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Jesse helpt klusjesman Thomas Verhoef met meten

‘Eigen huis & tuin’ in IJmuiden
IJmuiden – Vrijdag was een film-
ploeg van het tv-programma ‘Eigen 
huis & tuin’ van RTL4 in de Linden-
straat, om daar opnames te ma-
ken. Peggy en Nathanael Korf kij-
ken graag naar dit programma en 
gaven hun straat op als Straat van 
de Week.
Van de voortuintjes van Peggy en 
Nathanael en hun naaste buren, 
Monique en Edo de Haan, werd 
één tuin gemaakt. Tuinman Lode-
wijk Hoekstra timmerde een bank 
en fleurde het geheel op met bloe-
men en planten. Zo kunnen de bu-
ren straks, als het weer wat beter 
wordt, met een kopje koffie voor de 
deur een praatje maken op hun ei-
gen bank. 
Even verderop in de straat, bij 
Maaike en Daniël, is klusjesman 
Thomas Verhoef druk bezig. Hij 
maakt boven een glazen schuif-
deur voor de slaapkamer. Die 
had een open ingang, zo is er wat 
meer privacy. Presentatrice Corine 

Boon is aan het werk in de huis-
kamer. Met allerlei kleurige kus-
sens, stoffen en verf maakt ze het 
daar gezelliger. Ook wordt er iets 
bedacht om een loze plek, waar 
ooit een open haard zat, op te fleu-
ren. Maaike en Daniël zijn tevre-
den met het resultaat, maar moes-
ten wel wennen aan al die mensen 
over de vloer. De cameraploeg, de 
mensen van het licht, het geluid, er 
komt heel wat bij kijken. Jesse, de 
tweejarige zoon van het stel, vond 
het prachtig. Op zijn manier helpt 
hij mee en is fanatiek met van alles 
aan het sjouwen. Als de camera-
ploeg een hapje gaat eten, brengt 
Maaike haar zoon naar bed voor 
zijn middagslaapje. 

Hij is direct onder zeil, moe van al 
dat klussen in huis. Het program-
ma ‘Eigen huis & tuin’, waarin de 
Lindenstraat te zien zal zijn, wordt 
uitgezonden op 23 februari om 
18.00 uur. (Carla Zwart)

(Rectificatie)
De Blauwe Oester
IJmuiden – In de kop van het arti-
kel over het voorlezen bij de Blau-
we Oester, stond vermeld dat dit 
een peuterspeelzaal was. Dat is 
niet juist. Het is een kinderdagver-
blijf van Skon kinderopvang, het 
voormalige kinderdagverblijf Pino. 
Naar een peuterspeelzaal gaan jon-
ge kinderen voor een paar uurtjes, 
op een ochtend of een middag. Sa-
men spelen, samen delen. Liedjes 
zingen, knutselen, buiten spelen en 
allerlei andere leuke dingen doen. 
Dat doen de kinderen op een kin-
derdagverblijf ook allemaal, maar 
zij zijn daar de hele dag. Ze slapen 
en eten er ook. Een kinderdagver-
blijf verzorgt de kinderopvang voor 
ouders die werken en/of studeren. 
En dat is de Blauwe Oester dus ook: 
een kinderdagverblijf.

Sea Jack weer in de kijker
IJmuiden aan Zee - In de IJmondhaven is de Sea Jack steeds druk met het vervoer van onderdelen voor het wind-
molenpark naar zijn bestemming. Ook heel druk zijn verschillende fotografen die constant plaatjes maken van dit 
indrukwekkende schip en haar lading. Deze foto is van René Sehr en is inderdaad een heel mooi plaatje.

Joris Brussel uit Velsen-Noord

Velsen heeft een stadsdichter
IJmuiden – Sinds vorige week 
donderdag heeft Velsen een ei-
gen stadsdichter. Eerdere pogingen 
daartoe mislukten vanuit de biblio-
theek Velsen. Maar dankzij een bij-
drage vanuit de katholieke biblio-
theek en de firma Rolvink, die graag 
iets voor de inwoners van Velsen 
doet, lukte het dit keer wel. 
Vanuit alle aanmeldingen waren er 
vier kandidaten geselecteerd. Die 
moesten zich in de centrale biblio-
theek presenteren. De kandidaten 
hadden opdrachten gekregen, om-
dat zij als stadsdichter soms onder 
druk moeten presteren. Schrijf over 
een beeld in Velsen, over de Lan-
ge Nieuwstraat en de voedselbank, 
luidde die opdracht. En schrijf een 
gedicht dat je voordraagt als jij de 
stadsdichter bent geworden. Inspe-
len op de actualiteit, presentatie en 
toegankelijkheid, daar lette de jury 
vooral op.

Hans van der Heijden, die zich al 
langer met het dichten bezig houdt, 
was als eerste aan de beurt. Hij 
droeg een heel mooi gedicht voor 
over de visser met de lantaarn, die 
op de kop van de haven staat. De 
Lange Nieuwstraat was in zijn ge-
dicht een verkeersader, die genade-
loos plat ligt in een wankel centrum. 
Joris Brussel dichtte onder andere 
over het beeld van de kanaalgra-
vers, dat bij de pont staat. Ans Bos, 

de enige vrouwelijke genomineerde, 
maakte een prachtig gedicht over 
Westerveld. Dit zou de publieksprijs 
winnen. Als mogelijke stadsdich-
ter maakte zij een gedicht, getiteld: 
‘Liedje voor Velsen’. ,,Ik dicht de pijn 
weg en ik zing u toe’’, hield ze het 
aandachtig luisterend publiek voor. 
Gert Jan Huijbens schrijft ook al 
langer, onder andere voor de IJmui-
der Courant. Hij schreef ‘De te Lan-
ge Nieuwstraat ballade’, waarvan hij 
hoopt dat iemand er ooit muziek on-
der kan zetten. Over de voedselbank 
maakte hij ook een gedicht, waarin 
hij de hoop uitsprak dat alle afne-
mers ooit de voedselpakketten met 
rente terug kunnen betalen. Uitein-
delijk viel de keuze van de jury una-
niem op Joris Brussel. 

Deze 20-jarige student sociologie 
woont in Velsen-Noord en gaf toe 
redelijk chauvinistisch te zijn. 
Maar dat hij ook aandacht heeft voor 
de andere kernen van Velsen, liet 
hij blijken in een gedicht waarin hij 
sprak over het ijzige IJmuiden, het 
decadente Driehuis en het slaperige 
Santpoort. Ooit volgde hij een work-
shop poëzie bij de bibliotheek en 
sindsdien is hij blijven dichten. Hij 
doet dat recht uit het hart, volgens 
de jury. ,,Ik ben vooral verbaasd, dit 
had ik nooit verwacht’’, is zijn eerste 
reactie. Maar later maakt zijn ver-
baasde blik plaats voor een grote 
grijns. Joris Brussel is de komende 
twee jaar de eerste stadsdichter van 
Velsen. U hoort nog van hem! (Car-
la Zwart)

De vier genomineerden, van links naar rechts: Hans van der Heijden, Ans Bos, Gert Jan Huijbens en de uiteindelijke 
winnaar Joris Brussel

Chaos op A9 door 
weigerende slagbomen
Velsen-Zuid - Een storing in de slagbomen bij de brug over Zijkanaal C heeft maandagmiddag voor een verkeers-
chaos gezorgd op de A9 richting Haarlem. Het verkeer stond al snel vast tot in de wijde omgeving. In de Velser- en 
Wijkertunnel en op alle toevoerwegen ontstonden ook files. Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben rond tien 
over half twee de slagbomen omhoog gekregen, waarna de verkeerstroom weer langzaam op gang kwam. (foto: 
www.reinderweidijk.nl)

VERSPREIDNET
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Aalsmeer: Aalsmeerderweg 213    Ijmuiden: Lange Nieuwstraat 401-A

Deze actie loopt t/m zaterdag 9 februari

uw audiospecialist!

koelkasten
vanaf e299.-

kennemerlaan 76, 1972 eR IJmuiden 
tel.: 0255-515726

Het is tijd voor de Rabobank.

Zie advertentie elders in deze krant.
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Op 5 februari 2008 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders de kadernota 
‘De kracht van sport 2008-2011’ vastgesteld 
en vrijgegeven voor inspraak.

In de nota staan de uitgangspunten en plannen die 
de gemeente Velsen heeft op het gebied van sport 
in de periode 2008 – 2011. 

Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de jeugd, 
ouderen en mensen met een beperking. Sport is 
een verrijking voor alle Velsenaren!

Van de bijna 68.000 inwoners die Velsen heeft, zijn 
ongeveer 42.000 inwoners sportief actief. Er zijn 
op dit moment circa 80 sportverenigingen in 55 
takken van sport. 
Hierbij zijn ongeveer 5.000 vrijwilligers vele uren 
per week in touw. 

Elk jaar wordt er ruim één miljoen keer gebruik 
gemaakt van gemeentelijke sportaccommodaties.

Sport heeft voor de gemeente een belangrijke 
maatschappelijke waarde. 

Sport betekent ook een goede vorm van 
vrijetijdsbesteding, gezondheidsbevordering, 
versterking van sociale contacten/binding en 
persoonlijke ontplooiing.

Voor de periode 2008-2011 zijn vier 
hoofddoelstellingen geformuleerd om de inwoners te 
stimuleren te (blijven) sporten:
• 70% van de Velsense bevolking beoefent een sport 

met extra aandacht voor jeugd, ouderen en inwoners 
met een beperking;

• een blijvend passend sportaanbod voor Velsenaren;
• een versterking van lokale sportverenigingen;
• een goed toegankelijk (digitaal) gemeentelijk 

sportloket.

In de nota staat dat de gemeente graag de 
breedtesport wil ondersteunen en de samenwerking 
met sportverenigingen, partners uit het onderwijs, 
naschoolse opvang en de buurt wil versterken. Ook 
zijn er doelstellingen opgenomen voor de jeugd, 
ouderen en inwoners met een beperking. Jaarlijks zal 
een (flexibel) uitvoeringsprogramma worden opgesteld 
met een concrete uitwerking van de doelstellingen. De 
nota is de basis voor het nog te ontwikkelen tarieven- 
en subsidiebeleid en accommodatiebeleid.

Op 6 maart 2008 wordt de kadernota aan de raad 
gepresenteerd. Daarna volgt er een bijeenkomst 
voor andere sportverenigingen, maatschappelijke 
organisaties en scholen waarbij nog invloed 
uitgeoefenend kan worden op de uiteindelijke nota.
De uitkomsten van deze bijeenkomst worden in de 
nota verwerkt en vervolgens zal de raad er dan een 
besluit overnemen.

‘De kracht van sport 2008-2011’
In vier weekeinden, verspreid over februari, 
maart en april 2008, wordt de verbreding 
van brug Zijkanaal C aangesloten op de 
bestaande brug. 

Tijdens het aansluiten is het niet toegestaan 
dat verkeer zwaarder dan 3,5 ton over de 
brug rijdt vanwege ongewenste trillingen. 
Dit zware verkeer wordt omgeleid. 

De omleidingen worden aangegeven via 
tekstkarren en gele borden. 

Het overige verkeer kan gewoon over 
de brug bij Zijkanaal C blijven rijden 
en ondervindt geen hinder van de 
werkzaamheden. 

Door weersomstandigheden zoals vorst 
kunnen de werkzaamheden afgelast worden. 
Deze vinden dan in het daaropvolgende 
weekeinde plaats.

In de volgende vier weekeinden vinden de 
werkzaamheden plaats:
• Van vrijdag 8 februari 21.00 uur tot en met zondag 

10 februari 16.00 uur zijn er werkzaamheden aan 
de brug op de rijbaan komende vanuit Amsterdam 
richting Alkmaar.  Reserveweekeinde 15 tot en met 
17 februari.

• Van vrijdag 22 februari 21.00 uur tot en met 
zondag 24 februari 16.00 uur wordt er gewerkt 
op het brugdeel van de rijbaan komende vanuit 
Alkmaar richting Amsterdam. Reserveweekeinde 
29 februari tot en met 2 maart.

• Van vrijdag 7 maart 21.00 uur tot en met zondag 
9 maart 16.00 uur zijn er brugwerkzaamheden 
op de rijbaan komende vanuit Alkmaar richting 
Amsterdam. Reserveweekeinde 14 maart tot en 
met 16 maart

• Van vrijdag 28 maart 21.00 uur tot en met zondag 
30 maart 16.00 uur zijn er werkzaamheden 
aan het brugdeel in de rijbaan komende vanuit  
Amsterdam richting Alkmaar. 

 Reserveweekeinde: 4 april tot en met 6 april.

Geen vrachtverkeer over 
brug bij zijkanaal C (A9)

De gemeente Velsen heeft als aandeelhouder 
van de NV Huisvuilcentrale N-H  de 
mogelijkheid gekregen om tegen gunstige 
tarieven en voorwaarden ‘groene’ stroom af te 
nemen. 

De gemeente gaat namelijk de energie die 
opgewekt wordt uit de verbranding van het 
eigen afval gebruiken voor de straatverlichting 
en de gemeentelijke gebouwen. Het afval dat 
in de gemeente wordt ingezameld wordt in de 
afvalverbrandingsinstallatie van HVC in Alkmaar 
omgezet in elektriciteit. Verwacht wordt dat hiermee 
in 2008 een besparing gemoeid is van ongeveer 

€ 44.000,-. Met de afsluiting van het contract 
wordt invulling gegeven aan een tweetal door de 
gemeenteraad ingediende moties. 
Velsen is niet de enige aandeelhouder van HVC 
die van deze mogelijkheid gebruikt maakt. Ruim 
20 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland gingen 
Velsen voor. 
De gemeente Velsen heeft met HVC energie een 
driejarig contact afgesloten voor de levering van 
groene stroom. 

Ter gelegenheid hiervan heeft de Huisvuilcentrale 
op 31 januari 2008 een plaquette aangeboden aan 
de wethouder van milieu, Karel Ockeloen.

Gemeente Velsen gaat energie 
benutten uit eigen afval

Op dinsdag 5 februari heeft dhr. Schoof , 
directeur van Amstelduin, in Velserbroek uitleg 
gegeven over de aangepaste plannen om 
jongeren te plaatsen op de locatie Spitsaak in 
Velserbroek. Ongeveer 50 belangstellenden 
waren op deze avond aanwezig. 

In september vorig jaar werd ook een 
informatieavond georganiseerd met het voornemen 
om, na een periode van leegstand, weer een groep 
jongeren in de locatie Spitsaak te plaatsen. Dit 
leidde tot veel reacties uit de buurt en was voor 
buurtbewoners reden om bij de gemeente aandacht 
te vragen voor de negatieve ervaringen die zij in het 
verleden hadden met jongeren die daar woonden.
Amstelduin heeft zich opnieuw beraden op de 
plannen en heeft deze vervolgens aangepast. Na 

goed overleg met een groep bewoners, waarbij 
burgemeester Cammaert een bemiddelende rol 
heeft gespeeld,  is besloten om de plannen op 5 
februari aan betrokkenen te presenteren. 
Veel bewoners namen dinsdag de gelegenheid 
om kritische vragen te stellen, waarbij uitgebreid 
aandacht werd besteed aan de beantwoording 
hiervan. Er blijkt voldoende draagvlak in de buurt 
om Amstelduins herziene plannen verder tot 
uitvoering te brengen. Er zijn afspraken gemaakt 
over de groep jongeren die er geplaatst wordt, de 
bereikbaarheid van medewerkers van Amstelduin en 
de politie, en de vorm van  begeleiding ter plaatse. 
Ook zijn er voorstellen gedaan om het contact met 
de buurt te verbeteren en is afgesproken dat op 
korte termijn de direct omwonenden geïnformeerd 
worden over de verdere ontwikkelingen.

Informatiebijeenkomst 
jongerenopvang Velserbroek

De concept Kadernota “Lokaal 
gezondheidsbeleid 2008-2011” wordt in de 
raadscarrousel van donderdag 14 februari om 
19.40 uur behandeld door de gemeenteraad.
Voorafgaand wordt om 19.00 uur een korte 
presentatie gehouden door de 
GGD-Kennemerland over hun taken in het kader 
van lokaal gezondheidsbeleid van Velsen.

De Kadernota wordt aan de raad voorgelegd zodat 
zij hier een beeld van kunnen vormen. En er zal 
gevraagd worden om de nota vrij te geven voor 

inspraak.
De inspraakperiode is gepland van 15 februari tot 
en met 28 maart. In deze zes weken kunnen alle 
inwoners een reactie sturen op de nota. 

Geïnteresseerden kunnen de concept-kadernota 
vanaf 15 februari inzien of opvragen via de website 
www.velsen.nl of via het emailadres 
WMO@velsen.nl. Een reactie kan gestuurd worden 
via het bovenstaande emailadres of via Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden t.a.v. A.Koster, Bureau 
Maatschappelijke Ontwikkeling.   

Behandeling Lokaal 
Gezondheidsbeleid 2008-2011
in de raadscarrousel

In het kader van wijkgericht werken wordt 
op maandag 11 februari een bewonersavond 
georganiseerd. Deze avond begint om 19.30 uur 
en wordt gehouden in het Polderhuis.
Bewoners van Velserbroek zijn uitgenodigd 
om op de bewonersavond aan te geven wat zij 
belangrijk vinden in hun wijk.

De organisatie van de bewonersavond is in handen 
van de partners in het wijkgericht werken: gemeente, 
wijkplatform Velserbroek, woningcorporaties, 
Stichting Welzijn Velsen en de politie. Deze 
instellingen zullen in april een wijkactieplan 
voor Velserbroek opstellen waarin de projecten 
beschreven staan die zij de komende twee jaar in 
Velserbroek zullen uitvoeren. 
Mede op basis van de reacties op deze avond wordt 
beoordeeld welke projecten in de wijk de komende 
jaren moeten worden uitgevoerd. Het kan gaan om 
de kwaliteit van de woonomgeving, opgroeien in de 

wijk, bedrijvigheid en veiligheid of over andere, voor 
de bewoners belangrijke, onderwerpen.

Als voorbereiding op deze bijeenkomst zijn in 
de week van 14 januari jl. in het winkelcentrum 
Velserbroek vragenformulieren aan bewoners 
uitgereikt en is samen met hen onderzocht welke 
plekken in de wijk veilig, onveilig of vies zijn. Tijdens 
de bewonersavond zullen de resultaten van dit 
onderzoek worden gepresenteerd.

De avond wordt tevens bijgewoond door 
burgemeester Cammaert en de wethouder voor het 
wijkgericht werken, mevrouw Bokking.

Als u belangstelling heeft om te komen, 
kunt u zich aanmelden via  
bewonersavondvelserbroek@velsen.nl of bellen met 
het speciaal voor de bewonersavond gereserveerde 
nummer: 06-42302525. 

Bewonersavond Velserbroek 
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RAADSPLEIN

Donderdag 14 februari 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad 
weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Sessie 1-1
19.00 - 19.25 uur Regionalisering Brandweer
Locatie: Raadzaal
Sessie 1-2
19.30 - 20.30 uur Pontveren
Locatie: Raadzaal
Sessie 2-1
19.00 - 19.40 uur Taken en ontwikkelingen GGD
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-2
19.45 - 20.30 uur Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 3-1
19.00 - 19.25 uur  Vrijstelling voor aanleg paardenbak Groenelaantje 

Santpoort-Noord
Locatie: commissieruimte 2
Sessie 3-2
19.30 - 20.30 uur  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids-

regio Kennemerland (VRK) - toetreding GGD
Locatie: commissieruimte 2
Over de volgende agendapunten kan worden ingesproken: 1-2 (Pontveren) 
en 2-2 (Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid). Om te kunnen inspreken 
moet u zich uiterlijk woensdag 13 februari a.s. 16.00 uur melden bij de 
Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl.

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een 
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via 
e-mail: griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd.

Raadsvergadering
Aanvang 20.45 uur
Locatie: Raadzaal

Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 januari 

2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Aanvraag financiële bijdrage Nationaal Park Zuid-Kennemerland
5R Milieubeleidsplan 2008 - 2012
6R Aanleg en financiering kunstgrasvelden Sportpark Zeewijk

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook schriftelijk een 
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook 
via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf worden vanaf 
19.00 uur live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda 
en een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen bij 
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

Op donderdag 7 februari 2008 vanaf 19.00 uur houden de verschil-
lende raadsfracties spreekuur in hun fractiekamer in het stadhuis. 
De ingang is aan het Plein 1945 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

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

kapvergunning 
Harddraverslaan 2  1 linde  5 februari 2008
Vromaadweg ong.  44 esdoorns  5 februari 2008
(bomen mogen gekapt worden omdat deze te dicht op elkaar staan. 
Door dunning kunnen de andere bomen zich beter gaan ontwikkelen)

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

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-18-2008 Wijkerstraatweg 249 te Velsen-Noord; het veranderen 

van een showroom/kantoor in 2 appartementen
BP-19-2008 Terrasweg 18 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-20-2008 Linie 14 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
BP-21-2008 Hoofdstraat 270 te Santpoort-Noord; het oprichten van 

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-22-2008 Ans Rosendahlstraat 27 te Velserbroek; het vernieuwen 

van een erfafscheiding
BL-23-2008 Hagelingerweg 321 te Santpoort-Noord; het veranderen 

van de gevels van een clubhuis
BL-24-2008 De Ruyterstraat 24 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een uitbouw
BL-25-2008 Brederoodseweg 87 te Santpoort-Zuid; het plaatsen van 

een dakkapel (zijgevel)
BL-26-2008 Driehuizerkerkweg 38 te Driehuis; het plaatsen van een 

tuinhuis
BL-27-2008 Gerstland 1 te Velserbroek; het plaatsen van een dakkapel 

(voorzijde)
BL-28-2008 Stelling 12 te Velsen-Zuid; het legaliseren van een tuin-

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

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
BL-4-2008 Linie 32 te Velserbroek; het legaliseren van een berging 
BL-5-2008 Linie 32 te Velserbroek; het oprichten van een afdakje 

(fietsenstalling)
BL-12-2008 Spieghellaan 19 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BP-346-2007 Middenduinerweg 78 te Santpoort-Zuid; het oprichten 

van een berging/garage
BP-361-2007 Bickerlaan 69 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 8 februari t/m 20 maart 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART. 17

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BP-277-2007 Ver Loren van Themaatlaan 15 te Velsen-Zuid; het plaatsen 

van een steiger op het dak van de oosttribune (tijdelijk)
BP-10-2008 Lange Nieuwstraat 12 t/m 178 en 252 t/m 420 te IJmuiden; 

het plaatsen van 2 zeecontainers t.b.v. onderhoud (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 8 februari t/m 20 maart 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANLEGVERZOEK

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
AL-2-2008 Driehuizerkerkweg ong. te Driehuis; het toegankelijk 

maken van twee bunkers
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen gedurende 4 weken na 
deze publicatie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde bestemmingsplan-
regels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een 
vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering van 8 t/m 21 februari 2008 ter inzage.
BL-342-2007 Beekvlietstraat 4 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-239-2007 Valeriuslaan 86 te Driehuis; het plaatsen van een erf-

afscheiding (groendrager)
BL-268-2007 Duinlustparkweg 51 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

vergroten van een woning (eetkamer, keuken en garage)
BL-348-2007 Velserduinweg 294 te IJmuiden; het veranderen van de 

voorgevel van een woning
BL-359-2007 Zandersstraat 14 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-2-2008 Beukenstraat 4 te IJmuiden; het veranderen van de 

poorten tree
BL-3-2008 Broekbergenlaan 24 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw
BL-6-2008 Linie 32 te Velserbroek; het oprichten van een kippenhok
BP-254-2007 Wijk aan Zeeërweg 45 te IJmuiden; het veranderen en 

vergroten van een woning met een 2e verdieping
BP-366-2007 Dokweg 36 te IJmuiden; het vergroten van een bedrijfsruimte
BP-368-2007 Oude Pontweg 169 te Velsen-Zuid; het oprichten van 

een berging
BP-369-2007 Rooswijkweg 291 en Staalstraat 76/78 te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een loopbrug
BP-372-2007 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen en 

vergroten van een bedrijfsgebouw (Oxystaalfabriek 4C)
BP-373-2007 Daltonstraat 2 en 4 te IJmuiden; het veranderen van een 

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-5-2008 Grote Hout- of Koningsweg 179 te Velsen-Noord; het 

verwijderen van diverse asbesthoudende materialen
SL-9-2008 Lange Nieuwstraat 285 te IJmuiden; het verwijderen van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24 of (0255) 56 78 88.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, tel. (0255) 56 77 14, 
e-mail preventie@velsen.nl

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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Leerlingen en docenten van diverse disciplines laten horen en zien wat zij kun-
nen met hun instrument of stem

Open Dag Muzenhuis 
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Zaterdag 9 fe-
bruari opent Kunstencentrum ’t Mu-
zenhuis de deuren van haar locatie 
aan de Santpoortse Dreef 1 (voor-
malig NS stationsgebouw) in Sant-
poort-Noord voor een ieder die het 
leuk vindt om muziek te maken of 
te beluisteren. Iedereen die al een 
tijdje rond loopt met het idee om 
een instrument te leren bespelen 
kan hier een kijkje nemen. Op de-
ze Open Dag kan van alles een gra-
tis proefles genomen worden, om 
zodoende de juiste keus te maken. 
Alle hoofdvakdocenten zijn die dag 
aanwezig, van trompet tot viool, van 
zang tot slagwerk. Te veel om op te 
noemen. Er zit voor iedereen wel 
iets leuks bij. 
Het Kunstencentrum ’t Muzenhuis 
geeft hierbij de gelegenheid eerst 
eens een maand een instrument 
te proberen voordat u zich aan de 
school verbindt.  In deze zogenaam-
de ‘proefmaand’ krijgt men privé-les 
tegen het daarvoor geldende lesta-
rief. Er kan gekozen worden tussen 
20 minuten of 30 minuten les per 

week. Op deze manier kan zelf er-
varen worden of het instrument dat 
men altijd al heeft willen bespelen, 
ook daadwerkelijk de keuze zal blij-
ven. 
Tijdens deze Open Dag zullen er di-
verse activiteiten op het programma 
staan. Leerlingen en docenten van 
diverse disciplines laten horen en 
zien wat zij kunnen met hun instru-
ment of stem. 
Kunstencentrum ’t Muzenhuis is ook 
voor Naschoolse Opvang uw adres.  
Voor alle kinderen vanaf groep 3 tot 
en met 8 vinden er in een gezellige 
en ontspannen sfeer de volgende 
activiteiten plaats: Muziek, Street-
dance, Ballet, Tekenen en Schilde-
ren. Wie hier meer over wil weten, 
kan altijd even langs komen. 

Vanaf 11.00 uur staat de ‘koffie’ 
bruin en deze dag zal rond 16.00 uur 
zijn afgelopen. Voor meer informatie 
is het Kunstencentrum te bereiken 
via telefoonnummer: 023-5360525, 
e-mail: info@muzenhuis.nl, website 
www.muzenhuis.nl.

‘Natural Horsmanship’
training bij De Groene Heuvel
Velsen-Zuid - Op 15 en 16 maart 
geeft Janet Bos een trainingsweek-
end ‘Natural Horsmanship’ bij Ma-
nege Vario Hippique De Groene 
Heuvel. Tijdens deze clinic behan-
deld Janet het natuurlijk leider-
schap, grondwerk en het leren be-
grijpen van de lichaamstaal van het 
paard en van zijn berijder. Tevens 
wordt er geleerd te spelen met het 
paard. Zowel theorie als praktijk ko-
men hierbij ruim aan de orde. Uiter-
aard is dit weekend voor deelne-
mers met eigen paard, of met een 
ander (manege)paard te volgen. Dit 
weekend is al volgeboekt, maar bij 
voldoende inschrijvingen wordt er 
spoedig een volgend weekend ge-
pland. Inschrijven kan aan de bar bij 
de manege. 

Vrijdag 14 maart geeft Janet Bos 
om 20.00 uur een twee uur duren-
de demonstratie, waarbij een ieder 
met eigen ogen kan zien hoe, en 
op welke manier, de verstandhou-
ding tussen berijder en paard po-
sitiever kan uitpakken. Tijdens de-
ze demonstratie wordt duidelijk wat 
met deze paardvriendelijke metho-
de kan worden bereikt en hoe deze 
op het paard kan worden toegepast. 
Er is voldoende ruimte tot het stel-
len van vragen. De kosten voor de-
ze demonstratie bedragen 15 euro 
per persoon inclusief een consump-
tiebon. De kaartverkoop start op 1 
februari. Manege Vario Hippique 
De Groene Heuvel is gevestigd aan 
de Amsterdamseweg 30 in Velsen-
Zuid, telefoon 0255-534547.

Het weekend van 15 en 16 maart geeft Janet een trainingsweek bij Manege 
De Groene Heuvel

Lorodelba 
zoekt koorleden
Haarlem - Koor Lorodelba bestaat 
momenteel uit 23 mannen en vrou-
wen die volksmuziek uit Oost-Eu-
ropa zingen. Het koor wordt geleid 
door de Roemeense dirigent Mihai 
Scarlat. Elke dinsdagavond wordt 
van 19.30 tot 22.00 uur gerepeteerd 
in de Boerhaavekliniek. Het koor is 
op zoek naar meer leden. Met name 
mannen en alten worden gevraagd 
deel te nemen. Lorodelba wil in 
de toekomst vaker gaan optreden, 
naast het jaarlijkse concert met een 
Roemeens orkest in de Boerhaave-
kliniek zelf. Wie interesse heeft kan 
op de kooravond langs komen of 
informatie vragen bij secretaris Els 
Jansen via 023-5283264.

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Word coach bij Tandem!
Velserbroek - Coach zijn bij Tan-
dem wat houdt dat in? Een coach 
biedt ondersteuning aan kleine 
groepjes vrijwilligers of mantelzor-
gers. Bij Tandem komen verschillen-
de lotgenotengroepen samen van 
mantelzorgers die voor iemand met 
een specifiek ziektebeeld zorgen, 
een coach zou een dergelijke groep 
gaan begeleiden. Een coach kan ook 
een kleine groep vrijwilligers bege-
leiden. Onze vrijwilligers worden in-
gezet om mantelzorgers te ontlasten 
of om ondersteuning te bieden aan 
chronisch zieken. De coach organi-
seert voor de vrijwilligers intervisie-
bijeenkomsten, dit zijn bijeenkom-
sten waar ervaringen worden uitge-
wisseld. Ook kan de coach vrijwil-
ligers individueel begeleiden. Voor 
deze functie wordt u een training 
aangeboden. Deze is niet verplicht, 
afhankelijk van uw ervaring wordt er 
gekeken of de training nodig is. Ver-
der wordt u natuurlijk begeleid door 
de beroepskrachten van Tandem.

Deze functie vraagt van iemand inle-
vingsvermogen, goede communica-
tieve eigenschappen, goed kunnen 
signaleren en rapporteren en affini-

teit met mantelzorgers en chronisch 
zieken. De tijdsinvestering zal onge-
veer 4 tot 6 uur per maand bedra-
gen. De coach krijgt een korte oplei-
ding/training voor deze functie, be-
geleiding door een beroepskracht, 
een onkostenvergoeding en deel-
name in een team van enthousias-
te collega’s. Deze vrijwilligersfunc-
tie kan een goede opstap zijn naar 
een betaalde baan. Wij nodigen in 
het bijzonder ook mensen uit met 
een Marokkaanse of Turkse achter-
grond. 

Tandem (voorheen Steunpunt Man-
telzorg) biedt ondersteuning aan 
mantelzorgers uit Midden en Zuid 
Kennemerland. Mantelzorgers zijn 
mensen die iemand verzorgen in 
hun directe omgeving. De meeste 
zorg wordt verleend in familiever-
band maar ook de zorg aan buren 
of vrienden wordt mantelzorg ge-
noemd. 

Hebt u zin in deze nieuwe uitda-
ging? Reageer via mail: vrijwilli-
gershulp@tandemzorg.nl of bel 
met: 023-8910610. Meer informatie: 
www.tandemzorg.nl.

Voorstelling 
afgelast
IJmuiden - De voorstelling die 
Boukje Schweigman en Teun Mosk 
zaterdag zouden spelen in het Witte 
Theater is wegens omstandigheden 
afgelast. In plaats daarvan draait de 
film I served the king of England 
nog een keer extra!

Paranormale 
avond
Haarlem-Noord - Woensdag 13 
februari is er weer een paranormale 
avond in de Droomfabriek, Flores-
straat 14 in Haarlem-Noord.
Tijdens deze avond kunt u vragen 
stellen aan een medium over dier-
baren, uzelf of over overledenen.
Toegang 7,50 euro. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met: Gerbrand, 
023-5260583.

Optreden Klaas 
van der Eerden
Haarlem - ‘Wortels’ is een energiek, 
hilarisch en zeer muzikaal program-
ma. Klaas van der Eerden gaat te-
rug naar zijn roots! Kom woensdag 
13 februari niet naar Patronaat voor 
maatschappelijk engagement of po-
etische liedjes, Klaas wil je laten la-
chen, genieten en verbazen. Een 
ding is zeker: de entertainer Klaas 
geeft zich voor de volle 100%. Hij 
improviseert er lustig op los, heeft 
grappige muzikale hoogstandjes en 
vertelt hilarische verhalen, met als 
doel de zaal compleet uit z’n dak te 
laten gaan.
Aanvang 21.00 uur, entree 12,50 eu-
ro.

Aangehouden 
na vechtpartij
Haarlem - Politiemensen hielden in 
de nacht van vorige week zaterdag 
op zondag omstreeks 01.30 uur op 
de Grote Markt een 18-jarige man 
uit Driehuis aan wegens mishande-
ling. De politiemensen werden door 
omstanders aangesproken dat er 
ruzie was. De politiemensen zagen 
de verdachte boven op een 20-jari-
ge Haarlemmer zitten en zagen dat 
deze man een paar klappen van de 
verdachte kreeg. De verdachte is in-
gesloten. In zijn fouillering werd een 
klapmes aangetroffen. De verdach-
te verklaarde dit even voor zijn aan-
houding voor 20 euro te hebben ge-
kocht van een onbekende. Het mes 
is inbeslaggenomen. Een onderzoek 
wordt ingesteld.

Rijbewijs Velsen-
se wegpiraat 
ingevorderd
Haarlem - Politieagenten reden 
maandagavond omstreeks 22.00 uur 
over de Amsterdamsevaart, toen zij 
een personenauto zagen die een 
andere auto rechts inhaalde. Vervol-
gens negeerde de bestuurder op de 
kruising Papentorenvest/Gedemp-
te Oude Gracht het rode verkeers-
licht. Even later sloeg de bestuurder 
de Oudeweg op, waar hij nog een 
rood verkeerslicht negeerde. De be-
stuurder reed verder 106 kilometer 
per uur waar 50 is toegestaan. De 
politie heeft de man, een 19-jarige 
Velsenaar, aangehouden. Zij rijbe-
wijs is ingevorderd. Tegen de man is 
proces-verbaal opgemaakt.

Wat is
er te 
doen

naar in het Teylers Museum tot en 
met 18 mei. Geopend van 10.00 tot 
17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00 
tot 1.700 uur.
Open dag Muzenhuis, Santpoort-
se Dreeft 1 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 16.00 uur.
Van 12.00 tot 16.00 uur lopen lief-
descupido’s door het winkelcen-
trum Velserbroek. Zij delen Valen-
tijnskaartjes uit waarop bezoekers 
kunnen aangeven waarom zijn of 
haar geliefde of dierbare een bloe-
metje verdient. 20 Winnaars krijgen 
donderdag 14 februari een bloeme-
tje thuis bezorgd door Rob van den 
Berg.
AV-festival in de grote zaal van 
het Schoter Scholengemeenschap, 
Sportweg Haarlem. Aanvang 14.00 
uur. Toegang gratis.
Open huis van het Apostolisch Ge-
nootschap, Laan van Berlijn 254 
Haarlem. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Kidz 
in da hood 8+. 14.45: Mio Fratello 
è Figlio unico. 16.45: César et Ro-
salie. 17.00: Eastern Promises. 19.00: 
Mio Fratello è Figlio unico. 19.15: I 
Served the King of England. 21.15: 
Eastern Promises. 21.45: Falkenberg 
Farewell.
Evenement Culinaire Winter in de 
Philharmonie Haarlem. Vanaf 15.00 
uur.
Concert Bach in de binnenstad in 
de Doopsgezinde kerk ingang Fran-
kestraat 24 in Haarlem. Aanvang 
17.00 uur. Vrijwillige bijdrage (richt-
bedrag 8,-).
Optreden Yanni en Carinna bij Co-
como in IJmuiden. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis.
Salsa Station Haarlem, perron 3a, 
wachtkamer 2e klasse. 20.00 uur 
proefles voor beginners. Workshop 
gevorderden 20.30 tot 21.00 uur.
SwingSteesjun Dance Classics 
op Station Haarlem, wachtkamer 
2e klasse, perron 3a. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Toegang 6,50 tot 21.00 
uur, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Leven met een onbekende. 20.30 
uur: Imperium
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: De voorstelling van Bou-
kje Schweigman & Theun Mosk kan 
wegens omstandigheden niet door-
gaan. In plaats daarvan wordt de 
film ‘I Served the King of England’. 
Aanvang 20.30 uur.
Optreden Stout! in Grand Café La 
Belle in IJmuiden. Vanaf 22.00 uur. 
Toegang gratis.
Shuffle in de Lichtfabriek Haar-
lem. Van 22.00 tot 04.00 uur. Kaar-
ten 10,-.

Zondag 10 februari

Wintersport(ruil)beurs SnowPla-
net Store in Velsen-Zuid. Open van 
09.00 tot 18.00 uur.
Open dag CIOS Haarlem van-
het ROC Nova College, Kennemer 
sportcenter, IJsbaanlaan in Haar-
lem. Van 09.30 tot 13.30 uur.
Tentoonstelling van de Birme-
se schilder Maung Maung Tin in 
de Doopsgezinde Gemeente Haar-
lem, Frankestraat/Peuzelaarsteeg in 
Haarlem. Tentoonstelling duurt tot 
10 maart.
Bezinningsbijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
IVN Zuid-Kennemerland orga-
niseert samen met recreatieschap 
Spaarnwoude een kinderexcur-
sie voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. 
Aanvang 11.00 uur. Het is de bedoe-
ling dat ouders niet mee gaan. Deel-
name gratis.
Evenement Culiaire Winter in de 
Philharmonie Haarlem. Vanaf 13.00 
uur. Optreden Storioni Trio in de 
kleine zaal om 15.15 uur.
Roofvogelshow bij boerderij Zorg-
vrij, Genieweg 50 Spaarnwoude. 
Tussen 13.30 en 15.00 uur op het 
weiland naast de boerderij. Toegang 
2,50.
Zingen met ‘To Be’ in de Groen-
marktkerk, Nieuwe Groenmarkt in 
Haalrme. Aanvang 14.00 uur. Entee 
een vrije gift.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Eastern 
Promises. 14.30: Kidz in da Hood 8+. 
16.30: Mio Fratello è Figlio unico. 
17.00: Falkenberg Farewell. 19.00: 
Mio Fratello è Figlio unico. 19.15: I 
Served the King of England. 21.15: 
Eastern Promises. 21.45: Falkenberg 
Farewell.
Stichting Dock en zorgcentrum 
Reinalda draaien de film ‘Chocolat’. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 3,50 
euro.
Optreden Nortada in zorgcentrum 
Schoterhof, Plesmanplein 10 Haar-
lem. Aanvang 14.30 uur. Entree 3,-.
Optreden Guaguin Ensemble in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Viva Voce zint in de Groenmarkt-
kerk, Nieuwe Groenmarkt 12 in 
Haarlem. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang 10,-, voorverkoop 9,-.
Joop Visser en Jessica van Noord 
in de Dorpskerk in Bloemendaal. 
Aanvang 16.00 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: foyerconcert met John 
the Revelator. Aanvang 17.00 uur. 
Toegang gratis. Om 14.30 uur de 
film ‘I Served the King of England’.
Martin de Paepe en Okieson in 
de Waag, Damstraat/Spaarne. Aan-
vang 17.00 uur.
Workshop Charleston tijdens Har-
lem Swing Night op station Haar-
lem. Workshop beginners van 18.00 

tot 19.00 uur. Vanaf 20.00 uur speelt 
er een live band.

Maandag 11 februari

Inloopochtend Posttraumatische 
Dystrofie in Kennemer Gasthuis-
zaal locatie Zuid, Boerhaavelaan 22 
Haarlem. 10.00-12.00 uur.
Uitwisselingsbijeenkomst over 
somberheid in wijkcentrum Binnen-
steeds, Nieuwe Groenmarkt 20 in 
Haarlem. Van 13.30 tot 15.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Mio 
Fratello è Figlio unico. 19.15: Zebra-
man MovieZone. 21.15: Eastern Pro-
mises. 21.45: Falkenber Farewell.
Guus Meeuwis treed op in de gro-
te aal van de Philharmonie Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 12 februari

Week van de Liefde in buurtcen-
trum de Til, Leidseplein 36 Haarlem. 
Er zijn diverse activiteiten te doen.
Inloopochtend voor rugpatiënten 
in het Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp. Van 10.30 tot 12.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Mio 
Fratello è Figlio unico. 19.15: I Served 
the King of England. 21.15: Eastern 
Primises. 21.45: Falkenber Farewell.
Informatieavond over drugver-
slaving bij Brijder Verslavingszorg, 
Spaarne 106 Haarlem. Van 19.30 tot 
22.00 uur.
Bijbelstudie ‘Vrede, vrijheid en ge-
nade’ is het onderwerp. Levend 
Woord Gemeente, Parklaan 21 Haar-
lem. Aanvang 19.30. Toegang gratis. 
Aan het eind wordt wel een collecte 
gehouden.
Stadsschouwburg Velsen: Veld-
huis & Kemper met ‘Tijd heeft alle 
zonden’. Aanvang 20.15 uur. Voor-
stelling is uitverkocht.
Guus Meeuwis treed op in de gro-
te aal van de Philharmonie Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.
Kees van Beijnum is te gast tij-
dens Literatuur in de duinen in de 
aula van de Hartenlustschool, Vij-
verweg 31 Bloemendaal. Aanvang 
20.15 uur. 

Woensdag 13 februari

WII-en in Bibliotheek Velsen van 
13.00 tot 17.00 uur.
Rondleiding tentoonstelling ‘Fo-
cus Marokko’, Centrale Bibliotheek 
Haarlem. Aanvang 11.30 uur. Toe-
gang gratis.
Doe-middag bij Techinisch en Ma-
ritiem College. Aanvang 10.30 uur.
Spelletjesmiddag voor blinden en 
slechtzienden in een pand aan de 
Amsterdamsevaart 268 in Haarlem. 
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Parkinson inloopmiddag, Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp. Van 14.00 tot 
15.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Kidz 
in da Hood 8+. 14.45: Mio Fratello 
è Figlio unico. 16.45: César et Rosa-
lie. 17.00: Eastern Promises. 19.00: 
Mio Fratello è Figlio unico. 19.15: I 
Served the King of England. 21.15: 
Eastern Promises. 21.45: Falkenberg 
Farewell.
Culturele middag. De heer en me-
vrouw Brouwer nemen u mee op 
reis door Noorwegen. Middag wordt 
gehouden in de Janskliniek, Ridder-
straat 32 in Haarlem. Van 14.30 tot 
16.30 uur. Toegang 2,-.
Paranormale avond in de Droom-
fabriek, Floresstraat 14 Haarlem-
Noord. Toegang 7,50.
Lezing over ‘Het geloof in de sa-
menleving’ door mevrouw dr. Helen 
Westgeest in Ontmoetingscentrum 
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 65 
Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang incl. koffie of thee 4,-.
Stadsschouwburg Velsen: Frank 
Boeijen. Aanvang 20.15 uur.
Optreden Het Groot Niet Te Vermij-
den in de grote zaal van de Philhar-
monie Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘I Served the King of 
England’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
De Gravin van Parma (try-out).

Donderdag 14 februari

Valentijnsfilmdiner in het Thalia 
Theater, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 19.00 uur. Toegang 
40,- incl. film en diner.
Filmschuur Haarlem: 19.00: No 
Country For Old Men première. 
19.15: Hallam Foe. 21.15: Lust, Cou-
tion. 21.30: Eastern Promises.
Sociaal Netwerkcafé Delftwijk 
in het moedercentrum, Generaal 
Spoorlaan 2 in Haarlem. Aanvang 
19.00 uur.
Informatieavond over leukemie 
in het Kennemer Gasthuis, locatie 
Zuid, Boerhaavelaan 22 Haarlem. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
De Kleine Patriot. 20.30 uur: De Gra-
vin van Parma (try-out).
Kammerorchester Carl Philipp 
Emanuel Bach & Quirine Viersen in 
de grote zaal van de Philharmonie 
Haarlem. Aanvang 20.15 uur. Om 
19.15 uur inleiding.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Assasinatin of 
Jesse James by the coward Robert 
Ford’. Aanvang 20.30 uur.
Love in Concert met Nick en Si-
mon in de Lichtfabriek in Haarlem. 
Van 20.30 tot 22.30 uur. Kaarten 25,-
zijn te koop via www.loveinconcert.
nl.

Donderdag 7 februari

Filmschuur Haarlem: 19.00: Mio 
Fratello è Figlio unico. 19.15: I 
Served the King of England. 21.15: 
Eastern Promises. 21.45: Falkenberg 
Farewell.
Toneelschuur Haarlem: 19.15 uur: 
Inleiding in Duisternis. 20.00 uur: In 
Duisternis. 20.30 uur: Hartstocht.
Laat in het duin. Excursie start om 
19.30 uur bij de voordeur van Duin-
centrum De Zandwaaier, Zeeweg 
Overveen. Verplicht aanmelden via 
www.npzk.nl of 023-5411129. Kos-
ten 2,50, 65+ 1,50.
Lezing over de monnik Thich Nhat 
Hanh in de Dorpskerk, Burg. En-
schedelaan 65 in Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. 
Leo van Doeselaar & Arno Born-
kamp in de grote zaal van de Phil-
harmonie Haarlem. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘I Served the King of 
England. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
023-5175858: Café: Good Dog Hap-
py Man. Aanvang 21.00 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 8 februari

Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d in Driehuis. Start 
kindertentoonstelling ‘Over Nach-
ten’. Tentoonstelling duurt tot en met 
10 augustus.
Wintersport(ruil)beurs SnowPla-
net Store in Velsen-Zuid. Open van 
09.30 tot 21.30 uur.
Werelddans presentatie bij ORO 
jeugd. Van 16.30 tot 17.30 uur in de 
Muzenzaal, Egelantier, Gasthuisvest 
in Haarlem.
Filmschuur Haarlem: 16.30: Mio 
Fratello è Figlio unico. 16.45: César 
et Rosalie. 19.00: Mio Fratello è Fi-
glio unico. 19.15: I Served the King 
of England. 21.15: Eastern Promises. 
21.45: Falkenberg. 
Inloopavond voor ouders en scho-
lieren bij Technisch en Maritiem Col-
lege aan de Briniostraat in IJmuiden. 
Van 19.00 tot 21.00 uur.
Klaverjassen StormvogelsTelstar, 
Zuiderkruisstraat 72 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Klaverjassen bij klaverjasvereni-
ging in dienstencentreum Water-
vliet, Doelmanstraat/Wijkerstraat-
weg in Velsen-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
SwingSteesjun Feestje op Stati-
on Haarlem, wachtkamer 2e klasse, 
perron 3a. Van 20.00 tot 01.00 uur. 
Toegang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 
8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Leven met een onbekende. 20.30 
uur: Imperium
Stadsschouwburg Velsen: Mark 
Rietman en Anne-Will Blankers in 
‘Moeder Courage’. Aanvang 20.15 
uur.
Tour D’ Eurob in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.15 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Rosenberg Family in de grote zaal 
Philharmonie Haarlem. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Flamencogroep La Prima-
vera. Aanvang 20.20 uur.

Zaterdag 9 februari

Wild observeren. Excursie start om 
07.30 uur bij informatiepaneel in-
gang Koevlak, Zeeweg in Overveen. 
Kosten 4,-. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl. Om 
11.00 uur start de wandeling Ge-
zonder door wandelen. Ingang Mid-
den Herenduin, Duin en Kruidber-
gerweg in Santpoort-Noord t.h.v. 
nr. 18. Kosten 15,-. Aanmelden via 
www.npzk.nl of 023-5411129. Don-
ker in de duinen. Start 16.30 uur bij 
ingang Midden Herenduin, Duin en 
Kruidbergerweg t.h.v. nr. 18. Kosten 
2,50, kinderen/65+ 1,50. Aanmelden 
verplicht.
Wintersport(ruil)beurs SnowPla-
net Store in Velsen-Zuid. Open van 
09.00 tot 18.00 uur.
Open huis bij het Technisch Ma-
ritiem College, Briniostraat IJmui-
den. Van 10.00 tot 13.00 uur. Die-
zelfde dag ook aan de Briniostraat 
van 10.00 tot 15.00 open huis bij het 
Maritiem College.
Vrijwilligersdag in de duinen in 
Overveen. Verzamelen parkeer-
plaats Koevlak Zeeweg in Overveen. 
10.00 tot 16.00 uur.
Sportinloop Spaarnehal, Fie Carel-
senplein 1 Haarlem. Van 09.45 tot 
11.00 uur. Kosten 3,50.
Open huis bij het Nova College, Ka-
naalstraat in IJmuiden. Van 10.00 tot 
15.00 uur.
Tentoonstelling over modern ont-
werp van een 18de eeuwse kunste-
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Uitnodiging Wijkplatformvergadering IJmuiden-Noord 
woensdag 13 februari 19.30 uur in de Spil

Op woensdagavond 13 februari aanstaande houdt het wijkplatform IJmuiden-
Noord haar maandelijkse vergadering in buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29. 
Tijdens deze vergadering praten we met de wethouder (of zijn vertegenwoordiger) 
en de politie over zaken als leefbaarheid en (sociale) veiligheid in de wijk IJmuiden-
Noord. Inbreng van mensen die in de wijk wonen is daarbij onmisbaar, daarom 
nodigen we u graag uit onze vergadering bij te wonen. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Het eerste half uur van onze vergadering is speciaal voor uw vragen, op-
merkingen of problemen gereserveerd.
De vergadering begint om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. 

De agenda:
1. Opening en rondvraag speciaal voor buurtbewoners 19.30 uur
2. Punten van en voor de politie 20.00 uur
3. Mededelingen en ingekomen post 20.10 uur

> Overlast bij speelplaats Lagerstraat.
4. Notulen vorige vergadering (10 okt.) 20.20 uur

met extra aandacht voor: 
> Parkeren rond Zeeveldt (Burg. Rambonnetlaan);
> Bouwplannen rond en in de watertoren;
> Uitbreiding AH
> Openbaar toilet in winkelcentrum
> Parkeerpaaltjes Wijk aan Zeeërweg

5. Het nieuwe wijkgericht werken
6. Roadrunner, een oplossing voor hangjongeren?
7. APV, wat willen we aanpassen/verbeteren
8. Rondvraag en afsluiting 21.30 uur
9. Einde 21.45 uur.

Voelt u zich in brede zin betrokken bij de wijk en wilt u zich daar actief voor inzet-
ten, bel dan naar Johan Zwakman, tel. 0255-521397. We verwelkomen u graag 
als wijklid. Bezoek ook eens onze website: www.ijmuidennoord.nl
Wilt u dat we u op de hoogte houden van onze activiteiten, geef dan uw e-mail 
adres door aan Johan.zwakman@ijmuidennoord.nl

Johan Zwakman, Voorzitter

Regionaal Kabaal en 
Festivalprijs handen inéén
IJmuiden - Het zat er al een tijd-
je aan te komen maar het is nu de-
finitief: er komt een bandwedstrijd 
voor de hele regio IJmond. De orga-
nisatoren van Regionaal Kabaal en 
de Festivalprijs zijn het met elkaar 
eens geworden. De wedstrijd gaat 
de naam IJmond Popprijs dragen. 
Regionaal Kabaal is een initiatief van 
de stichting Kunst en Cultuur Bever-
wijk en sinds zes jaar een begrip in 
Beverwijk en Heemskerk. Het aantal 
inschrijvingen fluctueerde de laatste 
jaren flink wat een reden werd om 
de inschrijvingsregio uit de breiden. 
De Festivalprijs, een initiatief van 
Beeckestijnpop, vindt al sinds 1987 
plaats in het Witte Theater op twee-
de Paasdag. Beeckestijnpop viert dit 
jaar zijn 30-ste editie en vond het tijd 
worden dat de Festivalprijs ook naar 
een hoger plan getild werd. En zie 
daar: de organisatoren Tobías Huve-
neers en Ron Mellies vonden elkaar 
en bedachten het concept voor de 
IJmond Popprijs. 
Drie voorrondes zullen er plaatsvin-
den in maart en april, verspreid over 
de drie gemeentes Velsen, Bever-
wijk en Heemskerk. De eerste twee 
ondersteunen het project financieel 

en met de laatste zijn nog onder-
handelingen gaande. Zo doet het 
Witte Theater mee in Velsen, De La-
geweg in Wijk aan Zee (gemeente 
Beverwijk) en de Nozem en de Non 
in Heemskerk. De finale vindt elk 
jaar in één van de drie gemeentes 
plaats. Dit jaar, voor de eerste keer, 
in het Witte Theater, waarschijnlijk 
op 29 april (Koninginnenacht). 
Het wordt voor bands zeer aantrek-
kelijk om zich in te schrijven want 
er zijn grote prijzen te winnen in de 
finale. Zo mag de winnaar Beeckes-
tijnpop (14 juni) openen, krijgt studi-
otijd  én  een volledige website, ont-
worpen en geprogrammeerd door 
Slem.nu en Kingsquare.nl. Maar er 
zijn meer prijzen te winnen: zo wordt 
er nog een optreden op het Visbak-
festival vergeven (8 juni), het Young 
Art Circus (5 juli) en het Koningin-
nefeest van Cafe Camille. En daar-
naast nog een fotosessie. 

Bands kunnen zich inschrijven tot 8 
maart door het sturen van een mail-
tje naar info@ijmondpopprijs.nl. Er 
wordt dan een inschrijfformulier en 
een reglement toegestuurd  zodat 
ze zich kunnen aanmelden. 

Jamsessie in de Zeewegbar
IJmuiden - Op zondag 10 febru-
ari is er weer een jamsessie in de 
Zeewegbar in IJmuiden, deze druk-
bezochte sessie zal ditmaal wor-
den geopend door de formatie Sto-
ne Def, die het afgelopen jaar is op-
gericht en hun sporen reeds hier en 
daar in de regio hebben laten zien 
en horen, kortom een aanrader voor 
de (blues) liefhebber. Aanvang van 

dit eerste setje rond 16.00 uur. 
Complete backline is aanwezig in-
clusief drumstel, instrumenten (ver-
geet de snoertjes niet) uiteraard zelf 
meenemen. Uiteraard is er weer 
huisgemaakte soep voor muziek en 
publiek. De Zeewegbar vindt u aan 
de Zeeweg in IJmuiden, bar open 
vanaf 15.00 uur. Meer informatie: 
old.captain@wanadoo.nl.

Orionweg 
tijdje zonder gas
IJmuiden - Bewoners van 87 wo-
ningen aan de Orionweg hebben 
het vorige week woensdagmiddag 
een paar uur zonder gas moeten 
stellen. Tijdens werkzaamheden aan 
het gasnet is een aftakking tijdelijk 
afgesloten door een verstopping in 
de ringleiding, waardoor de gas-
druk te laag was voor goede toe-
voer. Tussen een en vijf uur lag al-
le gastoevoer stil. Medewerkers van 
Nuon hebben de hoofdkranen in de 
betrokken woningen afgesloten tot 
het euvel was hersteld. Vervolgens 
hebben medewerkers van Nuon de 
gastoevoer in de woningen gecon-
troleerd en zo nodig geholpen met 
het inschakelen van de gastoestel-
len.

Tribute to Magic Slim in 
stage café Witte Theater
IJmuiden - Het geplande concert 
van Mother of Pearls is verplaatst 
naar zondag 17 februari. De Ttibute 
to Magic Slim Band is niet zomaar 
een gelegenheids bandje, maar een 
bluesjamband die bestaat uit vier 
gerenommeerde muzikanten waar-
bij ieder de blues van top tot teen 
door de aderen stroomt.
Het repertoire omvat songs uit de 
beste Chicagoblues traditie, en veel
nummers van de legendarische 
bluesman Magic Slim, die jaren ge-
leden met zijn band de Teardrops 
het Witte Theater op zijn kop zette.
De line-up vanmiddag is: Ronald 
Oor, één van de beste sessiedrum-

mers, Harry de Jong bassist, Har-
ry van Dorth, gitarist van Fat Henry 
and the Fuzzy licks, Robbert Fossen, 
onder andere Crossroads Deal en 
van de Robbert Fossen Blues Band, 
heeft net zijn eerste cd uitgebracht, 
en begeleide Chick Rodgers op haar 
tour in europa. 
Of deze band ook het stage café kan 
laten ontploffen, als destijds Magic 
Slim kunt u met eigen ogen en oren 
komen bewonderen, want dat het er 
weer dampend aan toegaat is van-
zelfsprekend. 
Het concert begint om 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden.

Marlot met het manuscript van ‘Een donkere gestalte’

Marlot schrijft een boek
IJmuiden – Marlot Bakker (11), 
leerling van groep acht van basis-
school de Vuurtoren (locatie Sluis-
wijk) schreef een spannend boek: 
‘Een donkere gestalte’. Vorig jaar 
moest ze op school een klein ver-
haaltje schrijven over het koffertje 
van Prinsjesdag. Ze had de smaak 
te pakken en dacht: ik ga een boek 
schrijven. Marlot heeft veel fantasie, 
schreef altijd al graag maar deed 
daar verder niets mee. Marlot had 
veel inspiratie: ze ging achter de 
computer zitten en het verhaal rol-
de er zo uit. Het ging eigenlijk van-
zelf. Ze deed ruim een maand over 
het schrijven van het boek. Het is nu 
nog een samengebonden manus-
cript, maar juf Daniëlle en juf Mo-
nique gaan haar helpen om er echt 
een boek van te maken, met een 

mooie kaft er omheen. Het boek 
gaat over drie vrienden, die te ma-
ken krijgen met een schaduwgestal-
te. Die wil de hoofdpersoon, Domi-
nique, iets aandoen. De hoofdfiguur 
lijkt wel een beetje op Marlot: zij is 
dol op avontuur. Zelf leest ze graag 
de boeken van Carry Slee. Er zijn 
meerdere exemplaren van het boek 
en de klasgenoten uit groep acht la-
zen het ook. ,,De één zei: het is niet 
echt mijn smaak’’, vertelt Marlot. 
,,Een ander vond het geweldig en zei 
dat ik net een echte schrijfster ben.’’ 
Ze is al met haar tweede boek be-
zig, waar ze nog geen titel voor heeft 
maar dat net zo spannend wordt als 
het eerste. 
Marlot weet het zeker: ze wordt la-
ter schrijfster. Nu nog een uitgever. 
(Carla Zwart)

IJmuiden – Ravey was echt een 
cadeautje: Nancy was al elf weken 
zwanger, toen ze er achter kwam. 
De blijdschap was er niet minder 
om. Ook bij grote zus Destiny. Zij 
wilde wel graag nog een broertje 
of zusje, maar durfde dat niet aan 
haar papa te vragen. Daarom vroeg 
ze het maar aan Sinterklaas. En dat 
is goed gelukt, want twee dagen na 
zijn verjaardag was Ravey er. 
Nancy had een goede zwanger-
schap, ze moest wel eerder stop-
pen met werken vanwege bekken-
instabiliteit. Maar dat was gelukkig 

Aangenaam

Geboren: Ravey Jaden Vuyk
Zoon van: Nancy en Chris Vuyk
Broer van: Destiny (6) en Jason 
(4)
Geboren op: 7 december 2007 om 
12.34 uur
Geboortegewicht: 4090 gram

niet zo erg als bij haar vorige twee 
zwangerschappen. De uitgerekende 
bevallingsdatum was 24 november, 
maar Ravey bleef mooi zitten waar 
hij zat. Daarom werd de natuur een 
handje geholpen met een inleiding 
in het Beverwijkse Rode Kruis Zie-
kenhuis. Op 7 december uur wa-
ren Nancy en Chris daar rond 8.00 
uur, om 10.00 uur ging Nancy aan 
het infuus. Een dikke twee uur la-
ter was Ravey er, gezond en wel. 
Nancy ging onder de douche en 
Chris ging Destiny en Jason opha-
len. Die waren thuis gebleven, bij 
oma. Ze waren niet naar school ge-
gaan, daarvoor vonden ze het veel 
te spannend. Zo kon het gebeuren 
dat Nancy en Chris die ochtend met 
z’n tweetjes het ziekenhuis binnen-
liepen om er diezelfde middag met 
zijn vijven weer uit te komen. De 
auto was gelijk vol. Nancy en Chris 
wisten van tevoren dat het een zoon 
zou worden, ze hadden dit niet aan 
de kinderen verteld. Wel hadden 
ze verteld dat als het een zusje zou 
worden, het dan bij Destiny op de 
slaapkamer zou komen. Een broer-
tje zou bij Jason op de kamer ko-
men, in een stapelbed. Jason wil-
de daarom maar één ding weten: 
,,Gaan we nu meteen dat stapelbed 
kopen?’’ Ravey is een heel tevre-
den mannetje met een eigen sche-
ma, waar je de klok op gelijk kunt 
zetten. Hij draait mee in het gezin 
alsof hij er altijd al is geweest. Des-
tiny en Jason zijn dol op hun broer-
tje en dat is wederzijds. Als Ravey 
zijn grote zus en broer ziet, dan be-
gint hij helemaal te stralen. (Carla 
Zwart)

Film ‘I Served the King of 
England’ in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 7 om 20.30 
uur, zondag 10 februari om 14.30 uur 
en woensdag 13 februari om 20.30 
uur draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden de film 
‘I Served the King of England
Jan Dítě blikt na een lange gevan-
genisstraf vanuit zijn nieuw verwor-
ven vervallen herberg terug op zijn 
bijzondere leven vol amoureuze ver-
wikkelingen en oorlogsperikelen. In 
flashbacks zien we hoe hij zich be-
gin jaren ‘30 in Praag met de op-
komst van het Nationaal Socialis-

me weet op te werken tot succes-
vol hotelier. Zijn langgekoesterde 
droom komt uit: geld, rijkdom, vrou-
wen en bier. Hij ontmoet de Duitse 
Liza, vurig aanhangster van Hitler, 
en trouwt met haar. Zo belandt Jan 
aan de foute kant. Hij geniet in alle 
naïviteit met volle teugen van de ge-
neugten die het rijke leven met zich 
meebrengt. Maar zijn hang naar 
rijkdom komt hem uiteindelijk zeer 
duur te staan.
Toegang: 6 euro, 4 euro met WT-
kortingspas.

Gratis optredens
Haarlem - Subbacultcha presen-
teert zondagavond twee mooie 
groepen in het Patronaat Café. The 
Cuties (zie foto) presenteren hun 
nieuwe album aan het Haarlem-
se publiek: Ah Ah Aah (Livingroom 
Records). De Zweedse formatie Tal-
king to Teapots maakt eigenzinnige, 
hier en daar experimentele & altijd 
zeer luisterbare muziek (‘pop in dis-
guise’) in een terrein ergens tussen 
the Mothers of Invention en Blur - 
jawel, dat kan echt!
Aanvang 21.30 uur en de entree..... 
gratis!

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?
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Bel 0255-533900
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Bel 0255-533900Bel 0255-533900
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Hans de Booij is terug 
van (nooit) weggeweest
Velsen - Hans de Booij scoorde in 
de jaren ’80 een megahit met ‘An-
nabel’ - het wordt niets zonder jou, 
Annabel’. Daarna was het lange tijd 
stil rondom de hitzanger. Na enke-
le jaren in betrekkelijke rust te heb-
ben doorgebracht, is hij terug met 
een nieuwe cd ‘Emocratie’ en een 
gelijknamig theaterconcert. Een ge-
rijpte, gelouterde De Booij is zondag 
24 februari (20.30 uur) te zien in het 
Thalia Theater.
Na een opleiding Kleinkunst in Ant-
werpen maakt Hans de Booij in 1981 
via zijn grote voorbeelden Ramses 
Shaffy en Boudewijn de Groot zijn 
entree in de muziekwereld. Twee 
jaar later verovert hij de harten van 
het publiek met zijn debuutalbum 
‘Hans de Booij’ met daarop hits als 
‘Een vrouw zoals jij’, ‘Thuis ben’, ‘Ik 
hou van alle vrouwen’ en ‘Annabel’ 
(geschreven door Boudewijn de 
Groot). Zijn plaat staat maar liefst 
65 weken in de Top 100. En met zijn 
theaterconcerten oogst de zanger 
grote successen.
Na een aantal succesjaren houdt De 
Booij de showbusiness voor gezien. 
Hij emigreert naar de Antillen en 

wijdt zich volledig aan het schrijven 
van boeken en schilderen. Geduren-
de die twaalf jaar van betrekkelijke 
rust, blijven er wel allerlei melodieën 
door het hoofd van de zanger spo-
ken. Dit theaterseizoen wordt Hans 
de Booij 50 jaar en is het precies 25 
jaar geleden dat hij als zanger de 
planken betrad. Een mooi moment 
om terug te keren naar het liedjes-
front. En dat doet Hans de Booij in 
stijl. Met een boek ‘De laatste jaren 
van onsterfelijkheid’, een nieuwe cd’ 
én een theatertournee. ‘Emocratie’ 
zit vol betoverende en ontroeren-
de liedjes, variërend van ingetogen 
en intiem, tot uitbundig en expres-
sief. Hans de Booij is ijzersterk te-
rug en laat horen dat hij nog altijd 
tot de topvertolkers van het kwali-
teitsvolle Nederlandse lied behoort. 
De Booij is poëtisch en messcherp 
in zijn teksten. Hans de Booij is te-
rug van (nooit) weggeweest.
Prijs: 21,50 euro, inclusief gardero-
be en pauzedrankje. Locatie: Thalia 
Theater, Breesaapstraat 52 te IJmui-
den. Info Stadsschouwburg Velsen, 
0255-515789 of reserveer via  www.
stadsschouwburgvelsen.nl

Cursus voor familieleden 
van mensen met dementie
Regio - Dementie is een ingrijpen-
de ziekte. De ziekte brengt veel zor-
gen met zich mee over de toekomst 
en de verzorging van uw partner of 
ouder vraagt veel aandacht en ener-
gie..
Op 11 maart start een wekelijkse 
cursus voor familieleden van men-
sen met dementie in IJmuiden. Er 

zijn geen kosten aan verbonden. Er 
zijn zeven bijeenkomsten en de cur-
sus vindt ’s middags plaats.
Neem voor meer informatie of aan-
melden voor de cursus, contact op 
met de begeleiders van de groep: 
mevr. Ariet Pol, Zorgbalans, telefoon: 
0255-534044 of dhr. Hans Maurits, 
GGZ Dijk en Duin, 0251-665601.
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkda-
gen is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 
uur, op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag 
vanaf 10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apo-
theek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 
in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

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

Driehuis - Na ruim dertig jaar bij 
het Pieter Vermeulen Museum te 
hebben gewerkt, neemt Piet Magré 
volgende maand afscheid van het 
museum. Piet, die inmiddels het ge-
zicht van het museum is geworden, 
vindt het tijd voor iets anders. De 
educator wil zich straks als freelan-
cer ook in de natuur en milieu hoek 
vestigen als adviseur gericht op het 
ontwikkelen van activiteiten rond 
natuur, cultuur en erfgoed educa-
tie. Het museum betreurt zijn beslis-
sing maar begrijpt de achterliggen-
de reden.
Magré, die in 1977 in dienst van de 
gemeente begon als medewerker 
natuur educatie, heeft moeite met 
het gedwongen afscheid van het 
pand aan het Moerbergplantsoen.
Het museum moest in december het 
pand aan het Moerbergplantsoen 
verlaten om plaats te maken voor 
nieuwbouw. Heel zonde, ook met de 
wetenschap dat er in 2000 een grote 
renovatie plaatsvond die het muse-
um nog aantrekkelijker maakte. De 
gemeente heeft aangegeven dat er 
ruimte is voor een nieuw museum 
bij het kennemermeer maar voorlo-
pig is het nog niet zover. Er is nog te 
veel onduidelijkheid over de uitvoe-
ring van de kustvisie. Voor het mu-
seum, dat jaarlijks zo’n 12000 men-
sen en met name kinderen bereikt, 
is daarmee de zoveelste onzekere 
periode aangebroken. 
Met grote inzet van een groep hard-
werkende vrijwilligers en de mede-

werking van diverse gemeentelijke 
ambtenaren heeft de stichting het 
oude pand van de Jan Campert-
school in Driehuis kunnen betrek-
ken. 
In dit pand zijn de mogelijkheden 
beperkt en is dus geen plaats voor 
een vaste tentoonstelling. Het mu-
seum hoopt daarom zo snel moge-
lijk een definitieve locatie te kunnen 
betrekken zodat een groot deel van 
de collectie weer in de vorm van een 
vaste tentoonstelling voor publiek 
toegankelijk is.
Er is de afgelopen 30 jaar genoeg 
met het museum, dat al ruim 55 jaar 
bestaat, gesold en het is tijd voor 
duidelijkheid vindt Magré die straks 
vooral zijn collega’s en het contact 
met de vrijwilligers zal missen. In de 
tijd dat Magré bij het museum werk-
te is het museum te vaak met sluiten 
bedreigd. Woensdag 6 februari zal 
de tijdelijke locatie worden geopend 
met de kleuter tentoonstelling ‘Over 
Nachten’. Het wordt de 15e en te-
vens laatste keer dat Piet de ope-
ning van een nieuwe tentoonstel-
ling voor zijn rekening neemt. His-
ke Brouwer en Gerda Ransijn zullen 
straks de functie van educator van 
Piet overnemen.
Op donderdag 6 maart is er, voor ie-
dereen die dat wil, de gelegenheid 
om afscheid te nemen van Piet Ma-
gré. Vanaf 16:00 uur is iedereen wel-
kom in de tijdelijke locatie van het 
museum, de Driehuizerkerkweg 34d 
in Driehuis.

Pieter Vermeulen Museum
Na dertig jaar afscheid 
van Piet Magré

De laatste dag aan het Moerbergplantsoen

Aanhouding
gesignaleerde
Velsen-Zuid - Politiemensen hiel-
den eind vorige week een 38- jari-
ge man uit Hoogezand aan. De man 
werd in zijn auto aangetroffen in het  
recreatiegebied Spaarnwoude. 
Bij navraag bleek hij gesignaleerd 
te staan omdat hij DNA moest afge-
ven. Ook bleek dat hij een ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid heeft tot 
9 september 2008, dat de APK van 
zijn auto was verlopen en dat de au-
to niet verzekerd was. 
De bestuurder is aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau, waar DNA is afgenomen. Voor 
de overige zaken wordt  proces-ver-
baal opgemaakt.

Getuigenoproep
IJmuiden - De politie is op zoek naar 
mensen die getuige zijn geweest 
van een autobrand in de Kromhout-
straat op 27 januari jongstleden. 
Rond 04.20 uur die nacht werd bij 
de politie gemeld dat er in een par-
keervak in de Kromhoutstraat een 
bedrijfsauto in brand stond. De po-
litie is natuurlijk onmiddellijk op on-
derzoek uitgegaan.
Omdat nog niet duidelijk is of deze 
auto in brand is gestoken, wil de po-
litie in contact komen met eventue-
le getuigen die op 27 januari tussen 
4.00 en 4.30 uur in de Kromhout-
straat zijn geweest en mogelijk iets 
verdachts hebben gezien. 
Getuigen worden verzocht contact 
op te nemen met de politie in Velsen 
via 0900-8844.

IJmuidenaar 
gewond door 
val van balkon
IJmuiden - Een 21-jarige inwoner 
van IJmuiden raakte vorige week 
donderdag vlak voor middernacht 
ernstig gewond toen hij van een bal-
kon op de eerste verdieping van een 
hotel aan de Houtmanstraat viel. 
Het slachtoffer was met vrienden in 
een algemene ruimte van het ho-
tel, toen zij als geintje een vriend 
van hen, die aan de overkant van de 
straat woonde, wilden wakker ma-
ken. Het slachtoffer liep het balkon 
op en gooide een ei naar de over-
kant, maar verloor zijn evenwicht en 
viel. Hij is met spoed overgebracht 
naar het VU-ziekenhuis in Amster-
dam, waar hij in kritieke toestand is 
opgenomen.

De sponsor van de avond en de thuiskok

Roparun voor de vijftiende keer
Velserbroek - Voor de vijftien-
de keer doet een team van Unie 
Events (teamnummer 15) mee aan 
de Roparun. Dit is de langste esta-
fetteloop van de wereld! De loop is 
bedoeld om de aandacht te vestigen 
op de hulp aan terminale kanker-
patienten, van klein tot groot. Unie 
Events bestaat uit een groep mede-
werkers van de Technische Unie, die 
bij diverse vestigingen in het land 
werken
De loop gaat de zaterdag voor Pink-
steren van start in Parijs naar Rot-
terdam, met ’s maandags Twee-
de Pinksterdag de aankomst op de 
Coolsingel, over secundaire en ter-
tiaire wegen en gaat dag en nacht 
door. Een team bestaat uit acht lo-
pers en minimaal twee fietsers. Om 
het team onderweg te vervoeren en 
hun van eten en drinken te voorzien 
gaan er nog chauffeurs, fysiothera-
peuten en verzorgers mee.
De loop is 534 kilometer lang en 
het team doet hier ongeveer 39 uur 
over. Naast deze sportieve uitdaging 
is natuurlijk het het hoofddoel om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen.
De teams zorgen door lokale acties 
dat ze geld inzamelen om de pal-
liatieve zorg, ook in deze regio, te 
realiseren. Vorig jaar brachten de 
teams een bedrag van  ruim 3,7 mil-
joen euro op.
Johan van den Brink uit Velser-
broek, sinds vorig jaar voorzitter van 
de Stichting Unie Events, heeft dit 
jaar het getal 15 als wervingsthema 
centraal gesteld met als doel om dit 
jaar een bedrag van 151.515,15 eu-
ro bijeen te krijgen. ,,Wat geweldig 
zou zijn als wij dat ook weten te re-

aliseren.”
Afgelopen zaterdag ging in Velser-
broek de eerste van een 15-tal ac-
tiviteiten van start die de komende 
weken tot aan de start van de Ropa-
run door de teamleden worden ge-
organiseerd.
Johan en zijn vrouw Karin organi-
seerden een sponsordiner. Dit met 
de geweldige ondersteuning van 
een groot aantal winkeliers uit win-
kelcentrum Velserbroek, die daar-
mee onderstrepen dat er op kleine 
loopafstand van elkaar, uitstekende 
verse producten te halen zijn voor 
de bereiding van een heerlijk diner. 
Maar ook dat zij het goede doel een 
warm hart toedragen!
Chris Reyman Hinze van Vinch Vast-
goedbeheer uit Haarlem sprak het 
idee zo aan, dat hij voor hem en een 
4-tal relaties direct alle kaarten voor 
de tien personen kocht. 
Spronk Groentespeciaalzaak, Keur-
slager Theo van Haaster, Viscenter 
Velserbroek en Kaas en Zó, zorgden 
voor de verse en kwalitatief méér 
dan uitstekende ingrediënten voor 
de diverse amuses en gangen van 
het diner. Gall & Gall, Graaman nam 
het bijpassende wijnarrangement 
op zich.
Terwijl bloemsierkunst Rob van den 
Berg zorg droeg voor de tafelaan-
kleding. De vijf tafelstukjes  kon-
den aan het eind van de geslaagde 
avond aan de dames worden mee-
gegeven als herinnering. 
Met de opbrengst van bijna 1.100 
euro van deze avond, voor diner en 
aanvullende sponsoring is een goe-
de stap gezet in de richting van het 
uiteindelijke doel!

‘t Mosterdzaadje
Robert Valter door Europa 
en het Gauguin Ensemble
Santpoort-Noord - In ’t Mosterd-
zaadje laat Robert Valter op vrijdag 
8 februari om 20.15 uur zijn nieuwe 
programma ‘Tour d’Eurob’ horen. 
Samen met accordeonist André Vro-
lijk en bassist Jasper Teule neemt de 
pianist en zanger Robert Valter ons 
mee op een muziekreis door Europa. 
Chansons uit Frankrijk, Italië, Span-
je, Portugal en ook het Nederlands-
talig lied.
Wie eerder een concert van Robert 
Valter en zijn ensemble heeft mee-
gemaakt zal ook dit concert niet wil-
len missen. Deze zanger, dichter, 
pianist en componist weet met zijn 
warme en volle stemgeluid en de 
zeggingskracht van mooie liedjes 
iedereen te boeien.
Jarenlang schitterde hij in hoofdrol-
len van musicals maar na zes jaar 
Joop van den Ende, werd hij door 
een visuele handicap gedwongen 
de overstap naar de kleinkunst te 
maken. Robert Valter zet samen 
met de zeer professionele musici 
André Vrolijk en Jasper Teule  een 
programma neer dat  tot ieders ver-
beelding spreekt. Zijn verhalen en 
feilloze taalbeheersing, maken het 
geheel tot een groot feest. Zie ook 
www.robertvalter.nl 
Op zondag 3 februari om 15.00 uur 
komen de klarinettiste Yfynke Hoo-
geveen en de pianiste Loes van Ras 
helemaal uit Groningen gereden om 
in ’t Mosterdzaadje concert te ge-
ven. Zij voeren werk uit van Saint-
Saens, Brahms, Schumann, Berg, 
Debussy en Poulenc.
Samen vormen ze al 14 jaar samen 

het Gauguin Ensemble en zijn voor 
de komende drie jaar aangesteld als 
ambassadeur van de klassieke mu-
ziek in het Noorden. Zij treden op 
in binnen- en buitenland en waren 
onlangs vanuit het Concertgebouw 
te beluisteren op radio 4. Vorig jaar 
verscheen hun CD ‘Four Move-
ments’. Regelmatig werken de am-
bassadeurs ook samen met andere 
instrumentalisten om hun repertoire 
keuze te vergroten.  
Ze openen het concert met een 
prachtige sonate van Saint Saens, 
waarna pianosolo een Intermezzo 
van Brahms. Dan de beroemde Fan-
tasiestücke van Schumann. Muziek 
die nooit verveeld. Verrassend na 
de pauze de vier stukken van Alban 
Berg. Bijna honderd jaar geleden 
geschreven en nog altijd klinkt het 
nieuw in de oren.
Deze muziek is echt zeer geschikt 
om in concert te beluisteren en ze-
ker als het door topmusici gespeeld 
wordt. Tussen Berg en Poulenc in 
soleert Loes met een dans van De-
bussy. Tot slot dan de zeer gelief-
de sonate van Poulenc. Hij schreef 
dit werk ter nagedachtenis aan zijn 
vriend, de Franse componist Honeg-
ger. De sonate werd echter uitge-
voerd op de begrafenis van Poulenc 
zelf door Benny Goodman en Leo-
nard Bernstein. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang is 
de zaal open. Toegang is vrij, een 
bijdrage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Klarinettiste Yfynke Hoogeveen en de pianiste Loes van Ras 

Jaarverslag KNRM
Regio - In het jaarverslag van de 
KNRM is te lezen dat men meer dan 
ooit in touw is geweest om mensen 
in nood op het water bij te staan. 
Gemiddeld moesten reddingboten 
vijf keer per dag uitvaren om water-
sporters, beroepsvarenden en an-
dere watergebruikers bij te staan. In 
Nederland heeft de KNRM in 2007 
1795 actie ondernomen om totaal 
3419 mensen en 60 dieren te red-
den. 
De stijging van het aantal aanva-
ringen is opvallend te noemen. De 
KNRM is daarom een voorlich-
tingscampagne begonnen met het 
thema ‘zichtbaarheid’. De slogan is 
‘Zien en gezien worden’. De KNRM 

geeft informatie over hoe een schip 
beter zichtbaar kan zij op het wa-
ter. Niet alleen voor andere sche-
pen, maar ook voor hulpdiensten als 
de KNRM. Problemen op het water 
ontstaan voornamelijk door motor-
storingen en navigatiefouten.
De KNRM bestaat uit circa duizend 
professionele vrijwilligers verdeeld 
over verschillende stations. De vier 
drukste stations waren die in Hui-
zen, Scheveningen, Noordland en 
Lauwersoog. Bijna net zo belang-
rijk als de vrijwilligers zijn de Red-
ders aan Wal, de donateurs, waar 
de KNRM er eigenlijk nooit genoeg 
van heeft. Kijk eens op www.knrm.nl 
voor het reclamefilmpje. 

foto: Co van Vliet

Nationale Voorleeswed-
strijd Bibliotheek Velsen
Velsen - Net als in voorgaande ja-
ren wordt ook dit jaar de Nationa-
le Voorleeswedstrijd georganiseerd, 
een leesbevorderingproject voor 
kinderen uit groep 7 en 8 van de ba-
sisschool. Ook de kinderen uit Vel-
sen doen mee. Iedere basisschool 
heeft zijn beste voorlezer gekozen, 
die in de voorronde in bibliotheek 
Velsen tegen elkaar zullen strijden. 
Dit jaar is bibliotheek Velsen zowel 
gastvrouw voor de voorronde als de 
regionale finale! 
Bibliotheek Velsen geeft een eigen 
invulling aan de voorrondes in on-
ze regio. Is het gebruikelijk om voor 
te lezen aan ouders en bekenden? 
Wij vinden dat het uitdagender kan. 
Onze vier kandidaten strijden voor 
een publiek van klasgenoten. Elke 
voorlezer neemt zijn of haar groep 
mee om zich te laten aanmoedi-

gen. De bibliotheek verwacht dan 
ook een fanatiek en enthousiast pu-
bliek compleet met spandoeken en 
yell! Laat de strijd tussen de scholen 
maar beginnen. 
Maar tijdens de stilte komt het er-
op aan, dan wordt er ademloos ge-
luisterd naar de kwaliteiten van de 
voorlezer. Want allemaal willen ze 
die ene plaats  in de regionale fi-
nale bemachtigen. Wie met de eer-
ste prijs naar huis gaat en doorgaat 
gaat naar de regionale ronde, hangt 
af van de driekoppige jury.
Iedere voorlezer krijgt aan het einde 
van de ochtend een oorkonde. De 
supporters krijgen een kleine ver-
rassing, die beschikbaar is gesteld 
door ProBiblio. Datum: Woensdag-
ochtend 13 februari  van 9.30 tot 
10.30 uur. Locatie: Centrale Biblio-
theek. Het evenement is besloten.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
Wijksteunpunten en KBO afd. 
Velsen.
Geen activiteiten bekend.
ANBO Nieuws afd. IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid, 0255-
510797, 06-22197237
Geen activiteiten bekend.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 1.230 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. Activiteiten worden ge-
geven van 13.30 tot 15.30 uur. Vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur 
computerles. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. Op 
Vrijdagmorgen is iedereen welkom 
voor computerles, de 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 woensdag 13 februa-
ri: kerriesoep, broccoli met gordon 
bleu en vruchtenyoghurt als des-
sert. vrijdag 15 februari: tomaten-
soep, boerenkool met worst en tira-
misu toe. Aan het eind van de maal-
tijd altijd een kopje koffie. 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.
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,-. ‘s middag op 
donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag.
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.
Erwtensoep op woensdag 20 fe-
bruari. Van 12.00 tot 12.45 uur. Kos-
ten 1,50 per kom.
Midwinterkienavond woensdag 
13 februari. 
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 dinsdag 12 februari: pit-
tige tomatensoep, chili con carne, 
vanille yoghurt met ananas en slag-
room. Vrijdag 15 februari: kippen-
soep, hachee, aardappelen en rode 
kool, bitterkoekjesvla met slagroom 
en koffie met slagroom. Kosten 4,50. 
Aanvang 12.30 uur. Reserveren voor 
maandag 11 februari 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,- in-
cl. 
Winterkien vrijdag 29 februari. Aan-
vang 19.30 uur. Kosten 3,30 inclusief 
2 kienronden en koffie en thee.
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.
Door het groeiende aantal heren 

dat bij het woon- en zorgcentrum 
wil zij een creatieve middag orga-
niseren. B.v. figuurzagen, schilderen 
enz. Deze middagen zullen plaats 
gaan vinden elke eerste dinsdag van 
de maand van 14.00 tot 17.00 uur. 
Creatieve middag Carnaval, 
woensdag 13 februari om 14.30 uur.
After Party carnaval met De Schol-
lekoppen. Aanvang 18.30 uur op 
donderdag 14 februari. 
Menu van de dag: mosselen, don-
derdag 14 februari om 12.30 uur.
Menu stamppot hetel bliksem 
woensdag 20 februari. Aanvang 
12.30 uur.
Muziekmiddag Plaatjes van de 
heer van Gelder. Woensdag 27 fe-
bruari om 15.00 uur.
Menu van de dag Bruinebonen-
soep met roggebrood. Donderdag 
28 februari om 12.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Er is nog plaats voor nieuwe le-
den bij: koersbal, sjoelen, volksdan-
sen/darten, koor, klaverjassen/rum-
micup, meer beegen voor ouderen, 
klaverjasles, gezelligheidskoor en 
open tafel.
Winterkien, zondag 10 februari. 
Kaartverkoop startvrijdag 25 januari 
vanaf 10.00 uur aan de bar. 
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. 
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.
Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, ieder woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf 
16.00 uur bent u welkom. Opgeven 
maandagmorgen tussen 9.00 en 
10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023 5384997 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

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.

Het buurthuis is op zoek naar een baliemedewerkster op vrijwillige basis 
op donderdagmiddag. Werktijden zijn van 13.00 tot 17.00 uur. Tevens zijn zij 
ook op zoek naar een tuinman m/v voor het snoeiwerk.
Jazzdance voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar van 16.00 tot 16.50 uur. 
Voor kinderen van 7 tot 10 jaar van 17.00 tot 17.50 uur en voor kinderen van 
10 tot en met 13 jaar van 18.00 tot 18.50 uur. Kosten 26 euro voor 10 les-
sen. Kinderen kunnen vanaf nu tot 2 maart inschrijven.

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

Gezellige rommelmarkt van 12.00 tot 15.00 uur. De entree is gratis en de 
koffie staat klaar.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 

Introcursus succes. Daarom wordt deze uitgebreid van 6 naar 12 lessen. 
Cursus kost 117,50 voor 12 lessen, exl. 20 euro voor het cursusboek. Cursus 
kan worden aangepast voor kinder van groep 7 en 8 basisschool.
Het buurthuis is op zoek naar een docent digitale fotobewerking. Tevens 
zoeken zij ook vrijwilligers voor het daglijks reilen en zielen.
Ieder maandagavond wordt er om 19.30 uur gedart. Deelname kost 6 euro 
per maand.

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

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl

Week van de Liefde bij tiener- en jongerencentrum Branding. Liefde, sek-
sualiteit, voorbehoedsmiddelen en soa’s komen aan bod. Zaterdag 9 febru-
ari Urban Disco met rapcontest voor 12 t/m 18 jaar. Van 20.00 tot 24.00 uur. 
Toegang 1,-. Deelnemers rapwedstrijd gratis. Woensdagmiddag meiden-
club met o.a. spel over versieren. Woensdag 13 februari, film en discussie 
over ‘Loverboys’. Van 19.00 tot 21.30 uur. Toegang gratis. Vrijdag 15 februari 
Young Ones disco. 10 t/m 13 jaar. Van 19.00 tot 21.30 uur. Toegang 1,70 incl. 
een gratis consumptie. De Branding, Betelgeuzestraat IJmuiden.
ZoMiPo om 14.00 uur. Optreden La Musiquette. Toegang 3 euro.

Nieuws uit de
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Dierenleed
Velsen - Bij Dierenambulan-
ce Velsen, Kromhoutstraat 54-
12 in IJmuiden, telefoon 0255-
533239, zijn deze week de vol-
gende dieren gemeld. U kunt ook 
kijken op: www.dierenambulan-
cevelsen.nl.

Vermist:
* E.K.H. kater, ongeholpen, 1,5 jaar, 
rood, voorpten rood, plukjes wit, 
tussen de teentjes rood, achterpo-
ten rood, ertussen rood, voetzool-
tjes roze, rug rood, buik wit, borst 
rood met witte haartjes, staart rood, 
snoet rood met litteken, ogen groen 
met zwarte lijntjes, oren rood, neus 
roze, snorharen wit. Weertstraat 
IJmuiden.
* E.K.H. kater, geholpen, 18 jaar, wit 
lapjes, haar is langer, voor- en ach-
terpoten wit, tussen de teentjes wit, 
voetzooltjes roze, rug grotere vlek-
ken, buik, borst, befje wit, staart wit/
beige met vlekken, snoet wit, ogen 1 
goudkleurige vlek, oren gevlekt bei-
ge/zwart, neus zacht roze, snorha-
ren wit, kater heeft een ijzeren plaat 
in linker voorpoten. Heeft bandje 
met zendertje en naam om en mist 
zijn linkeroog. IJsselstraat IJmuiden.
* E.K.H. Abbesijn, 2 jaar, geholpen 
poes, wildkleur (bruin), ogen groen/
geel, neus roze, snorharen wit, gro-
te oren, haren drie kleuren. Kerkweg 
Spaarnwoude.
* E.K.H. poes, geholpen, 2 jaar, goud-
bruin/grijs cypers, voor- en achter-
poten witte voetjes, rug goudbruin/
grijs/zwart, borst streepje wit, staart 
goudbruin/zwart/grijs, met zwart 
puntje, snoet cypers met wit vlek-
je, snorharen wit. Terrasweg Sant-
poort-Noord.
* E.K.H. poes, geholpen, 19 jaar, bei-
ge/bruin/zwart cypers gestreept, 
voor- en achterpoten beige/bruin 
cypers, rug buik, borst, befje en 
staart beige/bruin cypers, snoet 
beige/bruin/zwart, ogen groen, oren 
beige/bruin/zwart, neus donker. 
Kaplanstraat IJmuiden.
* Siamees/E.K.H. poes, geholpen, 
7 jaar, crème uitlopend naar don-
ker, tekening deels, voor- en ach-
terpoten witte voetjes, verder don-
ker bruin, rug crème, buik naar wit 
neigend, borst, befje crème, staart 
puntje is donker bruin, ogen fel 
blauw, oren donker bruin. Kerken-
maaijerskamp Velserbroek.
* E.K.H. kater, ongeholpen, 6 maan-
den, grijs/zwart en beetje rood cy-
pers, voor- en achterpoten grijs/
zwart en beetje rood, buik, borst, 
befje, staart grijs/zwart, beetje rood, 
snoet cypers grijs met wat rood, 
ogen geel/groen, oren grijs, neus 
rood, snorharen wit. Kat is nieuws-
gierig, aanhalig en brutaal. Pette-
veltlaan IJmuiden.
* E.K.H. poes, geholpen, 3 jaar, wit/
zwart gevlekt, voor- en achterpoten 
wit, tussen de tenen wit, voetzooltjes 
roze, rug 2 of 3 ronde zwarte vlek-
ken, buik, borst, befje wit, staart wit 
met zwarte ringen, snoet wit, ogen 
geel, oren wit, neus roze, snorha-
ren wit, tussen de oren op het hoofd 
zwarte vlek, kat is heel aanhanke-
lijk, oor naar vreemden toe, loopt 
snel op kinderen af. Fregat in Vel-
serbroek. 

* E.K.H. poes, geholpen, 6 jaar, bruin/
zwart cypers, voor- en achterpoten 
bruin/zwart, voetzooltjes zwart, rug, 
buik, borst, befje, staart bruin/zwart, 
snoet bruin/zwart, ogen groen, oren 
bruin/zwart, snorharen zwart, kat 
heeft epilepsie. Steentijm IJmuiden. 
* Konijn: Japanner, groot, zwart/
rood, snoet wit stipje op de neus. W. 
Danielslaan in Santpoort-Zuid.

Gevonden:
* E.K.H. zwart, langharig, borst wit, 
verdere gegevens ontbreken. Bij 
Velsertunnel gevonden.
* E.K.H. jong volwassen, ongehol-
pen kater, wit/rood cypers, voor- en 
achterpoten wit, tussen de tenen 
wit, voetzooltjes roze, rug rood, buik, 
borst, befje wit, staart rood geringd, 
nagels wit, snoet rood cypers, ogen 
oker, oren rood, neus roze, snorha-
ren wit, t.h.v. middel een witte band 
om. Oranjestraat IJmuiden.
* E.K.H. poes, bruin/zwart/grijs cy-
pers, voor- en achterpoten grijs, tus-
sen tenen zwart, voetzooltjes zwart, 
rug bruin/zwart, buik kaal, befje wit, 
staart geringd, nagels wit, snoet 
bruin, Melklaan Velsen-Noord.
* E.K.H. kater, geholpen, rood/wit 
licht cypers, voorpoten witte sok-
jes, tussen de tenen wit, achterpo-
ten witte laarzen, tussen de tenen 
wit, voetzooltjes roze, rug rood, buik, 
bors, befje wit, staart licht rood ge-
ringd, snoet wit, ogen geel, oren 
rood, neus wit. IJmuiderstraatweg 
IJmuiden.
* E.K.H. 5 a 6 maanden katertje, on-
geholpen, wit/rood, voorpoten wit, 
achterpoten wit met klein rood vlek-
je op rechter hiel, tussen de teen-
tjes wit, voetzooltjes roze, tussen 
de schouderbladen rode vlek, buik, 
borst, befje wit, staart rood geringd, 
snoet van oor tot boven de ogen wat 
rood, ogen geel/groen, oren rood, 
witte pluimpjes in oor, linksachter 
op zijflank, t.h.v. heup rode vlek.
* E.K.H. kater, volwassen, zwart,  
dikke vacht, voor- en achterpoten 
zwart, voetzooltjes zwart, rug, buik, 
borst, befje, staart zwart, nagels 
zwart, ogen grijs/zwart, snorharen 
zwart, Molenveltlaan Santpoort.
* E.K.H. kater, zwart, voor- en achter-
poten zwart, buik, borst, befje, staart 
zwart, ogen geeel, was grote kater, 
nu mager. Havenkade, bij andere 
zwerfkatten Orionweg IJmuiden.
* E.K.H. kater, grijs/wit cypers, voor-
poten witte sokjes, rug cypers, staart 
cypers witte punt, snoet wit. Kat 
loopt hoog op poten. Bik & Arnold-
kade tussen zwerfkatten IJmuiden

Wie herkent zichzelf?
Foto met Zuster Nooij
IJmuiden - Na het overlijden van zuster Tini Nooij, wijkverpleegkundige in 
de praktijk van dokter Lim, hebben haar familieleden enkele foto’s gevon-
den van moeders met pasgeboren baby’s. Deze week de laatste foto van de 
vier. Van de mensen op de foto zijn geen namen bekend. Maar wie zichzelf 
of een familielid herkent, mag de foto komen halen bij de redactie van De 
Jutter en De Hofgeest aan Zeeweg 189-191 in IJmuiden. 

Een stukje varen op het Noordzeekanaal is alleen bij het Maritiem College on-
derdeel van een informatief schoolbezoek

Scholen bezoeken Maritiem College

Uitwaaien op de Màxima
IJmuiden - Voor alle leerlingen in 
groepen 8 van de basisscholen zijn 
het spannende tijden. Na de zomer-
vakantie zullen zij een heel nieuwe 
schoolcarrière beginnen. Daarom 
bezoeken zij nu scholen om beter te 
kunnen kiezen.
Het Maritiem College is voor veel 
scholieren een beetje een vreemde 
eend in de bijt. Wie hier naar school 
gaat, krijgt namelijk een opleiding 
die alles met scheepvaart te maken 
heeft. Dit is dus echt iets voor kinde-
ren die weten wat ze willen.
Maurice Walsmit van de Hoeksteen 
is er zo eentje. Samen met zijn klas-
genoten bezocht hij woensdag het 
Maritiem College en maakte ook een 
proefvaart met de Màxima, het nieu-

we opleidingsschip van deze school. 
Maar al voor hij aan boord stapte 
was hij bekend met de school: ,,Van-
af mijn tiende wil ik al kapitein wor-
den,’’ zegt hij zelfverzekerd. ,,Ik ga 
zeker naar de open dag.’’ Zijn moe-
der Trudy is meegegaan met de klas. 
,,Mijn oudste broer heeft jaren geva-
ren en ook mijn moeder heeft jaren 
aan boord doorgebracht, dus het 
varen zit in de familie,’’ vertelt zij. 
Voor de meeste andere leerlingen 
van groep 8 van de Hoeksteen is het 
schoolbezoek een leuk uitstapje en 
een mooie mogelijkheid om de zee-
benen te testen en even lekker uit 
te waaien. Toch weet je maar nooit 
welke koers deze kinderen nog 
gaan varen. (Karin Dekkers)

Frank Boeijen in Velsen
Velsen - Frank Boeijen bracht in de 
afgelopen dertig jaar maar liefst ne-
gentien albums uit en voegde daar-
mee aan de Nederlandse popge-
schiedenis onvergetelijke juweel-
tjes toe als ‘De Verzoening’, ‘Zeg me 
dat het niet zo is’, ‘Kronenburgpark’, 
‘Zwart-Wit’ en ‘Vaderland’. Voor zijn 
gehele oeuvre werd de popchan-
sonnier bekroond met een Edison 
en een Gouden Harp. Woensdag 
13 februari (20.15 uur) laat hij in de 
Stadsschouwburg Velsen horen dat 
hij nog altijd tot de vaderlandse mu-
ziektop behoort én nog steeds ver-
nieuwend is. Want naast echte Boe-
ijen-klassiekers zingt hij nummers 
van zijn nieuwste cd ‘As’ en uit zijn 
multimediale tekstenboek ’36,9°C’.
Frank Boeijen probeert zichzelf 
voortdurend opnieuw uit te vinden. 
Eind vorig jaar verscheen van zijn 
hand het multimediale tekstenboek 
‘36,9°C’. De titel verwijst naar de li-
chaamswarmte, oftewel de tempera-
tuur van het leven. In dit bijzondere 
boek met nieuwe teksten grasduint 
de populaire zanger/liedjesschrij-
ver openhartig in zijn leven en zijn 
observaties van de wereld om hem 
heen. ’36,9°C’ is geïllustreerd met 

werk van kunstenaar Eric de Bruijn. 
Bij dit multimediale tekstenboek 
hoort ook de cd ‘Fim do Mundo’ (het 
einde van de wereld). Met toetsenist 
Ton Snijders bewerkte Boeijen de 35 
nieuwe teksten tot een episch lied 
van meer dan één uur.
‘36,9°C’ is tevens het kloppende 
hart van de voorstelling waarmee 
Frank Boeijen met zijn muzikanten 
dit seizoen langs de theaters toert. 
Het belooft een hartverwarmend, 
opwindend en zeer gevarieerd the-
aterconcert te worden met betove-
rende popnummers, sfeervolle pia-
noballades, epische liederen, pop-
getinte folksongs en aanzwellende 
symfonieën die bijna naadloos in el-
kaar overgaan. Bekende en nieuwe 
songs van Frank Boeijen fungeren 
daarbij als een routebeschrijving 
naar ‘s mans hoofd en hart. Met zijn 
hese stemgeluid en dromerige tek-
sten zal deze popgigant Velsen be-
toveren.
Prijs: 30,50 euro, inclusief garde-
robe en pauzedrankje. CJP 2 eu-
ro korting. Meer informatie: Stads-
schouwburg Velsen, telefoon 0255-
515789 of reserveer via www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

FNV 
Belastingservice
Velsen - Ook dit jaar kunnen de le-
den van het F.N.V. weer profiteren 
van gratis hulp met de belasting-
aangiftes. 
Men wordt verzocht zich tijdig te 
melden, daar anders uw aangifte 
niet op gestelde termijn kan worden 
afgewikkeld. 
F.N.V. leden die wonen inde regio 
IJmond-Zuid kunnen zich aanmel-
den in de periode van 6 februari tot 
19 maart op woensdag van 9.00 tot 
14.00 uur via telefoonnummer 06-
42619649.
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De samenstellers van de tentoonstelling van  links naar rechts: Adri Spoelstra, 
Riet Barg, Hans van Stralen (voorzitter PR-commissie) en Kees Kalkman voor 
de vitrine bij de entree van de bibliotheek (foto: Afke Spaargaren)

COV IJmuiden exposeert 
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Vrijdag 14 maart voert  
de COV  IJmuiden voor de 100ste 
keer de Matthäus Passion van Jo-
hann Sebastian Bach uit. Om deze 
mijlpaal een extra accent te verle-
nen is er een tentoonstelling over de 
IJmuidense uitvoeringspraktijk van 
de Matthäus Passion ingericht in de 
Centrale Bibliotheek op het Dudok-
plein te  IJmuiden. 
In de vitrine bij de ingang van de bi-
bliotheek wordt de bezoeker de toe-
gangskaart van de eerste uitvoe-
ring in 1957 getoond omgeven door 
een paar in de pers verschenen re-
censies. Aan deze eerste uitvoering 
werd naast in de plaatselijke, regi-
onale pers zelfs in landelijke pers 
aandacht besteed. Koppen van de 
recensies door de jaren heen weer-
spiegelen de wisselende apprecia-
ties van de verschillende recensen-
ten. De drie dirigenten die leiding 
gaven aan de reeks van 100 wor-
den in actie in beeld gebracht. Ver-
der wordt aandacht besteed aan het 
‘jongenskoor’, de aankondigingsaffi-
ches, de partituur, de oefenbandjes 
en cd’s en de opname van een eigen 
uitvoering in 2000.

Een klein hoekje is ingericht voor 
het najaarsconcert waarbij ‘Die Jah-
reszeiten’ van Joseph Haydn ten 
gehore wordt gebracht. In de aan-
loop naar het concert zal het mo-
gelijk zijn flessen wijn te kopen met 
een speciaal voor de gelegenheid 
ontworpen etiket ontleend aan een 
passage in ‘De Herfst’: ‘Juhhe, Juhe, 
der Wein ist da’. Ook zijn er concert-
bonnen ontworpen in coupures van 
5, 10 en 20 euro, zodat je niet op 
de kaarten voor een concert hoeft 
te wachten om iemand een concert 
cadeau te doen.
In de vitrine boven in de bibliotheek-
ruimte kan de bezoeker een indruk 
krijgen van de najaarsconcerten 
door de jaren heen en andere ac-
tiviteiten die de COV IJmuiden on-
derneemt om aan de weg te timme-
ren en in zijn financiën te voorzien: 
programmaboekjes van de najaars-
concerten, de Nieuwe Kerk als con-
certzaal, opbouw van het podium, 
op concoursen gewonnen prijzen, 
concertreizen, jaarlijkse bazaars et-
cetra.
De tentoonstelling duurt tot 1 maart. 
Zie ook  www.cov-ijmuiden.nl.

Sloop Pieter Vermeulen 
Museum van start gegaan
IJmuiden - De sloop van het Pieter Vermeulen Museum is vorige week don-
derdagochtend van start gegaan. Vrijdag volgde het grootste gedeelte. Zo 
is er een eind gekomen aan deze locatie van het Pieter Vermeulen Museum 
in IJmuiden. Op de plek waar het museum stond komen nu huizen te staan. 
(foto: frits houtgraaf)

Regio - Niet alleen in Velsen, maar 
in het hele land, is men bezig om de 
samenwerking op het terrein van 
veiligheid te verbeteren. Het Rijk 
vindt dat politie, brandweer, ambu-
lancediensten en gemeenten on-
voldoende zouden zijn voorbereid 
op calamiteiten.  Om een krachtiger 
brandweerorganisatie op te zetten 
en tegemoet te kunnen komen aan 
de hogere eisen wat betreft brand-
weerzorg en bedrijfsvoering, is be-
sloten de verschillende brandweer-
korpsen bijeen te brengen tot een 
regionaal korps.
De taken van de brandweer wor-
den steeds specialistischer en ver-
eisen extra deskundigheid die op 
lokaal moeilijk te organiseren zijn. 
Met Corus en Schiphol in de regio 
is het risico van calamiteiten in on-
ze regio hoger. Het bestuur van Vei-
ligheidsregio Kennemerland streeft 
naar de vorming van één regio-
naal brandweerkorps, ingaande 31 
maart 2008. Het betreffende plan 
van aanpak is inmiddels vastgesteld 
en goedgekeurd door het college en 
de gemeenteraad van Velsen. Het 
college wil nu het Bestuursbesluit 

van de regionalisering voorleggen 
aan de gemeenteraad. Per 1 janu-
ari 2008 is de Gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Kenne-
merland al ingegaan, waar ook de 
gemeente Haarlemmermeer deel 
van uitmaakt. Daarmee werken de 
betrokken korpsen al regionaal sa-
men. Eind maart zullen de mede-
werkers van de brandweer officieel 
deel gaan uitmaken van een regio-
naal korps. Pas later zullen de be-
stuurders zich gaan buigen over de 
‘ontvlechting van het materiaal’ en 
uiteindelijk ook over de huisves-
ting van de regionale korpsen. Dat 
wil men uiterlijk in 2010 realiseren. 
Door middel van nieuwsbrieven en 
informatiebijeenkomsten zijn zowel 
de beroeps- als de vrijwillige brand-
weerlieden op de hoogte gesteld.
De regionalisering heeft weinig con-
sequenties voor de begroting van de 
gemeente. De gemeente behoudt 
een bedrag van 20.000 euro in het 
budget voor onderhoud aan en con-
trole op bluswatervoorzieningen. De 
gemaakte afspraken waarborgen 
voor Velsen eenzelfde kwaliteitsni-
veau van brandweerzorg.

Brandweer gaat regionaal

Receptie Koninklijk Horeca 
Nederland druk bezocht
Velsen – Afgelopen maandag 
hield afdeling Velsen, bijna tradi-
tioneel eind januari, haar jaarlijk-
se nieuwjaarsreceptie voor alle le-
den, (nog) niet-leden, relaties en 
overige genodigden in de sfeervol-
le ambiance van Grand Café Vale-
rius in Driehuis. Vanaf half vier trok 
de receptie horecaondernemers, 
beleidsmedewerk(st)ers van de ge-
meente Velsen, diverse gemeente-
raadsleden, wethouder Ockeloen 
van onder andere financiën en wet-
houder Baerveldt van onder andere 
toerisme. 
Ruim 35 aanwezigen hoorden hoe 
de voorzitter van de afdeling Velsen, 
Remco Glas zijn welkomstwoord be-
gon met een korte terugblik op 2007 
en vertelde dat de horeca in Neder-
land ten opzichte van 2006 een om-
zetgroei heeft gerealiseerd. ,,Voor 
2008 wordt een omzetgroei ver-
wacht, maar zal het bedrijfsresul-
taat minder toenemen dan in de af-
gelopen jaren. Door de krapte in de 
arbeidsmarkt stijgen de loonkosten. 
Ook stijgen de energiekosten en 
worden voedingsmiddelen duurder. 
Belangrijk is dus om de kosten in de 
gaten te houden, dan gaat veel luk-
ken”, aldus Glas.
,,Verder wordt 2008 voor de hore-
ca een spannend jaar omdat per 1 
juli 2008 het rookverbod in de ho-
reca een wettelijk een feit is. Voor-
al voor cafés en discotheken zal het 
dan moeilijk worden een omzetgroei 
te realiseren of de omzet te hand-
haven. Dit ligt anders bij de restau-
rants en hotels omdat niet-roken 
daar door gasten al grotendeels is 
geaccepteerd.”
,,Het is ook het jaar van 125 jaar 
gastvrijheid, want Koninklijk Horeca 
Nederland bestaat dit jaar 125 jaar. 
Via de onlangs feestelijk gelanceer-
de website www.125jaargastvrijheid.
nl , kunt u de meest recente infor-

matie over het jubileumjaar vinden, 
waaronder informatie over de na-
tionale horecaweek in oktober dit 
jaar.”
,,Lokaal gezien heeft de gemeente 
alle zeilen moeten bijzetten om nu 
eindelijk eens met een goede, daad-
krachtige en op de toekomst voor-
bereide horecanota te komen, wel-
ke nog een stukje lastenverlichting 
voor de horecaondernemer met zich 
mee brengt ook.” Althans dat is de 
positieve beleving van Remco Glas. 
,,De gesprekken met de betrokken 
partijen zijn vol aan de gang om op 
zo kort mogelijke termijn met een 
goede en op de toekomstgerichte 
horecanota te komen.”
Vervolgens memoreerde Glas dat er 
nog steeds commerciële horecabe-
drijven zijn, welke last (lees: omzet-
verlies) hebben van paracommer-
cie. De paracommerciële instellin-
gen zijn door de gemeente Velsen 
aangeschreven en de vergunnin-
gen doorgelicht. Het werd tijd dat 
dit ging gebeuren, want nog steeds 
zorgen deze paracommerciële in-
stellingen voor omzet verlies in de 
reguliere horeca. Glas is blij dat de 
gemeente deze stap gemaakt heeft, 
maar ze zijn er nog niet. Handhaven 
is hier een belangrijk sleutel woord. 
Tot slot meldde Glas dat Koninklijk 
Horeca Nederland afdeling Velsen 
als gesprekspartner in de klankbord 
groep van het nieuwe ondernemer-
sloket zit. Dit ondernemersloket is 
de één-loket functie, waar de af-
deling al jaren om vraagt bij de ge-
meente Velsen. Nu eindelijk na jaren 
lobbyen, is de afdeling Velsen er in 
geslaagd om volwaardig gespreks-
partner te zijn binnen de gemeen-
te Velsen als het gaat om horeca en 
toerisme in de ruime zin van deze 
woorden. 
Volgens Glas is dit iets om trots op 
te zijn!

Cultuur aan de Kade
IJmuiden - In de uitzending van 
Cultuur aan de Kade op woensdag 
13 februari zijn Ben van der Kolk en 
Paula Blom te gast.
Ben van der Kolk is bestuurslid van 
de Stichting Zee- en Havenmuseum 
in IJmuiden, belast met public re-
lations. Hij komt het een en ander 
vertellen over de totstandkoming en 
ontwikkeling van het Zee- en Ha-
venmuseum. 
Paula Blom is het gezicht van het 
gezelligste concertzaaltje van Ne-
derland ‘t Mosterdzaadje aan de 

Kerkweg in Santpoort-Noord. Zij 
vertelt over de kerk die fabriek werd 
en van fabriek tot concert- en expo-
sitieruimte werd omgebouwd.
Cultuur aan de Kade is een pro-
gramma van de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap en is te be-
luisteren tussen 19.00 en 21.00 uur 
via de kabel op FM89.0Mhz en via 
de ether op FM 107.8 Mhz. Het pro-
gramma wordt herhaald op zater-
dag 16 februari a.s. tussen 8.00 en 
10.00 uur en op zondag 17 februari 
tussen 16.00 en 18.00 uur.

Velsen Lokaal kritisch naar 
ontwikkelingen Beverwijk
Velsen-Noord - Velsen Lokaal 
vraagt naar verduidelijking naar 
aanleiding van het vaststellen van 
het Ruimtelijke Functionele Ka-
der (RFK) voor de ontwikkeling van 
het Stationsgebied in Beverwijk dat 
voor een groot deel ligt op Velsens 
grondgebied. Het is gebruikelijk dat 
de Raad zo’n RFK vaststelt. Het RFK 
is belangrijk voor het nieuwe be-
stemmingsplan en daarover beslist 
ook de Raad.
Daarnaast maakt Velsen Lokaal zich 
ernstige zorgen over de bereikbaar-
heid van Velsen-Noord tijdens de 
bouw van het Stationsgebied, maar 
ook tijdens de aanleg van de Weste-
lijke Randweg. Die beide grootscha-
lige projecten worden gelijktijdig 
aangelegd. Nu al is het tijdens de 
spits of tijdens een ongeval rondom 

de Velsertunnel een enorme chaos.
Hoe wordt het langzame verkeer 
veilig geleid? Wat is de calamitei-
tenroute als de brandweer uit moet 
rukken naar Velsen-Noord? Dat 
geldt evenzo voor de politie en am-
bulances.
Naast deze belangrijke zaken wil 
Velsen Lokaal weten of de Mythyl-
school Heliomare op de Velsense 
begroting gaat drukken, zodra deze 
op Velsens grondgebied staat. 
Er zijn bovendien nogal wat twij-
fels of de plannen wel passen in het 
Groen- en Waterplan. K
ortom: er is nog veel onduidelijk-
heid binnen de gemeentegrenzen 
en zeker bij de bewoners van Vel-
sen-Noord over wat hen te wachten 
staat bij alle ontwikkelingen in Be-
verwijk.

Nauwelijks geld om te eten? 
De Voedselbank helpt!
Velsen - Houdt u per week niet 
meer dan 35, euro over om van le-
ven, na aftrek van vaste lasten? Dan 
komt u waarschijnlijk in aanmerking 
voor een voedselpakket.
Houdt u per maand 150 euro of 
minder over als eenpersoons-huis-
houden, of maximaal 200 euro voor 
een tweepersoons huishouden, dan 
komt u in aanmerking voor een 
voedselpakket. Per kind mag bij 
het maandbedrag 25 euro opgeteld 
worden.
Om te kijken of u voldoet aan de 
landelijk geldende voorwaarden en 
voor aanmelding kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Het Loket, 
Rijnstraat 2 in IJmuiden, telefoon 
0255-533885.
Hierbij wordt gevraagd om uw pa-
pieren en bankafschriften van de 

laatste drie maanden mee te nemen 
als bewijs.
De Voedselbank is een vrijwilligers-
organisatie die gratis levensmidde-
len inzamelt bij het bedrijfsleven en 
particulieren om daarmee mensen 
te helpen in uiterste financiële nood. 
Meer informatie kunt u vinden in de 
folders die liggen bij buurthuizen, 
bibliotheken en op het stadhuis. 
Ook kunt u kijken op de website: 
www.voedselbankvelsen.nl
Bedrijven en particulieren kunnen 
levensmiddelen afgeven bij buurt-
huis de Brulboei, Kanaalstraat 166 
in IJmuiden, tel. 0255- 510652.
Gelddonaties zijn welkom op rek.nr. 
38.36.85.443  t.n.v. St. Welzijn Velsen 
o.v.v. Voedselbank Velsen. Als te-
genprestatie is een vermelding  op 
de website mogelijk. 

Flamencogroep La Primavera
in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 8 februari om 
20.30 uur is flamencogroep La Pri-
mavera te gast in het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden.
De Alameda is het 
centrale plein in de 
flamencostad Sevil-
la, heden ten dage 
omgeven door kroe-
gen en restaurantjes  
waar nog steeds tot 
diep in de nacht mu-
ziek gemaakt wordt. 
Er staan twee grote 
standbeelden van 
de kopstukken uit de 
flamenco,  van zan-
ger Manolo Cara-
col en van zangeres 
La Nina de los Pei-
nes. Deze beroemde 
zanger en zangeres 
hebben met eigen 
creaties hun stem-
pel op de flamenco gedrukt en wor-
den nog steeds geïnterpreteerd. La 

Primavera zal tijdens de voorstelling 
‘Alameda’ het repertoire uit gouden 
tijden uit de flamenco laten herle-

ven. Na een seri-
eus flamenco-op-
treden vol zang, 
dans en gitaar, 
zal de voorstelling 
worden afgesloten 
met een scène zo-
als we die nog ie-
dere nacht op de 
Alameda  kunnen 
meemaken; we 
zien een groep-
je mensen dat in 
een ongedwon-
gen sfeer samen 
f lamencomuziek 
maakt om maar 
geen afscheid van 
de nacht te hoeven 
nemen. Zie ook 
www.masflamen-
co.com. De toe-

gang bedraagt 11 euro, met WT-
kortingspas 9 euro.

Stadsschouwburg Velsen
Musical ‘Fame’ komt terug!
Velsen - Jim Bakkum, Kim-Lian van 
der Meij en de winnaars van het 
tv-programma ‘De Weg Naar Fa-
me’ veroverden met de spectaculai-
re dansmusical ‘Fame’ begin janu-
ari de harten van het Velsense pu-
bliek. Bij de allereerste try-out in de 
Stadsschouwburg Velsen ging wer-
kelijk het dak er al af. Op veler ver-
zoek komt deze ultieme swingmusi-
cal donderdag 28, vrijdag 29 en za-
terdag 30 augustus 2008 (20.15 uur) 
terug. De kaartverkoop is inmiddels 
van start gegaan.
‘Fame’ is afgelopen zondag (20 ja-
nuari) in première gegaan in de 
Schouwburg Tilburg. En met suc-
ces. De Volkskrant kopte ‘Neder-
landse Fame opwindende musical’ 
en ‘klinkt als een klok’. En Metro 
schreef ‘een feestje met sterren van 
de toekomst die nu al schitteren.’
‘Fame’ verhaalt over een groep jon-
geren die het wil maken als acteur 
of danser op de New Yorkse High 

School of Performing Arts. Het pu-
bliek leeft mee met het naïeve pro-
vinciaaltje Serena (Daphne Flint), 
de oversekste Joe Vegas (William 
Spaaij), de dwarse Tyrone (Juva-
ni Richardson) en met Mabel (Ta-
lita Angwarmasse) die strijdt tegen 
de overtollige kilo’s. En natuurlijk 
met de aan de drugs verslaafde ster 
Carmen (Kim-Lian) en het overijve-
rige studentje Nick (Jim). Deze hart-
verwarmende personages in combi-
natie met de uitbundige, swingende 
choreografie en vele onvergetelijke 
liedjes als ‘Fame’ maken deze mu-
sical tot een absolute sensatie voor 
jong en oud. Het is nu al mogelijk 
om kaarten voor ‘Fame’ te reserve-
ren.
De toegang bedraagt 40,25 euro, in-
clusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie: Stadsschouwburg 
Velsen, telefoon 0255-515789 of re-
serveer via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Jongste gedeputeerde te 
gast in Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV is de jong-
ste gedeputeerde ooit, Sascha Bag-
german (31) de belangrijkste stu-
diogast. Ook Zwan Hutten (directeur 
van het OCK Het Spalier en tevens 
VVD-raadslid) en Dirk van Zonde-
ren (directeur van het Witte Thea-
ter in IJmuiden) zijn uitgenodigd. De 
gespreksleiding is in handen van de 
eindredacteur van het programma, 
Jac. Zuurbier.  
De PvdA-gedeputeerde kent in haar 
omvangrijke portefeuille de onder-
delen jeugdzorg, welzijn, cultuur 
en sport. Vooral aan de jeugdzorg 
moet zij veel aandacht besteden. 
Dit wordt veroorzaakt door de grote 
problemen op dit beleidsveld zoals 
de wachtlijsten voor plaatsing. On-
derwijs en de arbeidsmarkt is een 
ander onderdeel. Vooral de aanslui-
ting tussen het onderwijs en de ar-
beidsmarkt is een bron van zorg. De 
kwalitatieve huisvesting is een an-
der onderdeel. Hierbij moet gedacht 

worden aan het bouwen voor doel-
groepen als ouderenhuisvesting en 
regionale woonvisies. Tenslotte gaat 
zij in het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland over het 
mediabeleid en emancipatie. 
Zwan Hutten zal inzicht geven over 
het jeugdzorginstelling OCK Het 
Spalier in Santpoort Noord. Vele 
Velsenaren kennen deze jeugdzor-
ginstelling niet. De nadere uitgeno-
digde co-gast is Henk Uildriks. Zijn 
organisatie is belast met de uitvoe-
ring van het provinciale sportbeleid.
Deze en andere onderwerpen zijn 
te zien en te horen in de uitzendin-
gen op  vrijdagavond 8 februari,  za-
terdagavond 9 februari en maan-
dagavond 11 februari 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.

Ierse muziek van 
Kilshannig in Thalia Theater
IJmuiden - Zondagmiddag 17 fe-
bruari om 14.30 uur speelt Kilshan-
nig in IJmuiden. Het prachtige Tha-
lia Theater vormt deze middag het 
decor voor een optreden van de be-
kende Noord-Hollandse vijfmans-
formatie. Kilshannig brengt akoesti-
sche muziek uit voornamelijk Ierland 
en Schotland waarbij u kunt reke-
nen op ingetogen ballades met vaak 
prachtige harmonieën, maar ook op 
sprankelende en opzwepende in-
strumentale nummers. Het concert 
zal in ongedwongen sfeer plaatsvin-
den waarbij de bar geopend zal zijn. 
Luisteraars kunnen dan dus tegelij-
kertijd genieten van Iers bier en an-
dere lekkernijen! Bovendien is Gael-
force aanwezig voor cd-verkoop uit 
haar zeer uitgebreide en bijzonde-
re collectie Keltische muziek. Na af-
loop van het concert is er gelegen-
heid voor een sessie met de aanwe-
zige muzikanten. Voor meer infor-
matie en toegangskaarten zie: www.
Kilshannig.nl 
Kilshannig brengt al ruim 20 jaar 
traditionele Ierse muziek. De naam 
van de band is afkomstig van het 
kleine gehucht Kilshannig (in het 
Iers Cill Seanaigh ofwel de kerk ge-
sticht door St. Seanach), dat vlak ten 
zuiden van Rough Point ligt op het 
Dingle Peninsula, County Kerry, in 
Zuid-West Ierland. 
De bezetting van Kilshannig bestaat 

uit een vijftal zeer toegewijde mu-
zikanten die allemaal meerdere in-
strumenten bespelen zoals viool en 
altviool, whistles, anglo-concertina, 
bodhrán, contrabas, gitaar, man-
dola en bouzouki. Het geluid van 
Kilshannig wordt voorts gekenmerkt 
door de vaak driestemmige zang en 
de heldere tenor van de leadzanger. 
Kilshannig speelt vocaal en instru-
mentaal eigen arrangementen van 
bekende en onbekende nummers 
uit de Keltische muziektraditie. Op 
www.Kilshannig.nl zijn enkele ge-
luidsfragmenten te beluisteren.
De leden van Kilshannig reizen re-
gelmatig af naar de westkust van 
Ierland om te genieten van de im-
posante natuur en mystieke cultuur 
van dit prachtige eiland, om locale 
muzikanten te ontmoeten, en aldus 
inspiratie op te doen voor hun re-
pertoire en hun arrangementen. Tij-
dens optredens rijgt Kilshannig de 
muziek aaneen tot een mooi verhaal 
waarbij de luisteraar wordt meege-
nomen op een rondreis door Ier-
land. Na eerder twee studio cd’s te 
hebben uitgebracht heeft Kilshan-
nig in april 2007 uit enkele opnamen 
van kerkconcerten een prachtige 
live-cd samengesteld getiteld on 
Holy Ground. Deze cd is in Neder-
land, maar ook daarbuiten (Ierland, 
Frankrijk, Amerika) lovend ontvan-
gen.

De Ierse band Kilshannig 
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Donna Kunst start een nieuwe modezaak aan het Marktplein: Juss Store

Mode voor teenagers, men & women

Nieuw in IJmuiden: Juss Store
IJmuiden - In het pand van Tabaks-
magazijn Visser aan het Marktplein 
vindt u vanaf 14 februari Juss Store: 
een kledingzaak met stoere en tren-
dy mode-items voor teenagers, men 
& women. 
Donna Kunst uit IJmuiden, 42 jaar, 
is jarenlang werkzaam geweest in 
de kinderkleding. Enige tijd gele-
den is bij haar het idee ontstaan om 
iets met kleding voor teenagers te 
gaan doen. Donna vertelt: ,,Mijn ei-
gen zoon kwam in de leeftijd van de 
middelbare school waarin ze geen 
kinderkleding meer willen, daar 
worden ze te groot voor. Maar daar-
entegen zijn ze nog te klein voor vol-
wassen kleding. Eigenlijk is er voor 
die doelgroep van 12 tot en met 16 
jaar niets te krijgen. Ik wilde altijd 
al voor mezelf beginnen en heb nu 
dan de stap gewaagd. Ik heb spe-
ciaal voor IJmuiden gekozen, omdat 
teenagers uit de omgeving zelf kun-
nen komen shoppen.’’
Behalve voor de jonge doelgroep, 
biedt Juss Store ook leuke kleding 
voor de modieuze man van 17 tot en 
met 40 jaar. En voor de dames zijn 
er tal van leuke hebbedingetjes, en 
van de winter een nieuwe dameslijn 
van AIA.

Over de stijl van Juss Store heeft 
Donna goed nagedacht, de winkel, 
het logo, de uitstraling, de folder, 
enzovoorts ademen allemaal dezelf-
de sfeer uit, zodat de juiste mensen 

daardoor worden aangesproken. 
Donna is heel blij met de inbreng van 
de topfotograaf en grafisch vormge-
ver van Karl Bannov & Imaging, die 
haar wensen goed uitwerkten. Door 
middel van folders en een mailling 
wordt hard aan de bekendheid van 
Juss Store gewerkt. Vanaf 14 febru-
ari is de winkel ook online te bezoe-
ken. Wie zich aanmeldt ontvangt re-
gelmatig de nieuwtjes en krijgt be-
richt van acties.
Met de stempelkaart van Juss Sto-
re krijgt u bij besteding van 15 euro 
een stempel. Een volle stempelkaart 
levert 17,50 euro korting op. Met een 
volle kaart maak je kans Juss Klant 
van het Jaar te worden, waarmee je 
een complete outfit kunt winnen.  
Zie de advertentie in deze krant 
voor meer acties.

Donna belooft met Juss Store een 
goede aanwinst voor IJmuiden te 
worden met veel leuke en wisselen-
de collecties, weinig voorraad, maar 
wel veel variatie en aanvulling, zo-
dat niet iedereen in hetzelfde loopt. 
Donna gaat dus veel op pad om leu-
ke dingen de scoren. Juss Store zal 
u verbazen met haar aangename 
prijzen.
In het pand van Juss Store heeft tij-
delijk Nico Wester van Primera ge-
troond, als tussenoplossing. Tabaks-
klanten worden nu doorverwezen 
naar Primera Prince aan de Plane-
tenweg in IJmuiden.

Verras je Valentijn 
met een liefdesboeketje
Velserbroek - Op zaterdag 9 febru-
ari staat Winkelcentrum Velserbroek 
in het teken van romantiek als voor-
proefje op Valentijnsdag.
Van 12.00 tot 16.00 uur lopen er twee 
liefdescupido’s door het winkelcen-
trum. Zij delen Valentijnskaartjes uit 
waarop bezoekers van het winkel-
centrum kunnen aangeven waarom 

zijn of haar geliefde, dierbare vriend, 
opa of oma een bloemetje verdient. 
In totaal worden er uit alle ingevul-
de kaartjes 20 winnaars gekozen en 
verrast met een Valentijnsboeket. 
Het bosje bloemen wordt op Va-
lentijnsdag, donderdag 14 februari, 
bij de winnaars thuis bezorgd door 
Bloemsierkunst Rob van den Berg.

Zondag open huis
Nieuw Spiritueel Centrum 
voor Dora Vermanen
Haarlem-Noord - Na acht jaar  
praktiseren in haar kleine praktijk 
aan de Dompvloedslaan, is Dora 
Vermanen er in geslaagd een gro-
tere en professionele praktijkruimte 
te vinden aan het Kenaupark 33 in 
Haarlem. Na lang zoeken heeft ze 
een nieuw Spiritueel Centrum kun-
nen creëren met dezelfde uitstraling 
en sfeer zoals in haar kleine prak-
tijk. 
Graag heet ze daarom op 10 febru-
ari iedereen van harte welkom op de 
Open Dag om onder het genot van 
een hapje en een drankje, kennis te 
maken met Spiritueel Centrum Dora 
Vermanen. U kunt hier onder andere 
informatie krijgen over bijvoorbeeld 
Reiki, spirituele workshops, ener-
getische massage, complete week-
enden zoals: Soul Searching, Inner 
Peace en Back to Basic, tongana-
lyses, kindercursussen en eigenlijk 
alles wat met spiritualiteit te maken 
heeft.

Dora wordt op deze dag geholpen 
door diverse ‘ervaringsdeskundige’, 
mensen uit de praktijk die vanuit 
hun ervaringen over het werken met 
Dora alle gewenste informatie kun-
nen geven.
Zie ook: www.doravermanen.com.

Dora Vermanen

Economische agenda kent 
knelpunten en successen
Velsen - De tussenrapportage van 
de Economische Agenda 2007 tot 
2010 geeft een goed inzicht in wat 
er momenteel speelt op het econo-
mische vlak in Velsen. De agenda is 
verdeeld over drie grote hoofdstuk-
ken: Haven en Industrie, Winkelcen-
tra en tenslotte Toerisme. In najaar 
2007 heeft het college twee ronde-
tafelgesprekken met ondernemers 
gevoerd. De twee thema’s waren 
Haven en Industrie en anderzijds 
Toerisme en Horeca. Het bedrijfs-
leven heeft tijdens de gesprekken 
belangrijke signalen afgegeven die 
in de voorstellen voor 2008 zijn ver-
werkt. Een derde rondetafelgesprek 
werd in september 2007 georgani-
seerd over de centrumplannen van 
IJmuiden.
Een succes van de Economische 
Agenda is het ondernemersloket dat 
in januari 2008 is gestart. Hierdoor 
is de dienstverlening aan onderne-
mers verbeterd. Hoewel de gemeen-
te pas in 2009 de Omgevingsver-
gunning voor ondernemers hoeft in 
te voeren, loopt Velsen sterk vooruit 
op deze plannen en zal zij in de loop 
van dit jaar deze nieuwe vergunning 
voor ondernemers invoeren. Onder 
de Omgevingsvergunning vallen al-
le bestaande vergunningen, die in-
houdelijk niet veranderen alleen 
procedureel, wat het aanvragen zal 
vergemakkelijken en meer overzicht 
geeft.
Aantrekkende werkgelegenheid 
kent niet alleen positieve kanten. 
Bedrijven in de haven en industrie 
moeten steeds meer moeite doen 
om medewerkers te werven. On-
dernemers, onderwijsinstellingen 
en gemeente bundelen hun krach-
ten om met projecten deze knelpun-
ten op te lossen. Zo werden 1 en 2 
november 2007 met het eerste Pro-
motie Evenement Techniek leerlin-
gen van groepen 7 en 8 uitgeno-
digd kennis te maken met techniek, 
door bedrijven uit de IJmond. Ruim 
duizend kinderen hebben hieraan 
deelgenomen. IJmond Veelzijdig 
steunde ook de projecten SBMO en 
SGBO waarin mensen naar een me-
taal- en bouwopleiding werden ge-
holpen. In de IJmond is men bezig 
met een plan van aanpak om 200 
leerwerkplekken te realiseren.
Door middel van nauwere samen-
werking met bedrijven en andere or-
ganisaties wil men meer realiseren, 
zoals een Platform Arbeidsmarkt 
Onderwijs in de IJmond; een Eco-
nomische Agenda voor de IJmond, 

naar voorbeeld van Velsen; een ge-
meenschappelijke strategie van de 
havengemeenten aan het Noord-
zeekanaal (Masterplan NZKG) voor 
wat betreft de zeetoegang, de ha-
venstrategie en het gebruik van de 
schaarse ruimte langs het kanaal; 
haven en industrie zijn ook secto-
ren voor de Noordvleugel met als 
onderwerpen strategie, ruimte en 
bereikbaarheid. Noordvleugel krijgt 
een nieuwe naam: Metropool Re-
gio Amsterdam, waarvan het colle-
ge van Velsen vanaf 2008 ook deel 
uitmaakt van de bestuurlijke kern-
groep als vertegenwoordiger van de 
kerngroep.
De dynamiek van Velsen blijkt uit 
de succesvolle overname van Co-
rus door Tata Steel en de ambitie 
om wereldtopper te worden; uit de 
toename van aanvoer van verse vis, 
IJmuiden is tweede visafslag in Ne-
derland; de toename van havenac-
tiviteiten op het gebied van de toe-
name van aanvoer en doorvoer van 
diepgevroren vis; de groei van het 
aantal cruisetoeristen aan de Feli-
son Terminal; en de assemblage van 
het windmolenpark vanuit de IJmui-
dense haven.
Grote Hout in Velsen-Noord en de 
aanleg van de nieuwe ontsluiting 
daar. De vernieuwing van het cen-
trum van IJmuiden is daarentegen 
nog een uitdaging, die men samen 
met ondernemers wil vormgeven. 
Daarnaast werkt de gemeente mee 
aan uitbreiding van verschillende 
supermarkten, AH in IJmuiden en 
supermarkten in Velserbroek. Ook 
zijn nu plannen in voorbereiding 
voor uitbreiding van tuincentra in 
De Biezen in Santpoort-Noord, de 
visie wordt dit voorjaar definitief 
vastgesteld.
Ook op het gebied van toerisme zijn 
belangrijke stappen gezet, zoals de 
nieuwe opzet van promotie en mar-
keting met ATCB als nieuwe partner. 
Daarnaast is de oprichting van het 
Platform Toerisme Velsen in 2007 
door ondernemers een belangrijke 
ontwikkeling. Ook op de stranden 
en rond het Forteiland zijn aantrek-
kelijke initiatieven gestart: de water-
taxi tussen het Noorderstrand, For-
teiland en Kop van de Haven me-
dio 2008; de jaarrond exploitatie op 
het Noorderstrand; plannen voor de 
kustvisie zijn nog in ontwikkeling. 
Heel belangrijk is de steun van de 
provincie voor verbetering van de 
route naar het IJmuiderstrand. (Ka-
rin Dekkers)

Help Parnassiaschool uit de brand
Valentijnsveiling voor 
speelgoedattributen
Santpoort-Noord - Donderdag 14 
februari organiseert de ouderraad 
van de Parnassiaschool een Valen-
tijnsveiling. Het doel van deze vei-
ling is geld in te zamelen voor onder 
andere speeltoestellen en speelat-
tributen voor buiten bij de noodlo-
catie aan de Roos en Beeklaan.
De veiling vindt plaats bij Café Bras-
serie de Wildeman in Santpoort- 
Noord. De zaal gaat om 18.00 uur 
open en de aanvang van de veiling 
is om 19.30 uur.
Vanwege de enorme hoeveelheid 
aangeboden artikelen en diensten 
zullen de veilingitems op verschil-
lende wijzen worden geveild. De 
veiling wordt mogelijk gemaakt door 
meer dan 100 sponsors uit Sant-
poort en omgeving en belooft een 
groot spektakel te worden. De vei-
linglijst met de te veilen artikelen en 
diensten en de loterijlijst met de te 
winnen prijzen staan vermeld op de 
site van de Parnassiaschool www.
parnassia-santpoort.nl. Een greep 

uit de te veilen artikelen: kaarten 
voor voetbalwedstrijd AZ, uitstapjes, 
massages en acupunctuurbehande-
ling, een tuinontwerp, woonartike-
len en nog veel meer mooisop het 
gebied van diensten en producten.
Tijdens de avond zal tevens een lo-
terij plaatsvinden en er worden tot 
21.30 uur loten verkocht. De trek-
king van de loterij door de nota-
ris vindt aansluitend aan de veiling 
plaats. Er zijn prachtige prijzen te 
winnen zoals: High Tea voor twee 
personen van Duin & Kruidberg, een 
weekeinde Parijs inclusief busreis en 
hotel voor twee personen van Good-
bookers; Corvino step van Intertoys 
De Ballon; twee film- en dinerbon-
nen van Hotel Restaurant Augusta; 
twee keer pistetoegang en materi-
aal voor twee personen van Snow-
Planet; rode Carlton koffer van Van 
Limburg Reisburo
Er  wordt een grote opkomst ver-
wacht, daarom wordt men verzocht 
geen kinderen mee te nemen.

Amstelduin weer 
naar locatie Spitsaak
Velserbroek – Jarenlang had Ortho-
pedagogisch Centrum Amstelduin 
twee woonhuizen in gebruik aan de 
Spitsaak en de Schokker. Daar huis-
de een behandelgroep voor pubers. 
Dat ging lang goed, maar aan de 
Spitsaak ging het op een gegeven 
moment mis. Er kwamen jongeren 
met een strafblad en een crimineel 
verleden, die voor veel overlast in de 
buurt zorgden. Amstelduin sloot het 
huis en het stond een tijd leeg. Vorig 
jaar waren er plannen om de locatie 
opnieuw te openen en dit stuitte op 
hevig verzet van de buurt.

De leiding schrok hier van en be-
sloot de plannen opnieuw tegen het 
licht te houden. Dit in overleg met 
de bewoners. Nu ligt er een nieuw 
plan. Er zal een kleinere groep jon-
geren gaan wonen van maximaal 
zes personen. Dit zullen jongeren 
zijn die sociaal vaardig zijn en re-
kening kunnen houden met een an-
der. Hier zullen zij op geselecteerd 
worden. Verder zal er 24 uur per 
week, zeven dagen lang, begelei-
ding aanwezig zijn. Als het toch mis 
mocht gaan, dan is er een noodlo-
catie buiten de wijk waar de jonge-
re geplaatst kan worden. Er zullen 
nood telefoonnummers komen en 
contactpersonen, die met de politie 
overleggen. Verder zal de politie we-
ten wie er in het huis wonen, eer-
der was dit niet het geval. Voor de 
jonge bewoners wordt, naast hun 
dagbesteding, een stageplek ge-
zocht. Op deze manier zullen zij be-
trokken worden bij de wijk en haar 
bewoners. Stichting Welzijn gaat in 

dit kader het project ‘Samenwerken 
aan samenleven’ ontwikkelen.

Dinsdag was er een informatieavond 
in basisschool de Duinroos. De heer 
Fred Bulk, die onafhankelijk is en 
dus geen partij vertegenwoordigt, 
Theo Schoof, directeur van Amstel-
duin en gebiedsagent Martin Broek 
waren aanwezig om vragen van  be-
woners te beantwoorden. Burge-
meester Cammaert en wethouder 
Baerveldt waren als toehoorders 
aanwezig.

Een mevrouw zegt bang te zijn voor 
gewenning. Dat er straks toch weer 
jongeren komen met een crimineel 
verleden. ,,Er komen geen jonge-
ren met een verhoogd risico’’, zegt 
de heer Schoof. ,,Er mag totaal geen 
risico zijn’’, roept een bewoonster. 
,,Wat in het verleden gebeurd is, dat 
mag nooit meer gebeuren.’’ Een an-
dere bewoonster laat weten dat al 
die voorzorgsmaatregelen haar zor-
gen baren. Maar deze randvoor-
waarden zijn juist gesteld om de 
bewoners tegemoet te komen. ,,Dit 
valt en staat met de juiste begelei-
ding’’, aldus een man. Schoof be-
aamt dit en vertelt, dat het moeilijk 
is om goede groepsleiding te vin-
den. Als alles goed gaat, dan zal lo-
catie Spitsaak in maart weer in ge-
bruik worden genomen. 

De bewoners zijn sceptisch. Maar 
dat Amstelduin hen over alle plan-
nen informeert en met ze in gesprek 
wil blijven, dat vinden zij een goede 
zaak. (Carla Zwart)

Dinsdag worden vragen van buurtbewoners beantwoord

Nu ook crisisplan bij 
luchtvaartrampen
Velsen - De gemeente Velsen heeft 
nu ook een Crisisbestrijdingsplan 
Luchtvaart, als onderdeel van het 
Crisisplan 2007. In deze plannen 
worden afspraken vastgelegd over 
de taakverdeling in geval van een 
ramp. Het Crisisbestrijdingsplan 
richt zich op beleid voor verschillen-
de objecten of situaties. Op de si-
te www.velsen. nl staan nu de plan-
nen voor rampen op of rond Corus, 
met LPG en nu met luchtvaartonge-
vallen.
Een luchtvaartongeval is een van de 

achttien ramptypen die zich in Vel-
sen voor zouden kunnen doen. Gelet 
op de impact die een dergelijk onge-
val met zich mee zou brengen en de 
mate van benodigde hulpverlening, 
is het van belang dat hiervoor een 
crisisbestrijdingsplan wordt vastge-
steld voor de gemeente Velsen.
Veiligheidsregio Kennemerland 
heeft het Crisisbestrijdingsplan 
Luchtvaart opgesteld en de brand-
weercommandant, alsmede de om-
liggende gemeenten hebben zich 
ermee akkoord verklaard. 

Lezing en film over 
‘Schatten van de Noordzee’
Santpoort-Zuid - Woensdag 13 fe-
bruari  kunt u kennismaken met het 
kleurrijke en veelvormige leven in, 
op en boven de zee. Verschillende 
bekende en minder bekende vissen 
en planten komen aan bod evenals 
het opruimen van scheepswrakken 
en het terugzetten van aangespoel-
de bruinvissen.
De Stichting De Noordzee is een on-
afhankelijke milieuorganisatie, die 
zich ten doel stelt het welzijn van de 
Noordzee te verbeteren. De Noord-
zee is ons grootste natuurgebied en 
vaak net zo blauw als de Middel-
landse Zee.
Middels het tonen van een film en 
het geven van uitleg wil de Stich-
ting De Noordzee belangstellenden 
bewust maken van de noodzaak tot 
bescherming van onze Noordzee. 

Graag ontvangen ze ook uw klein-
kinderen, oppas- en buurtkleinkin-
deren vanaf 8 jaar zijn welkom op 
woensdagmiddag 13 februari van 
14.00 uur tot 16.00 uur in ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid.
De kosten bedragen 6 euro per per-
soon, 7,50 euro voor een grootouder 
en een kleinkind inclusief koffie/
thee/limonade. Voor een extra kind 
betaalt u 2 euro.
Meer informatie kunt u verkrijgen 
bij de heer W. Conijn, telefoon 023-
5376124 of mevrouw G. Sloep, tele-
foon 023-5382690. Aanmelden bij 
bovengenoemde personen of door 
middel van het  inschrijfformulier 
uit het programmaboekje. U kunt 
ook kijken op www .santpoortsbe-
lang.nl.

Pieter Vermeulen Museum
Kindertentoonstelling 
‘Over Nachten’
Driehuis - Van 8 februari tot en met 
10 augustus is de tentoonstelling 
‘Over Nachten’ te zien op het tijde-
lijke adres van het Pieter Vermeulen 
Museum aan de Driehuizerkerkweg 
34d in Driehuis.
De tentoonstelling is gemaakt voor 
kinderen in de leeftijd van 3 tot en 
met 7 jaar. De tentoonstelling be-
staat uit een mooi en donker sprook-
jesbos. De dieren die de kinderen in 
dit bos tegenkomen zijn onder ande-
re: vos, reekalf, konijn, bunzing, rat, 
vleermuis, nachtegaal, kerkuil, bos-
uil, slakjes en nachtvlinders. Voor de 
kleine bezoekers een mogelijkheid 
de dieren eens van dichtbij te zien, 
te horen wat voor geluid ze maken 
en meer over het leven van de die-
ren te weten te komen.
Voor kinderen die kunnen lezen zijn 
er teksten die iets vertellen over de 
levenswijze van de aanwezige die-
ren. Voor kinderen die niet kunnen 
lezen zijn er eenvoudige zelfcon-
trolerende spelletjes te doen waar-
bij ze leren hoe oud de dieren kun-
nen worden, wat slakken fijn vin-
den, waardoor egels bedreigd wor-
den en welke dieren er een winter-

slaap houden. Bovendien kunnen 
bezoekertjes in een boomhut klim-
men of in een molshoop kruipen 
waar ze kennis maken met het on-
dergrondse leven van mol en bos-
muis. Het speelse karakter van de 
tentoonstelling wordt versterkt door 
het spel ‘dag of nachtdier?’, verschil-
lende voeldozen, een hoorspel over 
een eekhoorn, een geluidenspel en 
een kunstmatige vijver met allerlei 
waterdiertjes.
De tentoonstelling begint voor 
schoolgroepen met een hoorspel 
over een eekhoorn die op zoek is 
naar de verloren hazelnoten. Tijdens 
haar zoektocht komt de eekhoorn 
allerlei dieren tegen. Dit zijn dezelf-
de dieren die de kinderen in de ten-
toonstelling tegenkomen. Daarna 
gaan de kinderen onder begeleiding 
van ouders door de tentoonstelling.
Bij de tentoonstelling is bovendien 
een speurtocht ontwikkeld voor kin-
deren van 6 en 7 jaar. Pieter Ver-
meulen Museum,  Driehuizerkerk-
weg 34d, Driehuis, telefoon 0255-
536726, info@pieter-vermeulen-
museum.nl. Zie ook www. Pieter-
vermeulen-museum.nl.

Indien u geen folder van de gemeente
Velsen bij de krant heeft aangetroffen,

kunt u deze ophalen bij kantoor
de Jutter / de Hofgeest.
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Play-in voor ‘Muzikanten 
in opleiding’ in IJmuiden
IJmuiden - De Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap organiseert op 
zondag 17 februari weer een Play-in 
voor muzikanten-in-opleiding. In het 
Witte Theater komen, evenals vorig 
jaar, weer leerlingen-in-opleiding bij 
elkaar om aan het eind van de oe-
fendag met elkaar een uitvoering te 
geven, waarbij iedere belangstellen-
de van harte welkom is.

Onder de deskundige leiding van 
Michiel Drijver, dirigent van het Op-
leidingsorkest bij Soli, zal het sa-
menwerken van een veelvoud aan 
instrumenten een uitdaging zijn 
voor muzikanten en dirigent. De 
muzikanten krijgen deze dag enkele 
muziekstukken op de lessenaar, die 
zij gaan instuderen.
Deze geheel verzorgde dag zal ge-

houden worden voor alle muzikan-
ten in opleiding met een (bijna) A-
diploma of hoger, leeftijd maakt niet 
uit!
Deze dag duurt van 10.00 tot 14.30 
uur en zal worden afgesloten met 
een miniconcert.  
De organisatie ligt in handen van de 
Werkgroep Muziek van de Culture-
le Stichting Velser Gemeenschap in 
samenwerking met Muziekvereni-
ging IJmuider Harmonie, Muziek-
vereniging Soli, Brassband Felison 
Brass en Accordeonvereniging de 
Klavierschippers. 
Bel voor inlichtingen Sylvia Dek-
ker van de Klavierschippers:  023-
5389054, sadekker@hotmail.com 
of via het hoofdopleidingen van de 
muziekvereniging of de muziekle-
raar bij het Kunstencentrum. 

Gerda Hindeloopen-Pronk 
exposeert in Moerberg
IJmuiden - In Woon- en zorgcen-
trum de Moerberg is tijdelijk een ex-
positie van Gerda Hinloopen-Pronk. 
Gerda Hinloopen-Pronk is geboren 
en getogen in IJmuiden. In 1996 ben 
ik gestart met het nemen van les-
sen in aquarelleren. Na plusminus 4 
jaar is zij naast aquarel andere tech-
nieken van tekenen en schilderen 
gaan beoefenen en heeft zij cursus-
sen gevolgd aan het kunstencen-
trum. Daar leerde ze onder andere 
het schilderen met acryl verf en te-
kenen met krijt. Eveneens het mo-
delschilderen vond ze erg leuk. De 

laatste jaren is zij vooral thuis haar 
grote hobby aan het beoefenen en 
probeert zo haar eigen stijl te cre-
eren. 
Zij vind het erg leuk wanneer an-
dere mensen vrolijk worden van 
haar schilderijen en waardeert het 
dan ook zeer als er een schilde-
rij verkocht wordt, zodat zij materi-
aal kan kopen om haar grote hobby 
te blijven beoefenen. De schilderij-
en zijn nog te bezichtigen in woon- 
en zorgcentrum De Moerberg Zui-
derkruisstraat 74 in IJmuiden tot 12 
februari.

Ook donateurs van harte welkom
Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden zoekt leden
IJmuiden - Christelijk Mannenkoor 
IJmuiden is met frisse elan 2008 ge-
start. Vanaf 1 januari is er een nieu-
we dirigent, namelijk de heer W.B.  
Visser. Hij is al dirigent van twee ko-
ren en heeft er veel zin in om samen 
met het CMIJ te gaan repeteren en 
natuurlijk ook op te treden.
Het koor zoekt nu enthousiaste 
mannen in elke stemsoort om het 
koor te komen versterken, momen-
teel bestaat het koor uit ruim 35 le-
den. Nu is het een mooie gelegen-
heid om een nieuwe uitdaging aan 
te gaan.
Kom gerust enkele donderdagavon-
den vrijblijvend de repetitieavond 
bezoeken. En het koor weet zeker 
dat u dat leuk zult vinden. Zij repe-
teren in de Petrazaal (ingang Spaar-

nestraat) van 20.00 tot 22.00 uur. 
Het koor gaat een mooi seizoen te-
gemoet met onder meer de viering 
van het 55 jarig bestaan.
Heeft u iets bijzonders, een kerk-
dienst, een zangmiddag of zang-
avond, een optreden voor uw in-
stelling, een bewonersactiviteit of 
een ledenbijeenkomst? Denk aan 
het Christelijk Mannenkoor IJmui-
den, zij hebben een groot repertoire 
en willen graag bij u komen zingen. 
Door  contact op te nemen met een 
van de leden van het dagelijks be-
stuur, kunt u goede afspraken ma-
kenen genieten van hun zang. 
Voor meer vragen kunt u altijd te-
recht bij Willem Meesters, telefoon-
nummer 023-5373281, of bij de 
koorleden.

Tiende show in De Dwarsligger

Soundmix/playbackshow 
verstandelijk gehandicapten
IJmuiden - Dit jaar wordt op zater-
dag 23 februari de tiende Sound-
mix/Playbackshow voor verstande-
lijk gehandicapten georganiseerd in 
Buurtcentrum de Dwarsligger.
Deze Soundmix/Playbackshow 
wordt altijd zeer goed bezocht door 
de vaste bezoekers van Zaterdag-
avondsoos de Babbelaar. En be-
zoekers hoeven niet alleen toe te 
kijken, maar kunnen natuurlijk ook 

het podium beklimmen om zich voor 
te doen als hun favoriete artiest en 
daar lekker te zingen en/of dansen 
voor het publiek. De Soundmix/Play-
backshow start om 19.00 uur.
Wie graag mee wil doen, kan zich 
opgeven bij Ron de Boer via 06-
13510366 of Nanda Ramakers in 
Buurtcentrum de Dwarsligger via 
0255-512725. Opgeven kan tot 9 fe-
bruari.

Vooruitzien en terugblikken
WN2000 kende tegen- 
en meevallers in 2007
IJmuiden aan Zee - Het zat 
WN2000 niet alleen mee in het sei-
zoen 2007. Tegenvaller was de lek-
kage in de nieuw bij het museum te 
trekken bunker, pal aan de Badweg. 
Dit diende gerepareerd te worden, 
hetgeen ook is gebeurd.
De meevallers maakten het seizoen 
echter weer tot een grandioos suc-
ces. Bij de museumopenstellingen 
mocht WN2000 meer bezoekers 
ontvangen dan in 2006.
Om de bezoeker nog meer te bieden 
heeft WN2000 de openingstijden af-
gestemd met collega’s. Bij een be-
zoek aan zowel het Bunker Museum 
IJmuiden als de foto-expositie van 
de AWMM kregen de bezoekers 
ruime korting op de toegangsprijs. 
WN2000 wil ook voor seizoen 2008 
deze afspraken gaan maken.
Ook het aantal rondleidingen over-
trof het aantal van vorig jaar in rui-
me mate. Of in 2008 ook weer meer 
rondleidingen plaatsvinden, is nog 
onzeker. Het toenemende aan-
tal rondleidingen legt namelijk een 
enorme druk op de gidsen. Wilt u 
het gidsenteam versterken, dan kunt 
contact opnemen met WN2000.
Het succes van het boek Seefront 
IJmuiden was voor velen een te-
leurstelling. De oplage was name-
lijk na enkele weken al uitverkocht. 
WN2000 houdt niet van teleurstel-
lingen en heeft in overleg met de 
auteurs het initiatief genomen om 
zowel het boek Landfront IJmuiden 
als het boek Seefront IJmuiden te 
laten herdrukken. Beide boeken zijn 
nog leverbaar bij de kassa van het 
Bunker Museum IJmuiden.

Het was ook in 2007 dat WN2000 
het nieuwe Bedrijfsplan voor de ko-
mende tien jaar presenteerde. 
Ook in 2007 zorgde WN2000 ervoor 
dat de vuurleidingpost M178, ofwel 
de Autobunker, toegankelijk werd 
gemaakt. Door de ReinUnie wer-
den containers en prikstokken ge-
sponsord waar door de vrijwilligers 
maar liefst 40 kubieke meter vuilnis 
in werd gestort, vuilnis afkomstig uit 
de Autobunker, maar ook uit omlig-
gende bunkers en de directe omge-
ving van de bunker. Dus niet alleen 
de bunker kreeg een opknapbeurt, 
het hele duinterrein in de omgeving 
werd grondig schoon geruimd. 
Het afgegraven terrein rondom de 
M178 bunker is ingeplant met helm-
gras dat door het PWN beschikbaar 
werd gesteld. Deze bekendste bun-
ker van IJmuiden kan nu tijdens een 
rondleiding bezocht worden.
Voor 2008 heeft WN2000 uit het 
Bedrijfsplan dus het nodige op de 
agenda staan. De entree van het 
Bunker Museum IJmuiden zal ver-
plaatst worden naar de bunker aan 
de Badweg.

In de toegangsbunker, die in de 
loop van 2008 gereed zal zijn, heet 
WN2000 u van harte welkom in het 
Educatorium, een multifunctione-
le ruimte, die mogelijk is gemaakt 

door het Prins Bernard Cultuur-
fonds. Naast lesprogramma’s voor 
scholen worden hier films vertoond 
en lezingen gegeven.
Het museumterrein zal met mede-
werking van Rijkswaterstaat wor-
den uitgebreid met maar liefst drie 
expositiebunkers. De bunkers zul-
len onderling verbonden worden 
met loopgraven en wandelpaden. 
De loopgraven zullen verbindingen 
vormen onder en tussen het duin 
door. De realisatie wordt mogelijk 
gemaakt mede door IJmond Veel-
zijdig en het ILG (provincie Noord 
Holland).

Op het museumterrein zullen strand-
versperringen opgebouwd worden 
die WN2000 onlangs heeft weten te 
bemachtigen. Deze versperringen, 
genaamd Tetraeders, stonden eens 
op de invasiestranden in Zeeland. 
Het transport van deze loodzware 
versperringen werd deels gespon-
sord door Sloothaak Haarlem.
Om de bezoekers in 2008 de juiste 
weg te wijzen heeft de gemeente 
toegezegd de mogelijkheden voor 
het plaatsen van bewegwijzering 
naar het museum te bekijken. 
Als uitbreiding op de rondleiding 
laat men u ook graag de machi-
nebunker van het type M183 zien. 
Deze bunker waarvan er maar en-
kele zijn gebouwd verkeert nog na-
genoeg geheel in originele staat. 
WN2000 verwacht dit jaar alle ver-
gunningen rond te krijgen om de 
bunker te mogen ontgraven.
Eén grote wens heeft WN2000 nog 
wel, dit is de voorziening voor vas-
te  spanning, Momenteel is men af-
hankelijk van een generator. De ge-
meente Velsen heeft deze wens van 
WN2000 hoog op haar prioriteiten-
lijstje staan.

Al dit werk wordt gedaan door een 
groep zeer enthousiaste vrijwilli-
gers. Maar alleen met de inzet van 
deze vrijwilligers redt men het niet. 
WN2000 is dringend op zoek naar 
enthousiastelingen die willen hel-
pen. U bereikt WN2000 via info@
wn2000.nl of 023-5391603.
Bij deze doet WN2000 ook een drin-
gend beroep op uw historisch besef. 
Vanaf 13 euro per jaar bent u dona-
teur van WN2000. Uiteraard zijn gif-
ten vanuit het bedrijfsleven ook van 
harte welkom. 

Het seizoen 2008 is inmiddels inge-
luid met een nieuwjaarsreceptie in 
een passende omgeving, de M178 
vuurleidingpost (Autobunker). De-
ze receptie werd mede gesponsord 
door Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach. 

Voor informatie bezoekt u de web-
site www.WN2000.nl of download u 
ons foldermateriaal dat mede door 
Folkerts op de Kennemerlaan te 
IJmuiden, de Rabobank IJmuiden 
en de Gemeente Velsen gesponsord 
wordt.

Bram van Bakel geconcentreerd aan het werk tegen Paul Smit

DCIJ–nieuws
Veel beslissingen in
onderlinge competitie
IJmuiden - De remisemarge bij 
het dammen is groot. Veranderin-
gen van de spelregels, om deze te 
verkleinen, wordt al jaren geop-
perd. Maar bij de ‘Damclub IJmui-
den’ lijkt men daar geen enkele be-
hoefte aan te hebben. Er wordt ge-
knokt, risico’s genomen en sterke 
en zwakke voortzettingen wisse-
len elkaar in snel tempo af. Alleen 
de partij tussen Feroz Amirkhan en 
Conall Sleutel kende geen winnaar. 
En dat mocht een klein wonder he-
ten. Sleutel strafte een fout van zijn 
tegenstander niet op de juiste wij-
ze af anders was ook hier een be-
slissing in Sleutels voordeel geval-
len. Peter Pippel en Marcel Doorn-
bosch speelden een onderhouden-
de partij waarin Pippel aantoonde 
net iets sterker te zijn. Berrie Botte-
lier lijkt steeds beter in zijn spel te 
komen. Tegen de iets jongere Jel-
mer Gouda (10 jaar), kwam hij goed 
uit de opening. Met een leuke com-
binatie besliste Bottelier de strijd in 
zijn voordeel. Koos de Vries onder-
vond weinig weerstand van een ver-
geefs naar tegenspel zoekende, Ni-
cole Schouten. Met mooi positie-
spel won de Vries overtuigend. Cees 
van der Steen miste een eenvoudige 

schijfwinst in zijn ontmoeting tegen 
Cees van der Vlis. Na deze misser 
kon Van der Vlis het spel verplaat-
sen en kwam Van der Steen er niet 
meer aan te pas. 
Leo Binkhorst moet, op instigatie 
van zijn trainer Rinus Hühl, dras-
tisch van tactiek veranderen. Het 
moet allemaal wat agressiever. Dat 
hij moeite heeft met deze omscha-
keling bleek in de partij tegen Ca-
sper Remeijer. Een klein foutje was 
debet aan de nederlaag. Jesse Bos 
rijgt de ene zege na de andere aan-
een. Nu liet hij Jan Maarten Koorn 
met lege handen staan. Jan Apel-
doorn moest het opnemen tegen 
twee jeugdspelers. Het eindigde in 
even zovele overwinningen. Maar 
dat ging zeker niet zonder slag of 
stoot. Beiden toonden dat ze in de 
opening en het middenspel al goed 
ui de voeten kunnen. Alleen het 
eindspel is bij de jongens nog de 
Achilleshiel’.
De bete prestatie werd geleverd 
door Bram van Bakel. Met gecon-
centreerd tegenspel liet hij tegen-
stander, Paul Smit, geen moment 
in zijn geliefde spel komen. In het 
eindspel sloeg Van Bakel toe en 
won gedecideerd.

Het hoogste punt van De Komeet wordt deze week bereikt.

Woontoren de Komeet 
heeft de 42 meter bereikt
IJmuiden - Het hoogste punt van 
woontoren De Komeet in IJmuiden 
werd deze week bereikt. De toren is 
onderdeel van het project Stadspark 
IJmuiden, een ontwikkeling van Du-
ra Vermeer. Elan Wonen, een nieuw-
komende woningcorporatie die be-
kend is in Haarlem en Heemstede, 
wordt de eigenaar van de 42 meter 
hoge toren. 
De Komeet bestaat uit een parkeer-
kelder met op de begane grondvloer 
een huisartsenpraktijk en daarbo-
ven zestig appartementen die over 
twaalf verdiepingen zijn verdeeld. 
Op het dak van de woontoren komt 
een daktuin, wat aansluit bij het 
bestemmingsplan van Stadspark 
IJmuiden. Over vier maanden vindt 
de oplevering van de toren plaats 
waarna verder wordt gebouwd aan 
de opvolgende fasen van het pro-
ject. Op dit moment zijn nog twaalf 

3-kamerappartementen te huur. 
Voor meer informatie kun u bellen 
met Elan Wonen, telefoonnummer: 
(023) 515 98 59.
Voor 198 huishoudens wordt een 
nieuwe woonomgeving in het groe-
ne Stadspark gecreëerd. Het wo-
ningpalet bestaat naast de woon-
toren uit 28 startersappartementen 
en 110 grondgebonden park- en 
hofwoningen. Tevens voorziet het 
plan in nieuwe huisvesting voor de 
Kompasschool die momenteel ook 
in het park gehuisvest is. De omge-
ving wordt geheel ingericht volgens 
een duinlandschap met glooiende 
heuvels en kleine slootjes naast de 
huizen. De inrichting van het park 
wordt zoveel mogelijk gelijktijdig 
met de woningbouwfasen uitge-
voerd zodat de bewoners direct van 
hun nieuwe woonomgeving kunnen 
genieten.

Het optreden was een groot feest, zowel voor publiek als voor spelers

Musicalgroep Ludamus 
treedt op in Breezicht
IJmuiden - Zondagmiddag kwart 
over een, zachtjes aan loopt het 
Atrium van woon._en zorgcentrum 
Breezicht vol met de  circa 40 spe-
lers van musicalgroep Ludamus. Vol 
van een middag optreden voor de 
bewoners van Breezicht.
Dan komen de bewoners, omwo-
nenden en belangstellende om te 
genieten van de liedjes van Swie-
bertje, Mama Mia, het mooie Edel-
weiss uit de Sound of Music en het 
prachtige kostuum van Elysa uit My 
Fair Lady. Als Frank en Ruben de 
zaal op stelten zetten met hun op-
treden uit Grease is het applaus niet 
van de lucht!
Het is een waar feestje. Na de pauze 
gaat de polonaise door de zaal. Eén 
van de medewerksters zegt: ’Meest-
al liggen er wel een paar mensen te 
slapen, maar als ik zie wat dit optre-
den teweegbrengt krijg ik tranen in 
mijn ogen.’
Eén berisping is gegeven na de uit-
spraak: ’Wat fijn voor die ongelukki-

ge kinderen dat zoiets word georga-
niseerd.’ Even voor de duidelijkheid 
Ludamus is een groep mensen vari-
erend tussen de 8 en 72 jaar. Men-
sen met en zonder lichamelijke of 
geestelijke beperkingen die ontzet-
tend veel plezier hebben in het ‘sa-
men spelen’ op het toneel. Dit is wat 
Ludamus betekent. En dit met heel 
veel liefde doen, net als alle vrijwil-
ligers die zich altijd weer met heel 
veel liefde en enthousiasme  inzet-
ten voor de groep. 
,,Dit was echt weer een feestje,’’ 
zegt Marlies Arends, de oprichtster 
en regisseuse. ,,We zijn blij dat San-
dra (kapster in Breezicht) met dit 
idee aankwam na het optreden in 
Meerstate in Heemskerk.’’ En meer-
dere optredens zullen volgen want 
ook het Vissershuis was zeer tevre-
den over het optreden. Dus, op naar 
het volgende feestje. 
Voor meer informatie belt u Mar-
lies Arends, telefoonnummer 06-
25567272.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 2 febru-
ari was het moment weer daar dat 
de spelers van Full Speed afdeling 
klootschieten hun geliefde sport 
mogen spelen. Na de loting door Lia 
kwamen er drie teams van drie spe-
lers en een team van vier te voor-
schijn.
Het weer was voor de tijd van het 
jaar geweldig goed. Ina had dan ook 
een super smoker opgestoken om 
de weergoden te bewieroken, het 
helpt echt om minder tabak te ge-
bruiken, en het stinkt niet en de go-
den zijn goed gehumeurd. 
De spelers waren goed verdeeld qua 
sterkte en dat bleek ook uit de uit-
slag. Team 4 met Lia, Sonja en Dirk 
werden eerste met 65 schoten en 12 
meter, dus 4 punten. Team 3 met Bi-
anca, Bertus en Nico, werd tweede 
met 66 schoten en 8 meter, dus 3 

punten. Team 1 met Willem, Harm, 
Jan St. en Jan Sch. werd derde met 
69 schoten en 18 meter, dus twee 
punten. Waarbij moet worden ver-
meld dat Jan Schoorl in een topcon-
ditie is, omdat hij de hele wedstrijd 
goed op dreef was . Team 2 met Ton, 
Dries en Ina werd vierde met 71 
schoten en 25 meter, dus 1 punt.
Zes schoten verschil tussen het eer-
ste en het laatste team is niet veel   
en ligt dicht bij elkaar. De kwaliteit 
van de minder sterke spelers is sterk 
verbeterd, dat zie je aan deze uitsla-
gen. De heren  hebben meer kracht, 
maar de dames zijn rechter en dus 
beter gaan gooien. 

Bel voor info over klootschieten met 
Nico Prins tel. 0255–518648 of Dirk 
Sieraad tel. 0255 – 515602 of kijk op 
de website  www.svfullspeed.nl

Kent u een speciale Velsen-Noorder?

Thuismarkt Velsen-Noord 
dit jaar op zaterdag 7 juni 
Velsen-Noord - De voorbereiding 
voor de vierde thuismarkt van Vel-
sen Noord is onlangs gestart! U 
kunt zaterdag 7 juni alvast in uw 
agenda noteren om ‘thuis’ te blijven 
in Velsen-Noord om er samen een 
geslaagde dag van te maken.
Het is de bedoeling dat het een ge-
slaagde dag wordt waarop Velsen-
Noorders elkaar ontmoeten, kun-
nen kennismaken met het aanbod 
van verenigingen en winkeliers én 
met elkaar genieten van tal van ac-
tiviteiten en diverse optredens. Over 
de inhoud en het programma volgt 
te zijner tijd nadere informatie via 
de plaatselijke pers. Voor de tweede 
keer wordt er ook dit jaar een spe-
ciale Velsen-Noorder gezocht. Een 
speciale gast is een man of vrouw 
die in Velsen- Noord woont en zich 
in welke vorm dan ook verdienstelijk 
maakt of heeft gemaakt voor Vel-
sen-Noord. Die persoon zal tijdens 
de Thuismarkt een bijzondere be-
handeling krijgen oftewel een VIP-
behandeling.
Kent u of uw vereniging c.q. orga-
nisatie iemand die hiervoor in aan-
merking komt, dan kunt u die per-
soon (met argumentatie) schriftelijk 
voordragen en dit in een envelop af-
geven bij de bloemenkiosk van Leo 

Aardenburg aan de Wijkerstraat-
weg. De sluitingstermijn is 20 mei 
2008. Kent u een speciale Velsen 
Noorder of bent u er misschien zelf 
één? Laat u nomineren.
Vindt u het een goed idee om tij-
dens deze dag mee te helpen met 
allerlei hand- en spandiensten? Dat 
kan en dat wordt bijzonder op prijs 
gesteld. Schrijf uw naam, adres en 
telefoonnummer en e-mailadres op 
een vel papier, stop het in een en-
velop en geef het af bij eerder ge-
noemde bloemenkiosk. 
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Jos Bis-
schop bij Buurtcentrum de Mel, via 
0251210050, of mail info@demel.nl.

Visser klem
IJmuiden - De politie heeft rond 
06.40 uur assistentie verleend bij 
een ongeluk op een  vissersboot 
in IJmuiden. De boot, afkomstig 
uit Urk, lag aangemonsterd aan de  
Halkade. Bij werkzaamheden op de 
boot kwam een man uit Urk (leeftijd 
onbekend)  klem te zitten tussen de 
ophanging van een sleepnet en het 
schip. Hij is met onbekend letstel 
vervoerd naar een ziekenhuis.
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Cursist Allround Operationeel Technicus (AOT) ROC Nova College start nieu-
we powerplantsimulator

Start powerplantsimulator 
AOT ROC Nova College
IJmuiden - Woensdagmiddag 30 
januari vond de officiële start plaats 
van de nieuwe powerplantsimulator 
voor de opleiding Allround Operati-
oneel Technicus (AOT) op het ROC 
Nova College, locatie Kanaalstraat 
in IJmuiden. Op de powerplantsi-
mulator kunnen cursisten zich in 
een realistisch nagebootste situa-
tie voorbereiden op hun functie bij 
energiebedrijven.
Op de nieuwe powerplantsimulator 
kunnen AOT-cursisten het volledige 
proces monitoren van het leveren 
van grondstof voor de verbranding 
tot het leveren van energie. De do-
cent kan calamiteiten simuleren die 
cursisten vervolgens moeten oplos-
sen. 
De simulator biedt energiebedrijven 
het voordeel dat cursisten een groot 
deel van de praktijkervaring kunnen 
opdoen op school. Bijzonder aan de 
powerplantsimulator is dat cursis-
ten ook op afstand kunnen oefenen 
door in te loggen vanaf een andere 
computer.

De energiesector heeft door uitbrei-
ding en technische ontwikkelingen 
grote behoefte aan goed opgeleide 
operationeel technici. Daarom wer-
ken Nuon, HVC, Afvalenergiebedrijf 
Amsterdam, IGMA Bulk Terminal en 
Koninklijke Landmacht nauw samen 
met het ROC Nova College. De be-
drijven garanderen de stageplaats 
en betalen de opleiding. De power-
plantsimulator is gefinancierd door 
het O&O fonds, opleidings- en ont-
wikkelingsfonds van de  energie- en 
nutsbedrijven. De leverancier van de 
simulator is het bedrijf Kongsberg in 
Noorwegen. Dit bedrijf heeft ook 
de brugsimulator en de machine-
kamersimulatoren voor de scheep-
vaartopleidingen van het Nova Col-
lege geleverd. Het publiek kan ken-
nismaken met de simulatoren van 
het Nova College op de Kanaalstraat 
in IJmuiden tijden het open huis op 
zaterdag 9 februari van 10.00 tot 
15.00 uur. Zie ook www.novacolle-
ge.nl/aot of 023-5302010 voor meer 
informatie.

Dieneke en Gerrit Schildmeijer hebben er veel zin in

Café de Griffioen is weer open
IJmuiden – Sinds afgelopen dins-
dag is café de Griffioen aan de 
Frans Naereboutstraat weer open. 
De nieuwe eigenaars, het echt-
paar Dieneke en Gerrit Schildmeijer, 
hebben er ontzettend veel zin in en 
hebben een heleboel plannen. Een 
buurtcafé waar jong en oud welkom 
is en waar van alles te doen zal zijn, 
dat is wat zij voor ogen hebben. Een 
biertje drinken of bij een kop koffie 
een krant lezen. Er is een biljart, een 
dartbord en ook een klaverjasclub 
zit in de planning. Maar er is ook 
een lcd-scherm met mogelijkheden 
voor een karaokeshow. En wie een 
goed plan heeft, is welkom. Dieneke 
en Gerrit staan er voor open. Gast-
vrijheid en klantvriendelijkheid heb-
ben zij hoog in het vaandel staan.
Dieneke was tien jaar eigenaar van 
café de Logger. Dat verwisselde ze 
voor een kantoorbaan. Maar het 
bleef kriebelen. Ze miste de reuring 
om zich heen, het omgaan met men-
sen. De Griffioen was al twee jaar 
dicht en ze zag hier haar kans. De 
zaak werd verbouwd, is veel lichter 
maar ademt toch de sfeer van een 
bruine kroeg. Ook de feestzaal werd 
opgeknapt en is weer te huur voor 
feesten en partijen. Tevens zullen 
hier regelmatig regionaal bekende 
zangers optreden, er gaan Amster-

damse avonden en andere thema-
avonden plaatsvinden.
Het woongedeelte achter het café, 
de ruime huiskamer en de keuken, 
moeten nog onderhanden geno-
men worden. Van de keuken wordt 
een mooie bedrijfskeuken gemaakt 
en de huiskamer zal die sfeer be-
houden. Hier is straks ook een leu-
ke menukaart beschikbaar. Nu is er 
een bal gehakt of een tosti verkrijg-
baar. En Dieneke en Gerrit hebben 
een oud, Jordanees gebruik in ere 
herstelt. Op de bar staat een glazen 
pot met gekookte eieren, zoutvaatje 
er naast. Wie trek krijgt, mag gratis 
een eitje pellen.
Café de Griffioen zal zes dagen per 
week vanaf 10.00 uur open zijn. 
Door de week sluit het café om 1.00 
uur de deur, in het weekeinde om 
2.00 uur. Maandag is het gesloten.
Vrijdag 15 februari is er vanaf 17.00 
uur een grandioos openingsfeest. 
Het echtpaar Schildmeijer nodigt ie-
dereen van harte uit om een kijkje te 
komen nemen en de sfeer te proe-
ven. Vooral buurtbewoners, want ca-
fé de Griffioen wil echt een sociale 
buurtfunctie vervullen. Met en voor 
de mensen. Wie wil weten wat er in 
het café te doen is: het programma 
wordt bijgehouden op Seaport tele-
tekst, op pagina 503.

Activiteiten Technisch 
en Maritiem College
IJmuiden - Op het Technisch en 
Maritiem College Velsen aan  Bri-
niostraat 10-12 , 1971HM  IJmui-
den, worden binnenkort een voor-
lichtingsavond, inloopuren en een 
open huis georganiseerd, om deze 
belangrijke scholen onder de aan-
dacht te brengen:
Voor ouders van basisschoolleerlin-
gen groep 7 en 8 is op woensdag-
avond 6 februari een voorlichtings-
avond, vanaf 20.00 uur, u bent vanaf 
19.30 uur welkom in de aula.  
Vrijdag 8 februari is van 19.00 tot 
21.00 uur een inloopavond voor ou-
ders en scholieren.
Op zaterdag 9 februari organiseers 
het Technisch College van 10.00 tot 
13.00 uur een open huis. Dezelfde 

dag organiseert het Maritiem Col-
lege Velsen, op hetzelfde adres, van 
10.00 tot 15.00 uur een open huis. 
Dan is het ook mogelijk een bezoek 
te brengen aan de schepen Prinses 
Màxima en Amalia.
Wethouder Annet Baerveldt, van 
Onderwijs, lanceert op zaterdag 9 
februari om 10.30 uur in de aula de 
nieuwe website van beide colleges.   
Dan is er weer een Doe-middag: 
‘De Wereld is Techniek en Nautiek’ 
op woensdag 13 februari van 13.30 
tot 16.00 uur. 
Aanmelden voor activiteiten kan via 
0255-514006 of 0255-546900. Ver-
dere informatie vindt u op: www.
technischcollegevelsen.nl  en www.
maritiemcollegevelsen.nl

Open Huis CIOS Haarlem
Haarlem - CIOS Haarlem van het 
ROC Nova College houdt zaterdag 
10 februari Open Huis.  Iedereen die 
belangstelling heeft voor mbo Sport, 
Bewegen en Dans is van 9.30 tot 
13.30 uur van harte welkom in het 
Kennemer Sportcenter aan de IJs-
baanlaan in Haarlem.
Cursisten geven demonstraties, al-
le keuzevakken presenteren zich tij-
dens een informatiemarkt en voor-
lichters houden informatierondes. 
Al bijna zestig jaar levert het CIOS 
goed opgeleid kader aan het gevari-
eerde werkveld van sport en bewe-
gen en sinds 2002 ook aan de dans-
wereld. Bij sportverenigingen, bui-
tensportondernemingen, reisorga-
nisaties, gemeentes, recreatiecen-
tra, fitnessinstituten, balletscholen 
en welzijnsinstellingen is veel vraag 
naar gediplomeerde CIOS’ers.

CIOS Haarlem verzorgt de opleidin-
gen Sport en Bewegen op de mbo-
niveaus 2, 3 en 4. Deze opleidingen 
duren respectievelijk twee, drie en 
vier jaar. De opleidingen zijn gericht 
op het leren (helpen bij) les- en lei-
dinggeven aan sport- en bewe-
gingsactiviteiten voor jong en oud, 

gezond en met of zonder beperking. 
In de opleiding is er keuze uit ver-
schillende richtingen zoals trainer/
coach, agogisch werk, consulent, 
management en onderwijs.
Voor iedereen die van dans zijn be-
roep wil maken verzorgt ROC Nova 
College / CIOS Haarlem de vierja-
rige mbo dansopleiding. Het eerste 
jaar is een basisjaar: een kennisma-
king met vele dansstromingen zo-
als klassiek, modern, jazz, wereld-
dans, flamenco en improvisatie. De 
nadruk ligt op het leren lesgeven. 
In het tweede jaar begint de spe-
cialisatie richting klassiek, modern 
of jazz/eigentijds. In de specialisa-
tie ‘uitvoerend danser/docent’ is het 
mogelijk om lesgeven en zelf dan-
sen te combineren. Nieuw vanaf 
september is dat cursisten ook de 
richting werelddans als klein keuze-
vak kunnen volgen.
Belangstellenden zijn welkom tij-
dens het Open Huis op zaterdag 
10 februari van 09.30 tot 13.30 uur 
bij het ROC Nova College / CIOS 
Haarlem, IJsbaanlaan 4 F in Haar-
lem. Voor meer informatie: telefoon 
023-5249161 en www.novacollege.
nl/cios/.

Regio - Het ROC Nova College 
breidt vanaf 1 februari het cursus-
aanbod voor volwassenen uit. Het 
gaat om coachingklassen talen en 
wiskunde en om themacursussen in 
de regio IJmond, Haarlem, Haarlem-
mermeer en Amstelveen. Starten 
kan op elk moment. 
De taalcoachingklassen zijn bedoeld 
voor mensen die bijvoorbeeld spel-
ling en grammatica willen opfrissen, 
schrijfvaardigheid of uitspraak wil-
len verbeteren. Het niveau is verge-
lijkbaar met vmbo-tl/havo. Het voor-
deel van coachingklassen is dat men 
niet een heel vak hoeft te volgen, 
maar precies kan leren wat men no-
dig heeft. De cursus duurt dan ook 
net zo lang (of kort!) tot iemand zijn 
doel heeft bereikt. Hetzelfde geldt 
voor wiskunde. Iemand die voor zijn 
werk bijvoorbeeld kansberekenin-
gen moet maken, tabellen en gra-
fieken lezen of oppervlaktes en in-
houd berekenen, kan dat leren zon-
der een heel cursusjaar naar school 
te hoeven. 
In Amstelveen, Notenlaan 4, ver-
zorgt het Nova College coaching-
klassen Nederlands, Engels, Frans 

en Duits. Daarnaast start op 5 maart 
de aardrijkskunde themacursus 
‘Hoe kwetsbaar is onze aarde’ en 
op 19 maart de geschiedenis the-
macursus ‘Japan en het westen; van 
Sjogoens en Samoerai’.
Voor meer informatie, telefoon 
023- 5302915. In Beverwijk, Lau-
rens Baecklaan 23, verzorgt het No-
va College coachingklassen Neder-
lands en Engels. Voor meer informa-
tie, telefoon 0251-290700.
In Haarlem, Planetenlaan 5, verzorgt 
het Nova College coachingklassen 
Nederlands, Engels, Frans en wis-
kunde. Voor meer informatie, tele-
foon 023-5414141.
In Hoofddorp, Steve Bikostraat 75, 
verzorgt het Nova College coa-
chingklassen Nederlands, Engels en 
wiskunde. Voor meer informatie, te-
lefoon 023-5303200.
De cursisten krijgen goede begelei-
ding en persoonlijke aandacht van 
bevoegde, ervaren docenten. Het 
eerste vak kost 125,40 euro en voor 
elk volgend vak betaalt men 50,40 
euro. 
Meer informatie staat ook op www.
novacollege.nl.

Talen en wiskunde bijspijkeren 
op ROC Nova College

Wintersport(ruil)beurs 
bij SnowPlanet Store
Velsen-Zuid - Vrijdag 8, zater-
dag 9 en zondag 10 februari wordt 
al weer voor de tiende keer een 
wintersport(ruil)beurs gehouden in  
SnowPlanet Store in Velsen-Zuid. 
Vanaf woensdag 6 februari kunt u 
uw tweedehands ski- en snowboard 
hardwaren inbrengen, de ski’s mo-
gen niet langer zijn dan 1.70 meter. 
Er wordt geen tweedehands kleding 
ingenomen. De Store heeft name-
lijk zo’n grote kledingcollectie, er is 
gewoon geen ruimte voor tweede-
hands kleding!.
Vrijdag vanaf 09.30 uur gaan de 
deuren open en als u echt op zoek 
bent naar een leuk paar ski’s of een 
nieuwe outfit voor een leuke prijs 
voor u of uw kind, wees dan op tijd 
want meestal zijn binnen de kortste 
tijd de mooiste ski’s en schoenen al 
verdwenen, vooral op de tweede-
hands beurs zijn onder andere de 
kinderski’s en de snowboards fa-
voriet. Gelukkig wordt het aanbod 
snowboards ook steeds groter, aan-
gezien er steeds meer kinderen op 
jonge leeftijd al op een board gaan 
staan. 
Er zijn mega lage setprijzen ge-
maakt van de nieuwe collectie car-

veski’s, die alleen op deze beurs da-
gen geldig zijn en ook bij de snow-
boardafdeling kunt u gerust even 
kijken of er een scherpe aanbieding 
bij zit, Sommige zijn zelfs board met 
binding en schoenen voor één prijs. 
Een leuke bijkomstigheid is dat u tij-
dens deze dag gratis een skihoes 
of snowboardhoes cadeau krijgt bij 
aankoop van een nieuw paar ski’s 
of board! De kledingcollectie is zo-
als gezegd erg groot en daar zijn 
ook leuke prijspakkers te vinden, 
skibroeken, snowboard broeken in 
jeugd en senior maat vanaf 20 euro!
Voor de  kinderen is er een leuke 
aanbieding van Rucanor, een jas 
en een broek vanaf 49 euro in twee 
kleuren verkrijgbaar.
Voor de volwassenen vindt u ook di-
verse aanbiedingen. Al met al teveel 
om op te noemen! 
Dus ga zeker even kijken, er zit altijd 
wel iets van uw gading bij! Vrijdag 8 
februari van 09.30 tot 21.30 uur, za-
terdag 9 en zondag 10 februari van 
09.00 tot en met 18.00 uur in Snow-
Planet Store, telefoon 0255-525295. 
De winkel is dagelijks geopend van 
09.30 tot 21.30 uur en in het week-
end van 09.00 tot 18.00 uur.

Februari Valentijnsmaand op 
‘love-boats’ DFDS Seaways
IJmuiden - 14 Februari is het weer 
Valentijnsdag. DFDS Seaways haakt 
hier op in en helpt geliefden dit jaar 
met een origineel cadeau. De crui-
seferry-maatschappij organiseert in 
februari verschillende ValentijnCrui-
ses naar Engeland en Schotland. De 
arrangementen variëren van een 3- 
of 4-daagse reis naar de trendy stad 
Newcastle tot een 5-daagse cruise 
naar Schotland met twee overnach-
tingen in het prestigieuze Crieff Hy-
dro Hotel. De arrangementen zijn de 
hele maand te boeken vanaf € 85,- 
inclusief overnachtingen, maaltijden 
en vele extra’s. 
De luxe cruiseschepen van DFDS 
Seaways zijn omgedoopt tot ware 
‘love boats’. Zo ontvangen de kop-
pels tijdens de ValentijnCruise een 
glas champagne, tapas en een ver-
rassing in de hut. Daarnaast ge-
nieten zij van een romantisch 3-
gangendiner in het Blue Riband à 
la carte restaurant en een diner in 
het 7Seas buffetrestaurant. In de 
Columbus Night Club speelt een 
live band de hele avond de mooi-
ste ‘love songs’. Na de overnachting 
aan boord in een comfortabele hut, 
begint de nieuwe dag met een uit-
gebreid ontbijt. 
Stellen die in stijl willen reizen, boe-
ken een Luxe ValentijnCruise. Naast 
twee overnachtingen in een 5-ster-
ren hut en ontbijt op bed, zijn 5 fi-
ches voor het casino en bioscoop-
kaartjes voor een romantische film 
inbegrepen. 
Meer informatie over de verschil-

lende Valentijn-arrangementen is te 
vinden op dfds.nl/valentijn. Voor re-
serveringen bel 0255–546666.  
Newcastle staat bekend als waar 
winkelparadijs met moderne shops, 
hippe boetieks en kleurrijke mark-
ten. Naast de winkels herbergt het 
centrum tal van gezellige restau-
rants, pubs en clubs voor een sma-
kelijke lunch. Wie een wandeling 
maakt langs de Tyne, heeft vanaf de 
bruggen een mooi uitzicht over het 
bruisende Newcastle. Op cultureel 
gebied heeft de stad een ruim aan-
bod aan musea en bezienswaardig-
heden zoals de bijzondere Gates-
head Millennium Bridge en de ru-
ine van het ‘New Castle’. Voor gas-
ten van DFDS Seaways zijn bij het 
arrangement een bustransfer naar 
het centrum en een informatieboek-
je over de stad inbegrepen. 
Voor passagiers van DFDS Seaways 
begint de vakantie aan boord. Op de 
route IJmuiden – Newcastle vaart 
DFDS Seaways met twee luxueuze 
cruiseschepen. De ‘King of Scan-
dinavia’ en de ‘Princess of Norway’ 
behoren tot de grootste cruisefer-
ries op de Noordzee. Aan boord van 
beide schepen vinden passagiers 
verschillende restaurants, bars, bi-
oscopen, een nachtclub en casino. 
Voor de overnachting kunnen reizi-
gers kiezen uit verschillende hutca-
tegorieën, van voordelige Seaways 
Class tot stijlvolle Commodore de 
Luxe. DFDS Seaways is met zes pas-
sagiersschepen marktleider in ferry-
verbindingen op de Noordzee.

Bezige bij Pieter Koster importeert deze en elektrische scooters uit China

Ook elektrische scooters op komst
Rhino Scooters zorgt voor 
belangrijke doorbraak
IJmuiden - IJmuidenaar Pieter Kos-
ter heeft sinds januari een nieuwe 
onderneming, waar hij al zijn ener-
gie in kan steken: het importeren 
van Rhino Scooters uit China. Kos-
ter wil niet alleen importeur voor 
Nederland, maar op de langere ter-
mijn ook voor Europa worden. Met 
een import van zo’n 10.000 scooters  
per jaar is hij op de goede weg.
In zijn showroom aan Kaplanstraat 
12 staan nog maar enkele demon-
stratiemodellen. Met twee retromo-
dellen, Parrot en Beetle, en twee 
modernere uitvoeringen, Red Scor-
pio en Tarantula als basis, bewijst 
hij dat scooter rijden veel voordeli-
ger kan. 
Speciaal voor de Nederlandse markt 
zijn in China ook de snorscooters 
vervaardigd, die niet harder dan 25 
km gaan en dus zonder helm mo-
gen worden bereden. Alle scooters 
zijn in snor- of bromuitvoering ver-
krijgbaar en kunnen naar wens wor-
den opgepimpt of uitgebreid. Voor-
lopig zijn alle scooters in zes kleu-
ren leverbaar, maar bij de volgen-
de schiplading is de kleurkeuze al 
groter. Vanaf eind maart kunt u bo-
vendien niet alleen kiezen voor de 
4 takt motoruitvoeringen, maar ook 
voor elektrische scooters. Deze heb-
ben een actieradius van 75 km en 
zijn gewoon thuis op te laden via elk 
stopcontact. 
De Chinese Rhino scooters zorgen 
voor een belangrijke prijsdoorbraak 

in Nederland, zie de advertentie el-
ders in deze krant. Met prijzen van-
af 850 euro, inclusief BTW, kenteken 
en afleverkosten en een jaar volle-
dige garantie (exclusief kenteken-
plaat) wordt de scooter weer be-
taalbaar. Ook de elektrische scoo-
ters die vanaf april leverbaar zijn in 
vele uitvoeringen zullen u verrassen 
met een prijs vanaf 1499 euro. Voor 
bedrijven is een speciale milieusub-
sidie mogelijk.
Rhino Scooters is groothandel, maar 
levert ook aan particulieren. Een ei-
gen monteur zorgt voor onderhoud 
en reparatie. Alle onderdelen zijn op 
voorraad. 
Pieter Koster is op zoek naar retail-
ers voor de Rhino Scooters, het im-
porteren van deze tweewielers is 
voor hem de belangrijkste zaak. Om 
vooral de verkoop van elektrische 
scooters te stimuleren is hij in on-
derhandeling met de gemeente om 
een oplaadpunt voor deze scooters 
te realiseren in de omgeving van het 
strand.
Voor alle informatie, reparatie van 
Chinese scooters, een proefrit of 
verkoop kunt u contact opnemen 
met Pieter Koster via 0255-515538 
of 06-30216865. Zie ook www.rhi-
noscooters.nl Rhino Scooters biedt 
veel service en levert de scooters 
desgewenst bij u thuis af. Tot en met 
14 februari gelden speciale ope-
ningsacties op verschillende model-
len. Dus grijp uw kans.

Claire Veen wint dvd-speler
Intertoys De Ballon deelt uit
Santpoort-Noord - Zaterdagmiddag zag het zwart van de mensen bij de 
prijsuitreiking van de 15-jarige Intertoys De Ballon. De hele dag had olifant 
ToyToy gratis loten uitgedeeld aan het winkelend publiek in de Hoofdstraat. 
Om vier uur was de grote prijsuitreiking, waar je wel bij moest zijn om iets te 
winnen. Grote prijswinnaar was de 8-jarige Claire Veen uit Santpoort die de 
dvd-speler ter waarde van 170 euro won. Ook de andere jubileumartikelen 
uit de advertentie van Intertoys De Ballon werden verloot aan nog eens vijf 
prijswinnaars, voor wie de dag niet meer stuk kon.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 9 februari

zondag 10 februari

odin’59 (1a)-montfoort   - 14.30
eDo-Kennemerland (2a)   - 14.00
IJmuiden (3a)-tob    - 14.30
vSv-Jong Hercules    - 14.30
vvH/velserbroek (4e)-veW   - 14.30
WmC-velsen (5a)    - 14.00
ZrC/Herenmarkt-Waterloo (5a)  - 14.00

aDo’20 (hoofdklasse)-FC omniworld  - 14.30
JoS/W.’meer-Stormvogelstelstar (1a) - 14.00
FC Hilversum-eDo (1a)   - 14.00
Flamingo’s’64-velsen (2a)   - 14.00
SvW’27-De Kennemers (2a)   - 14.00
Dem (2a)-Westfriezen   - 14.00
onze Gezellen (2b)-DCG   - 14.30
vSv (3b)-Kon.HFC    - 14.00
DSS (3b)-vvZ     - 14.00
rCH-bloemendaal    - 14.00
FC velsenoord-Schoten(4D)   - 14.00
Sv beverwijk (5C)-Castricum   - 14.00
DIoS-Waterloo (5F)    - 14.30
SvIJ (5F)-HYS    - 14.00
terrasvogels (5F)-vvC   - 14.00
HoSv-Wijk aan Zee (6b)   - 14.00

Huldiging Velsense sportkampioenen

Sportgala in Witte Theater
Velsen - Vrijdag 28 maart zal om 
20.00 uur in het Witte Theater in 
IJmuiden de jaarlijkse huldiging van 
Velsense sportkampioenen plaats-
vinden. Het gaat dan om de Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent en de Master van het Jaar. De 
sportkampioenen ontvangen dan 
een uniek beeldje dat speciaal voor 
hen is ontworpen. Het Sportgala is 
jaarlijks een spetterend feest dat 
topsport en breedtesport bij elkaar 
brengt.
Dit is de gelegenheid om kandi-
daten voor te dragen voor de titels 
Sportman, Sportvrouw of Sportploeg 
2007. Voor de titel Talent valt het ac-
cent op de jeugdige sporttalenten in 
de leeftijd tot 18 jaar. Voor de titel 
Master 2007 komen sporters vanaf 
40 jaar in aanmekring. Wie voldoet 
aan de criteria of als u iemand kent 
die in aanmerking komt en nog niet 
is aangemeld door de vereniging, 
kan zich individueel of als team op-
geven tot 25 februari.
Individuele sporters die lid zijn van 
een Velsense vereniging en Velse-
naren kunnen genomineerd wor-
den. Velsense teams, inclusief niet 

Velsense leden, komen in aanmer-
king voor nominatie. Teamsporters 
die Velsenaar zijn en lid zijn van een 
niet-Velsens team worden individu-
eel genomineerd.
Sporters die een eerste, tweede of 
derde plaats behaalden bij een NK, 
EK of WK, een wereldbekerwed-
strijd, een Europacupwedstrijd of 
een wedstrijd van vergelijkbaar ni-
veau komen in aanmerking voor no-
minatie. Daarnaast ook sporters die 
een individuele sportprijs ontvingen 
van een officiële sportbond of tij-
dens een internationaal toernooi. 
Een deskundige jury bepaalt wie de 
Sportkampioenen van 2007 worden. 
De presentatie is weer in handen 
van Frank Snoeks, sportverslagge-
ver van Studio Sport. De prijzen zul-
len worden uitgereikt door een be-
kende Nederlander. 

U kunt de nominaties doorgeven 
aan Simon de Weers, afdeling SWS, 
Bureau Sportzaken gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1, 1971 EN, IJmui-
den, telefoonnummer 0255-567661, 
e-mail: sweers@velsen.nl Aanmel-
ding tot 25 februari.

StormvogelsTelstar nu 
ook op mobiele telefoon
IJmuide - Vanaf nu kunnen Storm-
vogelsTelstar-supporters informatie 
over hun favoriete club en de Ju-
piler League ook raadplegen op de 
mobiele telefoon. 
Zo wordt het mogelijk om tijdens 
wedstrijden live de scores van an-
dere duels te volgen en wat op dat 
moment de virtuele stand op de 
ranglijst is. Ook met dit initiatief 
willen de Coöperatie Eerste Divisie 
en bierbrouwer Jupiler gezamen-
lijk met de clubs de competitie nog 
aantrekkelijker maken voor de voet-
balliefhebber.
,,Vanaf nu kan de echte Stormvogel-
sTelstar supporter werkelijk over-
al het laatste nieuws van de Witte 
Leeuwen volgen. Zo wordt de be-
trokkenheid van onze supporters bij 
de club verder vergroot”, aldus Fa-
bian Nagtzaam, commercieel ma-
nager. ,,Door live scores en standen 
via de mobiel beschikbaar te stellen 
willen we bijdragen aan nog meer 
beleving tijdens en rond de wed-
strijden. Zeker bij beslissende wed-
strijden, bijvoorbeeld rond periode-
kampioenschappen, is het natuurlijk 
extra spannend als je kunt bijhou-
den wat de tussenstand bij ande-
re duels is. Je kunt bovendien ook 

meteen zien wat bij een bepaalde 
tussenstand de virtuele stand op de 
ranglijst is en voor de periodetitel.” 
Naast informatie over Stormvogel-
sTelstar en nieuws en statistieken 
uit de Jupiler League, is ook infor-
matie over alle andere clubs uit de 
Jupiler League beschikbaar via de 
mobiele telefoon.
De Jupiler League-informatie kan 
bekeken worden op iedere mobie-
le telefoon die beschikt over mo-
biel internet. De site is gratis te be-
zoeken, de bezoeker betaalt hoog-
uit voor dataverkeer, afhankelijk 
van het abonnement met zijn pro-
vider. De mobiele Jupiler League-
site kan bezocht worden door: het 
woord Jupiler naar 2211 te sms-
en, de bezoeker ontvangt dan gra-
tis een link; op de mobiele telefoon 
naar m.jupilerleague.nl te browsen; 
via de mobiele portalen Vodafone, 
KPN en T-Mobile en de mobiele 
startpagina.
De mobiele website voor de Jupiler 
League is ontwikkeld door Mobz-
Media, welke ook de mobiele web-
site heeft ontwikkeld van Goal.com 
(m.Goal.com), één van de grootste 
voetbal gerelateerde internetsites 
ter wereld.

Alle prijswinnaars 

Allemaal prijs bij 
danscentrum Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
was er bij danscentrum ter Horst 
een Krivada ballroom wedstrijd voor 
paren. Maar liefst acht paren van dit 
danscentrum deden mee aan deze 
goed bezochte wedstrijd. Logisch 
want het was voor hun een thuis-
wedstrijd.
Het jurylid voor deze avond was 
Roemjana de Haan. Inderdaad die 
van ‘Dancing with the Stars’, inmid-
dels een bekende TV persoonlijk-
heid en zeker een vakvrouw.
De acht paren van danscentrum ter 
Horst werden allemaal zeer positief 
gewaardeerd en wonnen allemaal 
een beker. Bij de eerste jaarsleerlin-
gen werden Rob Krom met Hennie 
Serne kampioen. Bij de derde jaars-
leerlingen werden Roelof en Lies-
beth Broeren vijfde, Pascal de Vries 
met Saskia Schigenga derde en Vin-

cent Mars met Marloes van Ham-
burg kampioen.
Bij de vierde jaarsleerlingen werden 
Richard van der Burgt met Netanja 
Hillege vierde.
In de open klasse nog een mooier 
resultaat. De plaatsen één, twee en 
drie waren voor danscentrum Ter 
Horst. Derde werden Tom Mantje 
met Naomi Ebbeling, Ton Jonkman 
met Wilma Overeem werden twee-
de en Rob en Annemieke Bleekman 
werden kampioen.
Na afloop van de wedstrijd werd er 
nog gedanst om het Super Kampi-
oenschap. Ook hier speelde dans-
centrum Ter Horst een rol. Super 
kampioen werden namelijk Huib de 
Jong (van dansschool Bierstekker 
uit Heerhugowaard) met Marloes 
van Hamburg (van danscentrum ter 
Horst).

VV IJmuiden plaatst 
defibrillator
IJmuiden - Bewegingswetenschap-
pers deden begin 2007 onderzoek 
bij voetbalverenigingen in de hoog-
ste klassen van het amateurvoetbal 
n.a.v. de relatief vele fatale hartstil-
standen van gemiddeld 25 maal per 
jaar. 
Het onderzoeksresultaat pleit er-
voor dat alle voetbalverenigingen 
beschikken over één of meerdere 
defibrillatoren, waarmee een hart na 
een stilstand door middel van een 
elektrische schok weer op gang kan 
worden geholpen. De KNVB is van 
mening dat een zogenaamde AED 
(defibrillator) bij alle voetbal-vereni-
gingen zou kunnen bijdragen aan 
de afname van het aantal hartstil-
standen.
Ook het bestuur van de V.V.IJmuiden 
heeft besloten een AED aan te 
schaffen. De kosten voor zo’n ap-
paraat bedragen 1.750 euro, inclu-
sief een bedieningscursus voor tien 
personen. Onder de clubleden e.a. is 
nu een actie à 50 euro per persoon 
gaande om de niet begrote kosten 
voor deze beslist noodzakelijke -
maar hopelijk nooit toe te passen - 
medisch hulpstuk weer te laten te-
rugvloeien in de verenigingskas.
Voetballend is de vereniging zich 
aan het voorbereiden op de volgen-
de competitiewedstrijd, waarvoor 

het Amsterdamse TOB naar sport-
park Schoonenberg komt. In okto-
ber bleven beide gelederen geslo-
ten zodat toen de beginstand tevens 
eindstand werd. VV IJmuiden zal 
voor de return, wil het voor de laat-
ste periode een rol blijven spelen, 
moeten winnen en gezien de voor-
beschouwingrealiteit moet dit kun-
nen. Wel zal het spelletje dan be-
ter gespeeld moeten worden als j.l. 
zaterdag tegen derde klasser VVC 
want het vertoonde spel tegen deze 
klassengenoot uit Nw Vennep leek - 
met name in de tweede helft - hele-
maal nergens op. 
Onsamenhangend stonden wel 
steeds elf spelers op het veld - 
waarvan enkelen niet tot de vaste 
keus behoorden - maar over een 
team kon helaas alleen tijdens de 
beginfase worden gesproken. Na 
de thee werd IJmuiden zelfs min of 
meer overklast en dat kan nooit de 
bedoeling zijn wanneer een klas-
sengenoot als sparringpartner voor 
een oefenpotje wordt uitgenodigd. 
IJmuiden verloor dan ook verdiend 
met 0-4. In een poging om degra-
datie toch nog te ontlopen zullen de 
reserves om 12.00 uur de punten 
moeten pakken tegen EVC 2, feite-
lijk EVC 1, want een EVC- zaterdag 
1 bestaat  niet meer. 

Wederom een goed 
weekend voor TVS
Velsen - Op zondag 3 februari vond 
de finale Zuid vierde divisie turnen 
dames plaats. In de leeftijdscategorie 
jeugd niveau 8 namen Charlotte de 
Koning en Lynn Schreiner deel. Bei-
de meiden hebben een goede wed-
strijd geturnd, Charlotte kwam net 
0.05 punt te kort om op het podium 
plaats te mogen nemen en is zesde 
geworden. Lynn had de concurren-
tie onder de duim, zij ontving op alle 
toestellen goede cijfers en met een 
puntentotaal van 34.60 werd zij ge-
huldigd met de gouden medaille. In 
de leeftijdscategorie junior niveau 7 
namen Samantha Stolwijk, Josanne 
Mossink en Anouk van Vliet deel. 
De cijfers van Josanne en Anouk 
lagen erg dicht bij elkaar en beide 

turnsters lieten een foutloze wed-
strijd zien. Josanne kreeg een 9.30 
op vloer wat het tweede hoogste cij-
fer uit deze wedstrijd was en Anouk 
had het hoogste cijfer op sprong 
namelijk een 8.40. De puntentota-
len van alle turnsters lag dichtbij el-
kaar, Josanne mocht plaats nemen 
op het podium om de medaille van 
de vierde plaats in ontvangst te ne-
men en Anouk deed daar nog een 
schepje bovenop en kreeg de zilve-
ren medaille. Samantha had helaas 
net te kort punten om door te stro-
men naar de volgende wedstrijden. 
De rest van de meiden hebben zich 
geplaatst voor de districtkampioen-
schap op 8 maart en de regiokampi-
oenschap op 5 april.

Ondanks gemiste kansen 
winst voor VSV
Velserbroek - Zondag moest VSV 
aantreden tegen Ripperda. De 
Haarlemmers waren de laatste we-
ken goed op dreef . Twee maal een 
gelijkspel in een uitwedstrijd tegen 
resp. Kon.HFC (2-2) en WSV’30 (3-
3) . Dat zijn resultaten waar je mee 
thuis kunt komen.
 Een tegenvaller was dat Jes Viskil 
voorlopig niet meer mee doen i.v.m. 
zijn tegen ZTS opgelopen jukbeen-
breuk. Ook meldde David van der 
Brink zich kort voor de wedstrijd af 
zodat er weer de nodige omzettin-
gen bij de Velserbroekers moesten 
plaatsvinden.
VSV begon scherp aan de wedstrijd 
en nadat eerst een prima aanval 
door de grensrechter was afgevlagd 
viel kort daarna de 1-0 door Wesley 
van der Wal. 
In de tiende minuut stond het al 2-0. 
Een prima voorzet van Roy Schoorl 
werd half geraakt door Wesley van 
der Wal waarna de bal voor de voe-
ten van Michiel Spaans kwam die 
simpel de bal binnentikte. Iedereen 
ging er eens goed voor zitten want 
dit kon wel eens eclatante overwin-
ning gaan worden. Helaas wist met 
name Wesley van der Wal een aan-
tal goede mogelijkheden niet te ver-
zilveren en daardoor kreeg Ripper-
da weer hoop op een goed resul-
taat. Zeker nadat ze vlak voor rust 
een afgeslagen voorzet in één keer 
in het doel wisten te werken. Toch 
had VSV de afstand weer op twee 
goals kunnen krijgen maar helaas 
lobde
Wesley de bal op de lat in plaats van 
onder de dwarsligger.
Na de rust een volledig ander speel-
beeld. Gejaagd door de wind zette 
Ripperda druk op de VSV-defensie 
zonder echt grote kansen te creë-

ren. VSV slaagde er maar moeizaam 
in om de bal in de ploeg te houden 
en toch kreeg VSV een aantal heel 
goede mogelijkheden.
Nu was de ingevallen Marcus Ver-
dikt de speler die de meeste kansen 
kreeg. Maar ook deze normaliter 
koele kansenbenutter wist de wed-
strijd niet op slot te schieten. 
Ripperda was ook dicht bij de ge-
lijkmaker. Een schot van dertig me-
ter spatte uiteen op de lat. Toen ook 
nog doelman Matthé de Vent een 
paar kunstzinnige capriolen ging 
uithalen begonnen een aantal sup-
porters hem toch wel te knijpen. 
Vlak voor tijd kreeg Remco Verschu-
ren de uitgelezen mogelijkheid om 
de wedstrijd te beslissen door mid-
del van een strafschop nadat Robert 
Schippers onderuit was gehaald.
Maar ook deze kans werd jammer-
lijk naast geschoten. Ripperda zette 
nog één keer alles op alles en ge-
lukkig voor VSV wist Matthé de Vent 
een vrije trap op fraaie wijze tot cor-
ner te verwerken. Uit deze corner 
kopte een vijandelijke aanvaller op 
de paal.
Zo kwamen de Velserbroekers met 
de schrik vrij en konden er weer drie 
punten aan het totaal worden toe-
gevoegd. In de tweede periode staat 
VSV gelijk qua verliespunten met de 
Koninklijke uit Heemstede dus heeft 
VSV voor die periode alles in eigen 
hand. Volgende week komt kop-
loper HFC op bezoek . Deze wed-
strijd geldt echter weer voor de der-
de periode. Als VSV de competitie 
nog enigszins spannend wil maken 
is winst noodzakelijk. Dus tot zon-
dag op sportpark de Hofgeest. Eerst 
speelt VSV 2 de topper tegen DWS 
3 om 11.00 uur en daarna VSV tegen 
HFC om 14.00 uur.

Wim Loos van 123 Makelaardij Nieuw Velsen en zijn medewerkers en de or-
ganisatie van het dames straten zaalvolleybaltoernooi toosten op het contract 
wat is getekend

123 Makelaardij nieuwe hoofd-
sponsor Stratentoernooi
Velserbroek - Onder het genot van 
een glas champagne heeft 123 ma-
kelaar Nieuw Velsen uit Velserbroek 
zijn naam verbonden aan het Vel-
serbroekse dames zaalvolleybal-
toernooi voor straten. 
Op deze manier draagt 123 make-
laar zijn steentje bij aan initiatie-
ven die de leefbaarheid in de Vel-
serbroek vergroten. 123 Makelaar 
is sinds vorig jaar als sponsor be-
trokken bij het dames straten zaal 
volleybal toernooi Velserbroek. En 
met veel succes, want er is een zeer 
goede samenwerking ontstaan tus-
sen de organisatie van het toernooi 
en de makelaar. Tijdens het toer-
nooi wat gehouden zal gaan wor-
den op 11 oktober in het Polder-
huis in Velserbroek zal de naam van 
123 Makelaar Nieuw Velsen op de 
shirts van de 240 Velserbroekse da-
mes prijken. Ook de organisatie, 
scheidsrechters, tellers en vrijwil-
ligers zullen in het nieuw worden 
gestoken. Er is een overeenkomst 
gesloten voor drie jaar met een op-
tie om na die tijd door te gaan als 

hoofdsponsor.
Wim Loos van 123 Makelaardij zette 
niet alleen zijn handtekening onder 
de sponsorovereenkomst maar ook 
symbolisch op een volleybal. Met 
deze volleybal zal de finale wedstrijd 
op 11 oktober gespeeld gaan wor-
den. 
123 Makelaar Nieuw Velsen werkt 
vanuit een stijlvol vormgegeven 
pand met moderne look op een top 
lokatie in het winkelcentrum in Vel-
serbroek. Het team van enthousias-
te medewerkers staat de klant bij op 
het gebied van aan- en verkoop van 
de woning. Men gaat verder dan al-
leen het samenbrengen van de ko-
pende en verkopende partij. Ze ad-
viseren ook op het gebied van hypo-
theken en verzekeringen. 
Omdat het een lustrum jaar wordt (5 
jaar) zal het toernooi bijzonder fees-
telijk gaan worden. Ook de clinic die 
gehouden zal gaan worden op za-
terdagavond 27 september vooraf-
gaand aan het toernooi zal feeste-
lijk  worden en bijzondere aandacht 
krijgen. 

Nathalie van der Lende

Schaaktoernooi op 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Donderdagmiddag 
31 januari 2008 heeft het jaarlijkse 
Interscholaire Felisenum Schaak-
toernooi (IFES) weer plaatsgevon-
den. Dit gezellige schaaktoernooi 
voor basisscholieren wordt georga-
niseerd door het Gymnasium Felise-
num. Dit jaar deden er ongeveer 50 
leerlingen van verschillende basis-
scholen uit de omgeving mee. Bas 
Haver, leerling van de basisschool 
de Rozenbeek  uit Velserbroek, werd  
na een spannende finaleronde uit-
eindelijk kampioen. Sander Raphaël 
van basisschool de Ark werd twee-
de, terwijl de derde plaats werd op-
geëist door de broer van de winnaar, 
Daan Haver. 
Behalve het hoofdtoernooi was ook 
het traditionele schaaksimultaan 
weer geslaagd. Ilias van der Lende, 
een toptalent van het Gymnasium 
Felisenum, speelde simultaan tegen 
enkele docenten en negen mede-
leerlingen van de school. 
Geen van de docenten wist van hem 
te winnen, of zelfs maar remise te 
maken. Van de leerlingen slaagde 

alleen zijn zus Nathalie van der Len-
de erin hem te verslaan, terwijl Mi-
guoël Admiraal een half puntje uit 
het vuur wist te slepen. Ook deze 
keer bleek het IFES een geslaagde 
formule.

Start nieuwe Tai Chi klas 
in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - De Taoïstische 
Tai Chi Vereniging Nederland start 
in Santpoort Noord weer met een 
nieuwe beginnersklas Taoïstische 
Tai Chi interne kunsten en metho-
des. 
Deze Chinese bewegingskunst be-
vordert de lichamelijke en gees-
telijke conditie en is geschikt voor 
mensen van alle leeftijden en wel-
ke lichamelijke conditie dan ook. Er 
is geen competitie en er zijn geen 
examens. Iedereen leert en ontwik-
kelt zich volgens eigen aard en mo-
gelijkheden.
De klas wordt gegeven op donder-
dag van 09.30 tot 11.30 uur in So-
li Muziekcentrum, Hagelingerweg 
325 (bij NS-station Driehuis). De 
eerste les op donderdag 7 februari 
is bedoeld als vrijblijvende kennis-
making, vooraf aanmelden is niet 
nodig. Het is altijd mogelijk om op 
een later moment te starten of voor 

een proefles te komen. Begin maart 
start er ook een nieuwe avond-be-
ginnersklas in Haarlem.
Sinds de oprichting ruim 35 jaar ge-
leden in Canada worden overal in 
de wereld afdelingen opgericht om 
aan iedereen die dat wil Taoïstische 
Tai Chi interne kunsten en metho-
des te leren. Wereldwijd heeft de Ta-
oist Tai Chi Society klassen op meer 
dan 500 locaties. De Taoist Tai Chi 
Society is een vrijwilligersorganisa-
tie; bevoegde instructeurs geven op 
vrijwillige basis les. Dit betekent dat 
cursisten met aandacht en enthou-
siasme worden begeleid door ge-
motiveerde instructeurs. In Neder-
land bestaat de vereniging inmid-
dels 20 jaar en heeft meer dan 1000 
leden en een eigen verenigingsge-
bouw in Rijswijk.
Zie ook www.taoist.nl of neem con-
tact op met Jolly Kemper, telefoon 
06-52373628.
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Pipobieb bezoekt alle 
peuterspeelzalen Velsen
Velsen - Tijdens de peuter- en kleu-
termaand werken stichting Welzijn 
Velsen en Bibliotheek Velsen samen 
om de peuterspeelzalen te voor-
zien van leesvoer. De felgekleurde 
Pipobieb hopt in de gemeente Vel-
sen vanaf begin februari tot en met 
half maart van peuterspeelzaal naar 
peuterspeelzaal. 
Van binnen is de Pipobieb een 
knusse huiskamer waar de peuters 
kijken en luisteren naar het verhaal 
van ‘Kleine Muis zoekt een huis’ aan 
de hand van een vertelkastje. Daar-
na is het tijd om de Pipobieb te ont-

dekken, de kinderen kunnen neuzen 
in alle kastjes, voelen in ’t huis van 
de muis en hun scherpe ‘molsogen’ 
uitkijken. Het speurneuzen in de Pi-
pobieb is niet alleen voor de fun, de 
kleintjes vergroten op een speelse 
manier hun taalgevoel, woorden-
schat en interactieve vaardighe-
den. Het prikkelt hun fantasie op 
de ontdekkingstocht door het land 
van de muis. Wilt u weten wanneer 
de pipobieb bij uw peuterspeelzaal 
komt? Kijk dan op de website www.
bibliotheekvelsen.nl of mail naar in-
fo@bibliotheekvelsen.nl

Groene stroom uit eigen afval
Velsen - De Huisvuil Centrale (HVC) 
in Alkmaar verbrandt jaarlijks grote 
hoeveelheden restafval en zoge-
naamd B-hout. B-hout is sloophout 
waaraan verf of andere chemische 
resten zitten. Restafval is vooral 
huisvuil uit de grijze containers die 
de ReinUnie in Velsen ophaalt. Het 
restafval en het sloophout wordt in 
Alkmaar verbrand. De warmte die 
daarbij vrijkomt wordt gebruikt om 
elektriciteit op te wekken. 
In juli 2007 stelde de fractie van 
GroenLinks in Velsen voor om te on-
derzoeken of die groene elektriciteit 
goedkoop kon worden ingekocht 
voor gebruik in de gemeentelijke 
gebouwen en voor de straatver-
lichting. Het College van B&W ging 
daarmee aan de slag. En inmiddels 
is, na een Europese aanbesteding, 
de HVC naar voren gekomen als de 
beste en goedkoopste leverancier 

voor de gemeentelijke energie. 
Daarmee is het groene voorstel van 
GroenLinks werkelijkheid gewor-
den. Binnenkort worden straten en 
gemeentelijke gebouwen dus ver-
licht met goedkope elektriciteit ge-
maakt van ons eigen afval. Inmid-
dels heeft GroenLinks in oktober, 
bij de behandeling van de begroting 
voor 2008, met steun van andere 
partijen er op aangedrongen verder 
te onderzoeken of het mogelijk is 
om met nog meer groene (bijvoor-
beeld: wind-) energie de gemeente-
lijke elektriciteitsrekening nog ver-
der terug te brengen. 
Als dat mogelijk is, zal de voorberei-
ding daarvoor wel enkele jaren vra-
gen. Tegen die tijd is waarschijnlijk 
het contract met de HVC aan ver-
nieuwing toe en kan daarin een klei-
nere hoeveelheid te leveren energie 
worden opgenomen.

Rabobank Stratenteams Toernooi
M. Jungiusstraat winnaar
Velserbroek – Zaterdag werd in het 
Polderhuis de finale gespeeld van 
het Rabobank Stratenteams Toer-
nooi. Zes teams uit de straten Os-
senland, Spitsaak, Bagijnenkamp, 
Watermunt, H. Poortmanstraat en 
M. Jungiusstraat namen het daar te-
gen elkaar op. Uiteindelijk bleven de 
Spitsaak en de M. Jungiusstraat over 
en zij streden om de eerste plaats. 
De aftrap werd genomen door An-
net Baerveldt, die sport in haar por-
tefeuille heeft en ook wijkwethou-
der van Velserbroek is. Zij vertelde 
dat de gemeente er trots op is om 
dit evenement binnen haar grenzen 
te hebben en vroeg om een applaus 
voor de organisatoren, Rob Tousain 
en Peter Geldof. Hierna ging de fina-
lewedstrijd van start. Hoewel beide 
teams aan elkaar gewaagd waren, 
wist de M. Jungiusstraat twee mi-
nuten na aanvang al een doelpunt 
te scoren, door Joep van Duinen. De 
ruststand was 1 – 0. Na de wisseling 
waren beide teams even sterk, maar 
na verloop was de bal steeds vaker 
op de helft van de M. Jungiusstraat. 
Twee minuten voor het einde wist 
Jamie Riebeek nog een doelpunt 
te maken, waardoor de M. Jungius-
straat met 2 – 0 won.
Voordat het winnende team de be-
ker kreeg overhandigd, waren er 
nog een aantal prijzen te verde-
len. De prijs voor beste scheids-
rechter van makelaar van Waalwijk 
van Doorn ging naar Harry van de 

Scheur. De Fair Play Cup van bouw-
bedrijf Waleveld ging naar de Swoer-
kamp.  Van Ovenbouw Holland was 
de prijs  voor de meest waardevolle 
speler. Die was voor de tweede keer 
voor Tenny Phan. Centragas van Ga-
len tenslotte stelde de prijs beschik-
baar voor de beste keeper. Die ging 
naar André Gerber van de H. Poort-
manstraat. 
Franca van Winkel, directievoorzit-
ter van de Rabobank Velsen en Om-
streken, reikte de cup uit aan het 
winnende team uit de M. Jungius-
straat. Zij vertelde dat ze had geno-
ten van het toernooi en de optima-
le sfeer en dat ze veel respect had 
voor de organisatoren en alle vrij-
willigers, die dit evenement mogelijk 
hadden gemaakt.
Hierna begon de finale van het bal-
letje hooghouden, dat werd gewon-
nen door Yannick Hoogeboom, de 
jongere broer van Ramon, winnaar 
van vorig jaar.
Na halsbrekende toeren met BMX 
fietsen trad het sterrenteam aan. 
Veel meiden verdrongen zich toen 
de soapies klaar stonden om het veld 
op te gaan om een foto te maken 
van hun favoriet of om een handte-
kening te bemachtigen. Vooral Sa-
cha Visser en Sander Foppele ble-
ken veel fans te hebben. Daarna be-
gon de band Als Je Voor PretBand te 
spelen en barstte het feest los. Het 
bleef nog lang gezellig, in het Pol-
derhuis. (Carla Zwart)

Wethouder Baerveldt neemt de aftrap voor de beslissende wedstrijd

Franca van Winkel van de Rabobank met organisatoren Rob Tousain en Pe-
ter Geldof

Soapie Sacha Visser deelt handtekeningen uit

Gratis kennismaken met 
tennis bij LTC Heerenduinen
IJmuiden - Om de jeugd uit de ge-
meente Velsen gratis kennis te la-
ten maken met de tennissport, or-
ganiseert LTC de Heerenduinen op 
zaterdag 16 februari van 13.00 tot 
15.00 uur een tennismiddag in Ten-
niscentrum IJmuiden aan de Dok-
weg 43-45.
De jeugd die tennisprofs als Ro-
ger Federer, Rafael Nadal of Maria 
Sharapova moeiteloos op de com-
puter of playstation verslaan, kun-
nen nu de uitdaging aangaan op 
een échte tennisbaan en wie weet 
staat er een jeugdlid van Heeren-
duinen ooit op de banen van Wim-
bledon of Roland Garros en treed in 
de voetsporen van Richard en Mi-
chaela Krajicek! 
Ook zonder prof te willen worden, 
kan er bij Tennisvereniging LTC De 
Heerenduinen op recreatief en spor-
tief gebied veel plezier beleefd wor-
den aan tennis. Gezelligheid, sporti-

viteit en uitdaging voor iedereen is 
het belangrijkste.  
Deze kennismakingsmiddag is be-
doeld voor kinderen vanaf vijf jaar 
en wordt georganiseerd in Tennis-
centrum IJmuiden. De training op 
deze dag wordt verzorgd door ge-
diplomeerde tennisleraren van Ten-
nisschool Kennemerland (TSK). Te-
vens zullen er leden van de jeugd-
commissie aanwezig zijn die wat 
meer kunnen vertellen over tennis 
en de vereniging. De jongste kinde-
ren zullen op deze dag kennismaken 
met een nieuwste vorm van tennis-
les genaamd Tenniskids. Trek sport-
schoenen aan (zonder zwarte zolen 
en zonder noppen. Er zijn rackets 
aanwezig voor degenen die geen 
racket hebben. Opgeven is niet ver-
plicht maar voor de organisatie wel 
prettig. Dit kan bij Anneke Wernke 
(tel. 0255-522367) of per mail via 
jeugd@ltcdeheerenduinen.nl. 

Baanrecords voor Marleen 
de Kroon en Bart Steman
IJmuiden - Afgelopen weekend zijn 
er tijdens de clubkampioenschap-
pen van groep 3 twee baanrecords 
gesneuveld en in handen gekomen 
van twee rijders van Schaatsvereni-
ging Velsen. 
Ondanks de harde wind reden Bart 
Steman en Marleen de Kroon een 
nieuw persoonlijk record op de 700 
meter, een jeugd afstand. Bart Ste-

man, pupil A, heeft met zijn tijd van 
1:03.47 het baanrecord van Menno 
Kramer, 1:03.83 (23-11-2006), over-
genomen. 
Marleen, C-junior, lid van Velsen en 
uitkomend de voor Stichting Top-
schaatsen Haarlem, reed 1:03.65 en 
verbeterde hiermee het baanrecord 
van Carla Bosman wat sinds jaren 
(1999) stond op 1:04.21. 

Sarac naar StormvogelsTelstar
IJmuiden - Voor het sluiten van 
de transfermarkt heeft Stormvogels 
Telstar Combinatie donderdag mid-
denvelder Aret Sarac nog weten 
vast te leggen. De 22-jarige Amster-
dammer komt over van NAC Breda. 
Sarac heeft zijn opleiding gevolgd 
in Alkmaar bij AZ. Vanuit de belof-

tes in Alkmaar heeft hij de overstap 
gemaakt naar NAC Breda. Aret Sa-
rac zal in eerste instantie op ama-
teur-basis de club uit Velsen-Zuid 
komen versterken en op die manier 
proberen een contract af te dwin-
gen bij de Witte Leeuwen op sport-
park Schoonenberg.

Peter Hamersma versloeg Sinclair Koelemij.

Hamersma verschalkt Koelemij
IJmuiden - Nu de clubcompetitie 
van schaakclub Kijk Uit halverwege 
is en de contouren zichtbaar wor-
den van de koplopers en de ach-
terblijvers, worden de spelers fana-
tieker. In schaakstellingen waar het 
voordeel flinterdun dus wordt geen 
genoegen meer genomen met re-
mise maar wordt doorgevochten tot 
het gaatje. Zo ook in de partij tus-
sen Peter Hamersma en Sinclair 
Koelemij. Beiden behoren tot de 
kopgroep. Sinclair offerde een stuk 
om de winst te forceren, maar Peter 
vond steeds de juiste verdedigings-
zet en werd uiteindelijk beloond met 
de overwinning.
Koploper Sebastiaan van Westerop 
profiteerde hier optimaal van door 
verder uit te lopen via een over-
winning op Jan Jansen. Ook André 
Kunst had baat bij het verlies van 
Sinclair, want door te winnen van 
André Hennipman passeerde hij 
Sinclair op de ranglijst.
In de subtop streden vader Andries 
en zoon Ingmar Visser. Hoewel An-
dries in groep een is geplaatst en 
Ingmar in groep twee, is Ingmar zijn 
vader in schaakkracht voorbij ge-
streefd. Voor de tweede maal dit sei-

zoen versloeg Ingmar zijn vader.
Jan Geus maakte korte metten met 
Wim Geels. 
De onbeschermde koning van Wim 
was een gemakkelijke prooi voor de 
stukken van Jan. In de partij tussen 
Dirk Geels en Hajo de Vries ging het 
lange tijd gelijk op. Totdat Hajo zich 
vergiste en een toren wegblunder-
de.
Dirk de Waal is weer terug na een 
half jaar sabbatical en liet tegen Sjef 
Rosier zien dat hij het schaken nog 
niet verleerd is. Een vlotte remise 
was het resultaat. Het was sowieso 
een goede avond voor de familie de 
Waal, want zoon Guido won overtui-
gend van Kees Giesberts.
René Koens behaalde een fraai re-
sultaat door remise te spelen tegen 
de sterkere Peter Duijn. Louwe Post 
won vrij eenvoudig van Tom van der 
Vlugt. Nadat Tom zijn tweede stuk 
verloor, zag hij dat verder spelen 
zinloos was. Nieuwkomer Andries 
Kouthoofd kon het nog niet bolwer-
ken tegen de geslepen Johan van 
Velthuijsen. Maar door veel spelen 
zal zijn schaakkracht vanzelf toene-
men. 
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl.

Klaverjassen
Velsen-Noord - Klaverjasvereni-
ging Velsen-Noord organiseert 
weer de bekende kienavond op vrij-
dag 8 februari om 20.00 uur, zaal 
open 19.00 uur. De kosten zijn 5 eu-
ro voor  drie ronden en een staron-
de. Natuurlijk houden zij ook weer 
de grote verloting. Het kienen vindt 
plaats in het dienstencentrum Wa-
tervliet op de hoek van de Wijker-
straatweg en de Doelmanstraat in 
Velsen-Noord.

Laurens ten 
Heuvel terug 
op oude nest
Velsen-Zuid - De veel scorende 
spits Laurens ten Heuvel is voor de 
rest van het seizoen terug in Velsen. 
StormvogelsTelstar heeft de 31-ja-
rige spits Ten Heuvel tot het einde 
van het seizoen gehuurd van RBC 
Roosendaal. Eerder kwam Laurens 
ten Heuvel in het seizoen 2001/2002 
uit voor de Witte Leeuwen en maak-
te toen maar liefst 20 doelpunten! 
Na dit seizoen maakte Ten Heuvel 
een overstap naar achtereenvol-
gens Sheffield United, Bradford Ci-
ty, De Graafschap, HFC Haarlem en 
RBC Roosendaal.

Internetportal 
Jupiler League
Regio - Goed nieuws voor voetbal-
fans, want de 20 clubs uit de Jupi-
ler League hebben samen met de 
Coöperatie Eerste Divisie een geza-
menlijke internet portal ontwikkeld. 
Wie nu de URL van zijn favoriete 
club intikt, belandt automatisch op 
de site die is afgestemd op zijn fa-
voriete club. Hiervandaan kan de 
bezoeker verder naar de reguliere 
clubsite, maar ook gebruik maken 
van een aantal services op de por-
tal, zoals wedstrijdaankondigingen 
en wedstrijdsamenvattingen. Via de 
portal kan bijvoorbeeld een gratis 
fankaart besteld worden, waarmee 
men 2 euro korting krijgt op een 
toegangskaart voor een wedstrijd 
in deze league. Veel clubs gaan bo-
vendien nu ook kaarten verkopen 
via internet. 
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Bart van Laar en Ariane van Raamsdonk voor de deur van ‘In ’t centrum’  

Open huis ‘In ’t centrum’
Driehuis – Lange tijd werkten Tru-
dy en Bart van Laar vanuit huis. Bart 
als manueel therapeut en fysio-
therapeut, daarbij als specialisatie 
hoofdpijnklachten en kaakproble-
men en Trudy als schoonheidsspe-
cialiste en pedicure, met als speci-
alisatie diabetes en reumapatiënten. 
De garage naast hun huis in Drie-
huis gebruikten zij als praktijkruim-
te. Dat ging een tijd goed, totdat zij 
het beiden steeds drukker kregen. 
Ze moesten soms lange dagen ma-
ken, omdat zij die ruimte deelden. 
Toen Johan Oesterholt, een oom van 
Trudy, bekend maakte dat hij met de 
meubelzaak aan de Driehuizerkerk-
weg zou stoppen, was het gauw be-
klonken. Het echtpaar zou de zaak 
overnemen en daar hun praktijk-
ruimte van maken. Oom vroeg om 
het nog even stil te houden, dat hij 
met zijn zaak zou gaan stoppen. 
Maar Driehuis is klein en al gauw 
gingen er geruchten rond. ,,Moe-
ten we naar een ander uit gaan kij-
ken?’’, vroegen verontruste cliënten 
aan Trudy en Bart. ,,Nee hoor, we 
gaan een praktijk beginnen ergens 
in het centrum’’, stelden die gerust. 

‘In ’t centrum’ is dan ook de naam 
geworden van de praktijkruimte aan 
de Driehuizerkerkweg.
De voormalige meubelzaak is veran-
derd in een praktijk met vijf behan-
delruimtes en een oefenzaal. Het 
oogt heel ruim en functioneel. Naast 
Trudy en Bart zijn er ook nog ande-
ren werkzaam. Nicole Schuijt begon 
er als nagelstyliste en visagiste haar 
eigen bedrijf. Ook Gerard Schut-
te, fysiotherapeut en acupuncturist, 
trok in het pand. Ariane van Raams-
donk begon er met Athena Training 
een praktijk voor persoonlijke ont-
wikkeling en verpleegkundige Di-
neke Korthouwer-Meijer, die als re-
flexologe en pedicure even verder-
op, op de hoek werkzaam was, be-
sloot ook om zich aan te sluiten bij 
‘In ’t centrum’.
De praktijk is al enige tijd in gebruik, 
maar zal zaterdag 9 februari offici-
eel geopend worden. Er is die dag 
ook een open huis, van 13.00 uur tot 
15.00 uur. Wie nieuwsgierig is ge-
worden en even een kijkje wil ne-
men bij ‘In ’t centrum’ aan de Drie-
huizerkerkweg 93, is van harte wel-
kom. (Carla Zwart)

Sanidrain: Het vervolg 
op Sanigas en Sanicool
Regio - SaniDrain is een vervolgstap 
op de welbekende ondernemingen 
SaniGas en SaniCool.
Waar SaniGas zich richt op installa-
tietechniek, SaniCool gefocust is op 
airconditioning zal SaniDrain zich 
met ingang van 1 februari bezighou-
den met alle facetten van ontstop-
pingstechniek. 
De markt blijkt een grote behoef-
te te hebben aan een professione-
le speler die zich bezighoudt met 
rioleringen. Een speler die hier een 
complete dienstverlening in weet te 
leveren. SaniDrain voldoet aan de-
ze behoefte. SaniDrain zal zich met 
name richten op ontstoppen van ri-
oleringen, reinigen van rioolbuizen, 
geavanceerde camera inspectie en 

rioolvervanging.
Een onderneming starten is één 
ding, maar direct zorgdragen voor 
een onderneming die kwaliteit en 
100 procent service weet te bieden 
aan haar klanten, dat is toch net 
even anders. Henk Broekkamp en 
Joost Katers hebben bewezen met 
hun ondernemingen SaniGas en Sa-
niCool dit te kunnen en waar te ma-
ken. Met hun zorgvuldig samenge-
stelde team van vakbekwame mede-
werkers zullen ze ook met SaniDrain 
Ontstoppingstechniek alle klanten 
optimaal weten te bedienen. 
We mogen stellen dat met deze der-
de loot er een heuse Sani Groep 
ontstaat van gespecialiseerde be-
drijven.

Stadsschouwburg en Erasmus 
richten Club Literair op
Velsen - ‘Moeder Courage’, Eline 
Vere’, ‘De Gravin van Parma’ en de 
familie Derksz en meneer Takma 
(‘Van Oude Mensen, de dingen die 
voorbij gaan’) komen dit theatersei-
zoen tot leven in Stadsschouwburg 
Velsen. Steracteurs als Anne-Wil 
Blankers, Mark Rietman, Cas En-
klaar, Henk van Ulsen, Carice van 
Houten en Pierre Bokma schitteren 
in toneelbewerkingen van literaire 
meesterwerken. Ook komt bestsel-
lerauteur Connie Palmen speciaal 
voor het publiek achter haar type-
machine vandaan om te praten over 
haar nieuwste roman ‘Lucifer’.
Omdat theater en boeken, theater 
en schrijvers onlosmakelijk met el-
kaar verbonden zijn, slaan Stads-
schouwburg Velsen en de IJmui-
dense Boekhandel Erasmus de han-

den ineen. Gezamenlijk richten zij 
Club Literair op om het literaire the-
ateraanbod voor theater- en boe-
kenliefhebbers nog aantrekkelijker 
te maken.
Tijdens de perspresentatie in de 
REX-foyer van Stadsschouwburg 
Velsen werd woensdagavond een 
perspresentatie gehouden. De 
heer Bron, directeur van de Stads-
schouwburg Velsen en de heer Van 
Straalen, directeur van Boekhandel 
Erasmus, hebben Club Literair na-
der toegelicht. Daarna werd de to-
neelklassieker ‘Moeder Courage’ 
met Anne-Wil Blankers en Mark 
Rietman op de planken gebracht.  
Na afloop van de voorstelling was 
er een nabespreking met regisseur 
Hans Croiset. Dit was tevens de eer-
ste Club Literair-activiteit.


