Driehoek of 
tijdens openingstijden even langs-
komen. De normale openingstijden 
zijn van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur. Vanaf zon-
dag 20 januari is de Verbinding ook 
eenmaal per twee weken geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. Kom gezel-
lig even langs, u bent van harte wel-
kom! Buurthuis de Driehoek, Drie-
huizerkerkweg 34 in Driehuis  tele-
foon 0255-520850.

Teleurgesteld over 
Nieuwjaarsconcert
Op 6 januari 2008 was er een 
nieuwjaarsconcert  in de Burger-
zaal. Ik kom daarvoor uit Amster-
dam om te luisteren en wat schetst 
mijn verbazing: de deuren wa-
ren gesloten en ik kon er dus niet 
in! Met mij stonden er nog ande-
re mensen die verbaasd waren.De 
burgerzaal(lees gemeentehuis) is 
een openbare gelegenheid en dient 

dus open te zijn voor deze gelegen-
heid. Een absurde situatie!   Ik kon 
dus onverrichter zake terug naar 
Amsterdam met de pest in mijn lijf. 
Ik zou de IJmuider Harmonie aan-
raden geen gebruik meer te willen 
maken van de zaal,als zij tenminste 
nog publiek willen hebben bij hun 
concert!
Naam bij redactie bekend.

Ingezonden brief

Velsen Centraal
Commissaris van de 
Koninging te gast 
IJmuiden - De Commissaris van 
de Koningin is de studiogast in het 
TV-programma Velsen Centraal van 
Seaport TV van deze week. Harry 
Borghouts (Groen Links) bespreekt 
met eindredacteur Jac. Zuurbier 
een aantal actuele provinciale za-
ken. Vooral zaken, die de gemeen-
te Velsen raken. Tijdens zijn nieuw-
jaarstoespraak lanceerde de voor-
zitter van Gedeputeerde Staten van 
onze provincie het oude idee om de 
Amsterdamse haven buitengaats bij 
IJmuiden verder te ontwikkelen.
Van vele kanten kwam er instem-
ming op zijn idee. Maar er kwam 
ook kritiek op zijn filosofie in ver-
band met de te verwachten mi-
lieuhinder voor de inwoners uit de 
IJmond. De recent geuite voorne-
mens van Amsterdam om het wes-
telijk havengebied uit te breiden op 
grond van de gemeente Haarlem-
merliede en Spaarnwoude en de ge-
meente Velsen zou hiermede van de 

baan zijn. De jachthaven bij Buiten-
huizen en een gedeelte van de golf-
baan in Spaarnwoude zouden dan 
in tact blijven.Ook het provinciale 
toezicht op de gemeentefinanciën 
van de gemeente Velsen komt aan 
de orde. Een aantal oppositiepartij-
en in de gemeenteraad hebben zich 
rechtstreeks met hun zorgen hier-
over tot de provincie gericht. De vei-
ligheid in het IJmondgebied is een 
ander belangrijk onderwerp. 
Deze en andere onderwerpen zijn te 
zien en te horen in de eerste uitzen-
ding op 18 januari om 18.00 uur. Op 
zaterdagavond 19 januari en maan-
dagavond 21 januari zijn de herha-
lingen om 18.00 uur. 
Kijkers kunnen deze uitzendingen 
van Velsen Centraal onder de regie 
van Edwin Woning zien via de Vel-
ser TV-kabel op S12++ (frequentie 
240 mHz). Nadere bijzonderheden 
staat op de teletekstpagina 331 van 
Seaport TV.

Als God ‘God’ wordt, wat dan?
Santpoort-Noord - Op donder-
dag 24 januari om 20.00 uur spreekt 
dr. Henk Witte in het Ontmoetings-
centrum van de Dorpskerk, Burge-
meester Enschedélaan 65 in Sant-
poort-Noord.
Ooit lazen we het bijbelse schep-
pingsverhaal tegelijkertijd als een 
feitelijk verslag en als een geloofs-
getuigenis. De aarde staat in het 
centrum en de zon gaat op over de 
aarde. Toen kwam Galilei en leg-
de uit, dat niet de zon om de aarde 
draait maar de aarde om de zon. We 
werden modern en velen konden het 
scheppingsverhaal niet meer horen. 
Toch zeggen we ook vandaag: kijk 
eens hoe mooi de zon opgaat! 
Is dat ouderwets dom? Of zeggen 
we hoe mooi we het leven in deze 
kosmos vinden? En is dat gewoon? 
Zoals we anders over de zon zijn 
gaan denken, zo denken en pra-
ten zeer velen ook anders over God. 
Kan dat binnen de kerken of moet 
je daarvoor een ongebonden spiri-
tueel zijn? 
Al zijn we nog zo modern, we spre-
ken ook graag de oude taal: de zon 
gaat op over de aarde. Maar we kij-

ken toch ook op een andere manier 
naar de zon. En we denken anders 
over onszelf, ook al zingen we de 
Mattheüspassion. 
Veranderingen in de cultuur vinden 
nooit overal tegelijkertijd plaats. Dat 
creëert een culturele ongelijktijdig-
heid. Ook de kerken ervaren die on-
gelijktijdigheid in hun midden. Zij 
zorgt voor de nodige spanningen. 
Is daarin meer helderheid mogelijk? 
Ja, als men let op de overgangspro-
cessen van premoderniteit naar mo-
derniteit en van moderniteit naar 
postmoderniteit. Wat gebeurde en 
gebeurt er in die processen met de 
beleving van God, van de verhou-
ding van gemeenschap en individu, 
met de sociale gestalte van de ker-
ken en met de beleving van de wer-
kelijkheid?
De inleider is dr. Henk Witte is uni-
versitair hoofddocent theologie aan 
de Faculteit Katholieke Theologie in 
Tilburg. Hij is afkomstig uit IJmui-
den. 
Contactpersoon: A.M.D. Aalders-van 
Groenestijn, telefoon 023-5371053. 
De toegang bedraagt 4 euro, inclu-
sief koffie of thee.

IJmond krijgt eigen AFAC
Regio – De AFAC, Algemene 
Fiets Afhandel Centrale, is in en-
kele gemeenten in Nederland 
een begrip en succes. Ook de 
IJmond krijgt hoogstwaarschijn-
lijk zijn eigen AFAC. Hier worden 
gevonden fietsen geregistreerd 
en opgeslagen. 
 
Als fietsen niet worden opgehaald 
worden ze verkocht. Door de afhan-
deling van gestolen en gevonden of 
in beslag genomen fietsen te cen-
traliseren bespaart men niet alleen 
diensturen van de politie, maar ko-
men fietsen ook sneller terug bij hun 
rechtmatige eigenaar. De gemeente 
Velsen ziet in de AFAC een goed ini-
tiatief in het kader van leefbaarheid 

en veiligheid en het terugdringen 
van fietsendiefstallen. Het college 
van Velsen stelt daarom voor 12.500 
euro als startkosten beschikbaar te 
stellen voor een IJmondiale AFAC en 
bovendien eenmalig een bedrag van 
10.000 euro voor een eventueel ex-
ploitatietekort te garanderen. Waar-
schijnlijk wordt de AFAC gesitueerd 
bij station Beverwijk. 
Op welke wijze de AFAC vorm krijgt 
is nu nog onbekend. In Amsterdam 
is de AFAC een mooie werkplek 
voor mensen van de Meergroep. 
Zomer 2008 zal de gemeente Vel-
sen na evaluatie besluiten om al dan 
niet over te gaan tot een structurele 
bijdrage aan de gezamenlijke AFAC. 
(Karin Dekkers)

HALT gaat regionaal
Regio – In 2004 heeft het Mi-
nisterie van Justitie bepaald dat 
Haltbureaus dienen te worden 
opgeschaald tot tenminste het 
niveau van de politieregio. Daar-
door wil men de professionali-
teit, kwaliteit en continuïteit van 
de Halt-sector vergroten. 

In Kennemerland wordt daartoe 
Stichting Halt Kennemerland op-
gericht door verschillende gemeen-
ten. Het Regionaal College (het al-
gemeen bestuur van de politieregio 
Kennemerland) heeft enkele wijzi-
gingen voorgesteld in de statuten. 
Men stelt een minimum van drie 
bestuursleden voor. Het Georgani-
seerd Overleg heeft inmiddels inge-
stemd met het door Halt Nederland 

opgetelde landelijk plan. Ook Velsen 
stemt in met de voorstellen.
Jaarlijks worden in Nederland zo’n 
22.000 jongeren naar een Halt-bu-
reau. Jongeren van 12 tot 18 jaar, 
die door de politie zijn aangehouden 
voor bijvoorbeeld vernieling of over-
last met vuurwerk kunnen de keus 
krijgen: naar Justitie of naar Halt. 
Via een Halt-procedure kunnen jon-
geren rechtzetten wat zij fout heb-
ben gedaan, zonder dat zij in aan-
raking komen met Justitie. De Halt-
afdoening heeft een hoog slagings-
percentage: ruim 90% van de jonge-
ren sluit de Halt-afdoening positief 
af. Het Halt-bureau werkt ook met 
kinderen tot 12 jaar en hun ouders, 
indien sprake is van een licht straf-
baar feit. 

Velsen heeft te weinig 
vakbekwaam personeel
Velsen – Het college van B&W 
wil graag een gericht arbeids-
markt/ werkgelegenheidsbeleid 
voeren. Daarom zijn bij de col-
legevorming de portefeuilles So-
ciale Zaken en Economische Za-
ken samengevoegd tot de por-
tefeuille Werkgelegenheid, be-
mand door wethouder Verkaik. 
In Velsen ervaart men een tekort 
aan vakbekwaam personeel. 
Daarom wil het college samen 
met het bedrijfsleven en het on-
derwijs dit knelpunt oplossen.

In het kader van de Europese Lis-
sabon doelstelling ‘Een leven lang 
leren’ is in 2005 ht landelijk pro-
ject Leren en Werken gestart. Om-
dat de gemeente Velsen zich prima 

kan vinden in de doelstelling van dit 
project, zal een startsubsidie wor-
den aangevraagd. 
Dat betekent dat een Intentieverkla-
ring moet worden afgesloten met 
de partijen en een plan van aanpak 
moet worden opgesteld. In overleg 
met alle partijen, gemeentes, onder-
wijs, bedrijfsleven, CWI en UWV is 
de intentieverklaring opgesteld.  

Doel is minimaal 200 personen deel 
te laten nemen aan duale trajecten 
(combinaties van leren en werken) 
en eveneens minimaal 200 perso-
nen via aanvullende scholing een 
startkwalificatie te laten behalen. 
Een startkwalificatie is een Havo of 
VWO-diploma of een MBO-diploma 
vanaf niveau 2. (Karin Dekkers)

Teken- en schildersclub maakte een eigen leesplank rond het thema ‘hout’

Thema ’hout’ bij 
schildersclub Velserhooft
Santpoort-Noord - Teken- en 
schildersclub Velserhooft heeft in de 
eigen  recreatiezaal van Velserhooft, 
gezamenlijk,een leesplank gemaakt 
met het thema ‘Hout’. Onder leiding 
van Afke Spaargaren werden loot-
jes getrokken en de 17 woorden van 
het originele leesplankje (aap, noot, 
Mies) werden verdeeld. Ieder lid 
kreeg een schilderijtje van 30 bij 40 
cm met de opdracht het getrokken 
woord te veranderen in een woord 
met dezelfde klank. Dit keer dus 
geen aap, noot, Mies maar zaag, 
boot, wieg. 
Het echte hout werd aangeleverd 
door de heer van Dassen van Vel-
serhooft en met hulp van Kees Kalk-
man werd het frame van de lees-

plank gemaakt. Afgelopen woens-
dag was het dan zover en onder 
grote belangstelling van onder an-
dere de dames van de koffieclub 
werd met gezamenlijke krachten de 
leesplank op zijn plaats gehangen. 
Iedereen is welkom de Leesplank  
te bezichtigen op woensdagmorgen 
van 10 tot 12 uur, in de recreatie-
zaal van Velserhooft ingang  Valc-
kenhoeflaan. 

De jaarlijkse expositie met het the-
ma ‘Hout’ in de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227 in Velserbroek is 
nog te zien tot en met 3 maart, van 
maandag tot en met vrijdag tussen  
9 en  16.30 uur en op zondag van 
11.30 tot 13.30 uur.

Geboren: Jelle Holleman
Zoon van: Karin en Chris Holle-
man
Broer van: Femke (9) en Nienke 
(6)
Geboren op: 23 november 2007 
om 4.50 uur
Geboortegewicht: 3180 gram

IJmuiden – Karin had een zwanger-
schap volgens het boekje. Alleen 
was Jelle in haar buik veel beweeg-
lijker dan haar beide dochters. Karin 
en Chris wisten dat het dit keer een 
zoon zou worden. Door een verspre-
king van haar vader wist ook Femke 
dat ze een broer-
tje zou krijgen, 
maar ze heeft 
al die tijd keu-
rig haar mond 
gehouden. Zelfs 
aan haar zus-
je had ze dit ge-
heimpje niet ver-
klapt.
In de vroege 
morgen van 23 
november, om 
3.15 uur, werd 
Karin wakker 
met het gevoel, 
dat de bevalling 
aanstaande was. 
Ze maakte Chris 
wakker: ,,Volgens 
mij gaat het be-
ginnen.’’ Chris 
draaide zich om 
met de woorden: ,,Laat me slapen, ik 
moet straks vroeg op om te werken.’’ 
Karin wist hem echter wakker te krij-
gen en Chris ging de verloskundige 
bellen, die beloofde direct te zul-
len komen. Karin ging in de tussen-
tijd naar het toilet en daar braken 
de vliezen. Ze riep naar Chris dat 
hij moest komen en prompt stond 
Nienke boven aan de trap. Terwijl 
Chris zijn vrouw weer naar boven 
hielp, belde de verloskundige aan. 
Nienke deed de deur open en nu 
was ook Femke wakker geworden. 
Er was geen tijd om, zoals gepland, 
de meiden naar oma te brengen. 
Karin vertelde dat de bevalling was 

begonnen en dat ze tot nader order 
op hun kamer moesten blijven. Dit 
was even na 4.00 uur, Karin bleek al 
acht centimeter ontsluiting te heb-
ben. Daarna ging alles heel vlot, vlak 
voor 5.00 uur was Jelle er, blakend 
van gezondheid. Hij had een apgar-
score van negen en tien. Omdat Ka-
rin en Chris geen centrale verwar-
ming hebben, was het boven in de 
slaapkamer wel wat koud voor Jelle. 
Chris ging dus snel warme kruiken 
maken, die goed hielpen.
Even later mochten ook Femke en 
Nienke hun broertje komen bewon-
deren. Het was een vrijdag en Ka-

rin zei, dat ze 
wel een dag-
je thuis moch-
ten blijven van 
school. Geen 
denken aan: de 
meiden wilden 
naar school, om 
daar het grote 
nieuws aan ie-
dereen te ver-
tellen. Zo lag 
Karin, vlak na 
de bevalling, 
rond 8.00 uur 
in bed te bellen 
om vervoer naar 
school voor haar 
dochters te re-
gelen. Dat lukte 
gelukkig. Er was 
geen kraamhulp 

dus Chris was 
thuis hard nodig. Daar draaide hij 
zijn hand niet voor om, het was ten-
slotte niet zijn eerste kind. Ook Fem-
ke en Nienke hielpen later maar wat 
graag mee. Inmiddels hoort Jelle er 
helemaal bij.
Zijn zussen zijn dol op hem en hij 
heeft al duidelijk een eigen karakter. 
Als hem iets niet zint, dan laat hij dat 
duidelijk merken. Maar verder doet 
hij het prima. (Carla Zwart)

Ook Karin en Chris kregen een ca-
deaubon van Kidsshop Papelientje, 
waarmee ze in de zaak aan de Ken-
nemerlaan iets leuks voor Jelle kun-
nen gaan uitzoeken.

Aangenaam

Filmklassieker met drie-
gangendiner in Thalia
IJmuiden - Thalia opent het film-
dinerseizoen op zaterdag 2 februa-
ri met de beken-
de klassieker 
‘Breakfast at Tif-
fany’s’ met in de 
hoofdrol Audrey 
Hepburn. Thalia 
serveert  tus-
sen de bedrij-
ven van de film 
een exclusief 
drie-gangendi-
ner, aangepast 
op het thema 
van de film aan 
uw eigen tafel-
tje voor het gro-
te doek. 
Holly Golight-
ly is een eigen-
zinnig meisje 
dat zich laat fê-
teren, mee uit-
nemen en wie 
weet voor nog 
meer in is. Ze is wispelturig, impul-
sief en een beetje onbetrouwbaar, 
doet zich graag rijker voor dan ze 
is, maar is tegelijkertijd lief en char-
mant. Wanneer Holly en Fred verliefd 

worden bedreigt dit het leventje van 
beiden. De film is gebaseerd op de 

gelijknamige no-
velle uit 1958 van 
de Amerikaanse 
schrijver Truman 
Capote. Destijds 
was de film in 
Amerika en Euro-
pa een hit bij het 
publiek. Audrey 
Hepburn be-
schouwde haar 
rol in ‘Breakfast 
at Tiffany’s’ als 
een van de hoog-
tepunten uit haar 
carrière.

Voor info en re-
serveringen: Tha-
lia Theater Brees-
aapstraat 52. 
IJmuiden, 0255-
514217 of via 

www.thaliatheater.
nl De film begint 2 februari om 19.30 
uur, de zaal is om 19.00 uur open. 

De kosten voor de film en het drie-
gangendiner zijn 40 euro.
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Fikse blikschade
IJmuiden - Dinsdagmiddag rond half een konden twee auto’s elkaar op de 
kruising Orionweg en Linnaeusstraat helaas niet tijdig ontwijken. Het resul-
taat was fikse blikschade aan beide auto’s. De inzittenden konden gelukkig 
zelfstandig uitstappen om de schade te bekijken en bespreken. Een motor-
agent was snel ter plaatse om te adviseren en een oogje op het verdere ver-
keer te houden. (foto: Karin Dekkers)

Gezellig klaverjassen 
bij StormvogelsTelstar
IJmuiden - Vrijdag 11 januari wa-
ren elf tafels bezet bij het klaverjas-
sen in de kantine van Stormvogels 
Telstar aan Zuiderkruisstraat 72 te 
IJmuiden. De hoofdprijs, een elek-
trische kruimelveger, ging naar de 
heer P. Horeman. 
De uitslag bij het klaverjassen is als 
volgt: eerste prijs, een rollade, ging 
naar de heer J. Jore met 5379  pun-
ten; tweede prijs, een schroeven-
draaierset, mevrouw Kooiman met 
5318 punten; derde prijs, een fles 
Beerenburg, de heer B. Prudon met 
5310 punten; vierde prijs, een paar-
denworst, de heer W. Swart met 5290 
punten; vijfde prijs, steaks, de heer 
Mantje met 5221  punten; zesde 
prijs, Fleuril, mevrouw R. Broek met 
5189 punten; zevende prijs, koffie 
en thee, mevrouw R. van Lienen met 
5037 punten; achtste prijs, drop,  de 
heer Kooiman met 4918 punten; ne-
gende prijs, karbonade naar de heer 

R. van Marsbergen met 4782  pun-
ten; tiende prijs, ontbijtkoek, de heer 
J. Leenknegt met 4780 punten; elfde 
prijs, een  kip, mevrouw W. Harms 
met 4728  punten; twaalfde prijs, af-
tershave, de heer J. Rutten met 4713 
punten. 
De marsenprijs ging naar mevrouw 
C. Schoone  met 4 marsen. De tus-
senstand is 1. de heer C. Harms 
52789 punten; 2. de heer P. Roos 
met 50921 punten; 3. de heer R. van  
Henten met 50704 punten. Marsen: 
De heer C. Harms en mevrouw W. 
Retz met 27 marsen;

Volgende week zijn de prijzen bij 
het klaverjassen een rollade drank 
en nog veel meer. De hoodprijs in 
de loterij is dan een Tefal koeken-
panset. Wilt u meer weten bel dan 
naar telefoonnummer 0255-513826 
of 06-34040940 of mail hj.retz@
quicknet.nl.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid –Zaterdag 12 januari 
kwamen ondanks de slechte weers-
verwachting toch nog zestien leden 
van Full Speed afdeling klootschie-
ten naar het clubhuis. 
De loting werd verricht door Harm 
omdat hij al zo zat te popelen om te 
gaan gooien. Er kwamen vier teams 
uitrollen die allemaal even sterk zijn. 
Dat komt omdat er geen zwakke 
spelers meer zijn, ieder heeft zijn 
slechte of goede dag en ze zijn in 
de loop der tijd gegroeid in het spel. 
Oefening baart kunst is het spreek-
woord en dat is echt wel te merken.
Onderweg naar Spaarnwoude was 
het droog en winderig, later zou het 
op de terugweg toch gaan regenen 
omdat de wind was gaan afzwak-
ken. Ondertussen deden sommige 
klootschieters goede zaken in het 
puntenspel. Hier komt de uitslag: 
Team 4 met Bianca, Nico, Elly en 

Willem Kr. werd eerste met 76 scho-
ten en 32 meter, goed voor 4 pun-
ten. Team 1 met Ton, Jan St., Lia en 
Bertie, werd tweede met 82 scho-
ten en 61 meter, 3 punten. Team 2 
met Harm, Sonja, Dirk en Lina werd 
derde met 85 schoten en 13 meter, 
2 punten. Team 3 met Ina, Randy, 
Bertus en Dries werd vierde met 88 
schoten en 14 meter, 1 punt. 
Lina heeft een kleine zetbal aange-
schaft omdat deze goed in de hand 
ligt en niet te zwaar is, en Lina gooi-
de er nog goed mee. De grote si-
naasappelballen werden door som-
mige weer uitgeprobeerd.  
Wilt u ook eens met sinaasappelbal-
len gooien, kom dan op zaterdag om 
9.45 uur naar clubhuis de Voltref-
fer aan de Tolsduinerlaan achter de 
kantine van v.v. IJmuiden of bel Nico 
Prins via 0255 – 518648 of kijk op de 
website: www.svfullspeed.nl.

Directeur Hovestad overhandigt de cheque aan Jan van Rixel en Joke Smit

Opening kringloopwinkel
Dikke cheque voor 
Badmintonclub Velsen
IJmuiden – De Meergroep geeft 
graag aan goede doelen. Tijdens de 
opening van de kringloopwinkel aan 
het Marktplein, afgelopen vrijdag, 
werd door directeur Herman Ho-
vestad aan Badmintonclub Velsen 
een cheque van 750 euro overhan-
digd. Dit vanwege het feit, dat deze 
vereniging naast het sporten voor 
de valide mens, ook veel doet voor 
de minder valide sporter. De zoge-
noemde staanders, zitters en rollers 
kunnen er terecht om te badminton-
nen. Elke woensdagavond is er spe-
ciaal voor deze doelgroep een trai-
ning in sporthal Zeewijk. Het bad-
mintonnen wordt gezien als een re-
creatief en sportief evenement. Ech-
ter, minder valide sporters zijn die 
er goed in zijn, kunnen ook klaar-
gestoomd worden voor de landelijke 
competitie. Badmintonclub Velsen 
geeft echt les op maat. Veel deel-
nemers komen vanuit Heliomare in 
Wijk aan Zee of uit Nieuw Unicum 

in Zandvoort. 
De cheque werd in ontvangst geno-
men door penningmeester Jan van 
Rixel en bestuurslid Joke Smit, die 
er erg blij mee waren en beloofden 
dat het geld goed terecht zou ko-
men. ,,Naast het badmintonnen is 
er een heel sociaal gebeuren om-
heen’’, vertelt Joke Smit. ,,We orga-
niseren voor deze doelgroep ook af 
en toe een uitje en we gaan regel-
matig met ze darten of sjoelen.’’ De 
bestemming voor het gekregen geld 
staat al vast. De sporters worden 
op een etentje getrakteerd en ver-
der zal er aangepast sportmateriaal 
worden aangeschaft. Iemand, die in 
een rolstoel zit, heeft bijvoorbeeld 
weer een andere racket nodig dan 
een sporter die op de baan staat bij 
het badmintonnen. Mensen, die be-
langstelling hebben voor badminton 
op maat, kunnen contact opnemen 
met Joke Smit via telefoonnummer 
0655 511538. (Carla Zwart)

Nieuws BC IJmond
IJmuiden – De badmintoncompeti-
tie nadert zijn einde. Met nog twee 
speelrondes te gaan is het voor het 
vierde team van BC IJmond bijzon-
der spannend. Zij wonnen vorige 
week met 5-3 van Weesp, dat nu 
weer onder BCIJ staat op de tweede 
plaats. Het tweede en derde team 
wonnen ook en het eerste team ver-
loor in Aalsmeer met 5-3 van de 
huidige koploper Martinus Amstel-
veen. 

Vorige week donderdag trof team 4 
thuis de directe concurrent Weesp. 
In de singles moest alleen Ed v.d. Wal 
zijn partij in twee sets aan Weesp la-
ten, de overige singles werden ge-
wonnen. Ook de herendubbel ging 
in twee games naar BCIJ. Bij de da-
mesdubbel van Frea Slopsma en 
Suzan Heilig en de mixed dubbel 
van Daphne Kemp en Ed ging het 
punt naar Weesp. Winst in de laat-
ste mix zorgde voor de twee punten 
voor IJmond. Met de twee onder-
ste clubs nog voor de boeg blijft het 
kampioenschap in zicht.
Ook het tweede team speelde vori-
ge week donderdag thuis. Tegen De 
Treffers werden spannende partij-
en afgewerkt. De herendubbel werd 

in twee games verloren, de dames 
wonnen hun partij in drie games. 
De dames singles van Anita v.d. Poll 
en Sofie Tromp werden pas na drie 
games beslist in het voordeel van 
IJmond. De gewonnen mixed dub-
bels bezorgden na twee games de 
punten aan BCIJ. 
Zaterdagavond speelde team 3 uit 
tegen Gaasperdam. Thuis was met 
7-1 gewonnen. Hetzelfde resultaat 
werd ook in deze uitwedstrijd be-
reikt. Steven Komin speelde voor 
Mark Nobels en won zijn drie par-
tijen. Doordat BCIJ met twee heren 
afgereisd was, moest ook de voorzit-
ter in het veld aantreden. Het dubbel 
en mixspel ligt hem meer.
Afgelopen zondag moest het eerste 
team al vroeg naar Aalsmeer voor 
de wedstrijd tegen Martinus Am-
stelveen, dat met Zijderveld om de 
titel vecht. IJmond verloor met 5-3, 
maar gaf de punten niet cadeau. Vijf 
van de zeven partijen werden pas na 
drie games beslist (Wilca de Vries 
hoefde niet te singelen door opgave 
van de tegenstandster). 
De herendubbel en de mixed dubbel 
van Guido Huijer en Monique Klin-
kenberg leverden de andere twee 
punten voor IJmond.

DCIJ-nieuws
Opzienbarend resultaat 
van Kees van Nie
IJmuiden - Voorzitter Willem Winter 
behoort al jarenlang tot de topspe-
lers van de Damclub IJmuiden. 
Al heel jong kwam hij in aanraking 
met het damspel en boekte al snel 
opzienbarende resultaten. Hij ont-
ving van vooraanstaande meesters 
en grootmeesters lessen die hij in 
de praktijk met succes toepaste. Nu 
zet hij zich in voor de jeugd van DCIJ 
Zijn ervaringen en grote kennis van 
het spel staan borg voor een goede 
en gedegen opleiding van de jeugd. 
Intussen zijn al een vijftal jeugd-
spelers uitgenodigd om de centrale 
jeugdtrainingen te volgen. Een mooi 
resultaat van het werk van Winter 
en een aantal vaste jeugdtrainers bij 
de damclub. 
Dat Winter nog altijd een sterke 
dammer is toont zijn stand in de 
onderlinge competitie aan. Hoewel 
hij een relatief makkelijk program-
ma heeft afgewerkt voert hij toch de 
ranglijst aan. Het was dan ook een 
daverende verrassing dat Winter 
door Kees van Nie op een combina-
tie werd getrakteerd die hem in een 
wel zeer precaire situatie bracht. In 
een slechte stand waarin hij een 
schijf achterstand had bood hij re-
mise aan waarop Van Nie gretig in-
ging. De concurrentie, bestaande uit 
Jesse Bos en Stijn Tuytel, profiteerde 
optimaal van deze misstap van Win-
ter. Bos zette Paul Smit onder grote 
druk en sloeg op het juiste moment 
toe. Een partij uit een stuk waar Bos 
met genoegen op terug keek. Stijn 
Tuytel ontmoette een agressief spe-

lende Jan Apeldoorn. Eerst in het 
gevorderde middenspel slaagde hij 
erin om de aanval af te slaan waarna 
Tuytel alsnog won. 
Conall Sleutel en Berrie Bottelier 
hielden elkaar lange tijd goed in 
evenwicht. In het gevorderde mid-
denspel sloeg het voordeel van de, 
ondanks zijn 13 jaar meer ervaren, 
Sleutel om in een gewonnen stel-
ling. 
De 10-jarige Rick Hartman behaal-
de een mooie winst op zijn leeftijd-
genoot Jelmer Gouda. Na een ra-
zend spannende partij, vol zetjes en 
dreigingen, sloeg hij in het eindspel 
toe. Cees van der Steen was weer 
eens ouderwets op dreef. De omsin-
gelingstactiek, waar hij zijn handels-
merk van gemaakt heeft, werd niet 
op de juiste wijze tegen gespeeld 
door Nicole Schouten. Met secuur 
spel en na veel rekenwerk won Van 
der Steen eerst een schijf wat in een 
later stadium ruim voldoende was 
om te winnen. 
Rinus Hühl, de leermeester van 
Leo Binkhorst, zal zeker niet tevre-
den zijn over het resultaat van zijn 
leerling. Binkhorst zal zeker moe-
ten aanhoren dat hij in het vervolg 
wat agressiever de opening moet 
spelen. Tegen Koos de Vries moest 
Binkhorst van af het begin toestaan 
dat het initiatief bij zijn tegenstan-
der lag. De Vries profiteerde opti-
maal van de geboden kans en won 
overtuigend. Voor Hühl alle aanlei-
ding om Binkhorst weer eens stevig 
onder handen te nemen.

Barry Broek leverde zijn dame in bij Pieter Rebel

Dames vogelvrij bij jeugd 
schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - De koningin blijft bij het 
jeugdschaak maar een moeilijk stuk. 
Je kan er zo leuk mee aanvallen, 
maar op een vol schaakbord blij-
ken elke week vele adders verbor-
gen die de dame voortijdig het spel 
doen verlaten. Deze week was het 
niet anders, triomfantelijk werd er 
hier en daar met een buitgemaak-
te dame gezwaaid. De volgende vier 
partijen hadden te maken met dit 
euvel.
Boy Wu verspeelde zijn dame on-
gelukkig tegen Wim Dijkman en de 
partij was gespeeld. Ook Vincent 
Geschiere deed een ongelukkige 
manoeuvre met zijn dame en kon 
die inleveren, Armando Noordzij 
kon daarna de partij naar zijn hand 
zetten.
Erin Lucassen leverde pardoes zijn 
dame in tegen Gregory van de En-
de en speelde daarna een verloren 
partij. En tenslotte deed Barry Broek 
het dunnetjes over om ook zijn da-
me in te leveren bij Pieter Rebel en 
ook Pieter pakte de winst.
Gelukkig bleken ook wat partijen 
zonder dameverlies, bijvoorbeeld 
tussen Koen van de Velde en Gui-
do de Waal. Een regelrechte kra-
ker met eerst een prima aanval van 
Guido met dame en twee paarden 

die knap door Koen werd verijdeld. 
Op zijn beurt trok Koen ten aanval 
en die sloeg wel door, een prima 
winst die Koen op de vierde plaats 
brengt.
Ingmar Visser speelde tegen Mark 
Scholten in de opening dame h5 en 
Mark in de war gebracht, speelde 
g6 in plaats van Pc6 waarna Ingmar 
na Dh5xe5 schaak, de toren op h8 
cadeau kreeg. Ben Eppink stond 
muurvast met zijn koning op h1. 
Fanuel de Klark stuurde een hoop 
stukken naar de gekluisterde mo-
narch, waarna Ben wijselijk opgaf.
Roelof Stikker beleefde een déjà vu. 
Net als vorige week werd zijn loper 
opgesloten, waarna Thomas Rebel 
met een aantal knappe penningen 
de winst pakte.
Thomas Otte was sterk op de dia-
gonaal a2-g8, te sterk voor Menno 
Jaspers.
Maurits van Rees veroverde twee 
stukken op Daan Koetzier, waarna 
de winst niet meer moeilijk was.
Marco Wellinga won met twee to-
rens en een gepromoveerde pion 
van Thomas Lichtendaal en Cory 
van Bellen behaalde de overwinning 
op Anne Dijkman.
Zie ook zie www.schaakclubkijkuit.
nl.

Nationale voorleesdagen
Pyjama-party in bibliotheek
Velsen - Van woensdag 23 januari 
tot en met zaterdag 2 februari vin-
den De Nationale Voorleesdagen 
2008 plaats, met als landelijke af-
trap Het Nationale Voorleesontbijt 
op woensdag 23 januari!

Dit jaar zijn alle kleuters en de groep 
8 van de Vuurtoren Oost uitgeno-
digd om naar Bibliotheek Velsen te 
komen voor het Nationale Voorlees-
ontbijt. Ieder jaar wordt er voorgele-
zen door een bekende en markan-
te persoonlijkheid die een binding 
heeft met de gemeente Velsen. 
Dit jaar zal de directeur van Bibli-
otheek Velsen het Voorleesontbijt 
openen met het verhaal van ‘Klei-
ne Muis Zoekt een huis’ van schrij-
ver Petr Horácek. Bibliotheek Velsen 
geeft een eigen draai aan het voor-

leesontbijt er zal niet alleen voorge-
lezen worden, maar ook gespeeld 
worden met taal. Tijdens het speur-
neuzen  vergroten de kleintjes op 
een speelse manier hun taalgevoel, 
woordenschat en interactieve vaar-
digheden. Het prikkelt hun fantasie 
op een ontdekkingstocht door het 
land van muis. 
Om mee te doen hebben de kinde-
ren natuurlijk eerst een goede bo-
dem nodig. Daarom wordt het Na-
tionale Voorleesontbijt dit jaar weer 
verzorgd door Albert Heijn op het 
Dudokplein. 

Kijk voor meer informatie op de 
website www.bibliotheekvelsen.nl. 
Datum: woensdag 23 januari. Tijd: 
9.00 uur. Locatie: Dudokplein 16, 
Centrale Bibliotheek in het theater.

Dit jaar zal de directeur van Bibliotheek Velsen het Voorleesontbijt openen met 
het verhaal van ‘Kleine Muis Zoekt een huis’

Witte Theater
Theatergroep Suburbia 
speelt ‘In Duisternis’
IJmuiden - Donderdag 24 januari 
om 20.30 uur speelt Theatergroep 
Suburbia ‘In Duisternis’ in het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden.
Vader en zijn dochter zijn gevlucht 
voor een bloedige dictatuur ergens 
in Afrika of in het Midden-Oos-
ten. Moeder is onderweg verdwe-
nen. Ze bevinden zich in een Euro-
pese stad, in een flat, in een deso-
late buitenwijk. Binnen wordt een 
druk bestaan gesuggereerd. Maar 
schijn bedriegt, want niets is hier 
alledaags. Niemand gaat het goed. 
Van de wereld afgesneden wachten 
ze tevergeefs op hun papieren. Ze 

klampen zich vast aan de korte uit-
stapjes naar de vreemde buitenwe-
reld. Terwijl de vader steeds verder 
in het verleden vlucht, begrijpt de 
dochter dat ze haar leven grondig 
moet veranderen. 
Met ‘In Duisternis’ maakt de Hen-
ning Mankell ( bekend van Inspec-
teur Wallander) zijn toneeldebuut in 
Nederland. Spel: Wouter van Lier-
de en Lonneke Dapiran. Regie: Al-
bert Lubbers. Zie ookwww.theater-
groepsuburbia.nl. Toegang normaal 
11 euro. 
Tegen inlevering van dit artikel 9 
euro.

Akrides wint van Cangeroes
IJmuiden - De heren van Velser 
Basketbal Club Select Windows Van 
der Vlugt Akrides hebben afgelo-
pen zaterdag met 81-60 gewonnen 
van Cangeroes. Het was voor de 
formatie van coach Kees Amama de 
derde overwinning op rij en de ne-
gende overwinning in tien wedstrij-
den. Akrides staat nu op de twee-
de plaats van de ranglijst van de 
Promotiedivisie van de Nederlands 
Basketbal Bond.

Akrides begon afgelopen zaterdag 
in de eigen Sporthal IJmuiden-Oost 
met een 11-0 run tegen het Utrecht-
se Cangeroes. Vier verschillende 
spelers van Akrides kwamen tijdens 
die run tot scoren en pointguard 
Paul Wessels was het meest pro-
ductief met vier punten. Akrides zou 
het eerste kwart afsluiten met een 
voorsprong van 18-7. Richard Foe-
kens en Bas van Riessen kwamen 
beiden in het openingskwart tot zes 
punten. Bij Cangeroes was Siemen 
Meester goed voor vijf punten in het 
eerste kwart. Akrides genereerde in 
de eerste periode van tien minuten 
trouwens zeven intercepties waar-
van er drie op naam kwamen te 
staan van captain Bas van Riessen. 
In het tweede kwart bouwde Akri-
des de voorsprong uit tot een stand 
van 47-19 bij rust. Akrides speelde 
in dat tweede kwart hoogstaand 
aanvallend basketbal en miste maar 
zelden in dat kwart. Het thuisspelen-
de team uit Velsen liet in kwart twee 
maar liefst vijf driepunters op het 
wedstrijdformulier noteren. Sebasti-
aan Zijlstra en Paul Wessels namen 
beiden twee driepunters voor hun 
rekening. De andere driepunter was 
afkomstig van Marvin Martina. Ze-
ven spelers van Akrides kwamen in 
het tweede kwart tot scoren waar-
van Sebastiaan Zijlstra het meest 
productief was met acht punten. 
Akrides ging derhalve pauzeren met 
en comfortabele voorsprong.

Na de pauze in het derde kwart be-
gon Cangeroes met 7-0 run met tij-
dens die run vijf punten voor center 
Paul Marissen. Akrides antwoord-
de vervolgens zelf met een 7-0 run 
met vijf punten afkomstig van Paul 
Wessels die overigens een meer 
dan behoorlijke wedstrijd speelde. 
Shooting guard Richard Foekens 
produceerde acht punten in kwart 
drie en Akrides had na drie kwar-
ten een voorsprong van 65-36. Jon-
geling Ralf de Pagter zag in het der-
de kwart zijn medespelers goed vrij 
staan en zou tot drie assists komen 
in kwart drie. In het vierde en laat-
ste kwart maakte de formatie uit 
Utrecht de stand voor zichzelf nog 
enigszins draaglijk. Cangeroes won 
het laatste kwart met 16-24 maar 
verloor de wedstrijd waarin het nooit 
een voorsprong had met 81-60. For-
ward Dusko Radunovic kwam voor 
Cangeroes tot negen punten in het 
vierde kwart. Bij Akrides lieten Paul 
Wessels, Frank de Ruijter en Sebas-
tiaan Zijlstra in het laatste kwart 
een driepunter door de ring vallen 
en Bas van Riessen vermaakte het 
publiek met en fraaie dunk. Akri-
des won dus ruim van Cangeroes 
en heeft nu een zegereeks van drie 
gewonnen wedstrijden op rij. Aan-
staande zondag spelen de heren 
van Velser Basketbal Club Select 
Windows Van der Vlugt Akrides uit 
in Noordwijk tegen de MSV Basket-
bal dat de ongeslagen koploper is in 
de Promotiedivisie van de NBB.

Uitslag
VBC SW VdV Akrides - Cangeroes 
81-60 (18-7, 47-19, 65-36)
Statistieken: Paul Wessels, 19 pun-
ten, 4 rebounds, 4 assists en 4 ste-
als. Richard Foekens, 18 punten, 4 
rebounds, 2 assists en 2 steals. Se-
bastiaan Zijlstra, 15 punten, 3 re-
bounds en 4 assists. Bas van Ries-
sen, 10 punten, 6 rebounds, 5 as-
sists en 4 steals.

Nieuwe kunstgrasvelden 
Sportpark Zeewijk dichtbij
IJmuiden – Ondanks het feit dat de 
planning van de multifunctionele 
accommodatie Groot Helmduin nog 
niet rond is, zal de aanleg van twee 
kunstgrasvelden op Sportpark Zee-
wijk niet langer worden uitgesteld. 
Het vrijkomen van twee sportvelden 
is zelfs een randvoorwaarde voor 
Groot Helmduin. Ter compensatie 
en behoud van de bespelingscapa-
citeit van het sportpark is de aanleg 

van de twee kunstgrasvelden hard 
nodig.
Inmiddels is geld opzij gezet voor de 
aanleg van de twee velden, samen 
goedvoor 975.000 euro. De kunst-
grasvelden zullen nog dit jaar tus-
sen april en juli worden gerealiseerd. 
Eind januari zal de officiële aanbe-
stedingsprocedure starten, die on-
der meer zal uitwijzen wie gaat bou-
wen en voor welk bedrag.
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Beautycentre Renaissance 
heropent haar deuren
Velserboek - Vrijdag 18 januari, 
van 10.00 tot 17.00 uur, zal Beauty-
centre Renaissance in Velserbroek 
haar deuren heropenen voor de le-
vensgenieters onder ons. Na eni-
ge tijd dicht te zijn geweest wordt 
Beautycentre Renaissance officieel 
heropend met een feestelijke dag. 
Deze dag zal centraal staan rond 
de kennismaking van het publiek 
met de nieuwe eigenaresse Jannie 
Broekhuijsen. 
Beautycentre Renaissance staat in 
de regio al lang bekend als de plek 
waar je komt om je als herboren te 
voelen. De schoonheidsspecialiste 
van Renaissance zorgt ervoor dat 
uw huid krijgt wat het verdient, de 
behandelingen worden uitgevoerd 
met de fantastische produkten van 
Decleor. Tevens kunt u professio-
neel advies krijgen over het gebruik 
van cosmetica, het merk Pupa wordt 
hier gevoerd.
Voor pedicure behandelingen bent 
u hier ook aan het goede adres, er is 
een aparte ruimte speciaal ingericht 

voor pedicurebehandelingen. 
Speciaal voor deze feestelijke ope-
ning zal er de gehele dag een visa-
giste van het make-up merk Pupa 
aanwezig zijn, deze geeft een gratis 
make-up advies voor de gasten van 
het Beautycentre Renaissance (let 
op! alleen op afspraak). Daarnaast 
zal er de gehele maand januari en 
februari 10 procent korting gegeven 
worden op alle behandelingen bij 
Beautycentre Renaissance.
U bent dus bij deze uitgenodigd 
om aankomende vrijdag 18 janu-
ari op de heropening aanwezig te 
zijn en mee te genieten van al het 
moois dat Beautycentre Renaissan-
ce u biedt. Tevens kunt u hier ook 
terecht om de producten van Decle-
or en Pupa aan te schaffen, wat te-
vens ook mogelijk is via de on-line 
webshop van Beautycentre Renais-
sance. Beauty Renaissance, Rijks-
weg 323 in Velserbroek, telefoon 
023-5397515, info@beautycentre-
renaissance.nl. Zie ook www.beau-
tycentre-renaissance.nl. 

Beste Broodje Velserbroek gaat 
verantwoorde patat verkopen
Velserbroek - Nature’s Goodness 
is niet zomaar friet maar friet die 
minder calorieën en minder vet be-
vat. De aardappelen die we speciaal 
voor Nature’s Goodness selecteren, 
zijn een bron van vezels. Naar voe-
dingswaarde gemeten valt Nature’s 
Goodness daarom in dezelfde ca-
tegorie als gekookte aardappelen, 
volkorenpasta en peulvruchten. Bo-
vendien wordt Nature’s Goodness 
gebakken in olie met een laag per-
centage verzadigd vet. 
Zo kan iedereen die gezond wil eten 
zonder schuldgevoel een portie friet 
bestellen. En houdt u de omzet in 
huis. Sterker nog: veel consumen-
ten zijn bereid om voor hun gezond-
heid iets meer te betalen. 
Zij zijn trots op hun nieuwste con-
cept Nature’s Goodness: niet zo-
maar friet. Deze friet bevat minder 
calorieën en minder vet. Naar voe-

dingswaarde gemeten valt Nature’s 
Goodness daarom in dezelfde ca-
tegorie als gekookte aardappelen, 
volkorenpasta en peulvruchten. Bo-
vendien wordt Nature’s Goodness 
gebakken in olie met een laag per-
centage verzadigd vet. Zo kan ieder-
een die gezond wil eten een portie 
friet bestellen. Aangezien Het Beste 
Broodje al bakt volgens de richtlij-
nen van Verantwoord Frituren kunt 
u gerust snacken in Velserbroek!
Huishoudens in de postcodes 1991 
en 1992 ontvangen een reclamefol-
der met een tegoedbon voor gratis 
patat te proeven voor maximaal vier 
personen. 
De bon kan vanaf heden worden in-
geleverd bij Het Beste Broodje Vel-
serbroek (naast jongerencentrum 
de Koe) maandag tot en met zater-
dag vanaf 11.00 tot 19.00 uur. Zie 
ook www.hetbestebroodje.nl.

De altijd zonnige Annet Kortekaas van Health Centre Velserbroek

Gratis kennismakingsdag
Health Centre Velserbroek 
heeft steeds breder aanbod
Velserbroek - ‘Was ik maar eer-
der met Pro-di-Med begonnen, 
wat een super product,’ schreef 
een klant van Health Centre Vel-
serbroek eind november in het 
gastenboek. ,Ik ben na vier we-
ken 9 kilo afgevallen, het streef-
gewicht ga ik dus dik (dun ei-
genlijk) voor de kerst halen. An-
net geeft altijd tips over iets lek-
kers wat je naast Pro-Di-Med 
mag eten. De gezellige sfeer is 
ook zeker een groot pluspunt 
van jullie toptent.’ En dat is nog 
maar een van de enthousias-
te reacties die Annet Kortekaas 
van Health Centre Velserbroek 
drijven om haar studio nog ver-
der te ontwikkelen. 

Health Centre Velserbroek, nog 
steeds een beetje bekend als Zon 
& Afslankstudio Velserbroek, biedt 
tegenwoordig een breed scala van 
moderne methoden op het gebied 
van afslanken, mooi zijn en well-
ness. Om kennis te maken met al-
le mogelijkheden wordt zaterdag 26 
januari van 10.30 tot 16.00 uur een 
kennismakingsdag georganiseerd, 
waarbij alle activiteiten, sessies en 
adviezen geheel gratis zijn. En dat 
zijn er heel wat. Naast diverse me-
thoden van afslanken, waarvoor u 
advies kunt vragen, kunt u een ge-
zichtsbehandeling met Microderma 
brasie ondergaan of een Ice Masker 
krijgen voor een liftend effect. Met 
de Vacuüm Step werkt u op sportie-
ve wijze zelf aan afslanken, probeer 

het gewoon. Daarnaast kunt u ge-
nieten van een ontspannende stoel-
massage of een voetmassage. Een 
Aurareading van Andrea kan u meer 
inzicht geven in te maken keuzes. En 
u kunt bij Daniëlle terecht voor een 
kennismaking Coaching en Coun-
seling voor innerlijke groei. Maakt 
u zaterdag 26 januari een eerste af-
spraak bij Schoonheidssalon Ma-
Belle, dan ontvangt u korting. Tij-
dens de kennismakingsdag wordt u 
feestelijk ontvangen met een lekker 
(gratis) hapje en drankje en kunt u 
ook proeven van de populaire Pro-
di-Med producten.
En dan nog een reactie van een zeer 
blije klant: ‘Toen ik voor een intake 
bij Annet kwam, keek ze naar mijn 
handen en zei ‘Wat zal jij een pijn 
in je gewrichten hebben’. Ik had zo-
iets van: hoe weet jij dat? Maar ik 
liet haar uitpraten: ‘Je vetgehalte is 
veel te hoog en daardoor gaan de 
afvalstoffen op de gewrichten zitten.’ 
Dus ik aan de Pro-di-Med en lym-
fedrainage. Ik ben nu twee weken 
bezig, 8,3 kg kwijt en kan mijn han-
den weer 100 procent gebruiken. Ik 
ben een heel ander mens. Annet, je 
bent nog niet van mij af en ik vind 
het ook nog eens veel te gezellig bij 
jullie.’ Lea.
U ziet niet alleen voor afslanken 
moet u bij Health Centre Velser-
broek aan Klompenmakerstraat 7 in 
Velserbroek zijn. Voor meer informa-
tie of een afspraak kunt u bellen met 
023-5490556 of 5386133. Of kijk op 
www.afslankstudiovelserbroek.nl.

Volksuniversiteit Velsen
Lezing ‘Van de Mammoet 
naar het individu’
Driehuis - Joop van Rijn - tot voor 
kort directeur van de Noordzee On-
derwijs Groep waartoe onder an-
dere het Ichthus College behoort - 
zal voor Volksuniversiteit Velsen op 
dinsdag 22 januari om 20.00 uur een 
schets geven van de onderwijskun-
dige ontwikkelingen in de afgelopen 
decennia. 
Op grond waarvan kiezen ouders en 
leerlingen en wat is het toekomst-
perspectief bij het maken van die 
keuze? Welke regionale ontwikke-

lingen zijn op dit moment aan de 
orde en kunnen van invloed zijn op 
deze keuze? Er is volop gelegenheid 
tot het stellen van vragen.
De lezing wordt gehouden in het 
Ichthus College, lokatie Nicolaas 
Beetslaan 3 (voormalige MAVO) in 
Driehuis. Kaarten voor de lezing be-
dragen 7 euro per stuk en zijn aan 
de zaal verkrijgbaar of via 0255-
519313, 0255-540300 of via de web-
site van Volksuniversiteit Velsen 
www.vu.velsen.net. 

Zomer en winter is het gezellig op het Kennemerstrand bij Zilt aan Zee

Jill, Gerard en Yanni samen op bühne

Drie IJmuidense toppers 
zaterdag in Zilt aan Zee
IJmuiden aan Zee - Zaterdag 19 
januari staan Jill, Gerard en Yanni 
samen bij Zilt aan Zee op de büh-
ne. Jill en Yanni treden al geruime 
tijd op in de regio en hebben hier 
beiden al grote naamsbekendheid 
opgebouwd.  Gerard is de gelegen-
heids entertainer van Zilt aan Zee. 
De liedjes die zij gezamelnijk te ho-
ren zullen brengen, zijn voor ieder-
een bekend en zingen lekker mee! 
Denk aan liedjes van onder ande-
re Jan Smit, Wolter Kroes en Rob 
de Nijs, maar ook Sweet Caroline 
en andere Engelstalige Golden Ol-
dies zullen worden gebracht. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Louw Post 
en Zilt aan Zee.
Bij Zilt is het de laatste tijd ontzet-
tend gezellig geweest, met kerst 
en de succesvolle nieuwjaarsbor-
rel   met vele bekenden uit de re-
gio. De nieuwe arrangementenfol-
der laat zien dat Zilt aan Zee niet 
alleen een strandtent is, maar een 
beachclub met diverse mogelijkhe-
den voor grote en kleine feesten. Zo 
kunt u al vanaf zeven personen ge-
nieten van een luxe High Tea waar-
bij u feestelijk wordt ontvangen met 
een glaasje bubbels. Een leuke in-
vulling voor bijvoorbeeld een vrijge-
zellenfeest. 
Twee keer per maand is bij Zilt aan 
Zee de Kids Strandjuttermiddag. De 
ideale gelegenheid om een stoer 
verjaardagsfeestje te vieren. Vaders 
en moeders loungen intussen in de  
sfeervolle ambiance, onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
Informeer naar de nog beschikbare 
data.

Nog even en de barbecue kan weer 
naar buiten, maar tot die tijd biedt 
Zilt u onder meer een smakelijk drie 
gangen keuze diner. Of kiest u voor 
een informele bedrijfsborrel met 
luxe canepé hapjes. De nieuwste 
hype is de Baby Borrel. Geen gedoe 
thuis met alle visite, maar gezellig 
met zijn allen een kraamfeest vie-
ren bij Zilt aan Zee. Proosten op de 
nieuwe aanwinst,  terwijl het oudere 
kroost over het strand banjert.
Zilt aan Zee is de gehele winter ge-
opend op vrijdag, zaterdag en zon-
dag voor een warme chocolademelk 
of een gezellige kaasfondue na een 
fikse wandeling over het strand. Kom 
eens langs en ervaar de ontspannen 
en makkelijke sfeer van Zilt aan Zee 
aan Kennemerstrand IJmuiden, tele-
foonnummer 0255-519300. Zie ook: 
www.ziltaanzee.nl of ga naar Hyves: 
vrienden van zilt aan zee.

Nieuw jaar met goede voornemens?

Gratis gewichtsconsult bij 
Vegro Thuiszorgwinkel
Santpoort-Noord - Misschien 
heeft u vaker geprobeerd te lijnen. 
Dit hielp vooral in het begin, maar 
bleek niet altijd makkelijk vol te 
houden. Het veranderen van de eet-
gewoonte is immers niet eenvou-
dig. Het behalen en behouden van 
uw streefgewicht is alleen mogelijk 
als u uw eetgewoonte op de juiste 
manier aan uw leefpatroon aanpast.
Gelukkig hoeft u dat niet alleen te 
doen. De gewichtsconsulente kan u 
daarbij helpen. Door een intensie-
ve en individuele begeleiding, afge-
stemd op uw persoonlijke wensen, 
is dit voor iedereen realiseerbaar. 
Daarom bent u zaterdag 19 janua-

ri van 10.00 tot 14.00 uur van har-
te welkom in Thuiszorgwinkel Sant-
poort voor een gratis consult van de 
gewichtsconsulente. Het gratis con-
sult zal ongeveer 30 minuten duren.
In de Thuiszorgwinkel kunt u ook te-
recht voor diverse producten die u 
helpen gezond en fit te blijven, zoals 
een hometrainer, gymbal of een di-
gitale weegschaal met vetmeting.
Bent u geïnteresseerd in een gra-
tis consult? Geeft u zich dan op via 
het gratis nummer: 0800–2887766 
of loopt u even langs bij de Thuis-
zorgwinkel aan Crocusstraat 1, 2071 
NW Santpoort-Noord. Zie ook www.
vegro.info

Harplessen
Velsen – Op de afdeling muziek 
van het Kunstencentrum Velsen 
wordt onder andere les gegeven 
op de harp. Op zaterdag 19 janu-
ari zal Marianne Smit tussen 14.00 
en 16.00 uur in het Kunstencentrum 
Velsen aanwezig zijn om meer be-
kendheid te geven aan dit instru-
ment. Je kunt er terecht voor infor-
matie, demonstratie en aanmelding.
Om het aantrekkelijk te maken kun 
je, uitsluitend op deze dag, je in-
schrijven voor een speciale prijs. 
Drie probeerlessen voor slechts 12 
euro. Afsluitend zal er een concert-
je van 15.30 tot 16.00 uur worden 
gegeven door de harpdocent Ma-
rianne Smit. De lessen worden ge-
geven in het hoofdgebouw van het 
Kunstencentrum Velsen aan de P.J. 
Troelstraweg 20 in IJmuiden.

‘Eigen’ brandweer is
niet altijd de snelste
Velsen – In 2007 is een nieuw plan 
gemaakt voor de brandweerkorp-
sen in de regio Kennemerland. In 
het Repressief Dekkingsplan Veilig-
heidsregio Kennemerland is het uit-
gangspunt dat bij brand, of andere 
rampen, het brandweerkorps dat 
het snelst operationeel is, zal uitruk-
ken. Niet altijd is dat het brandweer-
korps van de eigen gemeente. 

Gebleken is dat in de regio Kenne-
merland een voldoende ‘dekking’ is 
wat betreft de snelheid waarmee de 
brandweer ter plaatse is. Een gemid-
delde van 89 procent in de dagsitu-
atie en een percentage van 93,4 in 
de avond/nacht en weekendsituatie 
wordt volgens het plan ‘voldoende’ 
geacht. De verschillen in de dag- en 
nachtsituatie worden veroorzaakt 
door de extra inzet van de vrijwillige 
brandweer, die begrijpelijkerwijze ’s 
nachts en in het weekeinde groter 

kan zijn. In Kennemerland zijn per 
gemeente echter veel verschillen. In 
de gemeenten Bennebroek, Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude en 
Heemstede is de dekking onder het 
landelijk geaccepteerde niveau. De-
ze gemeenten zijn veelal afhanke-
lijk van de omliggende korpsen. De 
gemeente Bloemendaal heeft geen 
eigen korps, maar betaalt de ge-
meente Haarlem voor haar brand-
weerzorg.
Door de toepassing van het systeem 
van ‘operationele grenzen’ verwach-
ten de gemeenten een verbetering 
van de kwaliteit van de brandweer-
zorg: dus snellere hulpverlening. De 
gemeenten hebben afgesproken de 
hulpverlening met gesloten beurzen 
toe te passen. Na een jaar zal on-
der andere worden geëvalueerd of 
de hulpverlening evenredig gebeurt 
of dat toch verrekening moet plaats-
vinden. (Karin Dekkers)

Contractfinanciering 
toetst welzijnsorganisaties
Velsen – Ook dit jaar gaat er 
weer een groot deel van de ge-
meentelijke begroting naar wel-
zijnsorganisaties. In 2007 zijn 
met de betrokken organisaties 
nieuwe prestatieafspraken ge-
maakt. Met de methodiek van 
Beleidsgestuurde Contractfinan-
ciering (BCF) hoopt de gemeen-
te een beter beeld van deze be-
langrijke kostenpost te krijgen.

Stichting Welzijn Velsen (SWV)  
krijgt in 2008 een bedrag van iets 
meer dan 2.000.000 euro voor haar 
werkzaamheden, hieronder vallen 
de peuterspeelzalen, het buurt- en 
jongerenwerk en het werk van Bu-
reau Samenlevingsopbouw. De 
SWV is voortdurend in beweging 
om goed in te kunnen spelen op 
nieuwe maatschappelijke ontwik-
kelingen zoals De Brede School, so-
ciale activering, jeugdparticipatie, 
wijkgericht werken en de voor- en 
vroegschoolse educatie. Bij Stich-
ting Welzijn Velsen werken 140 pro-
fessionele krachten naast zo’n 800 
vrijwilligers.
Een bedrag van iets meer dan een 
miljoen euro gaat naar Stichting 
COB, tegenwoordig onderdeel van 

Zorgbalans. Bij het COB werken 
ruim 20 professionele krachten, 
waaronder ouderenadviseurs, zorg-
bemiddelaars, activiteitencoördina-
toren, beheerders van wijksteun-
punten, en meer dan 400 vrijwilli-
gers, die maaltijden bezorgen, be-
hulpzaam zijn bij activiteiten, oude-
ren thuis bezoeken, enzovoort.
Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Midden-Kennemerland 
ontvangt van de gemeente Velsen 
voor 2008 een bedrag van 578.717 
euro. Deze organisatie verzorgt voor 
de gemeente het algemeen maat-
schappelijk werk, het Sociaal Raads-
liedenwerk en een deel Ouderen-
werk. Hulpvragers krijgen kosteloos 
ondersteuning.

Met de drie organisaties worden in 
januari afzonderlijke afspraken ge-
maakt over de Beleidsgestuurde 
Contractfinanciering, waarin onder 
meer wordt aangegeven welke re-
sultaten de organisatie moet beha-
len. In samenwerking met de orga-
nisaties werden eerder aan de hand 
van een analyse van de vraag en het 
politiek-bestuurlijk vastgestelde be-
leid de gewenste resultaten bespro-
ken. (Karin Dekkers)

La Manouche vrijdagavond in ‘t Mosterdzaadje

Gitaarduo La Manouche 
en pianist Har-Zahav
Santpoort-Noord - Het gitaarduo 
La Manouche is op vrijdagavond 
18 januari om 20.15 uur te gast in ’t 
Mosterdzaadje. Mouché en Manito 
brengen in Santpoort de sfeer van 
de Hot Club de France en muziek uit 
de Sinti en Romacultuur.
Manito is een gitaarvirtuoos met 
een geheel eigen stijl. Vanaf zeer 
jeugdige leeftijd bespeelt Manito 
de Spaanse gitaar met grote passie. 
Met het gevoel voorop en een uit-
stekende eigen techniek, maken het 
luisteren en kijken naar deze groot-
meester á la Django Reinhardt tot 
een waar genot. Mouché zingt met 
zijn doorleefde stem over het wel 
en wee van het zigeunerbestaan en 
bespeelt de ritme gitaar.  La Manou-
che staat bekend om en is zeer ge-
liefd door de vurige improvisaties en 
rauw ongepolijste zang. 
Zondag 20 januari om 15.00 uur 
heeft ‘t Mosterdzaadje de eer de 
meesterpianist Menachem Har-Za-
hav te ontvangen. Deze Amerikaan, 
die in Duitsland woont, wordt door 
zijn overweldigende pianospel ook 
wel duivelskunstenaar genoemd. 
Zijn programma vol lyriek, drama-
tiek en virtuositeit omvat Scarlat-
ti, Beethoven (Mondschein) Cho-
pin, Gershwin, Debussy en Liszt. Hij 
weet als geen ander zijn publiek in 
de ban van muziek te laten komen. 
De recensies spreken dan ook over 
een dramatisch spektakel, een fas-
cinerende belevenis van sfeer en 
klankkleur, virtuoos en poëtisch. 

Menachem Har-Zahav werd al op 
26 jarige leeftijd directeur van een 
Amerikaans Conservatorium, maar 
zag daardoor zijn carrière als solist 
in de knel komen. Hij vertrok naar 
Engeland en woont thans in Duits-
land waar hij steeds meer concerten 
geeft. Van hem zijn inmiddels meer-
dere cd’s verschenen. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord, 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. 

Velsen werkt hard aan 
verbetering luchtkwaliteit
Velsen – Vooruitlopend op nieu-
we wetgeving rond luchtkwaliteit 
is de gemeente Velsen al hard op 
weg om te voldoen aan nieuwe 
normen. Door middel van snuf-
felpalen wordt de luchtkwali-
teit in Velsen constant gemeten. 
KEMA Consulting heeft aan de 
hand van de metingen een nieu-
we luchtkwaliteitsberekening 
gemaakt voor de regio IJmond.

Het nieuwe actieprogramme van de 
gemeente wordt van 30 januari tot 
12 maart ter inzage gelegd. Na de 
inspraak wordt het plan definitief.
In 2005 gaf het jaarrapport aan dat 
er knelpunten waren op de Amster-
damseweg, Kanaaldijk, Parkweg, 
Rijk de Waalweg en Stationsweg. 
In 2006 werd de jaarnorm van NO2 
(stikstof dioxide) en fijnstof niet 
overschreden, maar wel werd de 
dagnorm fijnstof op een aantal da-
gen overschreden. Fijnstof en NO2 
komen vooral langs drukke wegen 
voor. Omdat een gemeente niet al-
leen de knelpunten kan oplossen, is 

het Nationaal Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit (NSL) opge-
richt. Ook Velsen doet hieraan mee.
Verwacht wordt dat in de perionde 
2008/2009 het effect van maatrege-
len op rijks-, provinciaal- en lokaal 
niveau ervoor zal zorgdragen dat 
ook aan de dagnorm kan worden 
voldaan. Wethouder Ockeloen is er 
trots op dat dit ruim voor 2015, het 
jaar waarin dat als eis wordt gesteld, 
gebeurt.
Om de luchtkwaliteit te verbeteren 
heeft de gemeente al diverse maat-
regelen getroffen of in voorberei-
ding, zoals de snelheidsverlaging 
op de !208, initiatieven om aardgas-
stations te realiseren, de intentie om 
een schoonwagenpark aan te schaf-
fen, ov fietsen, aanleg P+R terrein 
in Santpoort-Noord, OV concessie 
aardgasbussen en het feit dat Rei-
nUnie op aardgas rijdt. Het college 
beraadt zich nog op verdere maat-
regelen, zoals bijvoorbeeld het sti-
muleren tot roetfilters voor vracht-
verkeer dat regelmatig Velsen aan-
doet. (Karin Dekkers)

Meisje beroofd 
van fiets
Haarlem - Een 17-jarige inwoon-
ster van Haarlem is vorige week 
donderdag omstreeks 18.50 uur op 
de Rijksstraatweg beroofd van haar 
fiets. Zij fietste op het fietspad toen 
zij werd gepasseerd door een fietser 
met een passagier. Deze passagier 
sprong van de fiets en dwong haar 
te stoppen. Toen het slachtoffer weg 
probeerde te komen, bedreigde hij 
haar eerst verbaal, maar pakte ver-
volgens een mes en dwong haar de 
fiets af te staan.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 19 januari

odin’59 (1a)-arc    - 14.30
Kennemerland (2a)-young boys  - 14.30
eDo (2a)-ZcFc    - 14.00
IJmuiden (3a)-DZS    - 14.30
Jong Hercules (4e)-alliance’22  - 14.30
veW-vSv (4e)    - 14.30
turkiyemspor-velsen (5a)   - 14.30
Wmc-Waterloo (5a)    - 14.00

Dcv-aDo’20 (hoofdklasse)   - 14.00
Fc Hilversum-Stormvogelstelstar (1a) - 14.00
aFc’34-eDo (1a)    - 14.00
Purmersteijn-velsen (2a)   - 14.00
Dem (2a)-Zeeburgia    - 14.00
alcmaria victrix-De Kennemers (2a)  - 14.00
onze Gezellen (2b)-Kampong   - 14.30
vSv (3b)-WSv’30    - 14.00
ripperda-DSS (3b)    - 14.30
Zandvoort-Schoten (4D)   - 14.00
Fc velsenoord (4D)-alliance’22  - 14.00
SvIJ-vogelenzang (5F)-wsv’30  - 14.00
terrasvogels-Waterloo (5F)   - 14.00
aSv-Wijk aan Zee (6b)   - 14.00

zondag 20 januari

IJmuiden - Tijdens de Kerstvakan-
tie bruiste het in- en rond het IJmui-
den-clubgebouw van allerlei activi-
teiten. Zo werd ruim een jaar na de 
onbegrijpelijke vernieling van het 
clubhuis dit gebouw (onder leiding 
van de IJmuiden-denktankproject-
leider de heer Ed Keuter) bijna vol-
ledig gerenoveerd en als nieuw in 
de clubkleuren zwart/wit weer op-
geleverd. Ook sportief kwamen de 
leden volop aan hun trekken want 
traditioneel was de laatste decem-
ber-zaterdag gereserveerd voor het 
Jaap Guijt Zaalvoetbaltoernooi, be-
stemd voor alle leden, van mini’s tot 
en met senioren. Daar tussendoor 
werd een gezellige wildavond geor-
ganiseerd waarna de club ‘Vrienden 
van IJmuiden’ (65 leden) het oude 
jaar op passende wijze afsloot.
Na enkele weken gezelligheid geldt 
voor de komende maanden weer 
het prestatief bezig moeten zijn en 
daarvoor ontvangt IJmuiden aan-
staande zaterdag al het uit de Wor-
mer-polder afkomstige DZS, uit 
Neck. De heenwedstrijd werd op 22 
september (tegen 10 man) - met 3-1 
verloren zodat er nog wat valt goed 
te maken. Met nog negen wedstrij-
den te gaan verloopt voor de VV 
IJmuiden deze competitie overigens 
als één der merkwaardigste van de 
laatste jaren, want als  koploper van 
het rechter rijtje werd nog niet één 

duel verloren van één van de zes 
teams die het linker rijtje vormen. 
Sterker nog, tegen BOL en Blauw 
Wit werd gelijkgespeeld - schade 
vier punten - maar tegen de overige 
vier clubs uit het linker rijtje werden 
twaalf punten gepakt. De vijf clubs 
uit het (veel zwakkere) rechter rij-
tje kosten VV IJmuiden maar liefst 
veertien punten zodat het tweede 
competitiedeel voor IJmuiden nog 
wel het één en ander in petto heeft  
Koploper van het rechter rijtje bete-
kent op dit moment ook dat - naar 
beneden kijkend - de voorsprong op 
de tiende plaats slechts vier punten 
bedraagt en om de competitie on-
geschonden te verlaten zal min-
stens op de negende plaats moe-
ten worden geëindigd. Naar boven 
kijkend is de kans op een periodeti-
tel nog steeds heel reëel aanwezig, 
zodat het vervolg van de competi-
tie 2007/2008 een uiterst spannen-
de beloofd te worden. Spelersgroep 
en technische staf wordt daarbij alle 
succes toegewenst!
Aanstaande zaterdag speelt het 
tweede elftal eveneens thuis, om 
12.00 uur tegen Vlug en Vaardig 2, 
terwijl IJmuiden 3, thuis tegen EVC 
3, de competitie vervolgt. De A1-
junioren gaan voor de punten naar 
Nw Vennep, en ontmoeten daar de 
fysiek sterke polderjongens van 
SCW A1.

VVIJ vervolgt competitie

IJmuiden - Afgelopen zondag werd 
de enige wedstrijd in de tussenron-
de van de KNVB-beker gespeeld.
De KNVB had in al haar wijsheid 
besloten dat VSV en SVIJ deze wed-
strijd moesten spelen om het aan-
tal het aantal bekerdeelnemers op 
32 te krijgen.
Vooraf wellicht een enigszins bela-
den wedstrijd immers bij SVIJ speel-
den drie spelers die vorig jaar nog 
voor VSV uitkwamen en SVIJ kon 
als toekomstig kampioen van de 
vijfde klasse kijken hoe de verhou-
ding ten opzichte van een derde 
klasser zou zijn.
Gedurende de eerste helft was er 
van enig krachtverschil weinig te 
merken. De centrale spelers van 
VSV konden geen stempel op de 
wedstrijd drukken en met name 
Pascal Maat was in de beginfase 
een plaaggeest voor de Velserbroe-
kers. Nadat van beide ploegen een 
bal van de lijn was gekopt brak met 
een 0-0 stand de rust aan.
Na de rust bleek dat SVIJ toch wel 
diep had moeten gaan om in het 
tempo van VSV mee te kunnen. VSV 
was duidelijk de bovenliggende par-
tij en SVIJ moest zich beperken tot 
verdedigen en hopen op een coun-
ter. Uit de enige uitval in de twee-
de helft scoorden de Zeewijkers ook 
nog bijna. Gelukkig voor VSV was 
Matthé de Vent bij de les en redde 
hij bekwaam. Het wachten was op 
het moment dat VSV de wedstrijd 
zou beslissen.
Remco Verschuren raakte met een 

mooie volley de lat. De ingevallen 
Henk Swier werd in het strafschop-
gebied gevloerd maar wist de toege-
kende strafschop niet te verzilveren.
Kort na de gemiste penalty mistte 
Henk  nog een grote kans. Een in 
één keer indraaiende corner werd 
om onbegrijpelijke redenen door de 
scheidsrechter afgekeurd. Doelman 
Blanken van SVIJ redde sterk op in-
zetten van David vd Brink en Floyd 
Hille. Kortom kansen genoeg maar 
de beslissende treffer wilde niet val-
len. Dus moesten de strafschoppen 
de beslissing brengen.
Hierin bleek SVIJ niet zo bedreven 
want de eerste drie strafschoppen 
werden allen door ex-VSVers ge-
mist. Pascal Maat schoot naast, Roy 
Kluft plaatste een rollertje in de han-
den van Matthé de Vent en slechts 
bij de strafschop van Nick Hollen-
berg moest de VSV-doelman daad-
werkelijk de handen uit de mouwen 
steken. Bij VSV miste alleen Rick 
Olthof zodat de strafschoppenserie 
eigenlijk geen moment echt span-
nend werd.
VSV dus naar de laatste 32 maar bij 
de vorm van sommige spelers moe-
ten de nodige vraagtekens gezet 
worden. Dat zal komende zondag 
heel wat beter moeten.
VSV 2 speelde een heel goede twee-
de helft tegen concurrent Voorland 
2 en won overtuigend met 3-0 door 
doelpunten van Robert Schippers 
(twee maal) en Thierry Hoogland.
Volgende week VSV - WSV’30 en 
VSV 2-Volendam 2.

VSV wint na strafschoppen

Grootmeester Genna Sosonko geeft schaakles tijdens de masterclass

Tweede masterclass 
wederom een succes
IJmuiden - Schaakclub Kijk Uit or-
ganiseert jaarlijks een masterclass 
voor schakers uit de IJmondregio. 
Elk jaar wordt een bekende top-
grootmeester uitgenodigd om aan 
de hand van een drietal ingestuurde 
partijen de spelers en het publiek uit 
te leggen waar het spel verbeterd 
kan worden. Een leerzame middag 
voor de 25 deelnemers uit de regio.
Dit jaar waren Sebastiaan van Wes-
terop (Kijk Uit-IJmuiden), Rick Duij-
ker (de Wijker Toren-Beverwijk) en 
Paul Lieverst (Excelsior-Heems-
kerk) uitgenodigd. Zij zonden ieder 
een partij in die door grootmees-
ter Genna Sosonko voorafgaande 
aan de middag was geanalyseerd 
en van commentaar voorzien. Extra 
leuk was dit jaar dat in het geval van 
de partij van Sebastiaan van Wes-
terop ook tegenstander Wim Rak-
horst aanwezig was zodat zowel de 
wit- als de zwartspeler het spel kon 
toelichten. Wat tot een leuk ‘inkijkje’ 
leidde in de psychologie van beide 
spelers. Op de kritieke momenten 
liet Sosonko zien waar het anders 
kon aan de hand van partijfrag-
menten uit de praktijk van topgroot-
meesters.
Ook de partij van Paul Lieverst tegen 
Peter Poncin werd aan een analyse 

onderworpen. Ook hier had Soson-
ko veel leerzame aanwijzingen en 
een heldere uitleg over de te voeren 
strategie in de ontstane stelling. De 
bespreking van de partij van Rick 
Duijker kon helaas niet doorgaan 
omdat de speler onverwacht niet 
kwam opdagen. Maar dit was geen 
probleem voor Genna, die hiervoor 
in de plaats een (verlies)partij uit 
zijn eigen praktijk behandelde. Ook 
dit gaf weer een heel goed inzicht in 
de gedachtewereld van een schaak-
grootmeester en een boeiende af-
sluiting van de middag.
Al met al na de masterclass met Vlas-
timil Hort in 2007, was dit een uitste-
kende opening voor het schaakjaar 
2008. De uitstekende trainer (ooit in 
een ver Sovjet Russisch verleden de 
trainer van de legendarische oud-
wereldkampioen Michail Tal) en oud 
topgrootmeester zorgde ervoor dat 
alle deelnemers terug konden kijken 
op een perfecte schaakmiddag ver-
zorgd door schaakclub Kijk Uit, de 
Stichting Schaakpromotie IJmond, 
en sponsor Corus. De masterclass 
van volgend jaar staat al weer in de 
planning, wederom hoopt de orga-
nisatie een bekende grootmeester 
te strikken. Zie ook www.schaak-
clubkijkuit.nl.

TVS kan heel blij zijn met de resultaten van de eerste voorwedstrijd

Twee keer goud voor TVS
Velsen - Dit weekeinde vond de 
eerste voorwedstrijd turnen da-
mes eerste, tweede en derde divisie 
plaats. TVS nam deel met elf turn-
sters, verdeeld over verschillende 
leeftijdscategorieën. Over twee we-
ken zal bekend zijn welke turnsters 
mogen doorstromen naar de lande-
lijke voorwedstrijd op weg naar het 
NK. 
Podiumplaatsen waren er voor Cyn-
thia Mink, Rosan Hanssen en Selina 
van Maren. 
Cynthia, pupillen 2 derde divisie, 
turnde een voor haar doen slechte 
wedstrijd. Toch mocht zij op de vier-
de plaats een medaille in ontvangst 
nemen. 
Rosan won in dezelfde leeftijdscate-
gorie tweede divisie de gouden me-
daille. Met 35,925 was zij de beste 
uit het klassement. Met cijfers als 
9.425 op sprong, 8.80 op vloer en 
9.40 op brug, versloeg zij de concur-
rentie met ruim een heel punt. 
Ook Selina van Maren mocht het 
hoogste ereschavot beklimmen. Se-
lina turnde voornamelijk op brug 
8,95, sprong 9,45 en balk 8,55 ijzer-
sterk. 
Drew de Niet kwam uit bij de in-
stappers tweede divisie. Zij kwam 
0,20 te kort voor de bronzen medail-

le en moest genoegen nemen met 
de vierde plaats. 
Ook Lara Waasdorp pupillen 1 der-
de divisie kwam net te kort voor een 
medaille. Zij eindigde als zevende. 
Haar clubmaatje Jamie Bolhuis ein-
digde op een zeventiende plaats. 
Florence Lunel had een off-day. Al-
leen de sprong turnde zij naar beho-
ren en zij kwam daarom niet verder 
dan een achtste plaats bij de pupil-
len 1 tweede divisie.
 Maud Jansen turnde bij de jeugd-
turnsters derde divisie een stabiele 
wedstrijd en maakte alleen op het 
onderdeel brug wat foutjes. Een 
zestiende plaats in het algemeen 
klassement is onder haar kunnen. 
Bij de jeugdturnsters divisie 2 turn-
den Anouk Hanssen en Charlotte 
Lunel een slechte wedstrijd. Beide 
turnsters konden het wedstrijdritme 
niet vinden en eindigden daarom op 
een teleurstellende elfde en negen-
de plaats. 
Volgens de doorstroom norm van 
de KNGU staan alle TVS turnsters 
veilig. De beste wedstrijd van de 
twee voorwedstrijden tellen, dus de 
vooruitzichten zijn zeer gunstig, na 
dit toch wel succesvolle weekend! 
Neem ook eens een kijkje op de ver-
nieuwde website www.tvsonline.nl

Arie van Vliet van het team De Dukdalf in opperste concentratie aan stoot

Tussenstand Hofstede 
Biljarttoernooi 2008
Velserbroek - Het biljarttoernooi 
van BC de Hofstede is inmiddels 
twee zaterdagen onderweg en de 
strijd om de poulewinst blijft onge-
kend spannend.
In poule A lijkt de strijd voor de 
winst te gaan tussen de teams van 
Hofstede A en de Moerberg. Beide 
hebben hun eerste wedstrijd tegen 
de Dukdalf met ruim verschil ge-
wonnen. Dukdalf lijkt met een pun-
tentotaal van 145 uitgespeeld, maar:  
zeg nooit ‘nooit’!
Ook de strijd om de eerste plaats in  
poule B blijft ongekend spannend. 
Watervliet maakt met 163 punten 
een goede kans om poulewinnaar 
te worden maar Hofstede B en Vis-
serhuis (respektievelijk 78 en 85 

punten uit de eerste wedstrijd) blij-
ven gevaarlijke kandidaten. Zater-
dag weten we meer want dan ont-
moeten beide teams elkaar voor de 
tweede poulewedstrijd.
Zaterdag 19 januari worden zoals 
gezegd de laatste poulewedstrijden 
gespeeld. Gestart wordt om 9.00 uur 
door Moerberg tegen Hofstede A en 
om 13.00 uur speelt het Visserhuis 
tegen Hofstede B. Dan ook wordt 
bekend welke teams zich plaatsen 
voor de grote en kleine finale. De-
ze worden op de slotdag van het 
toernooi op zaterdag 26 januari ver-
speeld.
Voor belangstellenden staat de deur 
van het wijksteunpunt de Hofstede 
op beide dagen open.

Nieuwe mascotte? Nee, The Smugglers hebben een ‘buurmeisje’

Bijna buurmeisje van het jaar
Buurmeisje Marie-Jeanne 
bezoekt The Smugglers
Velserbroek - Zondag kregen de 
rugbyers van The Smugglers hun 
buurmeisje Marie-Jeanne op be-
zoek. Marie-Jeanne uit Velserbroek 
zit momenteel bij de laatste 10 buur-
meisjes, gekozen door het mannen-
blad FHM. 
De verkiezing tot buurmeisje van 
het jaar begint nu spannend te wor-
den, er kan nog maar tot 8 febru-
ari gekozen worden. Op 9 februari 
wordt dan bij de Bob’s in Uitgeest 
de winnares bekend gemaakt. Wil je 
stemmen op Marie-Jeanne, dat kan 
via www.buurmeisje2007.nl  
The Smugglers speelden een goede 
wedstrijd tegen West-Friesland. Om-
dat eerder dit seizoen bij de uitwed-
strijd gelijk werd gespeeld, waren 
de spelers er zeer op gebrand om 
deze keer te winnen, liefst met een 
bonuspunt. In de eerste helft ston-
den The Smugglers voor met 33-0. 

Door deze voorsprong werd het mo-
gelijk om te wisselen en een aantal 
nieuwe spelers in het team te laten 
spelen. West-Friesland heeft een er-
varen team aangevuld met veel jon-
ge spelers waardoor ze in de twee-
de helft toch nog twee keer wisten 
te scoren. De einduitslag werd 33-
12 en het bonuspunt was binnen. 
De Westfriesen wisten goed met 
hun verlies om te gaan, want na de 
wedstrijd kwam één van hun spe-
lers met een accordeon het veld op 
en werd er luidkeels gezongen. En  
‘buurmeisje Marie-Jeanne’ kreeg 
spontaan een serenade.
Wil je meer weten over rugby dan 
kun je The Smugglers bereiken op 
dinsdag en vrijdagavond vanaf 20.00 
uur op nummer 023-5382512. Zon-
dag 27 januari spelen The Smug-
glers weer thuis, de kick off is om 
13.30 op sportpark De Hofgeest. 

Sportief IJmuiden
op 6 april in de kijker
IJmuiden - Na het succes van de 
eerste editie van Sportief IJmuiden 
in 2006, wil winkeliersvereniging 
Stadscentrum IJmuiden bij voldoen-
de belangstelling zondag 6 april we-
derom een ‘Sportief IJmuiden’  or-
ganiseren. De organisatie hoopt dat 
ook op de aanwezigheid van veel 
clubs en verenigingen. 
Sportief IJmuiden wordt dan op 
6 april georganiseerd van 12.00 
tot  17.00 uur. Alle verenigingen in 
en om IJmuiden kunnen zich deze 
dag promoten door middel van een 
kraam en eigen activiteiten. Deze  
kramen zullen over het IJmuidens 
winkelcentrum  worden verdeeld.
Ook zullen deze zondag de mees-
te winkels in het IJmuidens cen-
trum geopend zijn. De bedoeling is 
de consument kennis te laten ma-
ken  met wat IJmuiden op sportief 
gebied en verenigingleven te bieden 
heeft. Ook uw vereniging kan zich  
voor deze dag inschrijven en een 
mooie presentatie en promotie van 
uw vereniging/club presenteren. Ui-
teraard kunnen er toegevoegde ac-

tiviteiten door uw vereniging worden 
georganiseerd zoals bijvoorbeeld 
penalty schieten, korfbal werpen, 
schaakwedstrijden etcetera. Moge-
lijk  voelt ook  uw vereniging ervoor 
deze  unieke kans aan te grijpen om 
zich langs deze leuke en sportieve 
weg aan het publiek voor te stellen. 
Wellicht is dit ook een leuke mo-
gelijkheid  om  extra leden aan uw 
vereniging te binden. De eventue-
le kraamhuur wil het stadscentrum 
aanbieden tegen de kostprijs van 
25,00 euro, inclusief BTW.
De verenigingen die zich deze dag 
het leukst of op de meest originele 
wijze presenteren kunnen een bon 
winnen ter waarde  van 100 of 50 
euro, die kan worden besteed aan 
sportprijzen,  beschikbaar gesteld 
door Swier Sportprijzen.  Mocht u 
interesse hebben in deelname, dan 
kunt u contact opnemen met Nol 
Swier (activiteitencommissie stads-
centrum IJmuiden) via 0255-513651 
of fax 0255-540964 of e-mail naar 
info@swier.nl Zie ook www.stads-
centrumijmuiden.nl

F1 VV IJmuiden kampioen
IJmuiden - F1 van voetbal vereniging IJmuiden, zijn kampioen. Alle twaalf 
wedtstrijden hebben de spelers gewonnen. Er zijn maar liefst tachtig doel-
punten gemaakt. Op de foto: leider Edward, Jeffrey, Dylan, Jaron, Jerre, Jus-
tin, Roy, Donny, Nick, Lars en trainer Jeroen.

Clinic bij de Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Op 19 januari en 16 
februari worden er op stal van Ma-
nege de Groene Heuvel (gelegen 
naast SnowPlanet) weer clinics ge-
geven door Grand Prix ruiter Sander 
Marijnissen. De opzet van deze cli-
nics is het oplossen van uw rijpro-
bleem of wat u opgelost wilt heb-
ben. Bijvoorbeeld: U heeft proble-
men met verruimen, paard. Is sterk 
op links of u krijgt het hoofd niet stil. 

Sander zal u daar dan mee helpen.
De vorige clinic was een groot suc-
ces. Weet u niet goed wat u hiervan 
kunt verwachten, wij kunnen u ver-
klappen dat het enorm leerzaam is 
om naar andere ruiters te kijken hoe 
deze onder begeleiding van Sander 
hun problemen oplossen. 
Deze avonden beginnen om 18.30 
uur bij manege de Groene Heuvel, 
Heuvelweg 1 in Velsen Zuid. 
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Voorstudie Zeesluis IJmuiden
IJmuiden – De gemeente Velsen 
zal zowel op bestuurlijk als ambtelijk 
niveau goed worden vertegenwoor-
digd bij de voorstudie van een nieu-
we zeesluis bij IJmuiden. Het colle-
ge van B&W hecht zeer aan een Vel-
sense inbreng, ook om tot een goe-
de besluitvorming te kunnen komen 
in college en raad.
Aanleiding is de opdracht die Rijks-
waterstaat van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat kreeg om 
een verkenning te maken in het 
kader van een Meerjarenplan In-
frastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT). Het huidige kabinet intro-
duceerde de ‘R’ van Ruimte in het 
MIRT, omdat ook de ruimtelijke as-
pecten van de eventuele maatregel 

(de nieuwe zeesluis) in de verken-
ning zullen worden meegenomen. 
De verkenning is nog maar de eer-
ste stap in de MIRT en dient voor de 
zomervakantie van 2008 te worden 
afgerond.
Najaar 2008 zal de minister bepalen 
of de tweede stap in het MIRT-tra-
ject, het al of niet opstarten van een 
planstudie, zal volgen. Deze plan-
studie zal de technische, de finan-
cieel-economische en de ruimtelij-
ke en milieueffecten omvatten; dit 
zal zo’n twee jaar duren. Een even-
tuele derde stap, de uitvoering of-
tewel de bouw van de nieuwe zee-
sluis, zal naar inschatting van Rijks-
waterstaat zeker vijf jaar duren. (Ka-
rin Dekkers)

Oprichter Brandwonden 
Stichting overleden
Regio -  Op 8 januari is onverwacht 
prof. dr. Rudy Hermans, oprichter 
van onder andere het Beverwijk-
se Brandwondencentrum, de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting 
en de Huidbank, op 81-jarige leef-
tijd overleden. Rudy Hermans is dé 
grondlegger van de brandwonden-
zorg in Nederland en talrijke brand-
wondenslachtoffers hebben veel 
aan hem te danken. 
Veel medewerkers van het Rode 
Kruis Ziekenhuis, de Brandwonden 
Stichting en de Huidbank zijn ge-
raakt door dit grote en onverwach-
te verlies.
Prof. dr Rudy Hermans is van gro-
te, doorslaggevende betekenis ge-
weest voor de ontwikkeling van de 
brandwondenzorg in Nederland. Als 
chirurg in het Rode Kruis Zieken-
huis te Beverwijk zag hij in de jaren 
60 regelmatig zware brandwonden-
slachtoffers (vaak afkomstig van de 
Hoogovens) binnenkomen. In die 
tijd overleden slachtoffers vaak, ge-
woonweg omdat de medische ken-
nis voor een juiste behandeling ont-
brak. Hermans nam daar geen ge-
noegen mee. 
Hij droomde van gespecialiseerde 
brandwondencentra naar Engels en 
Amerikaans model. Om zich verder 
te bekwamen in de brandwonden-
behandeling bezocht hij daarom op 
eigen initiatief een aantal ziekenhui-
zen in Amerika. Hij kwam geïnspi-
reerd terug en werd de grote mo-
tor achter de totstandkoming van de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting, de drie Nederlandse brand-
wondencentra en de Euro Skin Bank 
(Huidbank).
Het begon in 1971, toen prof. dr. 
Hermans samen met prof. Huffstadt 
de Brandwonden Stichting opricht-
te. Hij zag de stichting als instru-
ment om fondsen te werven om zo 
de brandwondenzorg in Nederland 
op een hoger peil te krijgen. Zijn 
aanstekelijke energie en daadkracht 
zorgden ervoor dat de stichting uit-
groeide tot een serieuze en substan-
tiële organisatie die zijn weerga in 
Europa niet kent en die nu ook ac-
tief is op het terrein van onderzoek, 

preventie en nazorg. Rudy Hermans 
stond ook aan de wieg van de Euro 
Skin Bank, tegenwoordig de groot-
ste huidbank van Europa.
Het belangrijkste streven was om 
binnen afzienbare tijd te komen tot 
de oprichting van gespecialiseerde 
brandwondencentra in Nederland. 
Door zijn onderzoek en unieke ex-
pertise werd het Rode Kruis Zieken-
huis al snel een verwijzingskliniek 
voor mensen met brandwonden uit 
heel Nederland. In 1974 opende 
het brandwondencentrum Bever-
wijk dankzij zijn inspiratie en door-
zettingsvermogen haar deuren. La-
ter volgden de brandwondencentra 
in Groningen (1981) en Rotterdam 
(1988). Hij bleef bouwen aan de 
brandwondenzorg zowel nationaal 
(met bijvoorbeeld de oprichting van 
de Stichting Kind en Brandwond) 
als internationaal (met de oprich-
ting van de European Burns Asso-
ciation).
Rudy Hermans was een begenadigd 
chirurg en heeft in het Brandwon-
dencentrum te Beverwijk ontelbare 
mensen met vaak levenbedreigen-
de brandwonden het leven gered en 
hen geholpen bij hun herstel. Met 
zijn wetenschappelijk onderzoek 
en nieuwe manieren van behande-
len heeft hij de fundamenten ge-
legd voor nieuwe wegen in de inter-
nationale brandwondenzorg, waar 
nu nog altijd met volle energie op 
wordt voortgebouwd. Mede dankzij 
zijn expertise is het sterftecijfer als 
gevolg van infecties in de afgelopen 
decennia sterk teruggedrongen. 
Tot op hoge leeftijd is Rudy als ge-
waardeerd adviseur betrokken ge-
bleven bij de Brandwonden Stich-
ting en de Huidbank. De laatste ja-
ren volgde hij, mede gezien zijn leef-
tijd, de ontwikkelingen in de brand-
wondenzorg wat meer op afstand. 
Met het overlijden van Rudy moet 
men afscheid nemen van een groot 
man. Een mens waar de mensen 
met brandwonden, de Brandwon-
den Stichting, Het Rode Kruis Zie-
kenhuis, de Huidbank en de drie 
brandwondencentra veel aan te 
danken hebben. 

Hamsterweken op 
peuterspeelzaal ‘t Piraatje!
IJmuiden - Peuterspeelzaal ‘t Piraatje is dit jaar begonnen met het thema: 
Boodschappen. De bedoeling is dat de kinderen op een speelse manier le-
ren winkelen. In de zaal is een hele hoek ingericht als een echte winkel. Vele 
ouders hebben allerlei attributen meegegeven om de winkel zo echt moge-
lijk te laten zijn. Er zijn mandjes, een winkelwagen en ook een kassa. Om 
het nog echter te laten lijken hebben ze de hulp ingeroepen van Albert Heijn 
aan het Dudokplein in IJmuiden. Daar waren ze gelijk enthousiast en heb-
ben gezorgd voor allerlei materialen. Daarnaast heeft Albert Heijn de kinde-
ren een ontbijtje aangeboden. De peuters zijn voor wat het boodschappen 
doen betreft nu in ieder geval op hun toekomst voorbereid!

IJmuiden - In Nederland wordt de 
Alpha-cursus gegeven door een 
groot aantal verschillende kerken, 
waaronder: Baptisten, Evangelisch, 
Christelijk- Nederlands Gerefor-
meerd, Rooms-Katholiek, Pinkster-
gemeenten, Protestantse Kerk Ne-
derland, enzovoort. Iedere kerk biedt 
hetzelfde cursusmateriaal aan.
Doel van deze cursus is mensen in 
de gelegenheid te stellen vrijblij-
vend met het christelijke geloof ken-
nis te maken. Erik Witte, voorganger 
van de Baptisten Gemeente, is erg 
enthousiast over dit initiatief van 
zijn kerk. ,,We willen mensen ken-
nis laten maken met het christelijk 
geloof, hen de gelegenheid bieden 
vragen te stellen. Als mensen geïn-
teresseerd zijn of raken in God, na 
het volgen van de cursus vind ik dat 
natuurlijk geweldig. Voor ons maakt 
het niet uit of mensen lid worden van 
onze gemeente, belangrijker is dat 
mensen willen nadenken over het 
geloof en over God. Vroeger kreeg 
men vaak thuis of via school, te ma-
ken met de verhalen uit de Bijbel en 
de achtergronden van het Christen-
dom. Tegenwoordig is dat niet van-
zelfsprekend meer. Er zijn veel men-
sen die nog nooit in een kerk ge-
weest zijn, maar misschien wel meer 
willen weten over het geloof. De Al-
pha-cursus biedt iedereen de mo-
gelijkheid om op een ontspannen 
manier te ontdekken wat het chris-
telijk geloof inhoudt.” 

Op de vraag wat mensen mogen 
verwachten op zo’n cursusavond 
antwoordt Witte: ,,De cursus is laag-
drempelig, gezellig, leerzaam, maar 
ook gewoon leuk! De afgelopen ja-
ren hebben wereldwijd meer dan 
2 miljoen mensen de cursus ge-
volgd in kerken, scholen, vereni-
gingen en zelfs gevangenissen. In 
Nederland hebben nu al meer dan 
100.000 mensen de cursus gevolgd. 
Dat geeft toch wel aan dat een hoop 
mensen deze cursus als prettig en 
zinvol hebben ervaren.”
De cursus bestaat uit 10 avonden en 
een weekend (vrijdag op zaterdag) 
en is in principe gratis. Alleen voor 
het weekend wordt een kleine bij-
drage gevraagd om de kosten voor 
het verblijf te kunnen dekken. Een 
Alpha-avond begint met een maal-
tijd waarna er een onderwerp be-
treffende het christelijk geloof wordt 
uitgelegd. Vervolgens is er  gelegen-
heid om in kleine groepjes door te 
spreken over het onderwerp.
Woensdag 23 januari is er in het ge-
bouw van de Baptisten Gemeente, 
aan de Eemstraat 28-30 een vrijblij-
vende informatie avond. Deze bij-
eenkomst begint om 18.45 uur. 
Woensdag 6 februari start de Alpha-
cursus, aanvang 19.00 uur.
Voor meer informatie en/of eventue-
le opgave kunt u terecht op de web-
site van de kerk: www.baptistenge-
meenteijmuiden.nl of bellen naar 
0255-531299.

Baptisten Gemeente
IJmuiden start Alpha-cursus

Westerbegraafplaats 
krijgt nieuwe muur
Jmuiden – De muur aan de west-
zijde van de Westerbegraafplaats 
zal binnenkort worden gesloopt, zo 
heeft het college van B&W besloten. 
Door een combinatie an regen en 
‘zoute’ zeewind is de geringe beton-
dekking tussen de gemetselde ko-
lommen zodanig aangetast dat de 
muur ernstig is verzwakt. Iniddels 

zijn vergunningen verleend voor het 
slopen van de muur en het plaatsen 
van een nieuwe erfafscheiding, die 
ook in de vorm van een muur wordt 
gerealiseerd. 
Met de sloop en nieuwbouw van de 
muur is een bedrag ad 91.000 eu-
ro gemoeid, dat in 2007 al werd be-
groot.

Happy Beat in De Sluizen
IJmuiden - Op vrijdag 25 en zater-
dag 26 januari vindt in De Sluizen 
het Hunky Dory Weekend plaats. De 
house-feesten beginnen om 23.00 
uur en duren tot in de vroege uur-
tjes.
De man achter Happy Beat, Hans 
Brouwer, legt uit wat er gaat gebeu-
ren: ,,Zelf mis ik heel erg het Ibiza-
gevoel van een paar jaar geleden. Ik 
merk dat vele mensen zoekende zijn 
naar een plek waar je die sensatie 
nog kan beleven. De nieuwste stij-
len house-muziek en gezelligheid, 
je ziet het bijna nergens meer. Die 
sfeer van toen wil ik nu doen her-
creëren.”
Er wordt minimal, deephouse, 
groove, funky-house en tech-house 
gedraaid tijdens de feesten, en de li-
ne-up is indrukwekkend. DJ’s Moret, 
Happy Beat, Bassabuzz, Ken Ben-
ji, Surgeles en vele anderen zullen 

achter de draaitafels plaatsnemen 
om de mensen goede dansbare mu-
ziek aan te bieden. Even rusten kan 
ook, tussen de nummers door.
Hans Brouwer: ,,Er wordt een enor-
me chill-ruimte gemaakt, met uit-
zicht op de skyline van Corus. Het is 
geen Ibiza, maar zeker net zo uniek. 
Het Is onze bedoeling dat er een 
warme, ‘happy’ sfeer vanuit gaat, 
en dat de bezoekers zich enorm op 
hun gemak zullen voelen. Iedereen 
van 20 jaar en ouder is van harte 
welkom om van deze nieuwe op-
zet te genieten. En dat zullen ze ze-
ker. Men is het zat om steeds maar 
weer dezelfde muziek te horen in el-
ke tent waar je komt. De nieuwste 
alternatieve house-genres kun je bij 
ons horen.”
Toegang 12 euro vanaf 20 jaar. Aan-
vang 23.00 uur, toegang tot 02.00 
uur.

Met hun nominatie voor de cabaretprijs Neerlands Hoop bewijzen de dames 
dat zij geen eendagsvliegen zijn, maar twee podiumbeesten in hart en nieren

Dames voor na Vieren terug 
met ‘Hijgende Hakken’
Velsen - Hanneke Drenth is met de 
andere Dame voor na Vieren terug in 
haar ‘eigen’ Stadsschouwburg Vel-
sen met de hitshow ‘Hijgende Hak-
ken’, donderdag 24 januari (20.15 
uur). ,,Spelen in de Stadsschouw-
burg Velsen was altijd een droompje 
van mij”, zei de in Velsen geboren en 
getogen Hanneke onlangs nog in 
een interview. Met haar collegaatje 
Anne van Rijn heeft Hanneke zich 
inmiddels gevestigd als topduo in 
de bovenste regionen van de hui-
dige kleinkunstwereld. ‘Alles klopt 
precies, de dames kunnen er wat 
van’, schreef Trouw over ‘Hijgende 
Hakken’. ‘Krachtig en prachtig’, kop-
te de Volkskrant. .
‘Hijgende Hakken’ is weer een ty-
pisch Hanneke en Anne-program-
ma. Met hun unieke kijk op het 

kleinmenselijk leed trekken zij de 
toeschouwers mee in een wereld 
waarin zij even vergeten dat zij be-
staan. Het publiek staat een spek-
takel te wachten van zang, mime, 
acrobatiek, slapstick afgewisseld 
met tragikomische sketches. De 
Dames voor na Vieren hebben een 
compleet eigen stijl: absurd, hila-
risch, wreed, ontroerend, mimisch 
en muzikaal. En dat op topsnelheid. 
Geniet op het puntje van de stoel 
van Hanneke en Anne en probeer 
deze succesvolle dames maar eens 
bij te houden.
Toegang 19,50 euro, inclusief gar-
derobe en pauzedrankje. CJP 2 euro 
korting. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, telefoon 0255-515789 
of reserveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Rhythm Bombs ontploffen 
bij Bluestrain FM
IJmuiden - Op zondag 20 januari 
vindt de veertiende aflevering van 
de radiocafe-sessies van Bluestrain 
FM plaats in het IJmuidense Witte 
Theater. The Rhythm Bombs is de 
grootste Belgische bluestroef van 
het moment en zij laten horen waar-
om dat zo is. Rond 17.00 uur begint 
het optreden. De toegang is gratis!

De in 1998 begonnen Rhythm 
Bombs herbergt vijf topmuzikan-
ten van drie verschillende nationa-
liteiten. De groep opereert vanuit 
België en de mannen hebben een 
ijzersterke voorliefde voor zwarte 
blues & roots. Tijdens elk optreden 
weet de groep van geen wijken met 
haar hondsrauwe boogies, zuigen-
de swing, stuiterende combojump 
en sluipende Louisana swampblues. 

Elke zaal/festival wordt platgewalst, 
de band gaat voor kippenvel - niets 
meer of minder…
Deze ware muzikale ontploffing 
wordt veroorzaakt door Wouter Celis 
(zang, harp), Marc Gijbels (drums), 
Patrick Indestege (bas), John Ver-
haegh (gitaar) en Hein Koop (toet-
sen). De band heeft een drietal Cd’s 
op haar naam staan. Op de website 
www.rhythmbombs.com zijn enkele 
nummers te horen.
BluestrainFM neemt het optreden 
van The Rhythm Bombs op en het 
resultaat is te horen in de wekelijkse 
uitzending die gemaakt wordt door 
Rob de Fries en Martin Schepers. 
Elke dinsdag tussen 19.00 en 21.00 
uur is Bluestrain FM live te beluiste-
ren. Wereldwijd via www.seaportp-
laza.nl.

‘A Tribute to the Bee Gees’ 
in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In de spetterende show ‘A 
Tribute to the Bee Gees’, dinsdag 22 
januari (20.15 uur) neemt een groep 
getalenteerde zangeres en dansers 
het publiek mee langs de grootste 
hits van deze legendarische band. 
Met nummers als ‘You should be 
dancing’, ‘Night fever’ en natuurlijk 
‘Stayin’ alive’ wordt stil blijven zitten 
wel héél erg moeilijk.
De illustere Bee Gees, genoemd 
naar de Brothers Gibb, staan met 
hun bijzondere sound en vele hits 
symbool voor het begin van het dis-
cotijdperk. In 1975 veroverden de 
Bee Gees met ‘Jive talkin’ de we-
reld en de soundtrack van ‘Saturday 
night fever’ bracht de groep blij-
vende roem. Bij het horen van le-
gendarische nummers als ‘Nights 
on broadway’, ‘Love so right’, ‘More 
than a woman’, ’Too much heaven’ 
gaat bij miljoenen fans het disco-
gevoel weer kriebelen. Voor velen 
is de tijd van de vetkuiven, plateau-
zolen, witte pakken, glitterbrillen en 
grote gouden kettingen nog altijd 
springlevend. Naast hun eigen suc-
ces hadden de Gibb-brothers ook 
de hand in talloze grote successen 
van onder andere Barbra Streisand 
en Diana Ross. In de hitshow ko-
men ook die klassiekers aan bod. 

Prachtige kostuums en schitterend 
discolicht zullen de feestvreugde in 
de Stadsschouwburg Velsen verder 
verhogen. Niet meezingen en stil 
blijven zitten is deze avond onmoge-
lijk. De discotijd herleeft. Prijs: 27,50 
euro, inclusief garderobe en pauze-
drankje. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, telefoon 0255-515789 
of reserveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

‘Schatten van Moeder India’ 
in Stadsschouwburg Velsen
Velsen - In de voorstelling ‘Schatten 
van Moeder India, dans van goden 
en mensen’, vrijdag 25 januari (20.15 
uur), neemt een verteller, de Soetra 
Dhara, de toeschouwers mee op een 
intrigerende reis door de kleurrijke 
en uitbundige wereld van de India-
se dans en muziek. Zij kunnen ge-
nieten van de prachtigste dans, kos-
tuums en decors én van het uitste-
kende live orkest. Bovenal zullen zij 
smullen van verhalen over de goden 
van het hindoeïsme. ‘Een soap van 
vijfduizend jaar oud’, aldus de ver-
teller. Jaloezie, verliefdheid, wraak, 
eerzucht; niets menselijks is de go-
den vreemd. Maar natuurlijk staat in 
dé succesproductie van het Interna-
tionaal Danstheater dans centraal. 
India, moeder over ruim één miljard 
onderdanen die honderden ver-
schillende talen spreken, met min-
stens zoveel te onderscheiden cul-
turen, is hét land van de dans. Dans 
is er altijd en overal, dans is het le-
ven. Alle belangrijke gebeurtenissen 
in het menselijk leven, als geboorte, 
huwelijk, oogsttijd, reinigingsritue-
len en dood, worden er gemarkeerd 
door muziek en dans. Het Internati-
onaal Danstheater laat het publiek 
kennis maken met deze rijke India-

se cultuur. Het resultaat is een oog-
strelende, feestelijke dansshow met 
poppenspel, stok-, lint-, en trom-
meldansen, kleurrijke vruchtbaar-
heidsrituelen en zelfs een modern 
Bollywoodnummer.
De voorstelling waarmee het Inter-
nationaal Danstheater in 1996 al 
een verpletterende indruk maakte, is 
nog steeds een waar genot voor de 
zintuigen. ‘Moeder India, misschien 
wel de beste productie ooit van In-
ternationaal Danstheater’, schreef 
een Parool- recensent destijds.
Ruim tien jaar na de première 
brengt het wereldberoemde dans-
gezelschap de productie opnieuw 
op de planken. De succesproductie 
van weleer is uitgebreid, herzien en 
vervolmaakt met de kennis die tij-
dens researchreizen in de jaren er-
na is opgedaan. ‘Schatten van Moe-
der India, dans van goden en men-
sen’ is zonder twijfel de meest be-
toverende dansvoorstelling van dit 
theaterseizoen.
De toegang bedraagt 26,50, 25,50 of 
24,50 euro, inclusief garderobe en 
pauzedrankje. CJP 2 euro korting. 
Informatie: Stadsschouwburg Vel-
sen, tel. 0255-515789 of reserveer 
via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Gehandicaptenberaad 
Velsen stuurt nieuwsbrief
Velsen - Vier keer per jaar stuurt 
Gehandicaptenberaad Velsen (GBV) 
een nieuwsbrief naar haar leden. 
Daarin vindt u divers nieuws voor 
mensen met een beperking.
In de laatste nieuwsbrief vindt u on-
dermeer uitleg over Formulieren-
brigade Velsen, die mensen onder-
steunt die leven met een minimum-
inkomen. Behalve hulp bij het invul-
len van formulieren kan worden ge-
keken of u gebruik maakt van voor-
zieningen waarvoor u in aanmerking 
komt. De Formulierenbrigade werkt 
vanuit De Delta aan Rijnstraat 2, 
IJmuiden, telefoon 0255-533885.
De nieuwe Europese wetgeving 
schrijft voor dat luchthavens van-
af 2008 verantwoordelijk zijn voor 
hulp aan en vervoer van passagiers 
met een beperking bij de transfer 
van en naar het vliegtuig. Schiphol 
heeft deze ondersteuning uitbe-
steed aan Axxicom Airport Caddy 

(AAC). Vanaf oktober 2007 helpen 
zij alle passagiers met welke beper-
king dan ook. U kunt de hulp van 
AAC inroepen via uw reisorganisa-
tie of luchtvaartmaatschappij, of bij 
AAC zelf via www.airportcaddy.nl of 
020-4069810.
Verder vindt u in de nieuwsbrief 
nieuws over vakanties en over At-
tractiepark Toverland dat bijzonder 
toegankelijk is voor gehandicapten. 
Gehandicaptenberaad Velsen houdt 
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 
uur spreekuur in Loket Velsen in De 
Delta. U bent welkom met alle vra-
gen en opmerkingen over zaken 
waar mensen met een beperking 
problemen mee hebben. Naast dit 
spreekuur kunt u bellen met 0255-
548548.  Of e-mail naar gehandi-
captenberaad@welzijnvelsen.nl Op 
de website www.gehandicaptenbe-
raadvelsen.nl kunt u de nieuwsbrief 
nalezen.
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