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Peuters naar ambulance
IJmuiden - De afgelopen weken 
zijn de peuters van peuterspeel-
zaal Humpie Dumpie bezig ge-
weest met het thema “Ziek zijn, be-
ter worden”.Er was  een ziekenhuis-
bed  met daarin een zieke beer. De 
kinderen konden de beer beter ma-
ken met allerlei doktersspullen. Ook 
waren er  verband en pleisters aan-
wezig. De boekjes die gelezen wer-
den gingen ook over zieke mensen 
en dieren. In één van de groepen zit 
Rosa Dijkstra en haar vader werkt 
op de ambulance. Zo ontstond het 
idee om de kinderen eens een kijk-
je in de ambulance te gunnen. Jack 
Dijkstra, werkzaam bij ambulance-
dienst Kennemerland, wist dit te re-

gelen en kwam op 11 en 17 maart 
met de ambulance de straat in rij-
den.
De kinderen hadden allemaal een 
knuffel meegenomen zodat ze sa-
men met hun knuffel de ambulan-
ce konden bekijken. Sanne was  nog 
heel enthousiast, maar toen de am-
bulance er eenmaal stond was het 
toch te spannend en werd de ambu-
lance op een veilige afstand beke-
ken van achter het raam. De peuters 
die wel durfden stapten samen met 
hun knuffel in de ambulance. De 
spanning was wel van hun gezicht-
jes te lezen. Maar doordat Jack op 
een juiste manier de kinderen bena-
derde, was het ijs al snel gebroken. 

Vooral toen Jack een mondmasker 
en een helm op deed moesten de 
kinderen erg lachen. Raphael merk-
te wel op dat je zo niet kon ruiken. 
Nadat ze allemaal mochten helpen 
met het verbinden van hun knuffel 
was het bezoekje aan de ambulance 
afgelopen. Lars wilde in de ambu-
lance blijven want later als hij groot 
is wil hij ook op de ambulance wer-
ken. Dus ambulancedienst Kenne-
merland over een aantal jaren heb-
ben jullie er een nieuwe collega bij. 
Toen de ambulance de straat weer 
uitreed stonden de kinderen met 
hun neus tegen het raam geplakt 
om ook nog even de zwaailichten 
te zien.

De familie-estafette bij Watervrienden IJmuiden was weer een geslaagd festijn

Watervrienden IJmuiden
Familie-estafette erg gezellig!
IJmuiden - Vorige week donder-
dag heeft bij Watervrienden IJmui-
den weer de welbekende Familie 
estafette plaatsgevonden! Families 
van zwemmers konden weer hun 
uiterste best doen om de familie-
naam hoog te houden, door in een 
kwartier zoveel mogelijk baantjes te 
zwemmen. 
Ondanks dat er niet zoveel teams 
meededen als vorig jaar, was het dit 
jaar weer erg gezellig met zelfs weer 
nieuwe familie teams.
Hoewel de middenmoot dicht bij el-
kaar eindigde, waren de drie beste 
teams toch echt overduidelijk beter. 
In een deelnemers veld van 11 
teams, viel dit jaar het team ‘de 

Houwercrafts’ (familie Van Houwe-
lingen) voor het eerst in de prijzen. 
Na een aantal jaren geoefend te 
hebben, wisten zij dit jaar, weliswaar 
met hulp van Nick Oortwijn, dan ein-
delijk een derde prijs te winnen. De 
tweede prijs ging verrassend naar 
een nieuw team. Het team ‘Struijs’ 
ging gelijk hard van start, maar kon 
de nummer één helaas niet meer 
in halen. ‘Need for Speed’ (familie 
Kraaijeveld) was weer veel te snel 
en werd overduidelijk eerste. 
Zullen zij volgend jaar weer de be-
ker mee naar huis nemen, of wor-
den zij dan echt van de troon gesto-
ten? Alle foto’s zijn terug te zien op 
www.watervriendenijmuiden.nl.

Haarlemmers verongelukt
Overveen - De politie stelt een onderzoek in naar de exacte oorzaak van 
een auto-ongeluk op de Duinlustweg in Overveen. Bij dit ongeluk kwamen 
vorige week vrijdag de twee mannelijke inzittenden van 25 en 27 jaar uit 
Haarlem om het leven. De twee reden rond 12.40 uur op deze weg. Om nog 
onbekende reden is de auto van de weg geraakt en tegen een boom gere-
den. De bestuurder was op slag dood. Ambulancepersoneel heeft nog ge-
tracht de passagier te reanimeren, helaas vergeefs (foto: www.reinderwei-
dijk.nl)

Politie waarschuwt voor 
oplichting aan de deur
IJmuiden - Politieagenten kregen 
maandag omstreeks 13.40 uur een 
melding dat een bejaarde vrouw 
zou zijn opgelicht in de Fazanten-
laan. De vrouw vertelde dat er om-
streeks 13.00 uur een man aan de 
deur kwam die zich legitimeerde en 
vertelde haar dat hij haar twee jas-
sen t.w.v. 800 euro per stuk gratis 
kon geven omdat ze waren gebruikt 
bij een bejaarden-modeshow. Hij 
kon er niets meer mee en de vrouw 
hoefde alleen de BTW van 150 euro 
te betalen. Zij heeft samen met haar 
echtgenoot de man uit haar woning 

weten te krijgen.
Het gaat om een blanke man met 
donker haar van ongeveer 50 á 60 
jaar oud. Hij had twee plastic zak-
ken bij zich. 

De politie stelt een onderzoek in 
naar deze oplichters en waarschuwt 
met name oudere mensen voor dit 
soort praktijken. Mensen die weten 
wie de verdachten zijn of aanwijzin-
gen hebben die kunnen leiden tot 
hun aanhouding, worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via tel. 0900-8844.

Agressie op het
Koningsplein
IJmuiden - De politie is zaterdag-
avond rond 22.20 uur naar het Ko-
ningsplein gegaan omdat er ru-
zie zou zijn, waarbij tegen de auto 
van een van de bewoners zou zijn 
geschopt. Bij aankomst van de po-
litie bleek een 47-jarige IJmuide-
naar door het lint te zijn gegaan 
na een ruzie met zijn vriendin. De 
man zorgde voor de nodige overlast 
en gedroeg zich zeer agressief. Hij 
werd door de politie aangehouden, 
waartegen hij zich flink verzette met 
fysiek geweld en de nodige scheld-
woorden. Ook op het politiebureau 
wenste hij niet mee te werken. De 
politiemensen hebben de man na 
voorgeleiding aan de hulpofficier 
van justitie ingesloten.

Vechtpartij
IJmuiden - Op de Lange Nieuw-
straat is vorige week donderdag 
om 21.15 uur een 16-jarige jongen 
uit IJmuiden door de politie aange-
houden vanwege zijn betrokken-
heid bij een vechtpartij met drie on-
bekende personen. Die renden al-
le drie snel weg toen de politie ter 
plaatse kwam. De verdachte verzet-
te zich hevig bij zijn aanhouding. Te-
gen de jongen is proces-verbaal op-
gemaakt.

Gebroken neus
IJmuiden - De politie heeft aangifte 
van mishandeling opgenomen van 
een 16-jarige Velsenaar, die in de 
nacht van vrijdag op zaterdag rond 
half twee in een uitgaansgelegheid 
aan de Kromhoutlaan was gesla-
gen. Hierdoor liep de Velsenaar een 
gebroken neus op. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld naar deze 
mishandeling.

Het is tijd voor de Rabobank.
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ma. tweede paasdag 14.30 uur
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om de 1/8 finale knvb beker
toegang gratis

rond 16.30 uur loting tot en met de finale

v.s.v.-
hoogland

Eigenwijs pakt op 
verrassende wijze uit
IJmuiden - ,,Het koor moet sneller 
opkomen. Prima, hou die concentratie 
vast!’’, roept choreografe Patty Boeske. 
,,Niet te snel praten, denk om je arti-
culatie’’, voegt regisseur Marja Lind-
hout er aan toe. Vrijdagavond zijn de 
musicalkids van Eigenwijs druk aan 
het repeteren in het Kunstencentrum. 
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart 
staan zij in de Stadsschouwburg Vel-
sen met ‘Eigenwijs, een musical’. Hier-
mee wordt het tienjarige bestaan van 
Eigenwijs Musicalkids Velsen gevierd. 
Het belooft een verrassend gebeuren 
te worden, dit voorproefje smaakte in 
ieder geval naar meer.
Tien jaar geleden begon Henk van 
Delden als regisseur met Eigenwijs. 
Hij wilde dit alleen doen, als Marja 
Lindhout voorzitter van het bestuur 
werd en aldus geschiedde. Twee jaar 
geleden stopte van Delden er mee 
vanwege drukke bezigheden in de 
gemeentepolitiek. Marja werd nu re-

gisseur en aan haar de zware taak, 
om iets speciaals te bedenken voor 
dit jubileum. Dat is haar wonderwel 
gelukt. Ze gooide alle musicals, die 
Eigenwijs in die tien jaar op de plan-
ken bracht, in een grote pan en roer-
de daar eens flink doorheen. Zo ont-
stond een heel nieuwe musical, waar-
voor Marja de verhaallijn schreef. ,,Het 
geheel is lichtvoetig met veel showele-
menten, maar er komt ook een zekere 
spanning in voor’’, vertelt de regisseur. 
,,Veel mensen zijn op zoek. Kunst is, 
om dan dicht bij jezelf te blijven. Dat 
is mijn motto en dit kwam door toeval 
ook in deze musical terecht.’’
Annie uit New York komt Oliver uit 
Londen tegen en de leeuw uit The 
Wizz ontmoet het lelijke eendje uit 
Honk! Uit deze ontmoetingen ont-
staan weer hele nieuwe gebeurte-
nissen in ‘Eigenwijs, een musical’. Er 
zitten ook liedjes uit bijvoorbeeld The 
Sound of Music in en ook Aladin komt 

er in voor. Een sprankelende musical 
met dansen en liedjes die laten zien 
hoe de bijna vijftig jongeren tussen 
de acht en twintig jaar van Eigenwijs 
van elke musical een feestje weten te 
maken. En dan dit keer een wel heel 
bijzonder feestje, dat gewoon gezien 
moet worden. 
Er zijn ook verschillende ‘sing along 
songs’, bekende musicalliedjes die het 
publiek mee mag zingen. Zo dragen 
zij ook hun steentje bij aan dit feeste-
lijke gebeuren.
‘Eigenwijs, een musical’ is op 28 en 29 
maart te zien in de Stadsschouwburg 
Velsen, aanvang 20.15 uur. Voor de 
tekst en de regie tekent Marja Lind-
hout, de arrangementen en de muzi-
kale leiding zijn in handen van Peter 
Lunow en Patty Boeske verzorgt de 
choreografie. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij de Stadsschouwburg Velsen, 
telefoonnummer 0255 564146. (Carla 
Zwart)

Er wordt druk geoefend voor ‘ Eigenwijs, een musical’
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Traditiegetrouw huldigt de gemeente Velsen 
jaarlijks haar sportkampioenen en worden andere 
sporters in het zonnetje gezet. Op vrijdag 28 
maart 2008 om 20.00 uur zijn de schijnwerpers 
gericht op deze kanjers en worden zij ontvangen 
door de wethouder van sport; Annette Baerveldt,  
in het Witte Theater in IJmuiden. Er zijn 49 
genomineerden sporters/ sportploegen voor de 
verkiezing van Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent en de Master van het jaar 2007. Een 
deskundige jury bepaalt uiteindelijk wie de 
Sportkampioenen van 2007 worden.
Tijdens dit sportgala in het Witte Theater wordt 

de uitslag bekend gemaakt en ontvangen de 
sportkampioenen een uniek beeldje dat speciaal 
voor hen is ontworpen. Verder wordt Ruud Geels 
gehuldigd voor al zijn sportactiviteiten zowel in 
het land als in deze regio. 
De presentatie is wederom in handen van Frank 
Snoeks, sportverslaggever van Studio Sport. 
De avond wordt opgeluisterd met een optreden 
van de bekende zanger JAMAI. Het optreden is 
voor alle genomineerde sporters en genodigden 
te volgen in de zaal. Overige belangstellenden 
kunnen vanuit de foyer via een groot scherm het 
optreden volgen. 

Feestelijke huldiging Velsense 
sportkampioenen

Afgelopen vrijdag, 14 maart 2008, is het niet gelukt 
de nieuwe lichtkrant voor Velserbroek op een veilige 
manier op het Polderhuis te bevestigen. De bouwstenen 
van het Polderhuis zijn hol van binnen en daardoor niet 
geschikt voor de normaal gebruikte muurpluggen.

Het bedrijf dat de plaatsing verzorgt verwacht twee 
weken nodig te hebben om een goede, stevige 
en veilige constructie te te maken, Hierdoor is de 
aangekondigde officiële ingebruikname op woensdag 
19 maart  tot nader order uitgesteld.

Uitstel ingebruikname 
lichtkrant Velserbroek

Het strandseizoen staat weer voor de deur. En, al 
geeft het weer nog niet veel aanleiding om in bikini 
in de zon te liggen, de voorbereidingen moeten 
weer getroffen worden om de strandhuisjes in 
gereedheid te brengen. Dit betekent veel werk en 
dan maar hopen dat er een mooie zomer volgt. 

De strandhuisjes
De gemeente is inmiddels al druk aan de gang 
om het strand bouwrijp te maken voor het nieuwe 
strandseizoen Van vrijdag 28 tot en met zondag 
30 maart worden de slagbomen bij het grote 

strand, die normaal gesproken de toegang tot 
het strand blokkeren, opengezet. Dan kunnen 
de strandhuisjesbewoners hun spullen met 
eigen vervoer naar het strand brengen. Ook het 
eerste weekend van april staan de slagbomen 
weer open. Het tweede weekend van april, het 
weekend van 11 tot en met 13 april, kunnen de 
strandhuisjesbewoners van het kleine strand hun 
huisjes gaan neerzetten en inrichten. Ook daar 
gaat dan de slagboom voor open. Alle andere 
dagen van het jaar is de auto op het strand niet 
toegestaan.

Het strandseizoen 
gaat weer van start 

Er zijn verschillende stranden en strandopgangen 
in Velsen en elk met een eigen naam. Er worden 
voor dezelfde delen strand echter verschillende 
namen gebruikt, bijvoorbeeld Kennemerstrand, 
IJmuiderstrand of IJmuiden aan Zee. Dit zorgt voor 
verwarring en onduidelijkheid. Nu zijn er duidelijke 
namen vastgesteld voor de stranden van Velsen. 
Er worden alleen aanpassingen gedaan in de 
gebiedsaanduiding. 
Dit heeft geen gevolgen voor adressering. 
Gebiedsaanduidingen zijn zichtbaar op 
plattegronden en soms op bebordingen.
Dit plan is in overleg met ondernemers en andere 
betrokkenen tot stand gekomen. De bewegwijzering 
zal waar nodig worden aangepast.

Strand Noordpier
De officiele naam van het strand in Velsen-Noord is 
momenteel Noorderstrand. Dit bracht verwarring 
omdat een deel van het strand in Wijk aan Zee 
Noorderbad wordt genoemd. In overleg met 

ondernemers is de naam ‘Strand Noordpier’ 
als beste naar voren gekomen. Zo staat het bij 
bezoekers nu ook al bekend. 

IJmuiden aan Zee  
Het strand bij de Kennemerboulevard heette 
oorspronkelijk Kennemerstrand. Een paar jaar 
geleden is gekozen om de naam ‘IJmuiden aan Zee’ 
te gebruiken. Dit is nu formeel vastgelegd.

IJmuiderslag 
Het strand bij IJmuiderslag, het meest zuidelijke 
deel van het strand van Velsen, heet IJmuiderslag, 
maar wordt vaak ook als onderdeel van IJmuiden 
aan Zee gezien.en maakte daarvoor deel uit van het 
Kennemerstrand. In de bebording naar dit deel van 
het strand staat duidelijk IJmuiderslag aangegeven. 
Gezien het duidelijke onderscheid in type gebied 
en de andere route die er naar toe voert, is het het 
duidelijkst om dit deel van het strand apart te blijven 
benoemen als IJmuiderslag.

Naamgeving stranden Velsen

U zou in de vakantie wel eens een dagje met 
de kinderen op stap willen gaan. Uw zoon wil 
lid worden van de voetbalclub. Misschien wil 
u wel een abonnement op de krant nemen, 
of bent u geïnteresseerd in een leuke cursus. 
Maar u heeft echter niet zo’n hoog inkomen, 
waardoor de kosten een bezwaar zijn. Dan kan 
de gemeentelijke regeling voor de kosten van 
sociaal-culturele activiteiten voor u misschien een 
oplossing zijn.

Hoogte van de vergoeding
De gemeente Velsen draagt namelijk bij in deze 
kosten. Per kalenderjaar is het maximale bedrag 
E 75,- per gezinslid. U moet wel aantonen dat u 
de kosten heeft gemaakt, dus het is verstandig de 
betalingsbewijzen te bewaren. Deze voegt u bij 
de aanvraag.
U kunt voor deze bijdrage in aanmerking komen 
als uw gezinsinkomen niet hoger is dan 110% 
van het minimuminkomen (dit de bijstandsnorm). 
Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke 
situatie. Maar ook als uw inkomen boven deze 
grens ligt heeft u misschien nog recht op een 
deel. Verder mag uw eigen vermogen niet meer 

zijn dan een bepaald maximum (gezin: E 10.650,- 
en alleenstaanden E 5.325,-).

Hoe vraagt u de regeling aan?
U kunt telefonisch het speciale aanvraagformulier 
opvragen. Het telefoonnummer is 0255 567850 
(tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 
16.00 uur, niet op vrijdag). Het formulier is 
ook bij de receptie en de balie voor bijzondere 
bijstand op het stadhuis verkrijgbaar en bij het 
Loket voor Wonen Welzijn Zorg, Rijnstraat 2 in 
IJmuiden. U kunt het formulier ook downloaden 
van de website van de gemeente: www.velsen.nl. 
Gan naar digitaal loket en kies voor het thema 
werk en inkomen en daarna sociaal culturele 
activiteiten.

Na volledige invulling en ondertekening stuurt 
u het aanvraagformulier op naar Sociale Zaken 
waarna u zo snel mogelijk bericht ontvangt. 
Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij 
te voegen, dat zou de behandeling onnodig 
vertragen. Klanten die reeds bij bekend zijn bij  
Sociale Zaken worden rechtstreeks benaderd; 
zij hoeven geen aanvraagformulier op te vragen.

Bijdrage aan minima voor 
sociaal-culturele activiteiten

Het Groen- en Waterplan dat is vastgesteld in 2001 
geeft een visie voor de binnenduinrand ter hoogte 
van Heemskerk, Beverwijk en Velsen Noord. Doel 
van dit plan is een samenhangende groenstructuur, 
waarbij het streven is om te komen tot een 
verbetering van de landschappelijke, ecologische 
en recreatieve kwaliteiten van het gebied. 
Het totale gebied is opgedeeld in 7 deelgebieden, 
waaronder het deelgebied ‘cluster volkstuinen’. De 
stuurgroep Groene IJmond heeft nu een voorlopig 
ontwerp voor de herinrichting van de volkstuinen 
in  dit gebied opgesteld., 

Cluster volkstuinen
Het deelgebied ‘cluster volkstuinen’, is een 
driehoekig gebied gelegen tussen de Scheybeeck 
(gemeentegrens Velsen en Beverwijk) aan de 
noordzijde, de Beeckzanghlaan en Landgoed 
Scheybeeck aan de oostzijde en de toekomstige 
Westelijke Randweg aan de zuid-westzijde.
Een doelstelling van het Groen- en Waterplan is 
het beter met elkaar verbinden van aanwezige 
groengebieden in de noordelijke IJmond door 
het realiseren van recreatieve verbindingen. 
Het deelgebied ‘cluster volkstuinen’ is een 
belangrijke schakel tussen Landgoed Scheybeeck 
en Park Vondelkwartier. Daarnaast willen we 
de Scheybeeck meer ruimte geven, hem in het 
groen leggen en beter beleefbaar maken.  Het 
volkstuinencomplex wordt beter in de omgeving 
ingepast en krijgt een nette, groene omheining aan 
alle kanten. 

Inspraak
De stukken liggen met ingang van 25 maart 2008 
tot en met 22 april 2008 ter inzage bij de volgende 
adressen: 

- de receptie van het stadhuis Velsen, Dudokplein 
1 te IJmuiden, geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur;

- Wijksteunpunt De Watervliet, Doelmanstraat 34 
te Velsen-Noord

De tekeningen zullen gedurende deze periode 
gepubliceerd worden op www.velsen.nl onder 
Nieuws > Inspraak.

Op 26 maart 2008 wordt een inspraakavond 
gehouden in wijksteunpunt De Watervliet, 
Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord, van 19.30 tot 
21.00.

Op het voorlopig ontwerp cluster volkstuinen kan 
als volgt worden gereageerd:

• Schriftelijk: van 25 maart 2008 t/m 22 april 2008, 
gericht aan het College van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van: “Groen- en Waterplan, 
cluster volkstuinen”.

• Mondeling: tijdens de inspraakavond op 26 
maart 2008. Tijdens de bijeenkomst worden 
inspraakreacties genotuleerd.

Inspraak volkstuinen binnen 
Groen- en Waterplan

In verband met Pasen zijn de openingstijden van het Stadhuis gewijzigd;

Vrijdag 21 maart 2008 (Goede Vrijdag) is het Stadhuis gesloten
Maandag 24 maart 2008 (Tweede Paasdag) is het Stadhuis gesloten

De dependance van Burgerzaken in Wijksteunpunt de Watervliet, Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord is op deze 
dagen ook gesloten.

Gewijzigde openingstijden Stadhuis rond Pasen
2e Paasdag (maandag 24 maart 2008)
Velsen: groene container wordt geleegd op 
woensdag 26 maart.

Koninginnedag (woensdag 30 april 2008)
Velsen: grijze container wordt geleegd op dinsdag 29 
april.

Hemelvaartsdag (donderdag 1 mei 2008)
Velsen: grijze container wordt geleegd  op vrijdag 2 
mei.

2e Pinksterdag (maandag 12 mei 2008)
Velsen: grijze container wordt geleegd op dinsdag 13 
mei.

Gewijzigde ophaaldagen ReinUnie 
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RAADSPLEIN

Donderdag 27 maart 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 - 19.55 uur Groen Beleidsplan
Locatie: Raadzaal
Sessie 1-2
20.00 - 20.55 uur Millenniumdoelen
Locatie: Raadzaal
Sessie 1-3
21.00 - 21.45 uur Ontwikkelingen Metropoolregio
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 19.55 uur WMO Uitvoeringsprogamma 2008
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-2
20.00 - 21.30 uur Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Locatie: commissieruimte 1
Sessie 3-1
19.00 - 19.25 uur Herziening APV
Locatie: Commissieruimte 2
Sessie 3-2
19.30 - 19.55 uur  Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK) Keetberglaan 

(IJmuiden)
Locatie: Commissieruimte 2
Sessie 3-3
20.00 - 20.25 uur RFK Kalverstraat (IJmuiden)
Locatie: Commissieruimte 2
Sessie 3-4
20.30 - 20.55 uur RFK Zorgboulevard (Beverwijk)
Locatie: Commissieruimte 2
Sessie 3-5
21.00 - 21.30 uur Nota Investeren en afschrijven
Locatie: Commissieruimte 2

Over agendapunten 2-1 (WMO-Uitvoeringsprogamma 2008), 3-1 (Her-
ziening APV), 3-5 (Nota Investeren en afschrijven) kan worden ingesproken. 
Om te kunnen inspreken moet u zich uiterlijk woensdag 26 maart a.s. 
16.00 uur melden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via email: 
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 
email: griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd.

Raadsvergadering
Aanvang 22.00 uur
Locatie: Raadzaal

Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 6 maart 

2008
3R Afhandelen lijst van aan de Raad gerichte brieven
4R Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Velsen i.v.m. vastgesteld evenementenbeleid.
5R Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Velsen i.v.m. de door het college vastgestelde beleidsregel inzake 
uitstallingen.

6R Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Velsen i.v.m. de afschaffing van de Wet op de Openluchtrecreatie.

7R Herziening Reglement John van Dijk Fonds.
8R Regionalisering Brandweer.
9R Vrijstelling voor aanleg paardenbak Groenelaantje Santpoort-Noord.
 Sluiting

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.

VOORLOPIG ONTWERP GROEN- EN WATERPLAN, 
DEELGEBIED ‘CLUSTER VOLKSTUINEN’

Het deelgebied ‘cluster volkstuinen’ van het Groen- en Waterplan betreft 
het driehoekig terrein, gelegen in Velsen-Noord, tussen de Scheybeeck 
aan de noordzijde en de toekomstige Westelijke Randweg aan de 
zuid-westzijde. Aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door de 
Beeckzanghlaan en het Landgoed Scheybeeck.
Het gebied is een deelgebied van het in 2001 vastgestelde Groen- en 
Waterplan. In het Startdocument (door de Stuurgroep Groen- en Water-
plan vastgesteld in januari 2007) zijn de uitgangspunten voor de her-

inrichting van dit gebied vastgelegd. Doel van het Groen- en Waterplan 
is te komen tot een samenhangende groenstructuur in de binnenduinrand 
van Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord, waarbij gekomen moet 
worden tot een verbetering van de landschappelijke, ecologische en 
recreatieve kwaliteiten van het gebied. Het verbeteren van de recreatieve 
verbindingen en van de Scheybeeck als ecologische verbinding zijn 
hierbij speerpunten. Op basis van dit Startdocument is nu een 
Voorlopig Ontwerp (VO) uitgewerkt.

Wilt u het plan inzien?
Het plan ligt met ingang van 25 maart 2008 gedurende vier weken 
(eindigend op 22 april 2008) voor een ieder ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis,  Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het 
voorlopig ontwerp ‘cluster volkstuinen’ in te zien bij het wijksteunpunt 
De Watervliet, Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord, gedurende de gebruike-
lijke openingstijden. De tekeningen zullen gedurende deze periode even-
eens op de internetsite van de gemeente worden gepubliceerd. Zij zijn 
hier te vinden door in de zoekfunctie het trefwoord ‘cluster volkstuinen’ 
in te toetsen.

Inspraakavond
Op 26 maart 2008 wordt een inspraakavond gehouden in wijksteunpunt 
De Watervliet, Doelmanstraat 34 te Velsen-Noord, van 19.30 tot 21.00 uur.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. De reacties kunt u richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Tijdens de inspraakavond op 26 maart 2008 kunt 
u mondeling reageren op de plannen. De inspraakreacties worden 
genotu leerd.

WIJZIGING MAATREGELENVERORDENING 
VASTGESTELD

De gemeenteraad heeft op 6 maart 2008 ingestemd met een wijziging 
per 1 april 2008 van de Maatregelenverordening WWB 2006. Door deze 
wijziging is het mogelijk een maatregel (= tijdelijke verlaging van de uit-
kering) over meer dan één maand op te leggen als de omstandigheden 
daarom vragen.
De voorgestelde wijziging heeft vier weken ter inzage gelegen en 
zal binnenkort op internet kunnen worden geraadpleegd. Kijk op 
www.velsen.nl/bestuur&organisatie/lokale verordeningen.

KAPVERGUNNINGEN

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

kapvergunning
Kleine Boterbloem ong 16 elzen 18 maart 2008
(bomen mogen worden gekapt vanwege de herinrichting van de straat) 
J.P. Coenstraat ong. 17 diverse bomen 18 maart 2008
(bomen mogen worden gekapt vanwege de nieuwbouw op de waterkelders)
Charlotte de Bourbonlaan 27 1 vogelkers en 1 eik 18 maart 2008
Van Lenneplaan 16 1 spar 18 maart 2008
Charlotte de Bourbonlaan 23 4 eiken 18 maart 2008
Willem de Zwijgerlaan 52 1 eik en 3 dennen 18 maart 2008
v.d. Bergh v. Eysingaplantsoen 62 1 conifeer 18 maart 2008
Driehuizerkerkweg 6 1 prunus 18 maart 2008
Roerstraat 49 1 iep 18 maart 2008
Moerbergplantsoen ong. 3 iepen 18 maart 2008
(bomen mogen worden gekapt vanwege de nieuwbouw en nieuwe infra-
structurele aanpassingen ten behoeve van het Stadspark IJmuiden)
P.C. Hooftlaan 77 1 den 18 maart 2008
Wijnoldy Daniëlslaan 5 1 den 18 maart 2008
Floraronde 22 1 hulst 18 maart 2008
Corantijnstraat 14 1 berk 18 maart 2008
De Savornin Lohmanlaan 15 1 spar 18 maart 2008
Tolsduinerlaan ong. 2 kastanjebomen 18 maart 2008
(bomen mogen direct worden gekapt omdat deze door een slechte 
conditie een ernstig gevaar vormen voor de openbare veiligheid)
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-52-2008 Acaciastraat 5 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van de 2e verdieping van een woning
BP-53-2008 Duinvlietstraat 49 te Velsen-Noord; het plaatsen van een 

dakkapel (voorgevel) en een balkonhek
BP-54-2008 Sportlaan 7 0071 te Santpoort-Zuid; het oprichten van 

een recreatietuinhuis
BP-55-2008 Alexander Bellstraat 29 en 29A te IJmuiden; het ver-

anderen van de voorgevel (nr. 29) en het vergroten van 
de 2e verdieping van 2 woningen (nrs. 29 en 29A)

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

BOUWAANVRAAG FASE 1

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-1-2008 Scheldestraat 93 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een bovenwoning met een uitbouw
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-66-2008 Broekbergenlaan 18 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw
BL-67-2008 Burgemeester Weertsplantsoen 6 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een woning  met een 
uitbouw en het veranderen van de voorgevel (bouwplan 
omgezet naar regulier)

BL-68-2008 Scheldestraat 101 te IJmuiden; het plaatsen van een 
naamzuil

BL-69-2008 Rijksweg 243A te Velserbroek; het plaatsen van een mast 
t.b.v. mobiele  communicatie (nabij Hillegondswegje 3)

BL-70-2008 Kanaalstraat 68A te IJmuiden; het vervangen van de 
tuinpoort door een garagepoort

BL-71-2008 Stelling 5 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-72-2008 Hoofdstraat 37 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van een dakkapel (voorgevel)
BL-73-2008 L. Zocherplantsoen 79 te Velserbroek; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw
BL-74-2008 Zwarte Mierenvlak 2 te IJmuiden; het plaatsen van een 

dakkapel (voorgevel)
BL-75-2008 Kerkenmaaijerskamp 40 te Velserbroek; het plaatsen van 

een dakkapel (voorgevel)
BL-76-2008 Hoofdstraat 240 te Santpoort-Noord; het veranderen van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een uitkering 
voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI) te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. 
CWI, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1940 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 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 
tussen 09.00 en 16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 tot 
20.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen voor gehandicapten en hulp 

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

Brandweer
Telefoon (0255) 53 23 24.
E-mail afd.brandweer@velsen.nl
Internet www.brandweervelsen.nl of www.brandweerijmuiden.nl
Voor vragen over preventie, 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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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Hofgeest | de Jutter
Zeeweg 189-191 - 1971 Hb iJmuiden

IJmuiden TCE Products Kennemerlaan 37
Xanadu Juweliers Marktplein 56
Primera Prince Planetenweg 62

Velserbroek Kapsalon Hair In Galle Promenade 55
Driehuis Tabakspec. Maaike Tromp Driehuizerkerkweg 75
Santpoort Dierenspeciaalzaak van Roijen Hoofdstraat 158

Gratis kabaaltJEs WOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrWaardEn:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl

ONTWERP VRIJSTELLINGSBESLUIT ART.17

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 17 WRO te verlenen voor:
BP-33-2008 Wulverderlaan 3 te Santpoort-Noord; het oprichten van 

een ketenpark en een bouwbord (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 25 maart t/m 6 mei 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-4-2008 Velsertraverse ong. te Velsen-Noord; het aanleggen van 

de westelijke randweg
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)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels, het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure, de stukken liggen bij het bureau Vergunningen 

en Uitvoering van 25 maart t/m 7 april 2008 ter inzage.
BL-26-2008 Driehuizerkerkweg 38 te Driehuis; het plaatsen van een 

tuinhuis
BP-5-2008 Velserduinweg 237 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de 2e verdieping van een woning
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:
B2-1-2008 Trawlerkade 83, 85 en 87 te IJmuiden; het oprichten van 

3 bedrijfsunits (Blok A)
B2-2-2008 Trawlerkade 75, 77 en 79 te IJmuiden; het oprichten van 

3 bedrijfsunits (Blok B)
B2-3-2008 Trawlerkade 63, 65 en 67 te IJmuiden; het oprichten van 

3 bedrijfsunits (Blok C)
B2-4-2008 Trawlerkade 51, 53, 55, 57 en 59 te IJmuiden; het oprichten 

van 5 bedrijfsunits (Blok D)
B2-5-2008 Trawlerkade 33, 35, 37, 39 en 41 te IJmuiden; het oprichten 

van 5 bedrijfsunits (Blok E)
B2-6-2008 Trawlerkade 25, 27 en 29 te IJmuiden;  het oprichten van 

3 bedrijfsunits (Blok F)
BL-356-2007 Linie 21 te Velserbroek; het legaliseren van een berging, 

een boothuis en een carport
BL-370-2007 Stelling 18 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen

BL-43-2008 Marie Jungiusstraat 2 te Velserbroek; het plaatsen van 
een dakkapel (achtergevel)

BL-46-2008 De Kamp 77 te Velserbroek; het veranderen van de voor-
gevel

BP-189-2007 Wolff en Dekenlaan 144 te Driehuis; het plaatsen van 
6 lichtmasten

BP-339-2007 Valeriuslaan 86 te Driehuis; het plaatsen van een opbouw/ 
toegangsportaal naar bovenwoning

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-8-2008 Eikenstraat 2 t/m 40 en 15 t/m 45, Popelstraat 4 t/m 14 

en 3, 5 en 7, Velserduinweg 137, 139, 141, 147B, 149, 
151 en 153, Zandersstraat 2 t/m 14, 14B en 16 t/m 40 te 
IJmuiden; het slopen van 66 woningen

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)

Op het 
TENNISPARK
VELSERBEEK

kunnen nog enkele banen 
worden gehuurd

INFO SPORTzAKEN

0255-567666
* Gezellig. Winkelen! Maar 
niet alleen!
Maatjesproject zoekt vrijwilli-
gers. Info: St. Welzijn Beverwijk, 
Castricum en Velsen. Tel: 0251-
220944, 0251-656562 of 0255-
510186

(www.d66velsen.nl)

U wilt toch 

ook dat

uw straat 

schoon is?

Bekendmaking Wet milieubeheer 
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur 
van de Milieudienst IJmond het volgende bekend:

Verklaring artikel 8.19 Wm
De Milieudienst IJmond heeft een melding ontvangen voor het veranderen 
van de inrichting van Hogem B.V. (Felison Terminal), Sluisplein 33-64, IJmuiden. 
De melding is geaccepteerd met een verklaring. De verandering betreft hand-
matige schilderwerkzaamheden ten behoeve van onderhoud van aangemeerde 
schepen (ferry’s).

Inzage
De verklaring ligt tijdens werkuren van 20 maart tot 2 mei 2008 ter inzage 
bij de Milieudienst IJmond en bij de receptie van het stadhuis.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 2 mei 2008 kan tegen de verklaring door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoed-
eisende belangen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak 
maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij de Milieudienst IJmond. Stukken liggen 
tevens ter inzage bij de receptie van het stadhuis op werkdagen van 09.00 en 
16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beverwijk, 20 maart 2008.

Te koop:
Grenen tv-kast, wijnrek 75,-
, eetkamertafl 50,-, mas-
sagetafel/stoel 125,-, zit-
bal/houder 50,-, ketel koper 
30,-. Tel: 023-5388903
Te koop:
B&O tuner, cd-spe-
ler, 2 boxen, tv diag. 62 cm 
450,-. Tel: 023-5377482
Te koop:
2 x Tiener ledikant incl. lat-
tenbodem, beuken 60,- per 
stuk. Tel: 023-5250337
Te koop:
Loop je ergens tegenaan 
op je werk? Voor mijn oplei-
ding tot coach zoek ik oefen-
clienten. Tel: 023-5641624
Te koop:
Sparta saxonette dames-
fiets met hulpmotor 200,-
. Tel: 0255-518288
Gevraagd:
Guppen voor in mijn aqua-
rium. Tel: 0255-526162
Gevraagd:
Fiets voor studen-
te. Tel: 0255-522135
Gevraagd:
Stratenboekje van Haar-
lem, Velsen IJmui-
den. Tel: 023-5492188
Gevraagd:
Permanentmodel voor mijn 
examen op 2 april, max. leng-
te is 15 cm. Geen kosten aan 
verbonden. Tel: 025-533597
Te koop:
2 Rieten stoeltjes a 6,- per 
stuk, 2 voor 10,-. Statief 15,-
, klein rond tafeltje 10,-, was 
40,-. Tel: 023-5374199
Gevraagd:
Wie heeft voor mij de vraag-
baak van VW Transporter T3 
Westfalia Camper, bw. jr. ‘90 ter 
overname. Tel: 023-5263608
Te koop:
Philips videorecor-
der, nw. 25,-, minivrie-
zer 30,-. Tel: 023-5384683
Te koop:
Dameskleding uitzoeken, zak 
a 5,-, 6 ondervloerplaten 5,-
, parfumflesjes, eierdopjes, 
legpuzzels, boeken . gesch. 
0,50 - 1,-. Tel: 023-5390914
Te koop:
Originele Suske & Wiskes 1,50 
per stuk. Tel: 023-5388106
Te koop:
Gazelle fiets voor onder-
delen 17,50, heavy me-
tal cd’s v.a. 3,-, schilderij-
en 30,-. Tel: 023-5381330
Te koop:
Fietsendrager 25,-
. Tel: 023-5383149
Te koop:
Luxe kofferset, 2 trolleys + 
1 beautycase, passen in el-
kaar 30,-. Tel: 023-5252615
Te koop:
Naaimachine, Singer, in 
kastje met lift en vrije arm, 
van alle gemakken voor-
zien. Tel: 023-5330031
Te koop:
Kind. ledikant roomwit met 
paneel. Zware kwaliteit, ver-
stelb. bodem + matras, event. 
roomw. klamboe, kl. bescha-
diging 85,-. Tel: 023-5393187
Gevraagd:
Autobahnvignet voor Zwit-
serland. Tel: 023-5377293
Te koop:
Luifel + stokken voor com-
by camp, verlichting 12 v. 
vloerkleed Comby Camp. To-
taal 20,-. tel: 023-5370108
Te koop:
Maxi cosi autostoel 9/18 
kg. 60,-, camping kinder-
stoel 12,50, 3-wieler wan-
delwagen, merk Pericles d. 
blauw 50,-. Tel: 0255-537409

Te koop:
Dressoir licht eiken 83 x 157 
x 51 75,-. Tel: 0251-214846
Te koop:
Philips videorecorder sy-
steem 2000 vr2023 + ban-
den 50,-. Tel: 0251-210305

foto LoEK ANDERSoN
KENNEMERLAAN 85-87 - IJMUIDEN -  0255-515962

loek 70

Onze actie duurt drie weken 
en zOlang de vOOrraad strekt.

 3 Jaar gratis reparatie en schadeverzekering 
vOOr enkele eurO’s per maand. de gOedkOOpste.nl

LoEK ANDERSoN woRDt vANDAAg 
20 mAARt 2008 zEvENtig jAAR

Wie jarig is trakteert!
Elke klant krijgt geheel
gratis een leuk keycord

Bij aankoop van een camera vanaf 
e299,- gratis een verrekijker of 
7% ExtRA KoRtiNg. 

Op alle Overige camera’s 
7% extra kOrting 

Op tOebehOren 20% kOrting!! 
Kijk in onze volle Paasetalage

Spaarnwoude Resort

Voor al uw huwelijksfeesten
023 - 5370548

www.spaarnwouderesort.com
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station Haarlem, wachtkamer 2e 
klasse, perron 3a, 19.00-23.00 uur. 
Optreden Stout in café Cheers, 
Kennemerlaan IJmuiden, 21.00 uur.
Pimp & hoerenfeest in Rico’s, Ken-
nemerlaan IJmuiden, 22.00 uur.

Maandag 24 maart

Tweede Paasdag
Voorjaars motor-toertoch. Start bij 
Zaanstad Motoren, Koedijkerstraat 
9 Alkmaar tussen 10.00 en 13.00.
Voorjaarswandeling. Vertrek 11.00 
uur vanaf ingang Duin en Kruidberg, 
Duin en Kruidbergerweg. 
Paaseieren zoeken op kinder-
boerdeij de Schoterhoeve Haarlem-
Noord. Kaartje kost 1,50. Het paas-
feest is van 11.00 tot 16.00 uur.
Paasbrunch bij Spaarnwoude Re-
sort, Het Buitenhuis, Oostbroeker-
weg 17 Velsen-Zuid. Van 11.30 tot 
14.00 uur. Kosten 24,50, kinderen tot 
12 jaar 11,50. Van 18.00 tot 22.00 uur 
paasdinerbuffet. Kosten 37,50, kin-
deren tot 12 jaar 17,50.
Paasfeest in Artisklas, Arthur van-
Schendelpad 1 in het Schoterbos, 
naast de Stayokay, 12.00-16.00 uur. 
Salsamotion in de Wijnkerk, Ves-
testraat 1 Haarlem. Gratis proef-
les beginners om 14.00 uur, daarna 
feest tot 18.00 uur. Toegang gratis.
VSV speelt tegen Hoogland op 
sportpark de Hofgeest om 14.30 uur. 
1/8 finale KNVB beker.
Filmschuur Haarlem: 14.30: De 
Verloren schat van de Tempelrid-
ders II, 8+. 16.00/21.15: Nightwat-
ching. 16.45: Earth. 19.00: Stellet 
Licht. 19.15: 13 (Tzameti) MovieZo-
ne. 21.30: Investigation.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Voorronde IJmond Pop. 
Aanvang 15.00 uur. 
Sara Crombach, piano en Wladis-
lav Warenberg op cello in ‘t Mos-
terdzaadje, Santpoort,15.00 uur. 
Toneelschuur Haarlem: 15.00: 
Oma’s, jeugdvoorstelling v/a 3 jaar.
Darttoernooi bij Café Montfort, 
Galle Promenade 66 in Velserbroek. 
Aanvang 16.00 uur. Inschrijven 5,-.
Expositie over Turkije in De Waag in 
Haarlem. Aanvang 16.00 uur.
Orgelconcert Dirk Out in de Vij-
verkerk in Bloemendaal, Vijverweg.

Dinsdag 25 maart

Psy Café Haarlem in het Wapen 
van Bloemendaal, Zijlvest 1a. Van 
17.00 tot 19.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Stellet 
Licht. 19.15: El Bano del Papa. 21.15: 
Nightwatching. 21.30: Investigation.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Niezogekdapoeziezoslechverkoopt. 
20.30 uur: Frankenstein!
Witte Theater, Kanaalstraat IJmui-
den: De zus van Roos, 20.30 uur.
Het Debuut in de Philharmonie 
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 26 maart

Circus Bongo, Vestingplein Velser-
broek, 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: De 
Verloren Schat van de Tempelrid-
ders II, 8+. 15.00/21.15: Nightwat-
ching. 16.45: Earth. 19.00: Stellet 
Licht. 19.15: El Bano del Papa. 21.30: 
Investigation. 
Culturele middag in Janskliniek, 
Riddersraat Haarlem. Mw. Bakker 
neemt u mee op reis naar Ierland.
Kledingbeurs Kon. Emmaschool, 
Roerdomplein, Haarlem, v/a 18.30.
Wildexcursie. Vertrek 19.00 uur 
vanaf ingang Duin en Kruidberg, 
Duin en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 74. 
Kosten 4,-. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Toneelschuur Haarlem: 19.30 
uur: Inleiding Tien Geboden - deel 
1. 20.00 uur: Niezogekdapoezie-
zoslechverkoopt. 20.30 uur: Tien Ge-
boden - deel 1.
Jetty Mathurin in de Philharmonie 
in Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Tuya’s Marriage’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 27 maart

Inloopochtend voor kankerpatiën-
ten, Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Contact- en informatiebijeen-
komst Epilepsie in het Kennemer 
Gasthuis, locatie Zuid, van 13.30 tot 
15.30 uur. Toegang gratis.
Gildewandeling in Haarlem met 
gids Frans van Himbergen, 14.00 
uur. Aanmelden via 06-16410803.
Wildexcursie. Vertrek 19.00 uur 
vanaf ingang Duin en Kruidberg, 
Duin en Kruidbergerweg t.h.v. nr. 74. 
Kosten 4,-. Aanmelden verplicht via 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Proefles Spirit Dance, basisschool 
de Chirkel, Atjehstraat 35a Haarlem-
Noord. Van 19.00 tot 20.00 uur of in 
combinatie met anderen mensen 
dansen van 20.30 tot 22.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.15: Emp-
ties première. 19.30: Lady Chatter-
ley. 21.15: investigation.
Open dag bij Club Fiera IJmuiden 
in partyzaal de Baron, Lange Nieuw-
straat 784. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Good Cop, Bad Cop. 20.30 uur: Tien 
geboden - deel 1.
Gustavo Toker in de Philharmonie 
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Dansclick, toernee 4. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 20 maart

Expositie ‘Een nieuwe Lente’ in 
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 
7 Velsen-Zuid. T/m 10 april.
Expositie van Johan Holtust in 
woon- en zorgcentrum de Moer-
berg, Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Inside Out première. 20.30: Het 
Huiskameronweer première.
Filmschuur Haarlem: 19.00: stellet 
Licht. 19.15: El Bano del Papa. 21.15: 
Nightwatching. 21.30: Investigation.
Stadsschouwburg Velsen: Edwin 
de Vries in ‘de Pianist’, 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Brokstukken’ 20.30 uur.

Vrijdag 21 maart

Lente-excursie op Landgoed Els-
wout. Vertrek 14.00 uur. Aanmelden: 
023-5411129 of www.npzk.nl.
Paaseieren zoeken in speeltuin 
De Trekpleister, Constatijn Huygens-
straat Haarlem, 15.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 16.30/19.00: 
Stellet Licht. 16.45: Earth. 19.15: El 
Bano del Papa. 21.15: Nightwat-
ching. 21.30: Investigation. 
‘Gebeurt er, Gebeurt er...’ Culture-
le talkshow vanuit de Philharmonie, 
18.45 uur. Gratis kaarten verkrijg-
baar aan de deur op de avond zelf.
Klaverjassen StormvogelsTelstar, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden, 20.00.
SwingSteesjun Feestje, station 
Haarlem, wachtkamer 2e klasse, 
perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur. Toe-
gang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Inside Out. 20.30: Het Huiskameron-
weer.
Stadsschouwburg Velsen: The 
Redued Shakespeare Company. 
Aanvang 20.15 uur.
Anton Pavlovsky, cello en Ser-
gey Basukinsky op piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.15 uur.
Liza Ferschtman en Strijkkwin-
tet in de kleine zaal van de Philhar-
monie Haarlem, 20.15 uur. Om 19.30 
uur COV Haarlem in de grote zaal.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Tuya’s Marriage’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 22 maart

Paastoenooi Strawberries in Drie-
huis. Aanvang 10.30 uur.
Speeltuin Santpoort opent om 
14.00 uur haar deuren. 
Filmschuur Haarlem: 14.00: Earth. 
14.30: De Verloren schat van de 
Tempelridders II, 8+. 16.00/21.15: 
Nightwatching. 16.45/21.30: Investi-
gation. 19.00: Stellet Licht. 19.15: El 
Bano del Papa.
Sjaak en de Bonenstaak bij pop-
pentheater de Zilveren Maan in 
Landgoed Elswout, 15.00 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden: Film ‘Fast Food, Fast Wo-
men’ tijdens filmdiner. Aanvang 
19.00 uur. Kosten 44,50.
Toneelschuur Haarlem: 20.00: In-
side Out. 20.30: Het Huiskameron-
weer.
Salsa Station Haarlem, perron 3a, 
wachtkamer 2e klasse. Van 20.00 tot 
01.00 uur. Toegang 5,-.
SwingSteesjun Dance Classics, 
station Haarlem, wachtkamer 2e 
klasse, perron 3a, 20.00-01.00. Toe-
gang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
Stadsschouwburg Velsen: Jenny 
Arean in concert, 20.15 uur.
Boekenweekgeschenkschrijver 
Bernlef te gas in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort, 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat  IJmui-
den: Het Oleg Fatev Trio, 20.30 uur.
2Generations in de Philharmonie 
Haarlem. Aanvang 21.00 uur.
Lets Go Dancing, Lichtfabriek, 
Minckelersweg Haarlem. Van 21.00 
tot 04.00 uur. 

Zondag 23 maart

Eerste Paasdag
Paastoenooi Strawberries in Drie-
huis. Aanvang 10.00 uur.
Paaseieren zoek bij de Watergeus, 
Spaarnwoude. Voor kinderen t/m 12 
jaar, 9.45 tot 12.00 uur. Kosten 3,50. 
Pasen in speeltuin De Veilige Ha-
ven IJmuiden. Beide paasdagen 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00/21.15: 
Nightwatching. 14.30: De Verlo-
ren schat van de Tempelridders 
II, 8+. 16.30/19.00: Stellet Licht. 
16.45/19.15: El Bano del Papa. 21.30: 
Investigation.
Viering Paasthema bij Nicky’s Pla-
ce, Van Oosten de Bruynstraat 60, 
hoek Westergracht, 14.15 uur.
Optreden swing/folkband Goes-
ting in de Waag, Damstaat/Spaarne. 
Aanvang 17.00 uur.
SwingSteesjun Buddha Dance, 

De ledenraad tijdens het spel van Winst en Waarden.

Ledenvergadering Rabobank 
Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen
Velsen - Maandag 10 maart orga-
niseerde Rabobank Velsen en Om-
streken haar derde ledenraadsver-
gadering in de Zoete Inval te Haar-
lemmerliede. Harry Scheeper, voor-
zitter van de Raad van Commissa-
rissen, was voorzitter van de leden-
raad. 
Zoals inmiddels gebruikelijk werd er 
veel aandacht besteed aan signalen 
uit de omgeving, waarmee de bank 
haar voordeel doet om klantgerich-
ter te werk te gaan.
Een ander groot onderdeel van de 
agenda vormde het spel van Winst 
en Waarden. Op deze manier ver-
kenden en ervoeren de leden van de 
ledenraad maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO). Iedere 
groep bestaande uit ongeveer acht 
ledenraadsleden speelde de directie 
van een lokale bank en werd gecon-
fronteerd met MVO-vraagstukken. 
Het spel ging in op actuele dilem-
ma’s en deze werden vertaald naar 

de eigen situatie en bediscussieerd. 
De thema’s betroffen beleid, finan-
ciële dienstverlening, maatschappe-
lijke betrokkenheid, bedrijfsvoering 
en HRM-aspecten. 
De leden van de ledenraad toonden 
zich na afloop zeer enthousiast. De 
onderlinge discussie, de rolwisse-
ling en de gekozen thema’s vorm-
den voor hen een goede combina-
tie. Franca van Winkel, directievoor-
zitter van Rabobank Velsen en Om-
streken, ondersteunde dit enthou-
siasme. Zij verheugt zich op de ge-
sprekken en vergaderingen met de 
ledenraad waarbij MVO een onder-
deel zal vormen van de discussie. 
Bij de rondvraag vroeg mevrouw Van 
der Meer, voorzitter van de Commis-
sie van Aanbeveling van het nieuwe 
Coöperatiefonds, de aandacht. Zij 
meldde dat er reeds meerdere aan-
vragen zijn ontvangen waarover de 
commissie zich op 27 maart aan-
staande zal buigen.

Dirk Out achter het hem zo vertrouwde orgel

Dirk Out geeft tweede paas-
dadg orgelconcert
Regio - Dit jaar geeft Dirk Out ook 
op Tweede Paasdag, maandag 24 
maart, een orgelconcert in de Vij-
verwegkerk in Bloemendaal. Op het 
Flentrop-orgel worden dit keer al-
leen orgelbewerkingen en orgel-
transcripties gespeeld.
Zo klinken onder andere  gedeel-
ten uit Cantates van Bach, de Pomp 
and Circumstance March van El-
gar en het Carnaval des Animaux 
van Saint-Saëns. Met name dit laat-
ste werk wordt zelden op orgel ge-
speeld. Het stelt hoge eisen aan de 
bespeler.Het concert wordt afgeslo-
ten met de Ouverture uit het orato-
rium Paulus van Mendelssohn.
Dirk Out ontving zijn eerste orgel-
lessen van Albert de Groot op de 
muziekschool in IJmuiden. Hij be-
haalde in 1978 aan het Sweelinck-
conservatorium te Amsterdam het 
solistendiploma voor orgel. Zijn le-
raren waren Simon C. Jansen, Klaas 

Bolt en Bernard Bartelink.
Op het eerste César Franck Con-
cours in 1976 in de Kathedrale Ba-
siliek in Haarlem behoorde hij tot de 
prijswinnaars. Als organist is hij een 
veelgevraagd begeleider en treedt 
daarnaast ook veelvuldig op als so-
list bij orgelconcerten. Hij maakte 
concertreizen door o.a. Engeland, 
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, 
Tsjechië, Zweden, Canada en de 
Verenigde Staten. 
Naast zijn werk als organist van de 
Vijverwegkerk in Bloemendaal is 
hij als directeur verbonden aan het 
Kunstencentrum Velsen in IJmui-
den.

De kerk in Bloemendaal bevindt zich 
aan de Vijverweg 14.
Het concert op maandag 24 maart 
begint om 16.00 uur. De toegang 
is gratis. Na afloop is er nog een 
drankje en een hapje. 

Geen uitsupporters 
bij Paasderby
Haarlem - Gezien de recente on-
rust rondom de aanhang van HFC 
Haarlem, heeft de Burgemees-
ter van Haarlem voor de wedstrijd 
van maandag 24 maart wederom 
een verplichte buscombi opgelegd 
aan de bezoekende supporters van 
StormvogelsTelstar. 
Supportersvereniging Telstar kiest 
er voor om ook ditmaal af te zien van 
het organiseren van deze verplichte 
busreis. De ongeregeldheden rond-
om HFC Haarlem - Heracles en de 
maatregelen van politie en Burge-
meester van Haarlem sterken ons in 
de mening dat de onrust en de kans 
op schade aan bussen en/of passa-
giers momenteel te groot is.
Directie en management van De 
Witte Leeuwen heeft ons laten we-
ten begrip te hebben voor de op-
stelling van alle betrokkenen en uit 
te kijken naar een volgende derby 

met publiek van beide clubs. Het 
bestuur van Supportersvereniging 
Telstar heeft inmiddels ook met HFC 
Haarlem, Politie Kennemerland en 
de supportersvereniging HFC Haar-
lem contact gehad. 
Overduidelijk blijkt dat alle partijen 
zeer gemotiveerd zijn om de recen-
te onrust weg te nemen en voor de 
toekomst samen te werken aan een 
sportieve, liefst combi-loze, derby. 
De Kennemer Derby is voor ieder-
een een waardevolle wedstrijd en 
alle supporters moeten daar ter 
plaatse van kunnen genieten. 

De supportersvereniging bekijkt de 
mogelijkheid om de wedstrijd als-
nog via radio Seaport FM aan de 
supporters aan te bieden. Het sup-
portershome Paviljoen Schoonen-
berg is op de nieuwe speeldatum 
helaas gesloten. 

Op de foto staat links Sadik Harchaoui (voorzitter bestuur Forum) en rechts 
Bob Visser (korpschef politie Kennemerland) (foto: www.robgieling.nl)

Politie Kennemerland 
‘één na beste korps’
Regio - De politie Kennemerland is 
net niet als eerste geëindigd, maar 
kreeg de eervolle 2e prijs van ‘één 
na beste korps’! Namens minister 
Ter Horst werden op 13 maart jl. de 
prijzen uitgereikt aan de winnende 
korpsen. Dit vond plaats tijdens het 
congres ‘Diversiteitprijs Nederland-
se politie 2008, multicultureel vak-
manschap’.  
Het korps Kennemerland heeft de-
ze prijs gewonnen omdat zij door 
tal van activiteiten heeft laten zien 
voortgang te boeken in multicul-
tureel vakmanschap. In de projec-
ten die zich vooral ontwikkelden in 
enkele van de hotspots in de regio 
werd, door het netwerken met part-
ners in de etnische en religieuze 
omgeving, gewerkt aan het oplos-
sen van concrete problemen. Hier-
door heeft het korps actief geïnves-
teerd in het opbouwen van kennis 

en vaardigheden die nodig zijn voor 
multicultureel vakmanschap. 
Politie Kennemerland kwam als een 
na beste uit de bus en laat 24 poli-
tiekorpsen achter zich. Met de prijs 
is een geldbedrag gemoeid van 
200.000 euro. De eerste prijs ging 
naar korps Rotterdam-Rijnmond 
omdat zij op het gebied van mul-
ticultureel vakmanschap voor alle 
medewerkers de meeste progressie 
heeft geboekt.  

De Diversiteitprijs Nederlandse Po-
litie is vooral bedoeld als stimulans 
voor de implementatie van diversi-
teit bij de Nederlandse politie. De 
prijs wordt jaarlijks uitgereikt tot 
en met 2011, dit gebeurt op initia-
tief van het Landelijk ExpertiseCen-
trum Diversiteit. De prijsuitreiking 
van 2008 heeft plaatsgevonden op 
13 maart in ‘t Spant in Bussum.

Zorgbalans verwerft 
certificaat voor thuiszorg
Regio - Zorgbalans heeft voor 
thuiszorg op het gebied van verzor-
ging, gespecialiseerde verzorging 
en verpleging het HKZ-certificaat 
gekregen. Dit certificaat is op basis 
van een door TNO Certification ver-
richt onderzoek toegekend door de 
stichting Harmonisatie Kwaliteitsbe-
oordeling. 
Het onderzoek vond plaats tijdens 
een voor Zorgbalans roerige peri-
ode. Er is sprake van een financi-
ele en bestuurlijke reorganisatie. 
Er wordt, zo stelde TNO Certificati-
on vast, intensief gewerkt aan een 
verdere verbetering van de interne 
processen en de besturing van de 
organisatie. Het TNO-team zegt in 
de rapportage  bijzonder verheugd 

te zijn dat van instabiliteit of minder 
oog voor de cliënt geen sprake is.
Zorgbalans beschikt in de uitvoering 
over ‘bijzonder professionele mede-
werkers’.Als verbeterpunt wordt een 
striktere hantering van het zoge-
noemde Kwaliteit Management Sy-
steem genoemd. Het gebeurt nogal 
eens dat medewerkers van Zorgba-
lans bij onbekende situaties zélf een 
oplossing proberen te vinden en niet 
teruggrijpen op het KMS terwijl dat 
meer houvast kan bieden. 
Zorgbalans biedt in de regio’s Haar-
lem en Velsen diverse vormen van 
thuiszorg aan. Ook heeft Zorgbalans 
in de gemeenten Haarlem, Heem-
stede, Hillegom en Velsen woon- en 
zorgcentra en verpleeghuizen. 

Holland Easter Classic 
2008 grootste ooit
Regio - Het internationale jeugd-
voetbaltoernooi de Holland Easter 
Classic, dat gehoudenwordt in de 
regio Haarlem op 22 en 23 maart, 
kent dit jaar een record aantal-
deelnemers. Ruim 260 ploegen uit 
Schotland,Engeland, Ierland, Zwit-
serland, Finland en Nederland zul-
len tijdens het Paasweekend op de-
Haarlemse voetbalvelden strijden 
om de hoogste eer.

Het Haarlemse sportorganisatiebu-
reau Expersport Nederland, organi-
sator van deHolland Easter Classic, 
is zeer verbaasd over de hoeveel-
heid inschrijvingenvoor het toernooi. 
„We hebben vele ploegen uit bin-
nen- en buitenland moeten teleur-
stellen. We kunnen niet beschikken 
over zoveel velden dat we het toer-
nooi maar kunnen laten groeien en 
groeien, 260 ploegen is voor dit jaar 
echt het maximum’’, aldus Bianca de 
Schepper, coördinator van de Hol-

land Easter Classic.
Omdat de Holland Easter Clas-
sic groter is dan voorgaande jaren 
wordt er ook op meer complexen 
gevoetbald. Olympia Haarlem, RK-
VV Velsen, RCH Heemstede, vv-
Schoten, VVH/Velserbroek, Storm-
vogels/Telstar, vv Zwanenburg en 
DWV en OSV uitAmsterdam zijn de 
complexen die dit jaar speellocatie 
zijn voor het toernooi.
Op zaterdagochtend 22 maart gaat 
het toernooi van start. Er wordt ge-
speeld in een poulesysteem. Na de 
eerste ronde wordt er een geheel 
nieuwe poule indelinggemaakt.
Iedereen is welkom om de teams 
te komen aanmoedigen tijdens de 
Holland EasterClassic. Alle speello-
caties zijn gratis toegankelijk. Meer 
informatie over het toernooi en de 
deelnemers vindt u op de website 
van Expersport Nederland,www.ex-
persport.com of www.easterclassic.
com.

Zwemfestijn voor mensen 
met verstandelijke beperking
Regio - Op 31 maart en 1 april van 
18.30 tot 21.00 uur organiseert Es-
ther van den Brink, CIOS-studente, 
een zwemtweedaagse voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Het zwemfestijn zal plaats vinden in 
het zwembad op het Hartekampter-
rein, Herenweg 5 in Heemstede.
Dit jaar staan er al 40 deelnemers 
ingeschreven. 

Alle deelnemers moeten minimaal 
vier banen in het zwembad afleg-
gen. 
Als afsluiting van deze twee dagen 
zullen de deelnemers een diploma 
en een vaantje ontvangen. 
Publiek is op deze dagen van har-
te welkom om te komen kijken on-
der het genot van een hapje en een 
drankje.
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapo-
theek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in 
IJmuiden, tel. 0255-515030.
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

De post naast paviljoen Ramerman in de zestiger jaren

IJmuider Reddingsbrigade 
viert 75-jarig jubileum 
IJmuiden aan Zee  - In het week-
einde van zaterdag 29 maart en 
zondag 30 maart staat de IJRB stil 
bij het 75 jarig bestaan. Zaterdag is 
er van 14.00 tot 16.00 uur een re-
ceptie bij paviljoen Noordzee op het 
IJmuider Strand waar eenieder die 
de IJRB een warm hart toedraagt 
voor is uitgenodigd. 
Voor de actieve leden is er een feest-
avond en op zondag vanaf 13.00 uur 
hoopt de IJRB veel oud-leden te be-
groeten die ooit deel hebben uitge-
maakt van de strandploeg, instruc-
teur korps om samen met de hui-
dige strandploeg en zweminstruc-
teur terug te kijken op 75 jaar IJRB. 
Aanmelden voor de reünie kan via 
Jubileum@ijrb.nl. Bijzondere verha-
len en foto’s zijn natuurlijk van harte 
welkom voor de reünie en ons jubi-
leumboek dat aan het eind van het 
jaar zal verschijnen. Op de website 
van de stichting de Waecker (www.
dewaecker.com) kan men nu al bij-
zondere verhalen en gebeurtenissen 
kwijt over de afgelopen 75 jaar.  
Als onderdeel van de jubileumvie-
ring is er fondswerving gestart door 

de stichting De Waecker. Doel van 
deze actie is om fondsen te werven 
voor de aanschaf van een snel in-
zetbare reddingseenheid voor de 
IJRB hulpverlening buiten het tradi-
tionele bewakingsgebied. De afge-
lopen jaren zijn de activiteiten van 
de IJRB sterk uitgebreid. Niet alleen 
wordt er nu hulp verleend op het 
IJmuider strand: de IJRB is steeds 
vaker te vinden op het noordstrand 
bij Velsen-Noord  en Wijk aan Zee 
en heeft een convenant afgesloten 
met de brandweer voor onder ande-
re assistentie bij waterongevallen. U 
kunt de IJRB helpen door uw bijdra-
ge over te maken op rekeningnum-
mer 12.71.68.273 ten name van ‘75 
jaar IJRB’. Tot op heden is hier reeds 
4800 euro op gestort en is een be-
drag van 3500 euro toegezegd.
Naast dit weekeinde worden voor 
leden zowel op het strand in juni als 
in het zwembad in mei activiteiten 
georganiseerd in het kader van het 
75-jarig bestaan. Het jubileumjaar 
hoopt men in september/oktober 
af te sluiten met de presentatie van 
een boek over 75 jaar IJRB.

COV IJmuiden (foto: Afke Spaargaren)

Honderdste Mattheus Pas-
sion door COV IJmuiden
IJmuiden - Vrijdag 14 maart maak-
te het COV IJmuiden geschiedenis, 
door de uitvoering van hun 100ste 
Mattheus Passion van Johan Sebas-
tiaan Bach voor een uitverkochte 
Nieuwe Kerk, aan de Kanaalstraat 
te IJmuiden.

Er was duidelijk grote zorg besteed 
aan deze uitvoering.  Het koor klonk 
warm, krachtig en meestentijds zui-
ver. Wat het koor soms miste aan 
professionaliteit werd ruimschoots 
goedgemaakt door inzet en betrok-
kenheid, zodat het geheel vaak kon 
ontroeren.

Die inzet was ook duidelijk aanwezig 
bij dirigent Piet Hulsbos, die met rust 
en precisie koor en orkest leidde. De 
Christuspartij werd overtuigend ver-
tolkt door Pierre Mak, evenals Rob-

bert Overpelt als de evangelist. De 
overige solisten waren: Nienke Oos-
tenrijk sopraan, Myra Kroese alt, Ar-
co Mandemaker tenor, Igor Bogaert 
bas, Jan Insinger viola da gamba, 
Cor Brandenburg kistorgel en Jaap 
Zwart orgel. 
Verder werkten mee: Sorores Meae 
en misschien wel het belangrijkste: 
het orkest Philharmonia Amster-
dam. 

,,De aria’s uit Bachs grootste en be-
kendste werk klinken altijd weer 
nieuw en aangrijpend, waarbij ik 
persoonlijk het meest werd geraakt 
door de sopraanaria ‘Aus Liebe will 
mein Heiland sterben’,’’ zegt An-
net de Graaff. ,,Op deze bijzondere 
avond droegen alle musici bij aan 
een toegewijde Mattheus, die in stil-
te eindigde.’’ 

Velsen Lokaal komt op 
voor scoutinggroepen
IJmuiden - Velsen Lokaal ziet dat 
het ophalen van voldoende geld 
voor het vernieuwen van de steiger 
in het Noordzeekanaal van de Scou-
ting Nannie van der Wiele nog niet 
is gelukt. Een aantal fondsen zijn 
bereid om mee te betalen, maar al-
leen onder de voorwaarde dat de 
gemeente ook een bedrag ter be-
schikking stelt. Dit gegeven is heel 
gebruikelijk bij fondsen en ook zeer 
bekend bij de gemeente.
Velsen Lokaal wil dan ook wel eens 
weten waarom de gemeente blijk-
baar niet bereid is om eenmalig een 
bedrag beschikbaar te stellen uit 
het budget voor jeugdbeleid. Door 
een symbolisch bedrag beschikbaar 
te stellen doorbreekt dat de impasse 
en zou deze scouting groep enorm 
geholpen worden. Het kan toch niet 
zo zijn dat de enige hulp van de ge-
meente bestaat uit het afkeuren van 
een steiger?
De fractie van Velsen Lokaal maakt 
zich ook ernstig zorgen over Scou-
ting Velserbroek. Het is al weer twee 

jaar geleden dat zij hun clubhuis 
moesten verlaten. Tot op heden is 
er nog geen permanente huisves-
ting gevonden. De scoutinggroep 
heeft veel jongere kinderen uit Vel-
serbroek en wil daarom het liefst 
zo dicht mogelijk bij deze wijk een 
nieuwe plek hebben. De raad heeft 
in december 2006 een motie aange-
houden, omdat de wethouder toe-
gezegde  voortvarend mee te wer-
ken aan een geschikt clubhuis voor 
deze scoutinggroep. Tot op heden 
is daar nog niets van terechtgeko-
men. 
Jeugdbeleid is voor Velsen Lokaal 
één van de belangrijkste speer-
punten, zeker in een wijk als Vel-
serbroek waar een ernstig te kort is 
aan activiteiten voor jonge kinderen. 
Mede om deze reden, maar ook om 
de vrijwilligers van de Scouting Vel-
serbroek een helpende hand aan te 
reiken, vraagt Velsen Lokaal het col-
lege om te komen met oplossingen 
in plaats van mitsen en maren! (Jo-
han van Ikelen)

Fotocadeau voor 
twee brandweericonen
Velsen-Zuid - Brandweericonen Annette en Inge hebben onlangs afscheid 
genomen van hun collega’s bij Brandweer Velsen. Beiden zetten hun car-
rière voort bij de gemeente Velsen. Annet werkte negen jaar bij de brand-
weer en gaat nu fulltime bij de afdeling sportzaken werken, waar zij al part-
time aan de slag was. Inge werkte maar liefst 22,5 jaar bij Brandweer Vel-
sen. Daarvoor werkte zij een aantal jaren bij het gemeentelijk gas- en wa-
terbedrijf. Inge start bij de afdeling welzijn, waar zij consulente wordt en ook 
administratief werk oppakt. Hun collega’s van de brandweer zullen ze niet 
gauw vergeten, gezien de enorme foto die zij kregen. Verder werden de da-
mes verrast met wijn en cadeaubonnen als dank voor hun jarenlange inzet. 
(foto: www.reinderweidijk.nl)

De violist van trio Orionis geeft uitleg over de muziek

Geslaagde eerste 
Engelmundus Muziekavond
Velsen-Zuid - In een uitverkoch-
te Engelmunduskerk  vond vrijdag-
avond de eerste editie van De En-
gelmundus Muziekavond plaats. 
Het werd een sfeervolle avond in 
een zeer persoonlijke ambiance. Het 
trio Orionis speelde met verve wer-
ken van Mendelssohn en Brahms. 
Een  bezoeker vertelt:,,Dit waren erg 
veeleisende composities die zij met 
overtuiging en groot technisch kun-
nen ten gehore brachten.” Het ap-
plaus was spontaan en warm. 
Ook na afloop was het gezellig, niet 

alleen vanwege de hapjes en drank-
jes die door Lionsclub Velsen wer-
den verzorgd, maar ook werden veel 
zakelijke en particuliere contacten 
aangehaald. 
De Lionsclub Velsen kan 5000 eu-
ro overhandigen aan het Bijna Thuis 
Huis. Zij voert dit jaar nog meer pro-
jecten uit om de inrichting van het 
nieuwe huis van het Bijna thuis huis 
te helpen financieren.

De Engelmundus Muziekavond 
krijgt in 2009 zijn tweede editie.

Jongens 
aangehouden
IJmuiden - Beveilingsmedewerkers 
van de NVD hebben zondag twee 
jongens van 14 en 15 jaar uit IJmui-
den aangehouden voor poging tot 
inbraak in een pand aan de 2e In-
dustriedwarsstraat. Tijdens de over-
name van de twee jeugdige daders, 
kwam een derde 14-jarige IJmui-
denaar aanlopen, die verklaarde bij 
de andere jongens te horen; ook 
hij werd aangehouden. De jongens 
verklaarden op het politiebureau in 
het gebouw te zijn geweest, maar 
niets te hebben vernield.

Lastig voor
hulpverlening
IJmuiden - De politie heeft in de 
nacht van zaterdag op zondag rond 
kwart over vier ambulanceperso-
neel geassisteerd in de Kromhout-
straat. Op straat lag een Haarlemse 
vrouw die ernstig onder invloed van 
alcohol verkeerde en mogelijk ook 
verdovende middelen had gebruikt. 
Het ambulancepersoneel werd con-
tinu gehinderd tijdens hun werk-
zaamheden door de vriend van de 
Haarlemse. De politie heeft de man 
daarom verwijderd. De vrouw werd 
met de ambulance naar het zieken-
huis gebracht voor nader onder-
zoek.

Openbare 
dronkenschap
IJmuiden - Op de Kaplanstraat 
heeft de politie vorige week vrijdag-
ochtend om 06.30 uur een 20-jari-
ge man uit IJmuiden aangehouden 
vanwege openbare dronkenschap. 
Zwaar beschonken werd de man 
aangetroffen op straat. Hij is mee-
genomen naar het bureau om daar 
te ontnuchteren. Tegen de man is 
proces-verbaal opgemaakt.

Winkeldief 
IJmuiden - Personeel van een su-
permarkt aan het Kennemerplein 
heeft zondagmiddag een 26-jarige 
man uit IJmuiden aangehouden op 
verdenking van diefstal van 17 blik-
jes bier en frisdrank en wat vlees-
waren. Een politieman die in zijn 
vrije tijd in de winkel boodschap-
pen deed had gezien dat de man de 
winkelwaren in zijn tas had gedaan 
en deze niet had afgerekend. De 
man is aangehouden en overgedra-
gen aan de politie. De man ontkent 
de diefstal. Er is toch proces-verbaal 
tegen hem opgemaakt.

Pleegouders staan nooit alleen
Santpoort-Noord - Zaterdagmor-
gen 8 maart  was het gezellig druk 
bij de Pleegzorg Centrale Noord-
Holland in Santpoort-Noord. 
Tientallen aspirant pleegouders wa-
ren met hun kinderen, familieleden, 
vrienden en kennissen naar de Cen-
trale gekomen om het voorberei-
dingsprogramma om pleegouder te 
worden passend af te sluiten.  
De kersverse pleegouders kregen 
een interactief programma aange-
boden in de vorm van drie work-
shops. Ook speciaal voor de kinde-
ren had de Pleegzorg Centrale een 
programma georganiseerd. En zelfs 
voor de allerkleinsten was de kin-
deropvang prima geregeld.
Tijdens de eerste workshop stond 
matching (bemiddeling) centraal. 
De deelnemers konden persoonlijk 
ervaren dat het vaak niet eenvou-
dig is om een geschikt gezin te vin-
den voor een pleegkind. Er spelen 
tal van praktische zaken een rol bij 
de bemiddeling, zoals: Past het kind 
qua leeftijd en qua gedrag in het 
pleeggezin? Kan een kind met al-
lergie worden opgevangen? Komen 
de eet- en leefgewoonten enigszins 
overeen? 
Als pleegouder(s) sta je er nooit al-
leen voor, maar deel je het ouder-
schap met de pleegzorg begeleider, 
de eigen ouders van het kind en de 

voogd (indien de kinderrechter een 
ondertoezichtstelling en een uit-
huisplaatsing heeft opgelegd). 
Om zoveel mogelijk vanuit de prak-
tijk in te gaan op de vragen van de 
nieuwe pleegouders waren tijdens 
de tweede en derde workshops di-
verse ‘disciplines’ vertegenwoor-
digd. Zoals een voogd, pleegzorg-
werker (maatschappelijk werker 
van de Voorziening voor Pleegzorg), 
ervaren pleegouders, pleegkinderen 
en eigen kinderen van pleegkin-
deren. Omdat pleegzorg een vorm 
van jeugdhulpverlening is, krijg je 
als pleegouder met hulpverleners te 
maken.
De bijeenkomst werd afgesloten 
met een hapje en een drankje. De 
genodigden hadden het een leuke 
en leerzame ochtend gevonden en 
bleven nog spontaan geruime tijd 
napraten.

Wilt u meer weten over pleegzorg, 
kijk dan op www.pleegzorg.nl of 
neem vrijblijvend contact op met 
de Pleegzorg Centrale Noord-Hol-
land via het telefoonnummer 023 - 
5202500. 
U kunt kosteloos het Pleegzorg ma-
gazine aanvragen en informatie ont-
vangen over de eerstvolgende en 
dichtstbijzijnde voorlichtingsbijeen-
komst.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Vrijdag 21 maart: Kip-
pensoep, preischotel met slavik en 
vanillevla met slagroom en saus toe.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
de open tafel. 
Aan het eind van de maaltijd altijd 
een kopje koffie. Kosten 4,50 euro. 
Opgeven uiterlijk 2 dagen van te vo-
ren. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwezig 
zijn).
U kunt genieten van een 3-gangen 
a la carte menu inclusief drankje 
voor 6,-.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. 
Kosten 15,- per seizoen. Cinema 
Zeewijk. Tot en met maart elke der-
de donderdagavond van de maand. 
Kosten 2,- incl. kopje koffie/thee en 
een hapje.
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). De 
allochtone medemens kan op don-
derdagochtend van 09.00 tot 10.30 
uur terecht.
Expositie olieverfschilderijenm van 
IJmuiden van Gerard Dalman. Ex-
positie is te zien tot 29 april Open 
09.00 tot 17.00 uur, weekend 13.30 
tot 16.30 uur.
Paasbrunch, maandag 24 maart 
om 11.00 uur. Aansluitend een op-
teden van Carina Lemoine. Kosten 
7,-. Kaartverkoop is inmiddels van 
start gegaan.
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 bedragen 2,40 euro per 
keer. Gaarne wel even vooraf aan 
melden bij de receptie of het res-
taurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel. Vrijdag 28 maart: groen-
tensoep, hachee/rode kool, appel-
moes, ijs met slagroom en koffie toe. 
Dinsdag 25 maart tussen 11.00 en 
12.00 uur reserveren.
Paas-in maandag 24 maart vanaf 
11.30 uur tot 15.30 uur. Kaartjes zijn 
aan het buffet verkrijgbaar en kos-
ten 5,- incl. hapje en koffie.
Bridge activiteit op donderdag-
avond zoekt nog nieuwe deelne-
mers. Computerles is vol.
Expositie Jeanne van der Ham tot 
en met 12 mei. Toegang gratis. Open 
maandag t/m vrijdag 09.00 tot 16.30 
uur, zondag 11.00 tot 13.30 uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren 
dat bij het woon- en zorgcentrum 
wil zij een creatieve middag orga-
niseren. B.v. figuurzagen, schilde-

ren enz. 
Deze middagen zullen plaats gaan 
vinden elke eerste dinsdag van de 
maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Paasbrunch zondag 23 maart om 
11.00 uur.
Modeshow J.S. Mode dinsdag 25 
maart om 14.30 uur. 
Thaise maaltijd donderdag 27 
maart om 12.30 uur.
Optreden ‘De Vrouwen Tongen’ 
zondag 30 maart om 14.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Kienen zondag 13 april. Kaartver-
koop start vrijdag 28 maart om 10.00 
uur bij 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.
Klaverjassen iedere zaterdagavond 
om 19.00 uur. Entree bedraagt 2,-. 
Info: 023-5316423 of 023-53
Open tafel, ieder woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-.
Vanaf 16.00 uur bent u welkom. Op-
geven maandagmorgen tussen 9.00 
en 10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Themamiddag: Medicijnen, don-
derdag 27 maart in de Engelmun-
duskerk in Driehuis. Aanvang 14.00 
uur. Kosten 2,- incl. koffie, niet-le-
den 3,-.
Dagreis vliegveld Hilversum, rond-
rit Hilversum en Museum de Ronde 
Venen. 
Dinsdag 8 april. Kosten 35,50 euro.

Ouderennieuws

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Aerobic voor 40+. Maandagavond van 18.45 tot 19.45 uur. Kosten 10 euro 
per vijf lessen.
ZoMiPo zondag 30 maart om 14.00 uur. Optreden VAT’71. Toegang 3 euro.
Donderdag 27 maart ‘IJmuiden, wat vertel je me nou!’. Aanvang 20.00 
uur. Toegang 2,-. Kaartverkoop is inmiddels van start gegaan.

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

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Postzegelruilbeurs zondag 30 maart. Van 10.00 tot 16.00 uur. 
Dinsdag 29 april om 10.00 uur gaat de fietsclub vanaf de parkeerplaats 
van het oude postkantoor weer van start. De fietstocht duurt tot 13.00 uur. 
Bij goed weer duurt hij tot 16.00 uur.
Filmavond voor vrouwen in de grote zaal start woensdag 2 april. Toegang 
2,50 euro. De film start 20.00 uur.
Cursus digitale fotografie gaat gepland op maandagmiddag van 13.30 ot 
15.30 uur. De kosten bedragen 78 euro, exclusief materiaal (±10 euro).
Ouder- en kindochtend, iedere woensdagochtend van 09.00 tot 11.00 
uur (m.u.v. schoolvakanties). Kosten 1,60, incl. koffie/thee en limonade.

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
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Rood in de buurt
Velsen - Treed strenger op tegen 
parkeerders die zich niet houden 
aan de regels. Bewoners in Velsen 
ervaren overlast van geparkeerde 
auto’s. Er lijkt enig draagvlak te zijn 
voor betalen voor een (vaste) plek.
Dit zijn de voornaamste conclusies 
die te trekken zijn uit de vragen-
lijst die leden van de PvdA afgelo-
pen zaterdag voorlegden aan be-
zoekers van de winkelcentra in Zee-
wijk en Velserbroek. Naar het win-
kelcentrum in Zeewijk komen ver-
houdingsgewijs ook veel mensen 
vanuit andere wijken. In Velserbroek 
komen over het algemeen inwoners 
vanuit de wijk. Duidelijk werd dat 
het probleem rond parkeren meer 
speelt in Velserbroek dan in Zee-
wijk. Er zouden met name in  Velser-
broek wat parkeerplekken bij kun-
nen komen. 
Veel mensen zien de tweede en 
soms de derde auto als de veroor-
zaker van het probleem. Als oplos-
sing noemden de geënquêteerden 
vignetten of andere heffingen die 
voor die categorie gebruikt kunnen 
worden en / of parkeergelegenheid 
voor deze voertuigen verder bij de 
woning vandaan. Een beperkt aan-
tal mensen zou bij een redelijk be-
drag, best een betaalde parkeer-
plaats willen. Dan hoeft men niet zo 
te zoeken naar een plek. 
Een aantal irritaties zijn te herlei-

den tot gedrag van anderen: weg-
gebruikers die zich niet houden aan  
regels. Mensen van dit type laten 
zich niet echt aanspreken. Vrij breed 
klinkt dan ook de roep om handha-
ving.
Vrachtwagens, bedrijfsauto’s en ca-
ravans vormen een belangrijke bron 
van ergernis. Soms is er in de buurt 
wel plek voor een bedrijfsvoertuig 
maar kost het blijkbaar moeite om 
de auto wat verder van de woning 
af te zetten. 
Daarnaast kwam in Velserbroek als 
opmerking naar voren dat ouders 
die kinderen naar school brengen 
per auto voor overlast en onveilige 
situaties zorgen.
Velen gaven aan dat de politie 
strenger moet optreden tegen men-
sen die verkeers- en parkeerregels 
overtreden. Parkeren voor een (in-
validen-)oprit werd een aantal ke-
ren als voorbeeld genoemd. 
Men heeft verder vooral last van 
mensen die op de hoek van de 
straat of half op de stoep parkeren. 
Hierdoor vermindert het zicht en 
ontstaan er gevaarlijke situaties. 
Op 12 april zal de PvdA weer de 
buurt ingaan om te praten met Vel-
senaren. Over plaats en tijd komt 
nog nadere informatie.

Een uitgebreider verslag is te vinden 
op www.velsen.pvda.nl.

Testen energievoorziening
Deurwisseling Noodersluis
IJmuiden - Rijkswaterstaat ver-
vangt woensdag 19 maart 2008 tus-
sen 03.00 uur en 21.00 uur de rol-
deur met de onderrolwagens van 
de Noordersluis aan de kanaalzijde. 
Deze sluis is een onderdeel van het 
zeesluizencomplex te IJmuiden. Te-
gelijk tijdens de deurwisseling test 
Rijkswaterstaat de aangepaste en 
verbeterde energievoorziening van 
het gehele sluizencomplex. De aan-
passingen van het systeem zorgen 
ervoor dat de bedrijfsvoering een-
voudiger is geworden. De afron-
dende testen vinden plaats binnen 
de periode van de deurwisseling: 
tussen 09.00 uur en 14.00 uur.  De 
Noordersluis is gedurende de deur-
wisseling gestremd voor de scheep-
vaart. Tijdens het testen van de 
energievoorziening zijn ook de an-
dere drie sluizen - Midden-, Zuider- 
en Kleine sluis – gestremd voor de 

scheepvaart.  Het wegverkeer on-
dervindt geen hinder. Om zoveel 
mogelijk hinder te voorkomen met 
name voor de gebruikers van de 
sluizen combineert Rijkswaterstaat 
de werkzaamheden. 
Bij slechte weersomstandigheden 
gaat de deurwisseling van de Noor-
dersluis niet door, wel het testen 
van de energievoorziening. Rijkswa-
terstaat heeft de omgeving per brief 
geïnformeerd. De scheepvaart is 
begin februari door Haven Amster-
dam op de hoogte gesteld.  
Tijdens het testen van het energie-
systeem is het nodig om een aan-
tal keren de spanning – kort -  van 
het elektriciteitsnet te halen. Rijks-
waterstaat zorgt samen met de aan-
nemer, dat het testen met zo min 
mogelijk hinder wordt uitgevoerd. 
Dit gebeurt door de inzet van ag-
gregaten. 

Twee exposities 
in Velserduin
Driehuis - In verpleeghuis Velser-
duin zijn tot en met 31 april maar 
liefst twee exposities te bewonde-
ren. De eerste expositie bestaat uit 
schilderijen die zijn gemaakt door 
deelnemers aan de dagbehande-
ling. De andere expositie bestaat 
uit aquarellen die zijn gemaakt door 
Dan Slotboom. U vindt beide expo-
sities direct na binnenkomst in de 
centrale hal. De toegang is uiter-
aard gratis.

Herstructurering 
Woonwagencentrum
Velsen-Zuid – In 2008 en 2009 
wordt hard gewerkt aan de uitvoe-
ring van de plannen in het Woonwa-
gencentrum aan de Oude Pontweg. 
In mei wordt gestart met het aanleg-
gen van het hoofdriool, het plaatsen 
van een hek langs de grondwal en 
het aanleggen van een speelplaats. 
Na de bouwvak zal worden gestart 
met het verplaatsen van de woon-
wagens. Ook aan de afhandeling 
van de administratieve zaken wordt 
hard gewerkt. Formulieren voor re-

gistratie, vergunningen en aanvra-
gen voor standplaatsen zijn nu ge-
reed. Omstreeks deze periode vin-
den de eerste afrondende gesprek-
ken met bewoners uit de eerste fa-
se plaats. Daarmee wil de gemeente 
de nog lopende zaken oplossen en 
de bepalingen in de Toewijzingsver-
ordening Woonwagenstandplaat-
sen uitvoeren. De bewoners van de 
Oude Pontweg zijn door middel van 
een brief op de hoogte gesteld van 
de plannen en maatregelen.

De leerlingen van het Technisch College Velsen hebben de didgeridoo work-
shop met veel plezier gevolgd

Workshop Didgeridoo voor 
leerlingen Technisch College 
Velsen - Een groep van 12 leerlin-
gen van het Technisch College Vel-
sen heeft de afgelopen drie weken 
aan het Kunstencentrum Velsen een 
workshop didgeridoo gevolgd. De 
didgeridoo is een blaasinstrument 
dat vooral bekend is vanuit Austra-
lië waar de oorspronkelijke bewo-
ners (de Aboriginals) dit instrument 
reeds duizenden jaren bespelen. De 
didgeridoo´s worden daar gemaakt 
van holle takken en stammen en 
vervolgens heel sierlijk beschilderd.
Onder leiding van de muziekdocent 
Frank Anepool gebruikten de leer-
lingen van het Technisch College 
hiervoor PVC buizen. Deze buizen 
werden verhit om ze zo in de juiste 
vorm te kunnen buigen. Met bijen-

was is er daarna een goed mond-
stuk op gemaakt. Net als de Abori-
ginals beschilderden zij hun instru-
menten met allerlei dierenfiguren. 
Dit gebeurde onder leiding van de 
docent Liselot Been.
De laatste les werd gebruikt om er 
op te leren spelen. Aan de hand van 
een grafische partituur werd gepro-
beerd er dierengeluiden (zoals van 
de dingo, de kangoeroe en de kook-
aburra) op te imiteren.
Alhoewel na drie lessen nog niet 
gezegd kan worden dat men het in-
strument goed kan bespelen, was 
het resultaat van deze leerlingen 
opvallend.
Wellicht kwam dit mede door hun 
inzet en enthousiasme!

Voorleeswedstrijd
Evi van Saasse en Lynn 
Engelberts winnen kwartfinale
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 15 
maart werd in de Centrale Biblio-
theek de kwart finale van de voor-
leeswedstrijd georganiseerd. 
Dat de negen aanwezige voorle-
zers al voorronde kampioen zijn, 
werd meteen duidelijk. Het niveau 
was erg hoog en het aanwezige pu-
bliek van familie en vrienden luister-
den zowel voor als na de korte pau-
ze, aandachtig naar de kinderen. 
Op de mooie stoel in het spotlight 
werd door elke voorlezer een stuk 
van maximaal vijf minuten voorge-
dragen. 
Tijdens het jury beraad werd het pu-
bliek getrakteerd op een optreden 
van Serge Bosman, de presentator 

van de middag. 
De driekoppige jury bestaande uit 
Maarten Endt, bibliotheekmedewer-
ker en ervaren juryvoorzitter, Ger-
janne Nijssen, bestuurslid van de 
bibliotheek en Joris Brussel, Velser 
stadsdichter, hadden dan ook geen 
gemakkelijke taak. Uiteindelijk ko-
zen zij twee winnaars: Evi van Saas-
se uit Vogelenzang en Lynn Engel-
berts uit Nieuw-Vennep. Beide da-
mes mogen samen met alle andere 
kwartfinale winnaars uit andere re-
gio’s strijden voor de titel van pro-
vinciaal kampioen op zaterdag 16 
april in Amsterdam. Daarna is er 
nog één laatste stap: de nationale 
finale!

Deze meiden staan klaar voor het bierfietsen

Leuke zevenkamp 
bij de Zeewegbar
IJmuiden - Het was het hele week-
einde groot feest bij de Zeewegbar, 
het 35-jarig bestaan van het café 
werd gevierd. Zaterdagmiddag de-
den veel sportieve bezoekers mee 
aan de zevenkamp, wat hilarische 
taferelen opleverde.
Er was onder andere stokvangen, 
koetje melken en een estafette. 
Mooi om te zien maar moeilijk om te 
doen was het bierfietsen. Twee deel-
nemers zaten op een hometrainer, 
op het stuur was een houder voor 
een glas bier. Als de pedalen rond 
gingen, dan liet een hefboom dat 
glas kantelen. De fietsers moesten 
dan al fietsend het bier opdrinken. 
Maar haast niemand kon er bij. Wie 
lang van stuk was, lukte het om het 
bier op te slobberen. Maar de deel-

nemers met een normaal postuur of 
wat kleiner van stuk kregen dat bier 
op een gegeven moment over zich 
heen. Deelnemers die nog niet aan 
de beurt waren, hadden uit voorzorg 
een vuilniszak ter bescherming over 
hun kleren aangetrokken. 
Ook mooi om te zien was het broek-
lopen, een variant op het zaklopen. 
Vier personen worstelden zich in 
een broek met meerdere broekspij-
pen. Dan moesten ze zo snel mo-
gelijk naar de overbuurman lopen, 
waar een ijsje voor ze klaar stond. 
Dit moesten ze snel opeten, om 
dan weer terug naar de overkant te 
struikelen. 
Zowel de deelnemers als de toe-
schouwers hadden veel plezier in 
het hele gebeuren. (Carla Zwart)
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

Zaterdag 23 maart

8/9

vvH/velserbroek-vSv (4e)   - 14.30
Waterloo (5a)-Saenden   - 14.30
                                                     

ZtS-vSv (3C)     - 17.00
Dynamo-Wijk aan Zee (6b)   - 17.00

Zondag 24 maart

maandag 25 maart

aDo’20 (hoofdklasse)-DWv   - 14.30
eDo (1a)-Quick 1890   - 14.00
De brug-Schoten (4D)    - 14.30

KnVB-BeKer

vSv-Hoogland     - 14.30

Een team van Strawberries

Strawberries klaar voor 
27-ste paastoernooi
Driehuis - Wie met eigen ogen wil 
zien dat sport verbroedert moet op 
zaterdag 22 en zondag 23 maart 
een kijkje komen nemen op de vel-
den van hockeyclub Strawberries in 
Driehuis. Het jaarlijkse Strawberries 
Easter Tournament is al 26 jaar een 
ontmoetingsplek voor sportvrienden 
uit binnen- en buitenland. Twee din-
gen hebben de deelnemers met el-
kaar gemeen: ze houden van hoc-
key én van gezelligheid.
De populariteit van het toernooi lijkt 
geen grenzen te kennen. Met na-
me de Britten staan letterlijk in de 
rij om mee te mogen doen aan ‘the 
most popular hockey event in Euro-
pe’, zoals het toernooi door het Brit-
se sportreisbureau TeamLink wordt 
aangeprezen. Begin februari was het 
toernooi volledig volgeboekt. Onge-
veer de helft van het deelnemersveld 
bestaat uit Britten, de overige teams 
komen uit Nederland. De regio Ken-
nemerland wordt vertegenwoordigd 
door Saxenburg (Haarlem), Reigers 
(Hoofddorp), Alliance (Heemstede) 
en natuurlijk Strawberries.
Het Strawberries Easter Tournament 
begint op vrijdag 21 maart met een 
welkomstfeest in het clubhuis. De 
volgende ochtend staat de officië-
le opening op het programma. De 

deelnemers worden om 10.00 uur 
welkom geheten door de wethou-
der sport van Velsen, Annette Baer-
veldt, en de voorzitter van Strawber-
ries, Bas Wessels. Daarna volgt het 
inmiddels traditionele ochtendgym-
nastiek verzorgd door professionals 
van Sport Plaza Club Velsen.
Op zaterdag wordt er vanaf 10.30 
uur gehockeyd, op zondag starten 
de wedstrijden om 10.00 uur. Pu-
bliek is uiteraard van harte welkom. 
De finales vinden plaats op zondag-
middag. De dames spelen om 16.30 
uur en de heren om 17.20 uur. De 
herenfinale wordt direct gevolgd 
door de prijsuitreiking. Het toer-
nooi wordt op zondagavond afge-
sloten met een grandioos slotfeest. 
De feesten op vrijdag, zaterdag en 
zondag zijn uitsluitend toegankelijk 
voor deelnemers.
De organisatie van het 27ste Straw-
berries Easter Tournament stelt al-
les in het werk om de overlast voor 
omwonenden beperkt te houden. 
Omwonenden die toch hinder on-
dervinden worden vriendelijk ver-
zocht contact op te nemen met be-
stuurslid Friso Huizinga, telefoon 
06-53718832. Bij hem kunt u ook 
terecht voor overige vragen over het 
toernooi.

Gezellig samen bridgen

Finale huiskamerkoffer-
bridge in Velserhooft
Santpoort-Noord - Zaterdag 15 
maart was het weer zover, de jaar-
lijkse finale van de huiskamerkof-
ferbridge van de Bridgevereniging  
Velsen in de zaal van Velserhooft in 
Santpoort-Noord.
Maar liefst 92 bridgers gingen in 
drie lijnen de strijd met elkaar aan. 
Liefhebbers die in huiselijke kring 
met familie, vrienden en bekenden 
een ‘koffer’ van de Bridgevereniging 
Velsen hebben gespeeld en op ba-
sis van hun behaalde resultaten een 
uitnodiging voor dit jaarlijkse evene-
ment mochten ontvangen.
Hoewel er serieus om een van de 
drie te behalen prijzen in elke lijn 

werd gestreden, heerste er toch 
vooral een sfeer van vriendschap en 
gezelligheid, waarom de Bridgever-
eniging Velsen bekend staat.
Voor wie er volgend jaar ook bij zou 
willen zijn (en welke bridger wil dat 
niet?) is er een advies: huur een kof-
fertje (inhoud 24 spellen) bij een van 
de volgende adressen: mevrouw B. 
Snijders, Driehuizerkerkweg 54 in 
Driehuis, telefoon 0255-514783, 
Kapsalon Neve, Cederstraat 53 in 
IJmuiden, telefoon 0255-510819 of 
mevrouw N. Klein, Hoofdstraat 145, 
in Santpoort-Noord, telefoon 023-
53763490. Het is wel aan te bevelen 
tijdig uw koffer te bestellen.

VSV verslaat HFC 
met korfbaluitslag
Regio - Wat iedereen al aan zag ko-
men werd zondag helaas bewaar-
heid. De regen kwam weer eens met 
bakken uit de hemel en het VSV-
complex leek meer op een moeras-
delta dan op een voetbalveld.
Dus moest er een alternatieve wed-
strijd gevonden worden. Zaterdag 
was er overleg tussen de heren Plug 
en Snoeks op het Stormvogelster-
rein waarbij Hoofddorp en HFC de 
opties waren.
Deze clubs beschikken immers over 
een kunstgrasveld en dat zou gezien 
de voorspelde hoeveelheid neerslag 
de enige bruikbare optie zijn.
Het werd dus uiteindelijk HFC en 
op een wat vreemd tijdstip (16.30 
uur) vond de aftrap plaats aan de 
Spanjaardslaan onder kunstlicht op 
kunstgras.
VSV en HFC troffen elkaar al twee 
maal in competitieverband en toen 
was er sprake van evenwicht (2-2 
en 1-1). De ploegen zouden dus aan 
elkaar gewaagd zijn.
Al spoedig keek VSV tegen een 1-
0 achterstand aan. Slordig balver-
lies van Bob Schol werd direct af-
gestraft door Pascal Averdijk. Toen 
kort daarop een mislukte kaats van 
de weer herstelde Remco Verschu-
ren onmiddellijk werd omgezet in 
een tegendoelpunt zag het er som-
ber uit voor de Velserbroekers. HFC 
ging rustig door met het afstraffen 
van de VSV-fouten en na 25 minu-
ten lag de 3-0 achter de kansloze 
Germain Ebbeling. De jonge VSV-
goalie maakte een frustrerend eer-
ste half uur door. Drie maal kansloos 
en verder weinig te doen.
De ommekeer in de wedstrijd was 
een onnodige handsbal van een 
HFC-er binnen de zestienmeter.  De 
toegekende strafschop werd door 
Wesley vd Wal omgezet in een doel-
punt.
Vlak daarna viel de aansluitings-
treffer door opnieuw vd Wal die een 
goede voorzet binnenliep.
Hierna ging HFC wisselen. Noorman 
en Averdijk verlieten het veld en bij 
VSV ging de lichtgeblesseerde Ab-
delaziz naar de kant voor Michael 
Rippens. Al snel bleek dat HFC niet 
zonder hun steunpilaren kon. VSV 

kreeg meer en meer grip op de 
wedstrijd.
In de rust wisselde VSV Remco Ver-
schuren voor  Henk Swier , kwam 
Tom Picavet (officieel nog B-juni-
or) voor Michiel Spaans en verruil-
de Germain Ebbeling zijn plek onder 
de lat voor Ed Sluyters. De opdracht 
voor na de rust was via kort combi-
natiespel de zijkanten benutten.
Aan deze opdracht werd  meer dan 
voldaan. HFC werd bij vlagen van 
het kunstgras gespeeld.
Toch was de eerste kans voor HFC 
maar met ware leeuwenmoed pak-
te Ed Sluyters de bal van de voeten 
van HFC-spits Cornelisse. Ditzelfde 
kunststukje zou Ed gedurende de 
tweede helft maar liefst drie maal 
herhalen.
Vlak daarna scoorde Michael Rip-
pens met een prachtige boogbal de 
3-3. Even daarna zelfs de 3-4 door 
Bob Schol. De ruimtes in de HFC 
defensie werden steeds groter nu 
Noorman niet meer aanwezig was 
om de gaten dicht te lopen. Met na-
me Floyd Hille, Wesley vd Wal en de 
zeer actieve Henk Swier bleven in 
de ruimte achter de HFC verdedi-
ging sprinten.
Het was dan ook niet meer dan lo-
gisch dat Henk Swier de 3-5 en We-
sley vd Wal de 3-6 binnenschoten. 
Toen het zelfs nog 3-7 werd door 
Floyd Hille hadden de dubbele cij-
fers misschien bereikt kunnen wor-
den. Helaas werd er te makkelijk 
met de vele kansen omgesprongen.
Nu kon HFC door middel van een 
strafschop nog terugkomen tot 4-
7. Het slotakkoord was echter weer 
voor VSV. Helaas miste Robert 
Schippers op jammerlijke wijze de 
toegekende strafschop. Robert wil-
de de bal net als Panenka stiften. 
Maar wellicht was zijn stift door de 
vele regen nat geworden want de 
bal belandde bovenop de ballen-
vanger. Kortom een zeer nuttige oe-
fenwedstrijd met veel verschillende 
fases. Hopelijk kan VSV dezelfde 
aanvalskracht tegen ZTS (zaterdag 
17.00 uur) en Hoogland (maandag 
tweede Paasdag) ten toon spreiden 
want dan gaat het weer echt om de 
punten.

Ruiter met paard in actie

Springlessen bij de
Hofgeestruiters
Velserbroek - Het outdoor seizoen 
voor de paardensport staat weer 
voor de deur en dat is voor rijvereni-
ging De Hofgeestruiters in Velser-
broek de reden om weer van start 
te gaan met activiteiten. De eerste 
springwedstrijd is al weer achter 
de rug en de volgende wedstrijden 
staan al weer op de kalender. Zater-
dag 22 maart wordt er gestart met 
springlessen. Om de week komt An-
dré Weel springles geven bij de ver-
eniging. André komt op de zaterdag 
middag en zal de komende maan-

den de ruiters en amazones op ver-
schillende niveau’s begeleiden. Er 
is veel animo voor de lessen. Voor-
waarde is dat de ruiter in het be-
zit is van een eigen pony/paard en 
dat de combinatie enige springer-
varing heeft. Natuurlijk zijn niet al-
leen deelnemers aan de lessen wel-
kom maar toeschouwers mogen ge-
rust een kijkje komen nemen op de-
ze middag. Heb je interesse om mee 
te rijden in deze lessen kijk dan op 
de site van de vereniging www.hof-
geestruiters.nl en meld je snel aan.

Pierloop zoekt vrijwilligers
Velsen – Gelukkig is er dit jaar weer 
de vertrouwde Pierloop en wel op 13 
september. Een vernieuwde organi-
satie heeft al afspraken over de rou-
te gemaakt.
Het parcours voor de 15 kilometer 
is het vertrouwde parcouers om Vel-
serbeek heen, langs de Heerenduin-
weg naar het strand en dan via de 
Boulevard en de Kromhoutstraat te-
rug via de Marconistraat naar Plein 
1945. 
De 7,2 kilometer is gegroeid naar 
7,8 kilomter, maar laat dan wel ie-
dereen door de feestelijke Marconi-
straat terugkeren naar de finish op 
Plein 1945. 
De kinderloop van 3 kilometer gaat 
over het gebruikelijke parcours.
Inmiddels hebben alle bekende vrij-
willigers het eerste infobulletin ont-

vangen. De Pierloop kan nu een-
maal niet zonder de inzet van ve-
le vrijwilligers plaatsvinden. Samen 
maken zij de Pierloop tot een groot 
succes. 

Nieuwe mensen zijn dan ook van 
harte welkom. Kandidaten voor een 
post als verkeersregelaar langs de 
route kunnen zich per e-mail opge-
ven via vrijwilliger@pierloop.nl. 
Bent u eerder vrijwilliger geweest, 
geef uw huidige adres dan op via dit 
e-mail adres. 

Voor algemene informatie over de 
Pierloop kunt u zich wenden tot Cor 
van der Giesen via 06-50506960 of 
e-mail voorzitterorg@pierloop.nl Al 
het Pierloopnieuws is terug te vin-
den op www.pierloop.nl

Het bekerteam van Kijk Uit (links) tegen Schaakmat uit Zuid-Scharwoude.

Kijk Uit bekert verder
IJmuiden - Hoewel het al de twee-
de ronde in de bekercompetitie van 
de Noord-Hollandse Schaakbond 
was, speelde Kijk Uit pas haar eer-
ste bekerwedstrijd. Kijk Uit was na-
melijk vrijgesteld van de voorronden 
en de eerste ronde was zonder spe-
len gewonnen verklaard wegens het 
niet opkomen van de tegenstander 
Chesscool uit Haarlem.

Schaakmat uit Zuid-Scharwoude 
was nu de tegenstander. Hoewel de 
bezoekers op papier een stuk zwak-
ker waren, was het toch oppassen 
geblazen. In de vorige ronde hadden 
zij namelijk het sterke Z.S.C. Saende 
uit Zaandam verslagen. En in de be-
kercompetities van vorig jaar had-
den zij zelfs de finale gehaald!
Kijk Uit begon met een valse start. 
André Kunst aan bord een verloor 
reglementair wegens het afgaan 
van zijn mobiele telefoon. Hoewel 
hij zijn telefoon had uitgezet, ging 
na tien minuten spelen toch het mo-
biel rinkelen door de wekfunctie die 
blijkbaar geactiveerd blijft ook al is 
de telefoon uitgeschakeld.

Als gevolg hiervan moesten de ove-
rige spelers minimaal twee en een 
halve punt scoren of twee punten 

aan de borden twee en drie. Bij ge-
lijk eindigen vervalt namelijk het re-
sultaat van het laatste bord. Deze 
extra druk was Colleen Otten, Arent 
van Nieukerken en Peter van Nieu-
wenhuizen wel toevertrouwd.

Colleen maakte korte metten met 
haar tegenstander. Na het Siciliaans 
gambiet met b4 kreeg Colleen een 
geweldige aanval tegen de in het 
centrum vastgekluisterde koning. 
Na 22 zetten was het pleit beslecht.
Iets langer had Arent nodig (35 zet-
ten). Een fraaie pionnenaanval op 
de kort gerokeerde koning mondde 
uit in een ondekbaar mat. De wed-
strijd was hierdoor reeds beslist. 

Peter had aan bord vier meer moei-
te met zijn tegenstander. Hoewel hij 
prima uit de opening kwam gaf zijn 
tegenstander zo goed tegenspel dat 
de strijd geheel open lag. Het laatste 
kwartier moest de beslissing bren-
gen. Hierin bleek Peter de meest 
gewiekste. Met voor beiden nog 
slechts enkele minuten op de klok 
wist Peter de veropgerukte vijande-
lijke pionnen buit te maken waarna 
de winst niet moeilijk meer was. Zie 
ook www.schaakclubkijkuit.nl. In-
formatie op telefoon 0255-512196.

Waterloo in het nieuw
Driehuis - Voetbalvereniging Waterloo is er dit jaar er weer in geslaagd om 
een sponsor te vinden. Dit jaar wordt de hoofdsponsor Laman-Dexis onder-
steund door een ster-sponsor namelijk Staalwerk BV uit Velsen Noord. Bei-
de bedrijven zijn overeengekomen dat Laman-Dexis het eerste van de se-
lectie voor zijn rekening zal nemen en ster-sponsor Staalwerk BV het twee-
de. De tassen zijn geschonken door de Gevelspecialist van de heer M. Vel-
lema en door klussenbedrijf P. Visser, beiden uit IJmuiden. De vereniging 
Waterloo is de heer K. de. Haas, van Laman-Dexis, de heer R. Warnaar van 
Staalwerk BV, de heer M. Vellema van de Gevelspecialist en de heer P. Vis-
ser van het klussenbedrijf zeer erkentelijk voor hun bijdrage en vertrouwen 
in onze vereniging.

StormvogelsTelstar verliest 
van koploper FC Hilversum
IJmuiden - David moest naar Go-
liath ofte wel rode-lantaarndrager 
StormvogelsTelstar ging op bezoek 
bij FC Hilversum. Het verschil tussen 
de aanstaande kampioen en de on-
derste was in dat duel minder groot 
dan de stand op de ranglijst deed 
vermoeden. Ontspannen en met ge-
voel voor realiteit toog Stormvogel-
sTelstar naar koploper FC Hilver-
sum, echter zonder de geschorste 
Tim Binkhorst en Cor Bal.

FC Hilversum begon fel en had de 
eerste acht minuten het initiatief. 
Vier hoekschoppen op rij zorgden 
voor druk op het IJmuidense doel, 
maar doelman De Lijzer en de de-
fensie met Michael Alles aan het 
hoofd toonde ruggengraat. Misha 
Plug speelde ook sterk in het hart 
van de defensie en langzamerhand 
werd FC Hilversum teruggedron-
gen. 
Na tien minuten werd de weg naar 
voren door StormvogelsTelstar meer 
gevonden. De handige Guillermo 
Pengel en Tim Groenewoud, ge-
steund door de overijverige Mitchel 
Post en Rick Kluijskens, waren ge-
vaaarlijk. Helaas ontbrak in de aan-
val het vernuft voor de laatste be-
slissende pass of de slimme afron-
ding. Ook FC Hilversum-doelman 
Rob Hilbers toonde zich een sta in 
de weg. 

In het eerste half uur scoorde FC Hil-
versum twee keer, maar beide keren 
werd de treffer terecht wegens 
buitenspel afgekeurd door de goed 
leidende scheidsrechter Bleije uit 
Nieuw Vennep, die zijn kaarten op 
zak hield. In de 25ste  minuut was 
er een goede kans voor Guillermo 
Pengel. Echter, hij werd onterecht 
teruggefloten wegens buitenspel 
(overigens verdween zijn inzet naast 

het doel, hetgeen tekenend is voor 
het verschil tussen FC Hilversum en 
StormvogelsTelstar, de aanstaande 
kampioen en de aanstaande degra-
dant).

Halverwege de tweede helft schoot 
Hilversummer Serca Ozturk in goe-
de scoringspositie eveneens naast. 
In de 38ste minuut wisselde FC Hil-
versum-trainer trainer Karel Bon-
sink Maurice Renger (blessure ) 
voor Burak Dudukcu. 
Drie minuten later blesseerde de 
Hilversumse grensrechter zichzelf. 
Hij verstapte zich op het natte gras 
en na wat 
oponthoud kon hij verder. Het zal 
deze afleiding geweest zijn wat con-
centratieverlies opleverde bij Storm-
vogelsTelstar. Bij Jordy Fernhout be-
gon een FC Hilversum-aanval die 
op maat Sercan Ozturk, de gevaar-
lijkste man aan de kant van FC Hil-
versum, bediende en diens voorzet 
werd door Tom Clobus net voor rust  
binnen geschoten, 1-0.

In de tweede helft bepaalde FC Hil-
versum de wedstrijd. Door contro-
lerend te spelen wilde men de drie 
belangrijke punten binnenhalen. 
Ondanks het feit, dat voorin Storm-
vogelsTelstar onmachtig werd, stre-
den de IJmuidenaren met veel in-
zet en strijd voor de laatste theore-
tische kans op lijfsbehoud, maar FC 
Hilversum-doelman Rob Hilbers en 
zijn verdediging onder leiding van 
Richard Dirven gaven geen krimp 
meer.
Halverwege de tweede helft kwam 
FC Hilversum opnieuw tot sco-
ren. Op aangeven van Donny Geel 
kon uitblinker Sercan Ozturk fraai 
de stand op 2-0 bepalen en gooi-
de daarmee tevens de wedstrijd op 
slot.
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Verbouwing voor nieuwe 
locatie De Hypotheker
IJmuiden - Maandag 17 maart is 
De Hypotheker in Ijmuiden gestart 
met de verbouwing van een nieuwe 
locatie aan Marktplein 42.
De franchisenemer van deze vesti-
ging is Marck van Eck. Zelf al jaren-
lang franchisenemer van een ves-
tiging van De Hypotheker in Haar-
lem-Noord: ,,De keuze om een ves-
tiging van De Hypotheker te ope-
nen op deze nieuwe locatie is om-
dat de laatste jaren steeds meer ko-
pers het op prijs stellen te worden 
geadviseerd door een onafhankelij-
ke deskundige,’’ aldus de heer van 
Eck. ,,We hebben een steeds groei-
ende klantenkring en dus behoefte 
aan meer advieskamers en ruimte. 
Ik vind het een uitdaging om van de 
vestiging in IJmuiden net zo’n groot 
succes te maken als mijn vestiging 
in Haarlem-Noord. Wij hebben voor 
dit pand gekozen omdat het goed 
bereikbaar is en voldoende parkeer-
gelegenheid heeft. Het interieur van 
de nieuwe vestiging is uitgevoerd in 
een nieuwe huisstijl, waarbij de gro-
te kunstwerken en de neonverlich-

ting in het oog springen.’’
De nieuwe vestiging is aangesloten 
bij De Hypothekers Associatie, een 
landelijke organisatie met inmiddels 
ruim 160 vestigingen. Deze organi-
satie werd in 1985 opgericht als sa-
menwerkingsverband van onafhan-
kelijke hypotheekadviseurs.
,,De verbouwing zal in een viertal fa-
ses plaatsvinden,’’ aldus de enthou-
siaste Mark van Eck. ,,De meest in-
grijpende fase is de eerste, waar-
bij de aannemer een nieuwe inde-
ling zal maken met geluidswerende 
wanden. Daarna zal de afwerking 
plaatsvinden, waarna vervolgens 
het meubilair van De Hypotheker 
wordt neergezet en alle benodig-
de apparatuur wordt aangesloten. 
De laatste fase bestaat uit het aan-
kleden van de gevel van het pand 
in de nieuwe huisstijl van De Hypo-
theker.’’

Inmiddels zijn de verbouwingsplan-
nen in volle gang. De opening van 
de nieuwe vestiging staat gepland 
voor begin mei.

Elout Stevens (links) samen met medewerker Otto ter Haar

Korting op mooie wijnen
bij Stevens Wijnimport BV
IJmuiden  – Sinds 1997 is Elout Ste-
vens wijnhandelaar. Vanaf mei 2004 
is zijn wijnhandel Stevens Wijnim-
port BV aan de Loggerstraat geves-
tigd, bij de Haringhaven. Dat richt-
te zich vooral ook op het importe-
ren van Chileense wijnen, zoals het 
merk J. Bouchon. Per 1 april houdt 
de locatie van deze wijnhandel op te 
bestaan. Wijnen die niet meegaan 
naar de nieuwe locatie, gaan deze 
laatste weken met 40 procent kor-
ting weg. Een buitenkansje voor de 
echte wijnliefhebber dus.
Sinds 2000 organiseerde Stevens 
ook elk jaar een reis naar Chili, waar 
hij samen met relaties diverse wijn-
producenten bezocht. Tijdens één 
van die reizen ontdekte de wijn-
handelaar de Wijndispenser. Een 
vitrinekast die flessen wijn niet al-
leen op de juiste schenktempera-
tuur houdt maar, eenmaal geopend, 
de individuele fles ook conserveert 
door middel van stikstof. Zo gaat er 
niets van het karakter van de wijn 
verloren en blijven de kleur, geur 
en smaak in perfecte conditie. Dit 
maakt het mogelijk om de wijn ook 
per glas te schenken.
Na lang nadenken besloot de heer 
Stevens de kast te gaan importe-
ren. Hij richtte hiervoor in 2006 het 
bedrijf By The Glass BV op, dat ook 
in de Loggerstraat gevestigd is. Met 
succes werd de Wijndispenser op 
beurzen gepresenteerd. Vorig jaar, 
tijdens de Wine Professional, onder-
deel van de Horecava, toonde een 

delegatie van Heineken interesse. 
Zij lieten de Wijndispenser in een la-
boratorium testen en wilden een ex-
clusieve samenwerking met By The 
Glass BV aangaan. Ze wilden dan 
wel, dat het bedrijf alleen aan Hei-
neken zou leveren en niet ook aan 
Stevens Wijnimport. Vooral dit laat-
ste was aanvankelijk de insteek van 
Stevens. Hij dacht hier over na en 
even later kreeg hij het aanbod, dat 
Heineken hem uit wilde laten kopen. 
Na onderhandelen werd hier over-
eenstemming over bereikt en sinds 
1 januari 2008 is Stevens Wijnimport 
BV overgenomen door de gerenom-
meerde wijnhandel Oud, Reuchlin 
& Boelen, die al sinds 1733 bestaat. 
Per dezelfde ingangsdatum heeft 
Heineken haar gewenste exclusie-
ve samenwerking met By The Glass 
voor de Nederlandse markt.
Op 1 april 2008 houdt de locatie van 
Stevens Wijnimport aan de Logger-
straat op te bestaan en daarom zijn 
er nu een flink aantal mooie wijnen 
in de aanbieding vanuit de hele we-
reld. 
Alles gaat weg met 40 procent kor-
ting. Er zijn niet alleen flessen wijn 
verkrijgbaar, maar ook dozen met 
flink veel voordeel. Een buitenkans 
voor de wijnliefhebber. 
Stevens Wijnimport is gevestigd aan 
de Loggerstraat 29 en is geopend 
op maandag tot en met vrijdag van 
9.00 uur tot 18.00 uur, op zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Telefo-
nisch te bereiken via 0255 520727.  

Simone en Annet zijn enthousiast over Kickfit

Nieuw bij Donar: Kickfit
IJmuiden – Simone Prinsse en An-
net van Hus, instructrices van Fit-
ness Centrum Donar, volgden on-
langs een cursus: BKick. Ze zijn 
heel enthousiast over deze nieu-
we activiteit. Per 1 april gaan zij les 
geven, zij noemen de lessen Kick-
fit. Het is een combinatie van aero-
bics en vechtsport. De BKick@ bag, 
een stootkussen, is een belangrijk 
onderdeel. Twee deelnemers staan 
aan weerskanten hiervan en maken 
stoot- en trapbewegingen. Kickfit is 
uitgegroeid tot een populaire wor-
kout. Doel is om de fysieke gesteld-
heid en coördinatie te verbeteren. 
Afhankelijk van de intensiteit kan de 
deelnemer ongeveer 300 tot 500 ca-
lorieën 
verbranden. Kickfit zorgt voor vet-
verbranding, figuurcorrectie en 
houdt de conditie op peil.  Ook de 
stress van de dag kan er op afge-
reageerd worden, het is een goe-
de manier van ontladen. Maar ook 
de ontspanning en het plezier zijn 
heel belangrijk. Simone en Annet 
waren direct enthousiast, maar het 
was afwachten hoe de mensen zou-
den reageren. Daarom gaven ze vo-
rige week een proefles. Alle deel-
nemers waren razend enthousiast 

over Kickfit, er is zelfs al een wacht-
lijst. Vanaf 1 april kunnen houders 
van een all inclusive kaart via inte-
kenlijsten deelnemen aan Kickfit, op 
maandagmiddag vanaf 13.45 uur, op 
donderdagavond vanaf 20.15 uur, 
op vrijdagavond vanaf 19.15 uur en 
op zondag van 11.00 uur tot 12.00 
uur. Kickfit belooft echt een rage te 
worden en is ook zeer geschikt voor 
heren.
Vanaf april is er ook kinderopvang 
op woensdagdag van 9.15 uur tot 
11.15 uur, kosten twee euro per 
kind. Dan is er nog plaats op pilates, 
voor zowel heren als dames.  Dit 
is een vorm van sport die wat aan 
yoga doet denken, het lijkt rustig 
maar is heel intensief. Alle spieren 
worden aangepakt en pilates is ge-
schikt voor mensen die niet zo van 
muziek en pasjes houden tijdens 
het sporten. 
Na elke les is er gelegenheid om ge-
bruik te maken van de sauna, heer-
lijk ontspannen na de inspanning. Er 
is een aparte sauna voor dames en 
heren.
Fitness Centrum Donar bevindt zich 
aan de Reamurstraat 4 (achter de 
kleine Dekamarkt) en is telefonisch 
te bereiken via 0255 517725.

Kleurwedstrijd Jamin
IJmuiden -  Wie heeft de mooiste paashaas ingekleurd? Dat was de vraag, 
zaterdagmiddag bij Jamin aan de Lange Nieuwstraat. Bijna alle kinderen, 
die een kleurplaat hadden ingeleverd, waren daar bijeen om de uitslag van 
de kleurwedstrijd te horen. De prijswinnaars waren Amber Kremers, Ruben 
Zijl en Gülsah Kantar. Amber was niet aanwezig, maar Ruben en Gülsah 
waren heel blij met hun prijs. Ze kregen allebei een box van Dora. Ruben 
één met speeltjes van Spiderman, in die van Gülsah zaten knutselspulletjes. 
Als zij de box van Ruben ziet, zegt ze: ,,Ik wil ook Spiderman.’’ Even later is 
ze tevreden terug, haar box heeft ze geruild. Er was nog een verrassing: alle 
kinderen, die een kleurplaat hadden ingeleverd, kregen een cadeautje. Zo 
gingen alle kinderen tevreden de winkel van Jamin uit.

Gratis kaarten landgoedfair
Een jaar www.huisinvelsen.nl
Velsen - De website www.huisin-
velsen.nl, een initiatief van Moneta 
woningservice, bestaat één jaar.
Ter ere hiervan zullen er tien gratis 
toegangskaarten voor  Landgoed-
fair Beeckestijn worden verloot.
Meer dan 260 woningen staan op 
deze website overzichtelijk in de 
aanbieding en tientallen lokale on-
dernemers bieden hun diensten hier 
aan..
De site heeft veruit het grootste 
aanbod van huizen in Velsen. Meer 
dan 260 te koop staande wonin-
gen staan overzichtelijk gerang-
schikt. Bovendien kunnen particu-
lieren die hun huis willen verkopen 
gratis adverteren op www.huisinvel-
sen.nl, Compleet met foto´s van hun 
huis en een uitgebreide omschrij-
ving. Dat deze formule is aangesla-
gen in de gemeente Velsen blijkt uit 
het groeiende aantal bezoekers van 
de site.

Medewerkster Elly van der klei: 
“Graag maak ik van de gelegenheid 
gebruik om onze bezoekers, klan-
ten en adverterende ondernemers 
te bedanken voor het gestelde ver-
trouwen in het afgelopen jaar, waar-
door we zo snel konden groeien”.
Moneta Woningservice viert dus 
feest en verloot daarom 10 toe-
gangskaarten voor Landgoedfair 
Beeckestijn. Kijk voor meer infor-
matie op de website.
Behalve het complete woningaan-
bod van Amsterdam biedt www.hui-
sinvelsen.nl ook veel informatie over 
alles wat er komt kijken bij de koop 
en de verkoop van een woning, een 
verhuizing, woninginrichting, tuin-
inrichting enzovoort. Ook staan er 
leuke webshops en nieuws op van 
haar adverteerders, tevens over Am-
sterdam. 
De website is een initiatief van  Mo-
neta Woningservice.

De formatie Stout

Stout in Cheers
IJmuiden - Het is alweer een aan-
tal weken stil rondom de band, maar 
nu is het dan weer zover!
Stout treedt op in Cheers. Na een 
daverend succes in La Belle en hun 
akoestische optreden in Valerius is 
nu café Cheers aan de beurt.
Wie zijn Stout; zang en bas wordt 
verzorgd door Harry van Kaam, so-
lo-gitaar Dennis Hennevanger, 
slag-gitaar Jeroen Mienis en op de 
drums Frank van Es. Stout speelt 
opzwepende muziek uit de jaren ’70 
tot en met nu met nummers van zo-
al, de Rolling Stones, Live, Nickel-

back en veel meer van deze stevi-
ge rock muziek. Om hier een gewel-
dig samenzijn van te maken wordt 
er dus gespeeld op 23 maart in Ca-
fé Cheers aan de Kennemerlaan in 
IJmuiden, aanvang 21.00 uur. Bin-
nenkort zal de website van Stout de 
lucht ingaan. Hierop kan iedereen 
zien waar de mannen spelen, wat ze 
spelen en natuurlijk foto’s bekijken 
van optredens. De site is te vinden 
onder de naam www.stoutonline.nl  
Mocht iemand Stout willen boeken 
dan kan je contact opnemen via te-
lefoonnummer 06-28189255.

In Theeschenkerij Velserbeek kunt u menig uurtje verpozen, vooral met zo’n 
echt Engelse High Tea

Zondagse verwennerij
Goed idee: high tea in 
Theeschenkerij Velserbeek
Velsen-Zuid - Wilt u op een zon-
dag of op feestdagen als Pasen of 
Pinksteren eens iets gezelligs doen, 
denk dan eens aan een High Tea in 
Theeschenkerij Velserbeek. De thee 
met lekkernijen smaken natuurlijk 
helemaal goed als u lekker bent uit-
gewaaid in het bos of met de kin-
deren naar de kinderboerderij of het 
hertenkamp bent geweest.

Iedere zondagmiddag vanaf 14.00 
uur, maar ook met Pasen, Pinkste-
ren en bijvoorbeeld Moederdag ver-
zorgt Theeschenkerij Velserbeek 
een heerlijke High Tea voor gezel-
schappen vanaf twee personen. Bij 
deze High Tea treft u uiteraard heer-
lijkheden als ‘scones’ aan, diverse 
zoete lekkernijen, maar ook harti-
ge hapjes, samen met een heerlijk 

kopje Velserbeek Melange en an-
dere verse theesoorten. Goed voor 
een paar gezellige uurtjes. De High 
Tea wordt aan tafel uitgeserveerd op 
mooie etagères. De High Tea is er 
in twee soorten: de Classic à 16,50 
per persoon met zoete lekkernijen, 
sandwiches en onbeperkt thee of de 
Royal à 19,50 per persoon, ook met 
zoete lekkernijen en sandwiches, 
maar daarnaast met hartige hapjes 
en onbeperkt thee.
Ook kinderen zijn van harte welkom 
bij de High Tea, speciaal voor hen is 
er een Kinder High Tea.

Een High Tea arrangement is uit-
sluitend via reservering verkrijgbaar. 
Hiervoor kunt u bellen naar Thee-
schenkerij Velserbeek, telefoon-
nummer 0255-514244.

Pimp- en hoerenfeest in Rico’s
IJmuiden – Inmiddels weet de uit-
gaande jeugd van Velsen waar zij 
moeten zijn in het weekend. Iede-
re week weer vermaken honderden 
jongeren zich in Rico’s. Eerste paas-
dag heeft Rico’s een themafeest ge-
organiseerd voor de jeugd van Vel-
sen.
Het themafeest is aanstaande zon-
dag 23 maart in Rico’s. Dit Pimp- en 
hoerenfeest staat in het teken van 
het oudste beroep ter wereld en de 
‘louche wereld’ van de pooiers hier 
om heen. De dresscode is pimp en 
hoeren. Uiteraard is dit niet verplicht, 

maar de mensen die verkleed zijn, 
hebben voorrang bij de toegang. DJ 
Jack zal met zijn muziekkeuze ge-
heel in lijn van het feest draaien.
De muziek zal eveneens spannend 
zijn, een hoog ‘moulin rouge-gehal-
te’ hebben en passen bij de jeugd 
van tegenwoordig.
Ben je benieuwd of wil je komen 
‘gluren’? Zorg dan dat je met je 
vrienden en vriendinnen aanwe-
zig bent vanaf 22.00 uur op Eerste 
paasdag. Denk wel aan je legitima-
tiebewijs om binnen te komen en 
watch out for our pimps.

Makelaar Martin Crezee van De Wekker Makelaardij en hypotheekadviseur 
John van den Eeckhout hebben elke tweede zaterdag van de maand een gra-
tis inloopspreekuur

Gratis inloop met hypotheekadvies
Nieuw in IJmuiden: 
De Wekker Makelaardij
IJmuiden - De Wekker Make-
laardij is een ambitieuze fran-
chiseketen met een uniek ver-
koopconcept: drie maanden ver-
koopgarantie, slechts 1 procent 
courtage en bovendien persoon-
lijke begeleiding. Per 15 maart 
vindt u het 23ste kantoor van De 
Wekker Makelaardij aan Lange 
Nieuwstraat 425a in IJmuiden. 
U kunt hier zonder afspraak bin-
nenlopen om in een ontspannen 
huiskamersfeer antwoord te krij-
gen op al uw brandende vragen.

Makelaar Martin Crezee houdt bo-
vendien elke tweede zaterdag van 
de maand een open kantoordag met 
gratis inloopspreekuur, samen met 
hypotheekadviseur John van den 
Eeckhout.  John verleent met zijn Fi-
nancieel Adviesburo Nederland BV 
al jaren zijn diensten op hypotheek-
gebied en heeft een brede en tevre-
den klantenkring opgebouwd. Vanaf 
1 april gaat John van den Eeckhout 
verder als Van den Eeckhout/Slegt. 
In De Wekker Makelaardij heeft hij 
een prima partner gevonden om de 
dienstverlening ook in deze regio 
aan te bieden. Op de open kantoor-
dagen zijn zowel de makelaar als de 
hypotheekadviseur aanwezig om op 
al uw vragen of interesses op hui-
zengebied in te gaan, een totale, 
vrijblijvende service. Van dinsdag tot 
en met zaterdag kunt u terecht aan 
Lange Nieuwstraat 425a in IJmui-
den, of direct bij John van den Eeck-
hout via 06-10937463.

Het nieuwe inloopkantoor van De 
Wekker Makelaardij aan de Lan-
ge Nieuwstraat is sfeervol ingericht 
met koloniale meubelen en fraai 
contrasterend retrobehang. De ve-
le ramen staan voor Martin Crezee 
symbool voor een fair en transpa-
rant product: ,,Onze formule onder-
scheidt zich door de nadruk op on-
ze prestaties en de daaraan gekop-
pelde courtage. Waarom zou een 
klant moeten betalen voor slech-
te diensten? Wij weten uit ervaring 
dat het merendeel van de huizen 
binnen drie maanden kan worden 
verkocht en geven daarop garan-
tie. Voor slechts 1 procent courtage, 
zonder bijkomende kosten. Duurt 
de verkoop langer dan drie maan-
den, dan wordt het courtagebedrag 
elke maand dat de woning langer 
dan drie maanden te koop staat met 
10 procent verlaagd. Indien de klant 
niet tevreden is over onze prestaties 
kan de dienstverlening kosteloos 
worden beëindigd. Als wij niet pres-
teren, betaalt de klant dus ook niet. 
Duidelijker en klantvriendelijker kan 
het toch niet?’’
Het nieuwe kantoor van De Wek-
ker Makelaardij is van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur geopend en bovendien ’s 
avonds op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0255-511453. Zie ook 
www.dewekkermakelaardij.nl bij 
kantoor IJmond.
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Hygiëne Oorkonde voor 
Keurslager van Haaster
Verlserbroek - Keurslager van 
Haaster aan de Sterbastion 42 in 
Velserbroek en zijn medewerkers 
hebben de toets der hygiëne glans-
rijk doorstaan. Zo is de door Van 
Haaster gehanteerde werkwijze on-
langs bekroond met de speicale Hy-
giëne Oorkonde.
Bij de Hygiënekeuring wordt aller-
eerst de naleving van de Keurslager 
Hygiënecode getoetst. Dit wordt uit-
gevoerd door een medewerker van 
een onafhankelijke kwaltitieitsbe-
wakingbureau in opdracht van de 
Keurslagerorganisatie.
De betreffende medewerker heeft 

geconstateerd dat het met de vers-
heid, hygiëne en productiewijze –
oftewel de procesbeheersing- bij 
Keurslagerij van Haaster prima is 
gesteld. Verder zijn onder meer de 
volgende producten bemonsterd en 
getest op bacteriologische gesteld-
heid. Rundvlees een 8, varkensvlees 
een 10, rundergehakt een 8, kipfilet 
een 10. Overigens vindt er –naast 
deze keuring- jaarlijks ook nog een 
formulekeuring plaats bij alle 565 
Keurslagers. De uitslag van beide 
keuringen bepaalt of Keurslager van 
Haaster dit predikaat weer een jaar 
mag voeren.

Cursus: Prettiger leven 
door anders te denken
Regio - Op dinsdag 8 april start het 
Servicepaspoort de cursus Prettiger 
leven door anders te denken. In de-
ze Rationele Emotieve Training (RET) 
krijgen deelnemers handvatten aan-
gereikt om negatieve gedachten om 
te buigen in een positieve levensin-
stelling. De RET gaat er namelijk van 
uit dat niet gebeurtenissen of om-
standigheden, maar eigen gedach-
ten verantwoordelijk zijn voor nega-
tieve of sombere gevoelens. 
Aan de orde komen: verantwoorde-
lijkheid nemen voor eigen gevoe-
lens, fouten ‘mogen’ maken, even-
wicht in korte en lange termijndoe-
len, onderscheid tussen gedrag en 

persoon en het loslaten van ‘moe-
tens’ en de drang naar perfectie. 
De cursus wordt georganiseerd door 
het Servicepaspoort, onderdeel van 
ViVa! Zorggroep, en bestaat uit zes 
bijeenkomsten van twee uur. Start 8 
april, aanvang 19.30 uur, locatie Vi-
Va! Zorggroep, Thuiszorgwinkel Bül-
lerlaan 10 in Beverwijk. Voor aan-
vang van de cursus vindt er een te-
lefonisch intakegesprek plaats. Le-
den van het Servicepaspoort krijgen 
korting. 
Voor meer informatie en aanmelding 
kan van maandag tot en met vrijdag 
gebeld worden met het Servicepas-
poort, telefoon 023–8918440.

Hollandse avond met 
twee artiesten in Seasons
IJmuiden – Komend weekend is 
het maar liefst vier dagen feest in 
Seasons…Eerst op donderdag 20 
maart is er weer een editie van het 
scholierenfeest met DJ Coco achter 
de knoppen. Vrijdag 21 maart is er 
eindelijk weer eens de enige echte 
aprés ski party met DJ Arwin…De-
ze prettig gestoorde DJ heeft vaker 
het publiek in Seasons gek gekre-
gen met zijn rare acts!
Zaterdag 22 maart staat good old DJ 
Keesie weer eens achter de meng-
tafel. Onze eigen DJ Keesie heeft 
natuurlijk geen uitleg meer nodig.
Als afsluiter zal aanstaande zondag 

de Hollandse avond met maar liefst 
twee artiesten helemaal knallen. Jan 
van Est en Rocky Vosse zullen de 
avond op de kop zetten. Onvervalste 
meezingers knallen de speakers uit 
en zorgen ervoor dat men los mag 
en kan gaan!
Kortom een weekend om niet te 
missen. Donderdag is de entree 5 
euro per persoon en de minimale 
leeftijd 16 jaar met verplichte legi-
timatie. Vrijdag, zaterdag en zondag 
is de entree. De minimale leeftijd is 
18 jaar voor de vrijdag, zaterdag en 
zondag. Surf voor informatie en fo-
to’s naar www.seasonscafe.nl. 

Op de foto vanaf links Dave Bruijn (IJmond Bewaking), Sandor Koning (Het 
Motorhuis), Henk Hagen (IJmond Bewaking) en Ed Vernooij (Het Motorhuis)

Motorhuis levert Opel 
Combo aan IJmond Bewaking
IJmuiden - Op woensdag 12 maart 
werden drie felgeel gekleurde nieu-
we exemplaren van de Opel Com-
bo Bedrijfswagen door Het Motor-
huis Velsen afgeleverd aan IJmond 
Bewaking. De keuze is op de Opel 
Combo Bedrijfswagen gevallen om-
dat de Opel Combo staat voor effi-
ciency, inzetbaarheid en bewezen 
betrouwbaarheid tegen opvallend 
lage gebruikskosten, 24 uur per 
dag, zeven dagen per week en 365 
dagen per jaar.

Dit heeft ook betrekking op IJmond 
Bewaking die zich onderscheid in 
service, hoogwaardige beveiliging 
en klantvriendelijkheid. Alarmopvol-
ging, objectbewaking, meldkamer-
diensten en alarmsystemen. IJmond 
Bewaking biedt een veelzijdig to-
taalpakket aan op het gebied van 
bewaking door vakbekwame en ge-
diplomeerde mensen. IJmond Bewa-
king heeft zich afgelopen drie jaar 
weten op te werken tot één van de 
betrouwbaarste beveiligers in de re-
gio IJmond met als letterlijke thuis-

haven het hoofdkantoor van Zeeha-
ven IJmuiden NV, het kloppend hart 
van de IJmuidense Zeehaven.
Hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en 
het bieden van goede service is ook 
de basis voor Het Motorhuis Velsen. 
De foto is genomen voor het nieu-
we pand van Het Motorhuis te Vel-
serbroek. Vanaf maandag 31 maart 
2008 opent Het Motorhuis hier haar 
deuren van dit fraai en modern 
vormgegeven pand. 
De filialen in Santpoort en IJmuiden 
worden gesloten. De klantvriende-
lijkheid, gastvrijheid en hoogstaan-
de service wat u van deze twee fili-
alen gewend bent leeft voort in het 
nieuwe pand in Velserbroek. Deze 
datum is ook de start van Het Mo-
torhuis Bedrijfswagens in Velsen. 
Degelijk en betrouwbaar advies, ge-
degen en vakbekwaam onderhoud 
voor het bedrijfswagensegment tot 
3500 GVW.

Veel overeenkomsten tussen deze 
twee topondernemingen uit Velsen. 
Beiden klaar voor de toekomst.

Iedereen kan salsa dansen 
in Club Fiera IJmuiden
IJmuiden - Hou je van dansen en 
van gezelligheid? Club Fiera IJmui-
den is terug. De dansschool opent 
opnieuw haar deuren, maar nu op 
een prachtige locatie midden in het 
centrum. Goed bereikbaar, sfeervol 
en altijd levendig.
Salsa is de ideale manier van uit-
gaan. Kom naar de open dag, doe 

mee aan de gratis salsa workshop 
en laat je verrassen. De open dag 
is op 27 maart om 20.00 uur in par-
tyzaal De Baron aan Lange Nieuw-
straat 784 in IJmuiden. Het nieuwe 
lesseizoen start op donderdag 3 
april. Voor info of inschrijving mailt 
u naar ijmuiden@clubfiera.com Of 
kijk op www.clubfiera.com

Een creatief voorjaar met 
Rozemerlijn Workshops
IJmuiden - In IJmuiden is een 
nieuw bedrijf gestart dat zich richt 
op het geven van workshops voor 
verjaardagspartijtjes, vrijgezellen-
dag, vriendinnendag, bedrijfsuitjes 
enzovoorts. Yvonne Groen is natuur-
geneeskundig therapeut en heeft in 
IJmuiden een praktijk als klassiek 
homeopaat. Naast de praktijk is ze 
zich meer gaan verdiepen in de toe-
passing van werken met kruiden en 
etherische oliën. Haar uitgangspunt 
is om met zo natuurlijke mogelijke 
materialen heerlijke producten te 
maken ter verfraaiing van het uiter-
lijk en de omgeving. Iets dat er mooi 
uitziet en iets toevoegt aan de per-
soonlijke verzorging of stemming. 
Yvonne heeft zich diverse tech-
nieken eigen gemaakt waaronder: 
kaarsen maken, zeep gieten en cos-
metica maken. Producten die een 
‘personal touch’ hebben door het 
toevoegen van kruiden en etheri-
sche oliën. Iedere keer jouw eigen 
unieke product. Nu de vraag om die 
producten zelf te maken toeneemt 
is het idee ontstaan om voor zowel 

individuen als voor groepen work-
shops te organiseren. Zo is Roze-
merlijn Workshops ontstaan. 
Ook jij kunt nu leren hoe je een 
crème, lipgloss, body-wash, par-
fum, geurkaarsen, zeep, wierook en 
ga maar door met heerlijke produc-
ten noemen, zelf maakt. Om ken-
nis te maken met Rozemerlijn start 
Yvonne een creatieve voorjaarscy-
clus. Deze cyclus start in het teken 
van Pasen. Tijdens deze workshop 
ga je kaarseieren en paaskaarsen 
versieren met bijvoorbeeld kaarsen-
verf, was, plaatjes en glitters. Ze zul-
len een sieraad zijn op je paastafel. 
Verderop in de voorjaarscyclus kun 
je wierook leren maken en vertelt 
Yvonne je alles over aromathera-
pie en maak je een heerlijk zomer-
se crème. Kijk voor deze en ande-
re workshops in de advertentie van 
Rozemerlijn. 
Als je nieuwsgierig bent bezoek dan 
ook eens de website van Rozemer-
lijn of bel voor informatie. Zie www.
rozemerlijn.nl of bel telefoonnum-
mer 06-22879771. 

Natuurgeneeskundig therapeut Yvonne Groen gaat met haar bedrijfje Roze-
merlijn leuke natuurlijke workshops organiseren

Storm hindert 
King of Scandinavia
IJmuiden – De storm  van vorige 
week woensdag belette de King of 
Scandinavia aan te leggen. De veer-
boot van DFDS Seaways was keu-
rig op tijd om 09.00 uur terug vanuit 
het Engelse Newcastle, maar kon de 
haven niet binnenkomen. Vanwege 
de storm bestond het gevaar, dat 
het schip tegen de kade aan zou 
botsen. Zodoende heeft de King de 
hele dag in windkracht 9 en 10 voor 
de kust heen en weer gevaren. Even 
na 14.00 uur werd het weeralarm 
opgeheven en om 14.30 uur mocht 
de boot de haven in. Toen deed het 
volgende probleem zich voor: er wa-
ren geen sleepboten beschikbaar, 
die hadden het te druk om ande-
re schepen binnen te loodsen. Pas 
rond 17.00 uur kon de King of Scan-
dinavia eindelijk aanmeren. Van de 

350 opvarenden was een enkeling 
wat zeeziek geworden door al dat 
dobberen en deinen, maar de mees-
te hebben het als een avontuur er-
varen. Zoiets maak je tenslotte niet 
elke dag mee en er werd goed voor 
ze gezorgd.
Voor de 100 Engelse passagiers was 
het wel een domper. Zij hadden zich 
verheugd op een dagje Amsterdam 
en dat viel nu in het water. DFDS 
Seaways stelde bussen voor deze 
mensen beschikbaar, die ze naar 
het centrum van IJmuiden brachten. 
Zo konden ze nog even een uurtje 
de benen strekken, voordat ze aan 
de terugreis begonnen.
Met deze mensen zal een goede 
regeling getroffen worden, waar-
schijnlijk mogen ze de reis nog eens 

Gastouderbureau Velsen 
heet nu de Blauwe Oester
IJmuiden - Na de overname van de 
het gastouderbureau door de skon, 
heeft het even geduurd voordat de-
ze ook een blauwe naam heeft ge-
kregen. 
Alles hangt samen met de verhui-
zing naar kinderdagverblijf de blau-
we oester, alwaar we nu op zol-
der een kantoor hebben. De nieu-
we naam is niet ongemerkt voorbij 
gegaan, onlangs hebben de gast-
ouders de nieuwe naam met een 
heerlijke taart gevierd. Tijdens deze 
avond is ook een leuke knutselwed-

strijd van start gegaan, en hebben 
we een nieuwe bemiddelingmede-
werker verwelkomd. Met drie mede-
werkers willen we actief aan de slag 
om alle aanvragen te kunnen kop-
pelen aan onze gastgezinnen. Ove-
rigens zij ze ook op zoek naar nieu-
we gastgezinnen.
Het nieuwe adres: gastouderbureau 
de Blauwe Oester, beukenstraat 11 
in IJmuiden. Rechtstreeks telefo-
nisch bereikbaar via 0346-559554, 
zie elders in de krant de adverten-
tie.

Onlangs hebben de gastouders de nieuwe naam met een heerlijke taart ge-
vierd

Moeite met het invullen van formulieren?

Formulierenbrigade 
Velsen kan u helpen
IJmuiden - Bewoners van Velsen 
met een laag inkomen hebben mis-
schien wel recht op bepaalde voor-
zieningen of regelingen die de fi-
nanciële situatie verbeteren. De For-
mulierenbrigade Velsen helpt bij het 
invullen van de formulieren en kijkt 
naar de regelingen en voorzienin-
gen die van toepassing kunnen zijn.
Wist u bijvoorbeeld dat u de kosten 
van een dagje uit terug kunt krijgen 
middels een formulier Sociaal Cultu-
rele Activiteiten? Of dat er bijzonde-
re bijstand is voor chronisch zieken 
en gehandicapten? Kwijtschelding 
gemeentelijke- en waterschapsbe-
lastingen? en als er sprake is van 

een onvolledige AOW, kan de For-
mulierenbrigade Velsen samen met 
u kijken of de mogelijkheid bestaat 
op een aanvulling. 
Bel om een afspraak te maken tus-
sen 09.00 en 17.00 uur tel. 0255-
533885. U kunt ook even binnen-
lopen bij Loket Velsen voor Wonen, 
Welzijn en Zorg of een afspraak ma-
ken via de e-mail. Het e-mail adres 
is formulierenbrigadevelsen@ma-
di-mk.nl. Bij mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn komt de 
formulierenbrigade thuis!
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en 
Zorg, afdeling Formulierenbrigade, 
Rijnstraat 2 in IJmuiden.

Fractie CDA Velsen tegen 
hoogbouw Keetberglaan
IJmuiden - De fractie van CDA Vel-
sen is tegen de voorgenomen hoog-
bouw van 8, 10 en 11 verdiepingen 
aan de Keetberglaan. In een brief 
aan het college van B &W pleit het 
CDA voor het handhaven van de 
bestaande afspraken in het Mas-
terplan Zeewijk. Lida Nijssen, frac-
tievoorzitter en woordvoerder: ‘Voor 
het gebied geldt momenteel dat de 
bestemming mag worden gewijzigd 
zodanig dat er maximaal 50 gesta-
pelde woningen in twee gebouwen 
met maximaal zeven bouwlagen 
kunnen worden gebouwd. Aan de-
ze afspraak, welke onderdeel is van 
het grotere Masterplan Zeewijk, wil 
het CDA niet tornen. Niet voor niets 
heeft Zeewijk een metamorfose on-
dergaan die uitging van het terug-
dringen van de hoogbouw in deze 
wijk en daar meer passende hoog-
bouw voor terug te plaatsen.”
Het College van B&W wil meer wo-
ningen bouwen om aan de woning-
bouwopgave van de provincie te 
voldoen. Echter in de oorspronke-
lijke afspraken voor het Masterplan 
Zeewijk was ook rekening gehou-
den met de taakontwikkeling wo-
ningbouwopgave. Met het vaststel-
len van Masterplan Zeewijk werd 
hierin als geheel voldaan. Samen 
met de ontwikkeling van woning-
bouw in andere wijken creëert het 
college van B&W voldoende wonin-
gen om aan de provinciale opgave 
te voldoen. ,,Het college van B&W 
verschuift mogelijke problemen tot 
realisatie van woningen in ande-
re wijken nu terug naar Zeewijk. 
Dit is onwenselijk” aldus Lida Nijs-
sen. De woningbouwopgave kan 
worden gehaald binnen het Water-
land akkoord, waarin wordt verwe-
zen naar drie gebieden ter verdere 

ontwikkeling voor woningbouw, zij-
nde Oud IJmuiden, Velsen-Noord en 
het Centrum van IJmuiden. Omdat 
met name dit laatste proces moei-
zaam verloopt zoekt het College van 
B&W vervangende locaties om als-
nog de woningbouwopgave te re-
aliseren,  met als uitkomst het nu 
aanpassen van het Masterplan Zee-
wijk locatie Keetberglaan. Hier staat 
het CDA niet achter. Er wordt mo-
menteel op voldoende locaties bij-
gebouwd. Denk bijvoorbeeld maar 
eens aan het project ‘Binnenhaven’ 
op het oude Zeewegterrein en het 
project de Planeet’.  
Bij het oorspronkelijke Masterplan 
Zeewijk is men ervan uitgegaan dat 
dit project economisch en financi-
eel haalbaar zou zijn. Anders waren 
de plannen destijds niet zo, in sa-
menspraak met woningbouwbedrijf, 
door de gemeenteraad vastgesteld. 
Om nu, zoals het college aangeeft, 
te stellen dat er alleen iets gereali-
seerd kan worden bij verdere hoog-
bouw en meer woningen getuigt van 
een weinig vooruitziende blik. Het is 
een oneigenlijk gelegenheidsargu-
ment. Tenzij het Masterplan Zee-
wijk op grote financiële tekorten af-
stevent. Indien dat het geval is wil 
het CDA daar graag met de grootst 
mogelijke spoed over geïnformeerd 
worden. Het oorspronkelijke be-
stemmingsplan, daar waar het gaat 
om de Keetberglaan, was bekend 
bij iedereen die nieuw is gaan wo-
nen in Zeewijk. Hieraan mogen wat 
het CDA betreft rechten worden 
ontleend. Door tussentijds de spel-
regels te veranderen zal de maat-
schappelijke aanvaardbaarheid af-
nemen en de consistentheid van de 
gemeente Velsen voor de zoveelste 
maal in twijfel worden getrokken.

Volgende week Sportgala 
Velsen in Witte Theater
IJmuiden - De gemeente Velsen 
huldigt vrijdagavond 28 maart tij-
dens het Sportgala 2008 alle spor-
ters die in 2007 een bijzondere pres-
tatie hebben geleverd.
Het gratis toegankelijke Sportga-
la vindt plaats in Het Witte Theater 
aan Kanaalstraat 257 in IJmuiden. 
Als hoogtepunt van de avond vindt 
de huldiging plaats van de geno-
mineerde Velsense sportkampioe-
nen en worden de Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg, Talent en Master 
van het jaar 2007 bekend gemaakt.
De avond begint om 19.30 uur met 
de ontvangst van de genomineer-

den. Wethouder Baerveldt zal om 
20.15 uur de avond officieel open-
den. Vervolgens is om 20.30 uur de 
sportdocumentaire ‘Keerpunt van 
een kampioen’ te zien. Om de span-
ning nog wat op te voeren zal om 
21.00 uur Idolswinnaar en musical-
ster Jamai een optreden weggeven. 
Vanaf 21.35 uur zullen de sportster-
ren worden gehuldigd. Dit duurt tot 
circa 22.50 uur, waarna het tijd is 
voor de afterparty die kan uitlopen 
tot 23.30 uur. Alle sportliefhebbers, 
genomineerden en hun vrienden en 
familie zijn uiteraard van harte wel-
kom bij dit Sportgala 2008.
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Wijkeroog in participatie
Velsen-Noord – Bureau Adrichem 
heeft een voorlopig ontwerp voor 
volkstuinvereniging Wijkeroog op-
gesteld, dat nu klaar is voor in-
spraak. 
Deze schets is onderdeel van het 
Groen- en Waterplan dat een visie 
geeft voor de binnenduinrand van 
Heemskerk tot Velsen-Noord. Doel 
is te komen tot een verbetering van 
de landschappelijke, ecologische en 
recreatieve kwaliteiten van het ge-
bied. Het totale gebied is opgedeeld 
in zeven zones, waarvan de ‘cluster 
volkstuinen’ er een is. De uitgangs-
punten voor het huidige ontwerp zijn 
in januari 2007 vastgesteld. Bij het 

ontwerp is ook een participatierap-
portage in te zien, dit is een weer-
gave van gesprekken die inde fase 
van het schetsontwerp, van novem-
ber 2007 tot en met januari 2008, 
zijn gehouden met omwonenden en 
Volkstuinvereniging Wijkeroog. 

De tekeningen liggen gedurende tot 
10 april ter inzage op het stadhuis in 
IJmuiden en in wijksteunpunt Wa-
tervliet. Ook op www.velsen.nl zijn 
de tekeningen terug te vinden. Op 
26 maart wordt van 19.30 tot 21.00 
uur in Watervliet bovendien een in-
spraakavond over dit onderwerp ge-
organiseerd.

Voorronde IJmond Pop
in het Witte Theater
IJmuiden - Op Tweede Paasdag is 
het weer zover. Beginnende bands 
uit de regio IJmond zullen maandag 
24 maart om 15.00 uur hun beste 
beentje voor gaan zetten. Spelen is 
immers het mooiste wat er is! Elke 
podiumervaring is bovendien mooi 
meegenomen. 
De opzet wijkt iets af van voorgaan-
de jaren. Er zullen drie voorrondes 
plaatsvinden, in de maanden maart 
en april. Zo doet het Witte Theater 
mee in Velsen, De Lageweg 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.
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 Beeckestijnpop 
(14 juni) openen, krijgt studiotijd én 
een volledige website. Maar er zijn 
meer prijzen te winnen: er worden 
ook nog optredens op het Visbak-
festival (8 juni), het Young Art Cir-
cus (5 juli) en het Koninginnefeest 
van Cafe Camille vergeven. En daar-
naast nog een fotosessie.
Bands kunnen zich inschrijven tot 8 
maart. Ze moeten een mailtje stu-
ren naar info@ijmondpopprijs.nl. Ze 
krijgen dan een inschrijfformulier en 
een reglement zodat ze zich kunnen 
aanmelden. 

Raadhuis voor de Kunst
Expositie ‘Een nieuwe Lente’
Velsen-Zuid - ‘Een nieuwe lente’ 
is de titel van een bijzondere voor-
jaarsexpositie van werk van leden 
van het Kunstenaars Collectief Vel-
sen. De expositie is nog tot en met 
10 april te zien in Raadhuis voor de 
Kunst aan de Torenstraat 7 in Vel-
sen-Zuid. Het gaat om heel divers 
werk. Schilderijen, tekeningen, drie 
dimensionale objecten en beeld-
houwkunst.
Wekelijks stellen we u één van de 
nieuwste leden van het KCV voor. 
Deze week is Annet Verplanke uit 
Velsen-Noord aan het woord: ,,Mijn 
schilderijen hebben een magisch-
realistische inslag. In mijn schilderij-
en gaat het niet om de voorstelling, 
maar om het verhaal erachter. Ik 
schilder verhalen. Ik zoek naar even-
wicht in kleur. Onderwerp en ach-
tergrond zijn beiden even belangrijk. 
Ook zoek ik binnen mijn realistische 
aanpak naar mogelijkheden van ab-
stractie. De laatste maanden werk ik 
aan een serie schilderijen, genaamd 
‘menselijker wijs’. In deze schilderij-
en gaat het om mensen die op el-
kaar aangewezen zijn. Over verbon-
denheid. In liefde en genegenheid. 
Over vervreemding van elkaar, over 
ruzie of zelfs haat.”
Het fraaie van deze expositie is het 
werk  van Annet met hun verhaal…
te kunnen zien naast bijvoorbeeld 
het pure realisme in het werk van 
Henk Zwanenburg (IJmuiden 1961), 
een oud-gediende als KCV lid. Henk 
brengt op kleurige wijze in beeld 
wat hem treft. Over zijn hier getoon-
de serie zegt hij: ‘In maart vorig jaar 
ben ik een week met de kinderen in 

Egypte geweest. We hebben rond-
gereist en allerlei hoogtepunten uit 
de Egyptische Oudheid bewonderd. 
Twee dagen in Cairo en Giza, een 
nacht in de trein, twee dagen in As-
wan, Filae, een nacht op een boot, 
Edfu, Kom Ombo, Luxor, Carnac, om 
maar wat te noemen. Op de één of 
andere manier zag ik er geen uitda-
ging in nog eens pyramiden of tem-
pelcomplexen te schilderen. Het is 
allemaal fantastisch, indrukwek-
kend gigantisch maar al miljoenen 
malen gefotografeerd, ook nu nog 
door mij. In Egypte heb ik ook mijn 
ogen uitgekeken bij het moderne 
stadsleven: ‘de enorme drukte van 
alleen al in Cairo 18 miljoen inwo-
ners, waar veel oudere en gedeuk-
te auto’s, fietsers en ezeltjes rijendik 
door elkaar rijden. Bijna niemand 
doet aan stoplichten, in het donker 
verlichting ‘uit’ en bijvoorbeeld altijd 
toeteren.’  Ook verwonderde ik mij 
over de skyline van schotelanten-
nes, airco’s duivenhokken en ande-
re hutjes op nooit echt afgemaakte 
hoogbouw. Een nieuwe wereld om 
te ontdekken.’ Dat is wat de bezoe-
ker aan de expositie mee kan maken 
‘die ontdekking’, maar zeker ook zelf 
ontdekken wat de getoonde wer-
ken vertellen! En dan is er nog werk 
van tien andere deelnemers.dat ze-
ker niet  mag worden overgeslagen! 
Want het is: ‘Een nieuwe Lente’. 
Raadhuis voor de Kunst is geopend 
van maandag tot en met donder-
dag van 10.00 tot 16.30 uur. Zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis. Eerste en tweede Paasdag 
gesloten.

Nieuwe vliegroutes Schiphol
Regio – Sinds 13 maart is een groot 
deel van de afgesproken maatrege-
len uit het Convenant Hinderbeper-
kende Maatregelen Schiphol van 
start gegaan. Dit convenant is vas-
gesteld aan de Tafel van Alders voor 
de korte termijn, tot 2010. De Al-
derstafel is het overleg tussen over-
heid, bewoners en luchtvaartsector 
over de groei van de luchtvaart op 
Schiphol, de hinderbeperking en de 
kwaliteit van de leefomgeving.
Om de hinder in de regio Schiphol 
te beperken, starten vijf experimen-
ten met aangepaste vertrekroutes 
bij Abcoude, Amsterdam, Diemen/
Ijmeer, IJmuiden, IJmond en Spaarn-
dam. Ook worden de nachtprocedu-
res verlengd van 6.00 tot 6.30 uur. 
Daarnaast start de proef met de 
nieuwe vaste vertrekroutes vanaf 
de Zwanenburgbaan. Deze moet 
het mogelijk maken dat de Zwanen-
burgbaan en de Polderbaan weer 
gelijktijdig gebruikt kunnen worden 
voor startend verkeer met vaste ver-
trekroutes. Met de start van deze 
maatregelen is ruim driekwart van 
het convenant in uitvoering.
Deze experimenten zijn van tijdelij-
ke aard en lopen in principe tot 31 
oktober van dit jaar. Gedurende de 

proeven worden de effecten van de 
maatregelen gevolgd en geanaly-
seerd. Dit wordt gedaan door de ge-
luidsbelasting te meten, klachten-
analyses en een hinderbelevings-
onderzoek onder bewoners. Hieruit 
moet blijken of het gewenste doel, 
beperking van hinder, wordt bereikt. 
Na evaluatie wordt besloten welke 
maatregelen worden verlengd of 
blijvend worden ingevoerd.
Bij de routewijzing boven IJuiden 
worden de vertrekroutes van de 
Kaagbaan en de Schiphol Oost-
baan richting het noordenwesten 
gewijzigd. Vliegtuigen draaien min-
der boven bebouwd gebied. Het be-
oogd effect hiervan is minder hinder 
in IJmuiden en Beverwijk.
De routewijziging regio IJmond en 
Spaarndam kan echter een negatief 
effect op IJmuiden hebben. De ver-
trekroute vanaf de Polderbaan is nu 
naar het noordwesten. De nieuwe 
route ligt verder van bebouwd ge-
bied. De verwachting is dat dit min-
der hinder geeft in Spaarndam, Vel-
serbroek en Beverwijk. Het nevenef-
fect van de route is dat deze dich-
ter bij IJmuiden en Wijk aan Zee ligt, 
waardoor hier meer hinder wordt 
verwacht.

Anton Pavlovsky en Sergej Basukinsky

Russische lente in 
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 21 
maart  om 20.15 uur zijn in ’t Mos-
terdzaadje twee jonge musici uit 
Moskou te gast. Het zijn Anton Pav-
lovsky (cello) en Sergej Basukinsky 
(piano). Momenteel behoren deze 
twee tot de absolute top in Rusland. 
In Nederland, waar ze hun concert-
reis in Santpoort beginnen, zijn ze 
op zondag te gast in het radiopro-
gramma Spiegelzaal. Hun program-
ma omvat drie sonates van Sjostako-
vitsj, Rachmaninov en Stravinsky.
Hun optreden eerder in Nederland 
had zoveel succes dat ze op uitno-
diging zijn teruggekomen met een 
programma ‘Three Russian Giants’ 
voor cello en piano. Drie meester-
werken van componisten die een 
grote bron van inspiratie werden 
voor hun tijdgenoten en in de mu-
ziekgeschiedenis onuitwisbare in-
drukken achterlieten. Ze openen het 
concert met de Italiaanse Suite van 
Stravinsky, gebaseerd op het ballet 
Pulcinella uit 1920. Gecomponeerd 
voor een kamerorkest maar door 
de componist zelf herschreven tot 
cello suite. Van Prokofiev de sonate 
in C opus 119, geschreven in 1949 
voor de twintig jarige Rostropovich. 
Pittige, marsachtige thema’s naast 
prachtige lyrische ontboezemingen. 
Het andante zou direct uit Romeo 
en Julia gehaald kunnen zijn. Het 
samenspel van de instrumenten is 
tot een elegant samenspel vervloch-
ten. De derde reus is Sjostakovitsj. 
De in 1934 gecomponeerde sonate 
voor cello en piano werd zijn eerste 
grote kamermuziekwerk dat al snel 
zijn weg vond naar alle concertzalen 
van de wereld. En daar mag ’t Mos-
terdzaadje niet aan ontbreken.
 Anton Pavlovsky (Oefa, 1985) stu-
deert aan het Tsjaikovsky Conserva-
torium in Moskou bij Mstislav Ros-
tropovitsj. Hij heeft veel prijzen ge-
wonnen, nationaal en internatio-
naal. Sergej Basukinsky (Lipetsk, 
1985). Hij studeert aan het Moskous 

Conservatorium. Als solist toerde hij 
met vele fameuze orkesten door Eu-
ropa.
Russische Lente voor cello en piano
Op maandag 24 maart om 15.00 uur, 
Tweede Paasdag zullen in ’t Mos-
terdzaadje de pianiste Sara Crom-
bach en de cellist Wladislaw Waren-
berg een programma verzorgen on-
der de toepasselijke noemer ‘Russi-
sche Lente’. Uitgevoerd worden Pro-
kofiev, Rachmaninov  en korte po-
etische stukken van onder andere 
Rimksy Korsakov en Glazoenov.
Met de keuze van dit repertoire voor 
cello en piano laten Sara Crombach 
en Wladislaw Warenberg alle facet-
ten van het rijke romantische kleu-
renpalet van de Russische muziek 
horen. Tevens zocht zij er een paar 
mooie Russische gedichten bij. De 
sonate van Prokofiev is sprookjes-
achtig in zijn absurditeit. Het zit vol 
humor, buitelende kobolden en fee-
eriek gezang.
De sonate van Rachmaninov laat 
duidelijk horen dat het vanuit de pi-
ano is geschreven. Zelf was Rach-
maninov een pianovirtuoos. 
De cello heeft de functie van een 
bronstige tenor die zingt boven een 
wijds Russisch landschap van on-
eindige wit glinsterende berken-
bossen. Dit programma wordt om-
lijst met korte romantische stukken 
als een ode aan de poëzie. Bijvoor-
beeld ‘Het lied van de minstreel’ van 
Glazoenov en ‘Hymne aan de zon’ 
van Rimsky Korsakov. Sara Crom-
bach, die Russische literatuur en 
geschiedenis studeerde vormt met 
Wladislaw Warenberg al jarenlang 
een vast duo. De cellist, afkomstig 
uit Sint Petersburg, is cellist van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. Half uur 
voor aanvang is de zaal open. Toe-
gang vrij, een bijdrage in de onkos-
ten is wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl. 

Bloemetjesdieven slaan 
vier keer toe bij senioren
IJmuiden - Mijn ouders, de heer 
en mevrouw Blok, wonende in de 
Saturnusstraat 10 in IJmuiden, zijn 
nu voor de vierde keer bestolen van 
plantjes in de voortuin.
Iedere keer als zij nieuwe plant-
jes hebben laten plaatsen wor-
den prompt na een paar dagen de 
plantjes uit de tuin getrokken. Om-
dat mijn ouders bejaard zijn, hu-
ren zij een tuinman in om de tuin 
te doen. 
Nu ze voor de vierde keer zijn be-
stolen, is de maat vol en hebben wij 

aangifte gedaan bij de politie. Nu 
hopen wij dat andere bewoners van 
de Saturnusstraat misschien iets 
hebben gezien of gehoord rond 5 
of 6 maart. Of al eerder, het is ten-
slotte nu de vierde keer. 
Op die manier kunnen we hopelijk 
de verantwoordelijken vinden en 
kunnen wij deze mensen het adres 
van een tuincentrum geven, waar 
plantjes gekocht kunnen worden. 
U kunt bellen mij bellen op 023-
5490605.
Lida Mors, Velserbroek

Ingezonden brief

Bekerloting na VSV-Hoogland
Velserbroek - Bij de loting van de 
laatste 32 clubs in het bekertoer-
nooi is bekend gemaakt dat de ove-
rige ronden geloot zouden worden 
na afloop van  één van de wedstrij-
den. Gekozen is voor het duel VSV-
Hoogland, omdat deze wedstrijd op 
maandag 24 maart wordt gespeeld.
In het digitale tijdperk is de websi-
te één van onze belangrijkste items. 
De site wordt in zeer groten geta-
le bezocht. Daarom worden de ver-
enigingen die zich onder de laatste 

zestien van het bekertoernooi heb-
ben geschaard, via dit medium uit-
genodigd
Maandag 24 maart (Tweede Paas-
dag) zal na afloop  van de wed-
strijd VSV-Hoogland om omstreeks 
16.30 uur - afhankelijk of er mis-
schien nog strafschoppen genomen 
moeten worden - in de bestuurska-
mer van VSV alle volgende ronden 
worden geloot. Dus: achtste  finale, 
kwartfinale, halve finale en de eind-
strijd.

Strawberries wint van Soest
Driehuis - De dames van Kenne-
mer Hockey Club Strawberries heb-
ben afgelopen zondagmiddag met 
1-0 gewonnen van Soest. Het was 
voor de formatie van coach Simon 
de Hoog de tweede overwinning in 
evenveel wedstrijden na de winter-
stop en de derde overwinning op rij. 
Strawberries staat met zeven over-
winningen, drie gelijke spelen en 
vier nederlagen op de vierde plaats 
op de ranglijst van de 2e Klasse B 
van de KNHB.
Strawberries speelde in de begin-
fase van wedstrijd aanvallend inge-
steld hockey maar tot kansen leidde 
het aanvankelijk niet. Na ruim twin-
tig minuten in de eerste helft kreeg 
Soest de eerste grote mogelijkheid 
van de wedstrijd maar het zag een 
doelpunt afgekeurd worden. In de 
laatste tien minuten van de eerste 
helft had Strawberries middels vier 
strafcorners vier kansen op het ope-

ningsdoelpunt. De strafcorners wer-
den goed uitgevoerd maar de de-
fensie van Soest voorkwam vier keer 
een doelpunt. Er ging derhalve doel-
puntloos gerust worden.
Na de pauze mocht Strawberries af-
slaan en zocht het direct de aanval. 
Na ruim vijf minuten in de tweede 
helft met een aanval via vijf speel-
sters scoorde Merle Stevens voor 
Strawberries op assist van Daph-
ne de Boer. Dat bleek later ook het 
winnende doelpunt te zijn. De de-
fensie van Strawberries moest ove-
rigens nog wel diverse malen voor 
redding zorgen. Strawberries over-
leefde in de laatste tien minuten 
drie strafcorners waarbij keepster 
Lobke Vogt (twee keer) en Renske 
van Driel de strafcorners onschade-
lijk maakten. De formatie van coach 
Simon de Hoog won door deze over-
winning op Soest dus voor de derde 
keer op rij. (WB)

Vlak voor de training poseert team MD1 even voor de foto

VSV dames en meisjes voetbal
Leida de Groote toernooi
Velserbroek – Op zaterdag 22 
maart en zondag 23 maart vindt er 
voor de 32e keer bij VSV het Leida 
de Groote toernooi plaats, voor da-
mes en meisjes. Veertig teams uit 
het hele land zullen elkaar hier tref-
fen, in totaal betreden 580 speel-
sters het veld.
Leida de Groote was de opricht-
ster van de damesvoetbalafdeling 
bij VSV. Zij heeft veel voor het da-
mesvoetbal betekend en als dank 
kreeg dit toernooi haar naam. In 
1972 speelde het eerste vrouwen-
team competitie. In 1978 was er het 
eerste toernooi en werd de afdeling 
uitgebreid met een meisjesteam. In 
1987, het jaar dat de voetbalvereni-
ging 75 jaar bestond, werden de da-
mes kampioen in hun klasse. Er zijn 
nu acht teams, volgend jaar komen 
daar twee bij. In totaal voetballen er 
125 meisjes en dames bij VSV.
Toch loopt het damesvoetbal in Ne-
derland wat achter de feiten aan. In 
Duitsland bijvoorbeeld zijn ze op dit 
gebied veel verder. Maar de belang-
stelling groeit, professionele clubs 
zoals FC Utrecht hebben een vrou-
wenteam en ook PSV wil aan vrou-
wenvoetbal gaan doen. Meisjes 
hebben, vergeleken met jongens, 
wel een achterstand. Jongens voet-
ballen al op jonge leeftijd op straat, 

meisjes beginnen er wat later mee. 
Maar ze zijn druk bezig met een in-
haalslag.
,,Jongens en meisjes zijn hier gelijk. 
Er is zelfs een pestprotocol. Dat la-
ten we echt niet toe. Respect voor 
elkaar, daar draait het om’’, zegt Lin-
da Keuris, coördinator van de meis-
jes C en D. ,,Teamsport is goed voor 
kinderen. De meiden zijn hartstikke 
enthousiast en fanatiek. Ze trainen 
twee keer per week en balen echt 
als de training afgelast wordt. Vorige 
week, met die storm en regen, wa-
ren ze boos omdat ze niet konden 
trainen. Al moeten ze tot hun knie-
en in het water staan, dat maakt ze 
niet uit.’’ Ze vervolgt: ,,Toch merken 
wij als organisatie dat het vrouwen-
voetbal meer gaat leven. Het is goed 
gelukt om sponsors voor het toer-
nooi te vinden. Echt iedereen die 
we vroegen, was bereid om mee te 
doen, geweldig. We hebben het ver 
geschopt en daar zijn we trots op. 
We gaan steeds een stapje hoger.’’
Een hele organisatie, het Leida de 
Groote toernooi, waar veel vrijwilli-
gers tijd en energie in hebben ge-
stoken. Nu maar hopen dat het weer 
zaterdag en zondag mee wil werken 
en dat het droog blijft. Zodat het een 
sportief en mooi toernooi kan wor-
den. (Carla Zwart

Het Oleg Fateev Trio
in het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 22 maart om 
20.30 uur is het Oleg Fateev Trio te 
gast in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden.
Oleg Fateev werd geboren in Mol-
davië (voormalige Sovjet-Unie). Na 
een studie aan het muziekcollege 
te Tiraspol, Moldavië, vervolgde hij 
zijn opleiding aan de Russische Mu-
ziek Academie Gnesin te Moskou. 
Hij studeerde af als bayanspeler (de 
Russische knoppenaccordeon met 
zijn melodramatische klankkleur) en 
dirigent. In 1996 vestigde hij zich in 
Nederland waar hij een groot aan-
tal soloconcerten heeft gegeven. 
Oleg Fateev speelt zowel Russische 

muziek met jazzinvloeden, arran-
gementen van Russische volksmu-
ziek en bewerkingen van Moldavi-
sche melodieën, als klassieke wer-
ken (Bach, Scarlatti en Piazolla).
Sinds 1998 heeft Oleg Fateev zijn ei-
gen ensemble: Het Oleg Fateev trio 
speelt eigen composities en arran-
gementen van traditionele Molda-
vische en Bulgaarse melodieën met 
improvisatie, maar ook Russische 
liederen. Naast concerten met zijn 
trio en soloconcerten speelt Oleg in 
vele theaterproducties (onder ande-
re met Orkater en Toneelgroep Oost-
pool). Zie ook www.oleg.nl. Toegang 
11 euro, 9 euro met WT-pas.

Oleg Fateevw w w.vink vloeren.nl
Voor va k kundig a d v ie s...

ASSENDELFT-P UR MER END -H A A R LEM
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Ben Helmers studiogast
in Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV staat deze 
week het Paasfeest centraal. Studio-
gast is dominee Ben Helmers van de 
Protestantse gemeente Velsen. Hij 
gaat in gesprek met Jac. Zuurbier, 
die de eindredacteur van het pro-
gramma is. 
In dit programma wordt ingegaan 
op de oorsprong en de beteke-
nis van het paasfeest. Waarom valt 
Pasen dit jaar zo vroeg? Tijdens dit 
hoogtepunt van kerkelijk jaar van 
de christenen wordt gevierd dat bij-
na 2000 jaar geleden Jezus Chris-
tus uit de dood opgestaan is. Hoe 
wordt dat in de Bijbel beschreven. 
Is het Paasfeest belangrijker dan het 
Kerstfeest? Hoe zit het kerkelijk jaar 
met andere feest- en gedenkdagen 
eruit? Wat is dit kader en Stille of 
Goede Week?
Kende het Joodse volk ook al een 
oud-testamentisch Paasfeest ? Is 
er ook een relatie met het heiden-
se Germaanse voorjaarsfeest? Wel-

ke paasgebruiken kennen we in ons 
land? Is er daarbij een verschil tus-
sen protestanten en de katholie-
ken? Welke verschillende interpre-
taties bestaan er over de godde-
lijkheid van Jezus? Welke rol speel-
de de Romeinse keizer Constantijn 
daarbij? Bovendien wordt aandacht 
besteed aan de organisatie van de 
protestantse kerken in Velsen. Ook 
de unieke plaats van de Engelmun-
duskerk in Velsen-Zuid als een van 
de moederkerken in ons land komt 
aan de orde. Wie was Engelmun-
dus? Deze en andere onderwerpen 
zijn te zien en te horen in de uitzen-
dingen op  Goede Vrijdagavond 21 
maart,  Paaszaterdag 22 maart en 
Tweede Paasdag 24 maart om 18.00 
uur. Kijkers kunnen deze uitzendin-
gen van Velsen Centraal onder de 
regie van Edwin Woning zien via de 
Velser TV-kabel op S12++ (frequen-
tie 240 mHz). 
Nadere bijzonderheden staat op de 
teletekstpagina 331 van Seaport TV.

Collecteweek Simavi
Regio - Van 23 tot en met 29 maart 
vindt de jaarlijkse collecteweek van 
Simavi plaats. 2008 Is door de Ver-
enigde Naties uitgeroepen tot het 
Jaar van Sanitatie. Daarom staat 
de collecteweek van Simavi dit jaar 
in het teken van water en sanitatie 
bij scholen in ontwikkelingslanden. 
Jaarlijks sterven 1,8 miljoen men-
sen, vooral kinderen, aan diarree 
door gebrek aan een toilet, schoon 

drinkwater en persoonlijke hygië-
ne. Dagelijks zijn dat bijna 5000 kin-
deren. Simavi geeft deze kinderen 
een gezondere toekomst door toi-
letblokken te plaatsen bij scholen 
en voorlichting te geven over hygi-
ene. De kinderen geven deze kennis 
door aan familie en leeftijdsgenoot-
jes. Speerpunten zijn schoon drink-
water, sanitatie en gezondheidszorg 
voor moeder en kind.

Kennemerhave koopt 
grond Zeeheldenbuurt
IJmuiden - Wooncorporatie Ken-
nemerhave is van plan de erfpacht-
grond van de 184 woningen in de 
Zeeheldenbuurt van de gemeen-
te te kopen. De erfpacht zal in het 
jaar 2012 aflopen. Kennemerhave 
heeft nu al recht van erfpacht, maar 
wil straks zelf over de grond kunnen 

beschikken. 
De wooncorporatie wil vervolgens 
de betreffende woningen grondig 
gaan renoveren, net zoals bij het 
Rode Dorp in IJmuiden is gebeurd. 

Met de aankoop is een bedrag van 
1.406.384 euro gemoeid.

Akrides wint in Tilburg
Velsen - De heren van Velser Bas-
ketbal Club Select Windows Van 
der Vlugt Akrides hebben afgelo-
pen zaterdag in Sporthal De Drie-
burcht in Tilburg met 66-68 gewon-
nen van Initial High Five. De forma-
tie van coach Kees Amama staat 
met nog vijf wedstrijden te spelen in 
de reguliere competitie op de vierde 
plaats van de ranglijst in de Promo-
tiedivisie van de NBB. De eerste vier 
teams van de reguliere competitie 
mogen vervolgens in de Final Four 
gaan strijden om het kampioen-
schap. Cangeroes uit Utrecht staat 
op de vijfde plaats met net als Akri-
des twaalf overwinningen en zeven 
nederlagen. Het tweede team van de 
Eerste Bossche Basketbal Club staat 
op de zesde plaats met elf overwin-
ningen en acht nederlagen. Er res-
teren voor Akrides nog drie thuis-
wedstrijden en twee uitwedstrijden.
Akrides kreeg afgelopen zaterdag-
avond in Tilburg in het eerste kwart 
vier driepunters te incasseren en had 
na dat eerste kwart achterstand van 
23-13. Imro Rojer en Steven van Eck 
waren beiden goed voor acht punten 
voor Initial High Five in de eerste pe-
riode van tien minuten. Akrides pak-
te vele aanvallende rebounds in het 
openingskwart maar kwam moeilijk 
tot scoren. Pointguard Yahir Rock 
was met vijf punten de meest pro-
ductieve speler voor de Velsenaren 
en Bas van Riessen kwam tot on-
dermeer vier punten, vier rebounds 
en twee steals. Akrides begon het 
tweede kwart met 15-7 run om Intial 
High Five met nog ongeveer vijf mi-
nuten te spelen in kwart twee te zijn 
genaderd tot op twee punten bij een 
stand van 30-28. Akrides kreeg in 
die run acht punten van Paul Wes-
sels. De Tilburgers sloten vervolgens 
de eerste helft af met 12-6 run om 
de rust in te gaan met een voor-
sprong van 42-34. Pointguard Imro 
Rojer was tijdens die run goed voor 
negen punten en maakte maar liefst 
achttien punten in de eerste helft 
voor Initial High Five.
Na de pauze in het derde kwart 
schakelde Akrides over op een zo-
neverdediging en kwam daarmee 
terug in de wedstrijd. Initial High 
Five kwam tot slechts tien punten 
in het derde kwart en Akrides stel-
de daar achttien punten tegenover. 
Er stond daardoor na drie gespeel-

de kwarten een gelijke stand van 
52-52 op het scorebord. Zes ver-
schillende spelers van Akrides kwa-
men in kwart drie tot scoren waar-
van Yahir Rock met zes punten de 
meeste punten produceerde. Bas 
van Willigen kwam tot onder andere 
drie assists. In een enerverend vier-
de en laatste kwart liet Akrides vier 
driepunters op het wedstrijdformu-
lier noteren. Twee daarvan kwamen 
op naam te staan van Paul Wessels. 
Marvin Martina liet in de voorlaatste 
minuut bij een gelijke stand van 64-
64 voor Akrides een hele belang-
rijke driepunter goed vallen. Imro 
Rojer antwoordde vervolgens met 
een lay-up voor Intial High Five en 
bracht de Tilburgers terug tot 66-67. 
Bas van Riessen bepaalde door een 
geslaagde vrije worp de eindstand 
op 66-68 want de laatste driepunt-
spoging in de slotseconden van de 
wedstrijd van Erwin van Loon van 
Initial High Five viel niet goed. Erwin 
van Loon was trouwens wel goed 
voor vier driepunters in de twee-
de helft. Bij Akrides speelde cen-
ter Bas van Willigen overigens een 
sterk laatste kwart waarin hij kwam 
tot twee punten, vijf rebounds, twee 
assists en een interceptie en zijn re-
putatie als verdedigende specialist 
waarmaakte. Akrides behaalde in 
Tilburg een belangrijke overwinning 
op Intial High Five en de formatie 
van coach Kees Amama blijft hoop 
houden op de Final Four.
De heren van Velser Basketbal Club 
Select Windows Van de Vlugt Akri-
des spelen hun volgende wedstrijd 
op zaterdag 5 april. Akrides speelt 
dan in de eigen Sporthal IJmui-
den-Oost tegen het tweede team 
van eredivisionist Zorg en Zeker-
heid Leiden. De wedstrijd begint om 
19.30 uur en de toegang is gratis.
Uitslag
Initial High Five - VBC SW VdV Akri-
des 66-68 (23-13, 42-34, 52-52).
Statistieken: Paul Wessels 19 pun-
ten, 2 rebounds, 3 assists. Yahir 
Rock 13 punten, 6 rebounds, 6 as-
sists. Bas van Riessen 12 punten, 12 
rebounds, 3 assists, 5 steals. Richard 
Foekens 10 punten, 3 rebounds. Ralf 
de Pagter 5 punten, 10 rebounds, 3 
assists, 2 steals. Marvin Martina 5 
punten, 5 rebounds. Bas van Willi-
gen 4 punten, 10 rebounds, 5 assists 
en 2 steals.

Stadsschouwburg Velsen
175 films voor de prijs 
van één theaterkaartje
Velsen - De razendsnelle Ameri-
kaanse komedianten van the Redu-
ced Shakespeare Company wagen 
zich vrijdag 21 maart (20.15 uur) 
aan het grootste exportproduct van 
hun land, de Hollywoodfilm. Eerder 
propten zij al het complete werk van 
Shakespeare en niet veel later de 
gehele Amerikaanse geschiedenis 
in één show. 
Dit keer geen Shakespeare, geen 
geschiedenis, maar Hollywood. 
Maar liefst 175 beroemde bioscoop-
klassiekers vliegen in ‘Completely 
Hollywood’ voorbij. Van ‘Casablan-
ca’, ‘Dirty Dancing’, ‘Gone With the 
Wind’ tot The Godfather’, ‘Pulp Fic-
tion’ en ‘Rocky 1 tot en met 5’. Glit-
ter en glamour, vallende en rijzende 
sterren worden als een raket op de 
toeschouwers afgeschoten. Zij krij-
gen 175 films voor de prijs van één 
theaterkaartje. ,,We cover the 175 
greatest movies of all time - every-
thing from Charlie Chaplin to Arnold 
Schwarzenegger. By ‘cover’ we me-
an ‘mention’ and by ‘greatest’ we 
mean the 175 movies that we could 
think up jokes about”, lichten de 
Amerikaanse komedianten toe, die 
een regelrechte hit zijn in Enge-
land en Amerika. ,,We cover every-
thing from the silents to the talkies, 
to the big studio noisy blockbusters. 
You’ll never have to see another mo-
vie again!”

Met ‘Completely Hollywood’ heeft 
the Reduced Shakespeare Compa-
ny een bijzondere voorstelling ge-
maakt, vol satire, slapstickachtige 
grappen en grollen en spitsvondi-
ge opmerkingen. ‘Completely Hol-
lywood’ is een Engels gesproken 
voorstelling. Voor wie the Reduced 
Shakespeare Company nog niet 
kent: niet elk woord hoeft begrepen 
te worden en niet elke film herkend 
voor een avond theaterplezier.

In het eerste deel van de voorstel-
ling krijgen de toeschouwers de 
basisbeginselen van de amuse-
mentsindustrie uitgelegd. De Ame-
rikanen doen uit de doeken hoe je 
een pracht van een Hollywoodfilm 
maakt. In deel twee brengen zij hun 
theorieën in praktijk. Met het Vel-
sense publiek willen zij een echte 
blockbuster maken. Voor iedereen 
die wil figureren in een heuse Ame-
rikaanse topproductie of gewoon 
lekker wil lachen, komt the Reduced 
Shakespeare Company met ‘Com-
pletely Hollywood (abridged)’ naar 
Velsen.

De toegang bedraagt 21,50 euro, in-
clusief garderobe en pauzedrank-
je. CJP 2 euro korting. Informatie: 
Stadsschouwburg Velsen, telefoon 
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

De Zus van Roos speelt 
‘Secretaresse’ in Witte Theater
IJmuiden - Dinsdag 25 maart om 
20.30 uur speelt De Zus van Roos 
het stuk ‘Secretaresse’ in het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257 in IJmui-
den.
Secretaresse gaat over een vrouw 
die na langdurige therapie uit een 
kliniek komt en werk vindt als se-
cretaresse bij een advocatenkan-
toor. Haar baan lijkt eenvoudig, saai 
zelfs, tot ze haar eerste fout maakt… 
Langzamerhand raken de vrouw en 
haar baas verwikkeld in een erotisch 
machtsspel, waarin hij haar ‘straft’ 
als ze fouten maakt en zij ontsnapt 
aan haar depressies en langzaam 
opleeft. Secretaresse is een zwarte 
komedie waarin tederheid gepaard 

gaat met wreedheid, vernederende 
seks met romantiek en pijn met hu-
mor.
De Zus van Roos wil met Secreta-
resse de donkere kanten van de lief-
de onderzoeken en geeft haar eigen 
invulling aan de spannende relatie 
tussen advocaat David Helder en 
zijn secretaresse Kees. Regie: Daph-
ne de Bruin, spel:  Victorine Plante, 
David Helder, Steve Hooi. 
De Zus van Roos is een gloednieuw 
theatergezelschap dat zich ten doel 
stelt op zoek te gaan naar een cross 
over tussen cabaret en toneel, met 
lichte beeldende voorstellingen. 
Toegang 11 euro, 9 euro met WT-
pas.

Edwin de Vries (foto: Yoram Ish-Hurwitz)

Stadsschouwburg Velsen
Edwin de Vries in ‘De Pianist’
Velsen - Met meesterpianist Yoram 
Ish-Hurwitz brengt Edwin de Vries 
het aangrijpende en waargebeurde 
verhaal van de joodse pianist Sz-
pilman donderdag 20 maart (20.15 
uur) op de planken. Gebaseerd op 
de memoires van deze ‘oorlogspia-
nist’. Edwin de Vries omschrijft ‘De 
Pianist’ als ‘een wonderlijk relaas 
over uitzichtloosheid en hoop’.
De voorstelling verhaalt over een 
jonge pianist en zijn overlevings-
tocht in het getto van Warschau. Op 
23 september 1939 speelt hij ‘Noc-
turne in d-mineur’ van Chopin voor 
de radio, terwijl de Duitsers zijn stad 
bombarderen. Een voltreffer op de 
studio maakt een abrupt einde aan 
het concert. Szpilman, die van jood-
se afkomst is, wordt gedwongen in 
het getto te gaan wonen. Tot hij be-
sluit onder te duiken, vindt hij werk 
als pianist in een café binnen de 
muren van het getto. Wanneer zijn 
familie wordt weggevoerd, probeert 
hij in totale eenzaamheid te over-
leven in de verwoeste stad. ,,Het is 
wonderlijk hoe deze man de oor-
log heeft doorstaan”, zegt Edwin 
de Vries. ,,Door zijn passie voor pi-
ano heeft hij zich op velerlei manie-
ren door hachelijke momenten ge-
sleept. Zijn liefde voor muziek redde 
hem het leven. Tijdens zijn jaren van 
totale eenzaamheid speelde hij in 
zijn hoofd alle composities na die hij 
ooit had vertolkt. Deed hij dat niet, 
dan was hij waarschijnlijk gek ge-
worden.” Louis d’Or-winnaar Edwin 
de Vries en de Israëlische concert-
pianist Yoram Ish-Hurwitz geven sa-
men vorm aan de figuur Szpilman. 

De een met woorden, de ander met 
pianospel. De muziek van Szpilmans 
geliefde componist Chopin en zijn 
eigen composities lopen als een ro-
de draad door de voorstelling.
Veel mensen kennen ‘De Pianist’ 
van de indrukwekkende verfilming 
van Roman Polanski. De Poolse 
filmmaker won er in 2002 drie Os-
cars mee. Net als de film is het to-
neelstuk gebaseerd op de autobio-
grafie van Wladyslaw Szpilman.
Edwin de Vries zag een toneelversie 
enkele jaren geleden in een klein 
theater in Frankrijk en was diep ge-
raakt, juist door de eenvoud van de 
voorstelling. Met regisseur Met-
te Bouhuijs (die ook de veelgepre-
zen voorstelling ‘Liefdesbrieven’ 
met Anne-Wil Blankers en Paul van 
Vliet regisseerde) brengt De Vries 
het verhaal van Szpilman naar de 
Nederlandse theaters. ,,Oorlog is 
een goed onderwerp, omdat het de 
verhoudingen tussen mensen op 
scherp zet,” licht Edwin de Vries de 
noodzaak van opvoering toe. ,,Het 
verhaal speelt zich af in de oorlog, 
maar het stuk gaat over uitzicht-
loosheid, hoop, keuzes en het geluk 
de juiste mensen op het juiste mo-
ment tegen te komen. Ik zou ‘De Pi-
anist’ dan ook graag voor jongeren 
willen spelen om ze te laten zien wat 
een situatie als het verhaal van Sz-
pilman precies inhoudt.”
Toegang 22,50 euro, inclusief gar-
derobe en pauzedrankje. CJP 2 euro 
korting. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, telefoon 0255-515789 
of reserveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Witte Theater
DanceClick-toernee vier
IJmuiden - In het voorjaar reist 
DansClick langs de Nederlandse 
theaters om de talenten Pedro Gou-
cha en Jens Van Daele aan u voor 
te stellen, twee formidabele dan-
sers die elk hebben bewezen meer 
in hun mars te hebben, namelijk het 
maken van krachtige choreogra-
fieën. Het duet ‘As of when I used 
to tell all my secrets to my dog’ van 
Pedro Goucha is als een bewegend 
schilderij over het verglijden van de 
tijd en het leven. Het groepsstuk ‘Ira’ 

van Jens van Daele is een explosie 
van kracht en energie die gevoed 
wordt door slechts één enkele emo-
tie: woede. 
Zoals altijd bij DansClick is er na af-
loop gelegenheid de beide choreo-
grafen en hun dansers persoonlijk 
te ontmoeten. DanceClick wordt ge-
houden op donderdag 27 maart om 
20.30 uur in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257 in IJmuiden. Zie 
ook www.dansclick.nl. Toegang 11 
euro, met WT-pas 9 euro.

‘Tuya’s Marriage’ op het 
witte doek van Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 26 maart om 
20.30 uur kunt u de film ‘Tuya’s Mar-
riage’ zien in het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden.
Ondanks pressie van de regering 
(die rondtrekkende herders pro-
beert over te halen zich als landbou-
wer in een dorp te vestigen) en on-
danks de oprukkende industrie die 
de natuur aantast, volhardt Tuya in 
haar nomadenbestaan op de Mon-
goolse steppe. 
Ze is herderin en zorgt alleen voor 
haar verlamde man en twee kinde-

ren. Omwille van haar zwakke ge-
zondheid moet ze van de dokter zo-
veel mogelijk rusten. Noodgedwon-
gen beslist Tuya te scheiden en te 
hertrouwen met een gezonde man 
die voor de kost zorgt. Haar enige 
voorwaarde is dat de aanstaande 
bruidegom haar hele gezin moet 
onderhouden, ook haar eerste echt-
genoot. Een aantal mannen waagt 
toch hun kans.

Toegang normaal 6 euro. Met dit ar-
tikel 2 euro korting.

Eén van de schilderijen van Cisca Kok

Stadsschouwburg Velsen
Expositie Schilderes Cisca Kok
Velsen - De Haarlemse schilderes 
Cisca Kok exposeert de maanden 
maart en april haar werk in Grote 
Foyer op de begane grond van de 
Stadsschouwburg Velsen.
Cisca Kok heeft wel een heel bij-
zondere inspiratiebron voor haar 
schilderijen: de woestijn. Sinds haar 
zwerftochten met haar man door de 
Libische woestijn (Egypte), zijn de 
schitterende, afwisselende kleuren 
en vergezichten van de woestijn de 
inspiratiebron van deze ras-Haar-

lemse.
De expositie in de Stadsschouw-
burg Velsen toont naast enkele tra-
ditionele landschappen en bloe-
menschilderijen in aquarel, abstrac-
te werken in acrylverf. 
,,De laatste jaren experimenteer ik 
veel met acrylverf, in combinatie met 
oker en Oost-Indische inkt. Ik streef 
erna om al associërend interessan-
te achtergronden te creëren, waarin 
abstracte (vage) figuren waarneem-
baar zijn”, licht Ciska Kok toe.
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Energiemarkt in de bieb
IJmuiden - Kom zaterdag 29 maart, 
tussen 11 en 15 uur, naar de Open-
bare Bibliotheek Velsen in IJmuiden 
voor antwoorden op actuele vragen. 
Hoe bezuinig ik op mijn stookkos-
ten? Hoe draag ik bij aan de vermin-
dering van de klimaatverandering? 
Spouwmuur isolatie in een bestaan-
de woning. Kan dat? Wat kost dat, 
en wat levert het op? Zijn er ook na-
delen? Zo ja, welke? Hoe zit het bij-
voorbeeld met de ventilatie en het 
vocht? En hoe zit het met ongedier-
te zoals muizen? Hoe regel ik het 
met de buren? Voor deze en ande-
re vragen ziet firma Koston Neder-
land u graag op de Energiemarkt in 
de Openbare bibliotheek Velsen. Op 
hun stand kunt u de materialen zien 
en voelen.
Zonnecollectoren worden een 
steeds vertrouwder verschijnsel, 
voor elektriciteit, maar ook voor 
(voor)verwarming van water. Kan/
mag je die zomaar plaatsen? Wat 
kost dat en wat levert het op? Kan 
je de ongebruikte terugleveren aan 
het net? Wat voor aanpassingen zijn 
nodig om warm water te gebruiken 
voor het douchen of baden? Kan of 
mag je dat ook zelf plaatsen? Wat 
zijn daarvan de risico’s? Wat moet je 
doen als het (onverwacht) gaat vrie-
zen? Voor de beantwoording van 
deze en andere vragen komt firma 
Kapitein zaterdag 29 maart tussen 

12 en 15 uur naar de Openbare Bi-
bliotheek Velsen. Warmte- en zon-
necollectoren, alsmede boilers wor-
den getoond.
Dubbel glas is inmiddels een ver-
trouwd product, maar nog niet alle 
woningen in Velsen zijn ervan voor-
zien. In dubbel glas kennen we ver-
schillende soorten en kwaliteiten. 
Wanneer kies je voor het een, wan-
neer voor het andere type? Wat kost 
het en wat bespaar ik ermee? Voor 
hoe lang heb ik bijvoorbeeld garan-
tie tegen condens tussen de glas-
platen? Voor de beantwoording van 
deze en andere vragen komt firma 
van der Vlugt in Openbare Biblio-
theek Velsen.
Energie besparen? Ja, graag. Maar 
dikwijls gaan de kosten voor de ba-
ten. Waar moet je dat van betalen? 
Soms kan een lening uitkomst bie-
den. Strikt genomen komen de kos-
ten van de lening bovenop de inves-
tering en wordt de terugverdientijd 
dus langer. Wat zijn hier de moge-
lijkheden en wat is mogelijk op fis-
caal terrein? Rabobank Velsen geeft 
graag antwoord op al uw vragen op 
de Energiemarkt. 
De Energiemarkt is een initiatief 
van het Innovatieplatform Klimaat 
& Energie Velsen, in samenwerking 
met de Openbare Bibliotheek Vel-
sen. De toegang is gratis. Klimaat-
problemen vragen om directe actie!

Open dag 
Speel-O-Theek MammaMia
Velserbroek - Speel-o-theek Ma-
maMia nodigt u van harte uit om 
op haar open dag te komen op za-
terdag 29 maart 2008 van 11.00 tot 
13.00 uur.
Tijdens de open dag kunt u ken-
nis maken met de mogelijkheden 
en de spelmaterialen van de speel-
o-theek. Tijdens de open dag is het 
mogelijk om direct lid te worden en 
speelgoed te lenen. Een lidmaat-
schap van de speel-o-theek kost 
26,50 euro per jaar plus 2,50 euro 
eenmalig inschrijfgeld, alleen tij-
dens de open dag is dit in totaal 20 
euro voor een heel jaar. Ook is het 
mogelijk, ook voor mensen die al lid 
zijn van de speel-o-theek, een aan-
vullend abonnement te nemen voor 
slechts 2,50 euro per jaar. Een aan-
vullend abonnement is alleen mo-
gelijk in combinatie met een gezins-
, aangepast- of vrijwilligersabonne-
ment. Een vrijwilligersabonnement 
kost 20 euro per jaar, meldt u zich 
op de open dag aan als vrijwilliger 
dan is dit 15 euro.
Vindt u het leuk om te helpen bij de 
uitleen en andere werkzaamheden 
in de speel-o-theek: vrijwilligers zijn 
altijd welkom, zonder kan de speel-
o-theek niet functioneren. Wij bie-
den onze vrijwilligers korting op het 
abonnement, eerste keus uit nieuw 
materiaal, één maal per jaar een vrij-
willigersavond en de mogelijkheid 

tot het volgen van cursussen. 
Speel-o-theek MamaMia biedt mo-
gelijkheden om speelgoed te lenen, 
want dan hebben ouders en kinde-
ren keuze uit een gevarieerd aan-
bod aan spelmaterialen. Kunnen 
ouders het speelgoed eerst uitpro-
beren , alvorens tot aanschaf over 
te gaan. Sluit het speelgoed waar-
mee kinderen spelen goed aan bij 
hunontwikkelingsfase. Worden ou-
ders gestimuleerd en geïnspireerd 
bij de begeleiding van hun kinde-
ren. In speel-o-theek MamaMia is 
iedereen welkom, van 0 tot en met 
100 jaar! Ontmoeten mensen elkaar 
vanuit hun betrokkenheid bij kinde-
ren en spelen. Geldt het voordeel 
van lenen in plaats van kopen. Krij-
gen ouders onafhankelijke informa-
tie over spelen en speelgoed. Kun-
nen ouders en kinderen met speel-
goed kennismaken door te bekijken 
en ermee (thuis) te spelen. Vindt u 
een zeer gevarieerd aanbod. Is er 
materiaal ter verdieping en stimula-
tie. Is er ook voldoende aangepast 
spelmateriaal.
Wilt u meer weten over speel-o-
theek MamaMia zoals openingstij-
den, abonnementen en activiteiten, 
kijk dan op www.mamamia-velser-
broek.nl of neem contact met ons op 
via telefoonnummer 023-5388830 of 
per mail via info@mamamia-velser-
broek.nl.

Expositie in woon- en 
zorgcentrum de Moerberg
IJmuiden - Vanaf 20 maart tot m 
30 april wordt er een expositie van 
Johan Holtrust gehouden in woon- 
en zorgcentrum de Moerberg, Zui-
derkruisstraat 74 in IJmuiden. ‘Met 
dank aan vele lieve mensen die mij 
inspireren. Een stukje meelopen in 
het leven en van elke dag een an-
dere dag weten te maken.’ De heer 
Holtrust is geboren in 1960, en daar 
tot zijn 21ste gebleven. Tijd en ruimte 
voor creativiteit had hij eigenlijk al-
leen maar op school en daar genoot 
hij erg van. Eindeloos potlood teke-
ningen van dat wat me boeide. Van-
af 1981 woonachtig in Hoofddorp 
(wat hij noemde het ‘wilde westen’). 
De dynamiek van de polder, de groei 

het bouwen en nieuwe wereld ge-
wonnen van de zee. Van de gezond-
heidszorg naar de bouw en van de 
bouw naar de ICT. Concreet tastbaar 
en ambitieus in de breedte. Na een 
jaar vrijaf, tijd en gelegenheid gehad 
om verder te kijken naar mezelf en 
aan het schilderen gegaan geïnspi-
reerd door de wetenschap dat talent 
willen is en kennis en kunde geen 
voorwaarden zijn voor het succesvol 
schilderen. Intuïtief, gedreven door 
kleur, de emotie in de tijd. Beelden 
tot verbeelding, geen concrete ob-
jecten of gegeven onderwerpen. 
Vrijheid in schilderen en expressie. 
Gedachteloos genieten van de voor-
bij glijdende tijd.

Verbeter de wereld, 
begin bij jezelf
IJmuiden - Wat is verdraagzaam-
heid vroeg mijn dochter van 12 mij 
onlangs. Tja, dat leerden we vroe-
ger toen we op de lagere school za-
ten al en niemand haalde het in die 
tijd in zijn hoofd een grote mond 
op te zetten als bijvoorbeeld twee 
voertuigen in een smalle straat vol 
geparkeerde auto’s tegenover el-
kaar kwamen te staan waarvan er 
dan één een stukje achteruit ging 
zodat de ander erlangs kon. Een 
vriendelijk dank je wel was dan de 
beloning. 
Tegenwoordig mag je blij zijn als je 
niet neergeslagen wordt omdat je 
te langzaam achteruit reed, of niet 
ver genoeg. Die andere auto had 
toch ook achteruit kunnen gaan? 
Waarom heeft de één nou meer 
recht dan de ander? Grotere auto 
misschien of een brutalere chauf-
feur? Ik vraag me de laatste tijd 
steeds vaker af waar het nou fout 
ging met Nederland, vanaf welk 
moment geven we geen richting 
meer aan en willen we niets meer 
te maken hebben met onze landge-
noten, waarom zijn we zo egocen-
trisch opgesteld en vechten we al-
leen nog maar voor onszelf? Ieder-
een kan barsten en we doen alleen 
nog maar waar we zelf zin in heb-
ben. Daar gaan dan alle normen en 
waarden waar onze ouders en leer-
krachten zo op getimmerd hebben. 
Als je tegenwoordig ondersteu-
ning van een politieagent wilt heb-
ben moet je al wel heel erg crimi-
neel zijn anders komen ze niet. Als 
we een medelander tegenkomen 
waarvan de oorspronkelijke natio-
naliteit vermoedelijk in een ander 
land ligt dan Nederland, worden we 
al opstandig en waakzaam. We lo-
pen tegenwoordig liever een eind 
om dan dat we een groepje jonge-
ren vriendelijk groeten als we langs 
ze lopen. De maatschappij is kei-
hard geworden en dat is natuur-
lijk geen nieuws. Maar bedenk dan 
ook dat wij met z’n allen die maat-
schappij zijn. Waarom is onze ver-
draagzaamheid tegenwoordig zo 
ver te zoeken?. Wat zal er gebeuren 
als je vier muizen in een hokje zet 
en naast dat hokje zet je een zelf-
de hokje, alleen doe je daar dan 8 
muizen in. Het is wetenschappelijk 

bewezen dat de vier muizen gezel-
lig samenleven en verdraagzaam 
zijn naar elkaar toe. In het hokje 
waar de acht muizen wonen is con-
stant ruzie en die muizen worden 
ook niet oud. Wat kunnen we hier-
uit leren? Ieder levend wezen heeft 
een beetje ruimte om zich heen no-
dig en daar waar die ruimte te klein 
is geworden gaat als eerste de ver-
draagzaamheid naar de knoppen. 
Het is dus een gebrek aan ruim-
te die het wonen in Nederland de 
laatste jaren tot een minimum heeft 
teruggebracht. Kunnen we hier iets 
me, is het nog op te lossen? Verlan-
gen we niet allemaal naar harmo-
nie, rust, vrede en verdraagzaam-
heid? 

Laten we beginnen bij onszelf. Zo 
heb ik me bijvoorbeeld voorgeno-
men op de snelweg net 2 kilome-
ter per uur langzamer te gaan rij-
den dan de maximaal toegestane 
snelheid. Dit heeft tot gevolg dat 
ik niet steeds moet inhalen, ik kan 
op de cruisecontrol relaxed op de 
rechterbaan blijven en ik zie mas-
sa’s auto’s die langs me heen razen 
om een halve kilometer verder vol 
in de remmen te moeten. Ze schie-
ten met die hoge snelheid helemaal 
niets op in Nederland, want we ko-
men vanzelf in de file, of er staat 
een brug open of ze knallen gezel-
lig met z’n allen op elkaar waardoor 
de meest rechtse baan plotseling 
de grootste doorstroming krijgt. De 
boodschap van dit verhaal is dat  
we onze eigen verantwoordelijkheid 
moeten nemen en de wil moten 
hebben om de leefbaarheid in Ne-
derland in elk geval iets te verbete-
ren. ‘Verbeter de wereld, begin bij 
jezelf’, zei mijn echtgenote nog toen 
we neusje aan neusje in dat smal-
le straatje stonden. Oké, ik neem 
mijn verantwoordelijkheid en zal 
daar waar mogelijk ruimte geven. 
Hopelijk nemen meer mensen hier 
een voorbeeld aan zodat de mati-
ge ruimte die we hebben toch nog 
kan zorgen voor een prettige leef-
gemeenschap in Nederland. Kunt 
u zelf ook zoiets bedenken? Samen 
komen we er misschien.

Peter Oudsen, IJmuiden

Ingezonden brief

Ledenvergadering oud-
Hoogovensmedewerkers
Velsen-Noord - De Vereniging van 
oud-medewerkers van Hoogovens 
(VOHM) nodigt leden uit voor haar 
25e Algemene Ledenvergadering.
De bijeenkomsten worden gehou-
den op maandag 31 maart in het 
Corus  Training Centre, het voorma-
lige Opleidingscentrum, in Velsen-
Noord .
De vergadering zal geheel in het te-
ken staan van de in april te  houden 
wettelijk voorgeschreven verkiezin-
gen. Er kunnen vier gepensioneer-
den worden gekozen voor het be-
stuur, de Raad van Beheer van het 
Pensioenfonds Hoogovens. Pensi-
oengerechtigden kunnen stemmen 
op één van de kandidaatbestuurs-
leden. Een belangrijke stem, want 
hiermee wordt bepaald wie de be-
langen van de gepensioneerden van 
Corus/Hoogovens in het Pensioen-
fonds zullen gaan  behartigen.
De VOHM is met 6700 leden de 
grootste representant van de  
gepensioneerden en heeft kandida-

ten die de juiste kwaliteiten hebben  
om alle gepensioneerden te verte-
genwoordigen. Tijdens de  verga-
dering zullen enkele van deze kan-
didaten zich voorstellen en  hun 
standpunten duidelijk naar voren 
brengen. Aanvang van de vergade-
ring is 14.30 uur. Daarvóór is er nog 
een uur lang de gelegenheid om 
oud-collega’s te ontmoeten. 
Zowel leden als niet-leden zijn van 
harte welkom.

Werk van Peter Bastiaansen

Nieuwe expositie
in Galerie Gang
IJmuiden - In 2004 nam Alexandra 
Drenth in Amsterdam het initiatief 
voor Galerie Gang. Een project dat 
inmiddels begint uit te groeien tot 
een begrip in Nederland. Inmiddels 
zijn er nu landelijk tien dependan-
ces. Galerie Gang wil een échte lage 
drempel zijn in kunstenaarsland. 
Voor de exposanten is Galerie Gang 
een aantrekkelijk  alternatief, je be-
taalt geen geld of commissie, ook 
niet bij verkoop.
Na de succesvolle Roodborstshow 
volgt nu van 12 april tot 15 mei De 
Vreemde Vogels Show. 
De bezoeker kan tijdens de expo-
sitie in Galerie Gang kennismaken 
met verschillende kunstenaars en 
disciplines die gewerkt hebben met 

het thema Vogels. Exposanten zijn 
Erik Sok, Peter Bastiaansen, Duve 
van Boggelen, Agnes Frijlink, Mar-
leen van de Heuvel, Willem de Jong 
en Alexandra Drenth.
Deze expositie zal van start gaan op 
zaterdag 12 april onder het genot 
van een hapje en drankje. Iedereen 
is welkom bij deze opening die om 
16.00 uur zal plaatsvinden!
Voor meer informatie: www.galerie-
gang.nl Voor meer informatie over 
de exposanten kijkt u op: http://
www.sterkinbeeldwerk.nl/nieuws-
gang.htm
Tijdens exposities zijn is Galerie 
Gang elke donderdagavond open 
van 19.00 tot 21.00 uur en daarnaast 
ook op afspraak.

Pompoenendag bij Zorgvrij

Zorgvrij zoekt vrijwilligers
Velsen-Zuid - Informatieboerde-
rij Zorgvrij in het recreatiegebied 
Spaarnwoude is op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers die willen as-
sisteren bij met name de grote eve-
nementen.
Ze organiseren creatieve en educa-
tieve activiteiten en evenementen 
die altijd in het teken staan van de 
boerderij, dieren, de natuur en het 
milieu. Jaarlijks komen er vele en-
thousiaste kinderen en hun (groot-) 
ouders op dit soort dagen af.
Ongeveer vier keer per jaar organi-
seren we iets groots, bijvoorbeeld 
rond de kerst of in mei het schaap-
scheren. Dan is er voor de bezoe-

kers veel te beleven en te doen op 
de boerderij en kunnen zij wel wat 
extra hulp gebruiken.
Daarom zijn zij op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers die willen 
helpen bij de diverse (knutsel-) ac-
tiviteiten op de boerderij. Ervaring in 
activiteitenbegeleiding is niet ver-
eist, enthousiasme wel. Ben je ou-
der dan 18 jaar, heb je affiniteit met 
kinderen en lijkt het je leuk om zo’n 
vier zondagen per jaar te helpen bij 
de evenementen dan horen zij dat 
graag van je. Voor informatie kun je 
bellen met Jonna Becker, telefoon 
023-5202828, mailen kan ook naar 
jbecker@recreatienoordholland.nl.

IJmuiden – Een rustige zwanger-
schap had Melissa niet. Samen met 
Cris had ze net een huis gekocht, 
dat danig opgeknapt moest worden. 
Klussen dus en een hele drukte. Ze 
pendelden eerst heen en weer tus-
sen hun oude en nieuwe woning. 
Zes weken voor de bevalling gin-
gen ze over. Krap vier weken voor-
dat Puck zich liet zien was de baby-
kamer gereed. 
Om 5.00 uur in de ochtend begon-
nen de weeën. Melissa zou thuis 
bevallen, er was een bed op klossen 
in de huiskamer gezet. Het duurde 
heel lang voordat ze volledige ont-
sluiting had. 
Melissa raakte behoorlijk uitgeput. 

Aangenaam

Geboren: Puck Vellema
Dochter van: Melissa de Boer en 
Cris Vellema
Geboren op: 29 november 2007 om 
22.15 uur
Geboortegewicht: 3680 gram

Rond 21.00 uur brak de verloskun-
dige de vliezen en ging nog even 
weg, omdat ze dacht dat het nog 
wel even zou duren. Maar tegen 
22.00 uur kreeg Melissa persdrang 
en was er even paniek. De moeder 
van Melissa was ook aanwezig en 
daar waren zij en Cris blij om. ,,Mijn 
schoonmoeder zorgde voor de rust’’, 
zegt Cris. Hij ging de verloskundi-
ge bellen, die gauw terugkwam. Om 
22.00 uur mocht Melissa gaan per-
sen en om 22.15 uur was Puck er. 
Even daarvoor waren de harttonen 
niet goed en Puck was heel bleek 
en stil, toen ze ter wereld kwam. Ze 
kreeg zuurstof toegediend en een 
flinke tik onder haar voetjes, waar-
door ze begon te huilen. Het gebeu-
ren was langs Melissa heen gegaan 
maar bij Cris zat er de schrik goed 
in. ,,Gelukkig kreeg ze al snel een 
normale kleur en heeft ze er niets 
aan overgehouden’’, vertelt hij. Een 
drukke kraamtijd volgde, de kraam-
verzorgster bleek nog een achter-
nichtje van Cris te zijn. Tot in febru-
ari bleef er kraamvisite komen. Me-
lissa en Cris vonden dat heel gezel-
lig, maar zijn ook blij dat de rust nu 
weergekeerd is.
Puck slaapt al door, ze gaat om 
20.00 uur naar bed en ze slaapt 
keurig het klokje rond, om 8.00 uur 
wordt ze weer wakker. Het is een 
heel vrolijk kindje met grote donke-
re ogen, die alles in zich opnemen. 
Ze is heel beweeglijk, kan geen mi-
nuut stil zitten.
Melissa was gelijk met haar twee 
oudere zusjes zwanger. De ene zus 
beviel een paar weken eerder van 
een dochter en de andere beviel vo-
rige week, ook van een dochter. Er 
waren al twee kleindochters, haar 
moeder is in één klap vijf kleindoch-
ters rijk. (Carla Zwart) 

Nog 21 dagen 
uitzitten
Haarlem - De politie heeft vorige 
week donderdag rond 9.30 uur in 
Schalkwijk een 41-jarige Haarlem-
mer aangehouden, die nog 21 da-
gen gevangenisstraf moest uitzitten. 
De man werd meegenomen naar 
het hoofdbureau van politie en is in-
gesloten.

Drukke horecadienst
Haarlem - De politie heeft diverse 
aanhoudingen verricht in de nacht 
van vrijdag op zaterdag tijdens het 
toezicht op het uitgaanspubliek. 
Aanhoudingen terzake mishande-
ling, geweldsdelicten en vernielin-
gen werden gedaan in de Lange 
Veerstraat, in de Schagchelstraat, op 
de Riviervischmarkt (drie aanhou-
dingen) en op het Prinsen Bolwerk. 
Bijna alle aangehouden personen 
verkeerden onder invloed van al-
cohol en/of drugs. Op het Stations-
plein, het Spaarne, de Kruisstraat, 
de Ged. Oude Gracht en de Peuze-
laarsteeg had de politie de handen 
vol aan geluidsoverlast, overlast van 
de jeugd en aan overige overlast. 
Op de Raamsingel werd een aanrij-
ding gemeld, waarbij de veroorzaker 
tegen twee geparkeerde auto’s was 
aangereden. De bestuurder bleek 
flink onder invloed van alcohol te 
verkeren en was met zijn mede-
passagier na de aanrijding wegge-
lopen. Beiden werden door de po-
litie even later  aangehouden op de 
Raamvest. Het rijbewijs van de be-

stuurder, een 26-jarige Haarlemmer, 
werd direct ingevorderd. Tegen de 
man is proces verbaal opgemaakt 
voor het rijden onder invloed, voor 
het veroorzaken van een aanrijding 
en voor het verlaten van de plaats 
van het ongeval. De Haarlemmer 
blies bijna driemaal de max. toege-
stane hoeveelheid alcohol.
Op het Wilsonsplein werden vier jon-
gens in de leeftijd van 17 t/m 18 jaar 
aangehouden die een pand waren 
binnengedrongen. Zij werden door 
de politie in de nacht van vrijdag op 
zaterdag om 6:05 aangehouden. Al-
le vier werden naar het politiebu-
reau gebracht, waar zij verklaarden 
gewoon ‘aan het hangen te zijn ge-
weest in het pand’. Tegen het viertal 
is proces verbaal opgemaakt.
In de nacht van zaterdag op zon-
dag verliep het horecatoezicht van 
de politie iets minder druk met aan-
houdingen. Wel werd veel inzet ge-
pleegd voor bemiddelingen tijdens 
ruzies en werden er bekeuringen 
uitgedeeld voor vernielingen en 
overige overlast.
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Aantal gevallen van kanker 
in regio op landelijk niveau
Regio - GGD Kennemerland heeft 
onderzoek gedaan naar het ver-
schijnen van nieuwe gevallen van 
kanker en naar totale aantallen van 
verschillende vormen van kanker in 
de regio. De onderzoeksgegevens 
beslaan de periode van 1989 tot en 
met 2003. Uit het onderzoek bleek 
dat het aantal gevallen van kanker 
gemiddeld op het landelijke niveau 
ligt. Enkele opvallende afwijkingen 
van het landelijk gemiddelde zijn het 
vaker voorkomen van longkanker 
bij vrouwen in de regio en het va-
ker voorkomen van melanoom, een 
kwaadaardige vorm van huidkanker. 
De afwijkingen zijn aanleiding voor 
GGD Kennemerland om extra aan-
dacht te besteden aan  voorlichting 
over zongedrag en aan program-
ma’s gericht op niet-roken.
Bij vrouwen kwam longkanker in de 
gemeenten Beverwijk, Haarlem en 
Zandvoort vaker voor dan het Ne-
derlandse gemiddelde. Bij vrouwen 
in Beverwijk is ongeveer 30 procent 
vaker longkanker geconstateerd; dit 
zijn over vijftien jaar in totaal on-
geveer 25 extra patiënten. Ook bij 
mannen kwam longkanker in Be-
verwijk mogelijk vaker voor dan ge-
middeld in Nederland (12 procent 
vaker). Zo’n 90 procent van alle ge-
vallen van longkanker wordt veroor-
zaakt door roken. Toch heeft GGD 
Kennemerland in het onderzoek 
meegenomen of de nabijheid van 
het Corusterrein en daarmee mo-
gelijk samenhangende luchtveront-
reiniging van invloed heeft kunnen 
zijn. Het is onwaarschijnlijk dat het 
verhoogde voorkomen van longkan-
ker in Beverwijk verklaard kan wor-
den door de mogelijke aanwezig-
heid van luchtverontreiniging in de 
nabijheid van het Corusterrein. 
Het is bekend dat er lange tijd ligt 
tussen de invloed van schadelijke 

stoffen en het manifest worden van 
longkanker. De voor het ontstaan 
van longkanker relevante perio-
de van mogelijke blootstelling aan 
schadelijke stoffen ligt in dit geval 
voor het begin van de jaren ‘60 tot 
maximaal halverwege de jaren ‘80. 
Uit buitenlands onderzoek bij hoog-
oven-industrieën blijkt dat het risico 
voor omwonenden die geen werk-
nemer waren, hoogstwaarschijnlijk 
zeer gering is. Omdat roken zo’n be-
langrijke oorzaak is bij het ontstaan 
van longkanker, moet het verhoog-
de voorkomen van longkanker in 
Beverwijk zeer waarschijnlijk wor-
den verklaard door het rookgedrag 
van inwoners van deze gemeente in 
het verleden. 
Uit het onderzoek kwam verder 
naar voren dat melanoom ongeveer 
20 procent meer voorkwam dan ge-
middeld in Nederland. Veel voor-
komende vormen van kanker zoals 
borstkanker en darmkanker weken 
niet af van de landelijke cijfers.
GGD Kennemerland gebruikt de ge-
gevens over veel voorkomende vor-
men van kanker en over afwijkin-
gen van het landelijke gemiddel-
de voor haar werk. Extra aandacht 
wordt besteed aan voorlichting over 
zongedrag en aan programma’s ge-
richt op niet-roken. De betrokken-
heid van de GGD bij onderzoek en 
metingen naar luchtverontreiniging, 
en overleg daarover met de Milieu-
dienst IJmond en met de Provincie, 
ziet de GGD als belangrijk onder-
deel van haar werk.
GGD Kennemerland heeft over het 
onderzoek een rapport uitgebracht, 
genaamd: ‘Incidentie en prevalentie 
van kanker in de regio Kennemer-
land’. De GGD heeft bij het onder-
zoek gebruik gemaakt van gege-
vens van het Integraal Kankercen-
trum Amsterdam.

Gewapende overval op  
woning in Santpoort
Santpoort - De politie is  op zoek 
naar getuigen van een gewapen-
de overval op de Hagelingerweg. 
Dinsdagavond omstreeks 23.00 uur 
werd een bejaarde man in zijn wo-
ning overvallen. De overval werd  
gepleegd door meerdere personen. 
Ze waren vermoedelijk gewapend. 
De verdachten hebben een aantal 
goederen meegenomen, waaronder 
de pinpas van de man. Met deze pas 
hebben zij op verschillende locaties 

in Santpoort geld opgenomen. De  
politie stelt een onderzoek in naar 
de daders van deze overval. Hiervoor 
wil de politie graag in contact ko-
men mensen die iets verdachts heb-
ben gezien in  deze straat omstreeks 
het genoemde tijdstip of verdachte 
personen hebben  gezien bij pinau-
tomaten in Santpoort. Deze getui-
gen worden verzocht contact op  te 
nemen met de politie in Velsen via 
telefoonnummer 0900 - 8844.

De band Jeroen Zijlstra

De zingende visser Jeroen 
Zijlstra in Thalia Theater
IJmuiden - Jeroen Zijlstra komt 
met zijn band zondag 30 maart 
(20.30 uur) naar het Thalia Thea-
ter. Zijn nieuwe theaterconcert ‘Stel 
je voor’ zit boordevol liedjes over de 
visstand, het dorpsgevoel, de liefde 
en de zee. Thema’s die iedere ras-
IJmuidenaar direct zal herkennen.
Jeroen Zijlstra wordt wel de zingen-
de visser genoemd. Na vijftien jaar 
lang gevaren te hebben op de vis-
sersvloot van Den Oever, trok hij 
naar Amsterdam om zich aan zijn 
andere grote liefde te wijden: de mu-
ziek. Met als succesvol resultaat het 
winnen van de Annie M.G. Schmidt-
prijs voor het mooiste theaterlied 
van 2002, ‘Durgerdam slaapt.’
Zijlstra’s liedjes gaan over de vis-
stand, het dorpsleven, Noord-Hol-
land, het verleden, de liefde en de 
zee. De zee van Zijlstra is niet de 
romantische variant, maar de ruwe 
zee van de visser die een hard en 
eenzaam leven trotseert.
Ook het stadse leven komt in ‘Stel je 
voor’ ruimschoots aanbod, zoals in 

het grappige ‘romeozoektjulia.com’ 
en de ‘Hendrik Jonker Blues’.
De muzikale stijl van Zijlstra laat 
zich het best omschrijven als een 
mengeling van pop met jazzy invloe-
den en van safariswing met groovy 
ballads. Stoer, swingend, ongepolijst 
en ontroerend. In het theaterconcert 
‘Stel je voor’ komen naast melan-
cholische liedjes als ‘Hou me vast’, 
fuifnummers voorbij als ‘Waar is de 
paling’ over palingvissers die al ja-
ren botvangen. 
De band Jeroen Zijlstra bestaat uit 
Jeroen Zijlstra (zang, trompet), Rut-
ger Molenkamp (saxofoon), Pieter 
Jan Cramer (toetsen/accordeon), 
Edwin Wieringa (bas) en Nout In-
genHousz (drums).
De toegang bedraagt 19,50 euro, in-
clusief garderobe en pauzedrankje. 
Locatie: Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 in IJmuiden. 
Informatie: Stadsschouwburg Vel-
sen, telefoon 0255-515789 of reser-
veer via www.Stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Haarlem - Vrijdag 28 maart zal in 
Poppodium Patronaat de finale van 
de Rob Acda Award 2007-2008 
plaats vinden. De bands die het gro-
te podium van de Dommelsch Zaal 
mogen beklimmen zijn: Purple Pa-
nic, Dioomen, Schizoid Lloyd, Us-
quaire en Double Cross
Kaarten zijn al in de voorverkoop en 
kosten € 7,50 - wees er op tijd bij! 
De vijf finalisten hebben, net als al 
hun voorlopers, dit jaar weer een fi-
nale-cd opgenomen. Deze cd ligt op 
dit moment bij de drukker/perser en 
zal tijdens de finale aan elke bezoe-
ker worden uitgedeeld! Da’s al weer 
mooi meegenomen dus!
Naast de geweldige prijzen die elk 
jaar te winnen zijn is er dit jaar, net 
als vorig jaar, een publieksprijs. 
Wie invloed wil hebben op wie er 
dit jaar in de prijzen valt, moet dus 
naar die finale komen. Het prijzen-
pakket voor de eerste prijswinnaar 
van de Rob Acda Award zal bestaan 
uit een fotoshoot van de band (door 
de winnaar van de Rob Acda Foto 
Award), een voorprogramma in het 
Patronaat, het openingsoptreden 
van Bevrijdingspop 2008, twee da-
gen studiotijd bij Studio Zeezicht, 
een backdrop op maat van Band-
merchandise.nl, waardebonnen van 
Music Maniacs en korting op mate-
riaalhuur bij Showrent. 
Het prijzenpakket voor de tweede 
prijswinnaar zal bestaan uit een op-

treden op het Visbakfestival, 8 blok-
ken oefenruimte bij DaisyBell, waar-
debonnen voor Music Maniacs en 
fikse korting op materiaalhuur bij 
Showrent. Het prijzenpakket voor 
de derde prijswinnaar zal bestaan 
uit een optreden in Café Studio, 
een optreden in het Witte Theater, 
waardebonnen van Music Mani-
acs en korting op materiaalhuur bij 
Showrent.
Alle finalisten krijgen toegangskaar-
ten voor de muzikantendag 2008 
aangeboden door Bumacultuur én 
krijgen natuurlijk een plek op de 
Rob Acda Award finale-cd!
De grootste prijs die er voor de 
bands te winnen valt, het doel van 
alle prijzen tezamen, is natuurlijk het 
krijgen van naamsbekendheid.
De winnaar van de publieksprijs 
krijgt 50 bandshirts en een optreden 
op het Artquake festival 2008!
Aanvang 20.00 uur, toegang 7,50. 
Voorverkoop via Ticketservice (0900 
- 300 1250), de grotere Postkanto-
ren, 32 GWK stationskantoren, de 
grotere VVV Kantoren, Free Re-
cord Shops, www.ticketservice.nl, 
via www.patronaat.nl en de Beken-
de Voorverkoop Adressen in Neder-
land. Kaarten zijn ook te koop aan 
de kassa van Patronaat, Zijlsingel 
2 in Haarlem. De kassa is geopend 
van donderdag tot en met zaterdag 
van 17.00 tot 20.00 uur, en tijdens al-
le openbare activiteiten in de zalen. 

Vrijdag 28 maart:
Finale Rob Acda Award!

Dioomen is één van de kanshebbers

Ook in Haarlem kunt u op 29 maart kennismaken met dit gezonde vervoers-
middel

Step mee tijdens de ‘opstepdag’
Haarlem - De Nederlandse Auto-
ped Federatie organiseert 29 maart 
voor de tweede keer de landelijke 
opstepdag. Op maar liefst 60  loca-
ties in heel Nederland kunt u ‘op-
stappen’ en zo kennis maken met 
het steppen als vervoer, recreatie 
of sport. Zo kunt u een recreatief 
tochtje steppen of aan een steptry-
out meedoen. 
De autoped kent de afgelopen jaren 
een opmars in het straatbeeld van 
Nederland. Niet verwonderlijk, want 
veel mensen ontdekken de gezonde 
eigenschappen die de autoped te 
bieden heeft, of het nu gaat om een 
recreatief vervoermiddel, de perfec-

te manier om het figuur en de alge-
hele conditie op peil te houden of 
een pure sportmachine… Alles is 
mogelijk! 
Ook in Haarlem kunt u op 29 maart 
kennismaken met dit gezonde ver-
voersmiddel. Vanaf 10.00 uur bent u 
van harte welkom bij steppenwin-
kel Free Wheely op de Santpoorter-
straat 56 in Haarlem (Kleverpark). 
Hier kunt u gratis steppen krijgen 
en zich tevens laten voorlichten over 
de autoped als vervoer, recreatie 
en sport.  Alle opsteppunten in het 
land en meer info vindt u op www.
opstepdag.nl of www.steppenwin-
kel.nl.

Informatiebijeenkomst over 
Autisme bij volwassenen
Haarlem - De Geestgronden, spe-
cialisten in geestelijke gezondheids-
zorg, organiseert in samenwerking 
met de Stadsbibliotheek Haarlem 
een informatiebijeenkomst over au-
tisme bij volwassenen. 
De informatiebijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 1 april in de 
Stadsbibliotheek Haarlem aan de 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem. De 
avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur.
Autisme Spectrum Stoornissen 
(ASS) komen voor bij mensen van 
alle leeftijden en bij mensen van al-
le intelligentieniveaus. Over ASS bij 
volwassenen is (nog) niet zo veel 
bekend. Ouders herkennen soms 
het specifieke gedrag van hun au-
tistisch kind in zichzelf of bij hun 
partner. ASS en de daarbij behoren-
de symptomen zijn niet altijd even 
zichtbaar. Soms is ASS zo geca-
moufleerd dat het alleen in bepaal-
de omstandigheden wordt opge-
merkt door mensen zelf of hun di-
recte omgeving. 
Mensen met een ASS ervaren pro-
blemen in het contact en de com-

municatie met andere mensen.
Het stellen van doelen en het soe-
pel organiseren van het dagelijkse 
leven verloopt vaak moeizaam.
De problemen zijn merkbaar in het 
gevoelsleven maar ook in het func-
tioneren in de maatschappij.
Voor partners of familieleden kan 
het omgaan met een partner c.q. fa-
milielid met ASS ingewikkeld en be-
lastend zijn. Er zijn vaak veel vragen 
over hoe je nu het beste kunt om-
gaan met iemand die deze proble-
men heeft. Op deze en andere vra-
gen over dit onderwerp wordt inge-
gaan op de informatieavond die De 
Geestgronden organiseert over Au-
tisme bij volwassenen. 

Kijk voor meer informatie op www.
geestgronden.nl en op www.sbhaar-
lem.nl.
De toegangsprijs bedraagt 5 eu-
ro per persoon. Graag vooraf bel-
len naar: 0900 GGZ INFO / 0900 
449 4636 (lokaal tarief, maandag t/
m vrijdag 9.30-14.00 uur) of mailen 
naar: i-service@geestgronden.nl.

Het programma is met name bedoeld voor mensen met lichte problematiek

Alcoholgebruik online on-
der controle houden
Haarlem - Nederland kent ruim 1,2 
miljoen probleemdrinkers. Slechts 3 
procent hiervan klopt voor hulp aan 
bij een verslavingsinstelling. Wan-
neer mensen te lang wachten om 
hun drinkgedrag te veranderen, 
wordt het steeds moeilijker om deze 
levensstijl te wijzigen. Vandaar dat 
Brijder Verslavingszorg de drempel 
probeert te verlagen door de lance-
ring van een onlinebehandeling: Al-
cohol onder controle. 
De onlinebehandeling is er voor 
mensen die zelf graag iets willen 
veranderen. Of dat nu minderen of 
stoppen is, dat maakt niet uit. De 
deelnemer stelt samen met zijn on-
linebebehandelaar een doel en daar 
gaan ze gedurende een aantal we-
ken aan werken. De behandeling 
begint met het inzicht krijgen in het 
gebruik. Om hoeveel glazen gaat het 
nu precies? Wanneer en waar wordt 
er gedronken? Daarna volgen ‘huis-
werkopdrachten’ en gaat de deel-
nemer stap voor stap richting zijn of 
haar doel.
Via een berichtenscherm communi-
ceert de deelnemer met zijn behan-
delaar. Wanneer de deelnemer het 
moeilijk heeft of wanneer het juist er 
goed gaat, dan kan deze dat via een 
bericht vertellen aan de behande-
laar. Die kan daar op zijn/haar beurt 
weer op reageren. Zo krijgen deel-
nemers persoonlijke aandacht op de 

momenten dat het voor hen uitkomt. 
Ze kunnen 24 uur per dag inloggen 
en binnen  twee dagen ontvangen 
zij een reactie. Een bezoek aan de 
huisarts of een wekelijkse afspraak 
tijdens kantooruren met de hulpver-
lener is er niet meer bij. Je doet het 
in je eigen tijd, op je eigen tempo en 
in je eigen omgeving. In de testfase 
van het programma bleken de deel-
nemers het indelen van hun eigen 
tijd erg prettig te vinden. Vaak pas-
sen terugkerende gesprekken bij 
een behandelaar op kantoor niet in 
de volle agenda’s van deze tijd. 
 Mensen die willen minderen met 
hun cannabisgebruik kunnen ook 
bij Brijder terecht op www.canna-
bisondercontrole.nl. Mensen met 
een alcoholprobleem kunnen van-
af 18 februari worden begeleid op 
www.alcoholondercontrole.nl! 

Brijder, specialist in verslavings-
zorg, is een van de grootste aanbie-
ders met haar ruim 40 vestigingen 
in Noord- en Zuid-Holland. Via in-
ternettherapie kan Brijder iedereen 
helpen met hun gebruikproblemen. 
De zorgverzekeraars zijn niet voor 
niets geïnteresseerd in deze nieuwe 
manier van behandelen, aangezien 
internet geen grenzen kent. Brijder 
verwacht dan ook dat in 2011 ruim 
20% van haar patiënten via internet 
zal worden begeleid. 

Knight Rider meeting
Haarlem - Op 31 mei wordt een 
Knight Rider meeting in ‘Het Waar-
derpark’ in Haarlem georganiseerd. 
Knight Rider was de populairste tv-
serie uit de jaren 80, waarin Michael 
Knight (David Hasselhoff) met zijn 
pratende high-tec auto K.I.T.T. het 
kwaad bestrijdt.  
Na Leiden en Ermelo is nu Haarlem 
aan de beurt om dit zeldzame eve-
nement te hosten! De Nederlandse 
Knight Rider fans komen op zo’n 
dag bij elkaar om een dag uit de ja-
ren 80 te herbeleven. Er zijn echte 
K.I.T.T. replica’s te zien, geheel com-
pleet, van het rode looplicht op de 

neus tot de gadgets in het dash-
board. Omdat de K.I.T.T. replica’s 
schaars zijn, is dit een ‘once upon 
a lifetime’ kans om deze legendari-
sche auto in het echt te bewonde-
ren.
Daarnaast zijn er Knight Rider ver-
zamelingen (modelletjes, foto’s, 
boeken etc.) en afleveringen te zien. 
Ook is er een speciale vertoning van 
de nieuwe Knight Rider pilot, die 
17 februari te zien was in Amerika. 
Naar aanleiding van deze pilot gaat 
er waarschijnlijk een nieuwe tv serie 
gemaakt worden. Iets waar de fans 
natuurlijk met zijn allen op hopen. 

Ans Markus

Bakenesserkerk wordt KunstKerk Bakenes

Overzichtsexpositie 
Ans Markus
Haarlem - Vanaf nu wordt de Ba-
kenesser kerk gebruikt als tentoon-
stellingsruimte met een nieuwe 
naam: KunstKerk Bakenes. Kunst-
Kerk Bakenes is geopend van dins-
dag tot en met zondag van 11.00 -
tot17.00 uur (2de Paasdag en 2de 
Pinksterdag geopend). Entreeprijs 
7,50 of met kortingskaarten 5 euro 
(tot en met 13 jaar gratis).
In KunstKerk Bakenes in Haarlem 
is van tot en metzondag 22 juni een 
overzichtstentoonstelling te zien van 
Ans Markus. De expositie omvat een 
selectie van 80 schilderijen van haar 
uitgebreide oeuvre. Alle bekende 
thema’s komen in deze tentoonstel-
ling aan bod: de ‘Windselschilderij-
en’, schilderijen uit de serie Hom-

mages, Medea, Godshuizen, Ster-
ren-beelden, haar laatste werken 
over de levens-cyclus en een drie-
luik over het creëren van een bete-
re wereld. De schilderijen laten zien 
dat de thematiek van Ans Markus 
hetzelfde bleef, maar in de loop der 
jaren een diepere betekenis kreeg: 
de emotionele belevingswereld van 
de mens in relatie tot zijn omgeving. 
Ans Markus artistieke programma is 
de verbeelding van ’vrouwen die vrij 
willen zijn’. 
Na de tentoonstelling van Ans Mar-
kus volgen er in de loop van 2008 
nog twee tentoonstellingen rondom 
de Engelse kunstenaar David Mach 
en de expositie Haarlem op de kaart 
van het NoordHollands Archief. 
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Nieuwe website Actie-
groep Velserbroek Oost
Velserbroek - Op www.velserbroek.
net is Actiegroep Velserbroek Oost 
een nieuwe website gestart. Op de-
ze prachtige opgezette site niet al-
leen lokaal nieuws over de Grote 
Buitendijk en VSV maar allerlei ar-
tikelen en links die te maken heb-
ben met soortgelijke acties en situ-
aties in Nederland. De actiegroep 
kan trots zijn op deze site, waar 
veel nieuws te vinden is en handi-
ge weetjes. Wist u bijvoorbeeld dat 

de zo vaak genoemde ‘bouwopga-
ve’ waar regelmatig mee geschermd 
wordt om uitbreidingsplannen goed 
te praten. Deze bouwopgave is ech-
ter niet meer dan een wens van de 
provincie. Het aantal genoemde wo-
ningen is dus geen ‘must’. 

Actiegroep Velserbroek Oost wil de 
groene buffer tussen Grote Buiten-
dijk en A9 graag in de huidige staat 
behouden.

Nieuws van de 
Dorpsraad Driehuis
Driehuis – In de maarteditie van 
Dorpskrant Driehuis staat de uit-
nodiging voor de jaarvergadering 
op dinsdag 18 maart centraal. Joke 
Bakker legt wegens drukke werk-
zaamheden haar functie neer. Drie 
aftredende leden zijn gelukkig wel 
herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden 
zijn welkom.
Voorzitter Rob Waage schrijft over 
waar Dorpsraad Driehuis zich mee 
bezig houdt, zoals het Ontwerp Be-
stemmingsplan Driehuis en Velsen-
Zuid, waar nog veel fouten in zitten. 
Ook het plan De Biezen heeft de 
aandacht van de Dorpsraad, net als 
het bestemmingsplan Weide Wij-
develd dat buiten de rode contour 
blijft, maar via het plan De Biezen 
als uitbreidingsgebied wordt aan-
gemerkt. In een ingezonden brief 
doen Mascha en Manfred Poppenk 
een oproep aan Driehuizenaren om 
wakker te worden, en het nieuwe 
bestemmingsplan en de reacties 
van lezers te lezen op www.drie-
huiswordtwakker.nl
Voorzitter Waage vindt het jammer 
dat de camera’s op station Driehuis 

zijn verwijderd. Er is sinds die tijd 
een toename in het aantal vernielin-
gen waarneembaar. De Dorpsraad 
wil dan ook proberen de camera’s 
weer terug te laten plaatsen. Verder 
komt een voorstel aan de orde voor 
een rotonde op de kruising Min. van 
Houtenlaan, Zeeweg en noemt hij 
het  Hoogwaardig Openbaar Ver-
voer, waarvoor plannen bestaan die 
Driehuis aangaan. 
Verder heeft de Dorpsraad overlegd 
over de overlast die de herinrichting 
van de provinciale weg A208 moge-
lijk voor Driehuis gaat betekenen. 
In dezelfde periode vindt namelijk 
groot onderhoud aan de Velser-
tunnel plaats. Automobilisten zul-
len mogelijk de ontstane verkeers-
hinder willen vermijden door een 
alternatieve route via Driehuis en 
de sluizen te kiezen. De Dorpsraad 
heeft gevraagd om de overlast tij-
dens deze periode tot een minimum 
te beperken.
De rommelmarkt wordt dit jaar ge-
organiseerd op 16 augustus. Zie 
voor meer informatie www.dorps-
raaddriehuis.nl

Tennis in Velserbeek
Velsen-Zuid - Naast de kinder-
boerderij in park Velserbeek, lig-
gen, verscholen in het groen, twee 
prachtige  tennisbanen. Het is één 
van de eerste tennisparken in Ne-
derland en wordt al vele jaren be-
speeld door kleine groepjes uit de 
omgeving. 
Een rustiek prieel dient als ‘praat-
huis’ en een schilderachtig kleedge-
bouwtje is voorzien van uitsteken-
de moderne sanitaire voorzienin-
gen, inclusief douches met warm en 
koud water. 
Het prieel is helaas onlangs afge-
brand, maar zal nog voor het ko-

mende seizoen weer opgebouwd 
worden.
Het geheel is eigendom van de ge-
meente Velsen en wordt uitste-
kend onderhouden. De banen zijn 
in het seizoen alle dagen beschik-
baar, tegen een redelijke vergoe-
ding per dagdeel (vroege ochtend, 
ochtend, tussen de middag, middag 
of avond).
Er zijn recentelijk een paar plaatsen 
vrijgevallen in dit unieke en fraaie 
complex. Voor baanhuur kunt u te-
recht bij de gemeente Velsen, Bu-
reau Sportzaken, telefoon 0255-
567668.

Excursie: reeën en 
damherten in het duin
Santpoort - Ga op woensdag 26 
maart of op donderdag 27 maart 
mee in de avondschemering op 
wildexcursie in de duinen. Tijdens de 
excursies gaat u met de boswach-
ter op zoek naar reeën en damher-
ten. Om wild te zien moet je stil zijn, 
geduld hebben en een dosis geluk. 
Combineer dit met een boswach-
ter die veel van de in het gebied le-
vende dieren af weet en met mooi 
weer en het kan bijna niet misgaan. 
In het gebied leven vossen, reeën, 
damherten, konijnen en hazen. Wat 
doen deze dieren, wat eten ze? Met 
deze en andere vragen kunt u bij de 

boswachter terecht. Doe donkere 
kleding aan die niet kraakt! 

De wandeling start om 19.00 uur bij 
ingang Duin en Kruidberg (aan de 
Duin en Kruidbergerweg te Sant-
poort Noord, ter hoogte van nr 74). 
De excursie duurt ongeveer ander-
half uur en kost 4 euro per persoon. 
Dit is een populaire excursie, dus 
boek tijdig! Verplicht aanmelden via 
het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land www.npzk.nl of telefonisch bij 
Duincentrum de Zandwaaier, tele-
foon 023-5411129 (niet op maaan-
dag).

Haarlem - In de Toneelschuur 
speelt Cees Brandt Tweede Paasdag 
de jeugdvoorstelling ‘Oma’s’, een 
nieuwe voorstelling voor peuters en 
kleuters over twee oude dametjes 
die oma willen worden.
Twee oude dametjes wonen al hun 
hele leven samen. Alles gaat z’n 
gangetje. De een doet het huishou-
den, de ander kookt. En zo doen ze 
dat al heel erg lang samen. Echt ge-
zellig vinden ze dat niet meer, ze 
missen iets of iemand. Het allerliefst 
willen ze oma zijn, zo’n lieve oma die 
voor alles zorgt. Vol enthousiasme 
storten ze zich op deze nieuwe hob-
by. Maar... hoe wordt je nou oma en 
hoe verzorg je een kind? De nieuwe 
oma’s doen hun best, maar of dat 
voldoende is... Aanvang 15.00 uur. 

Ontwerp: Van Gog ontwerpers

Jeugdvoorstelling, vanaf 3 jaar
Cees Brandt speelt ‘Oma’s’

The Fatty Boom Project
Haarlem - Haarlemmer Ro Krom is 
een muzikale duizendpoot. Oprich-
ter en producer van Gotcha!, Ro & 
Paradise Funk en OLaBOLA, drum-
mer/mc bij Kraak & Smaak en DJ bij 
Blue Note Trip. Om te vieren dat Ro 
al meer dan 20 jaar actief is in ‘dance 
music’ brengt hij het album ‘The Fat-
ty Boom Project’ uit. Hiervoor vroeg 
Ro zijn favoriete Nederlandse pro-

ducers (o.a. Laidback Luke, Choco-
late Puma, Kraak & Smaak) om een 
tekst van hem te voorzien van mu-
ziek. Het resultaat mag er wezen! 

Verwacht een uber-swingende mix 
van funk, dub, breakbeats en club. 
Shake that booty zaterdag vanaf 
middernacht in Patronaat. Entree 9 
euro, leeftijd 18+.

Haarlem - In zijn zoektocht naar de 
Argentijnse wortels van de tango en 
de milonga, creëerde Gustavo Toker 
arrangementen voor twee instru-
menten, de bandoneon en piano. 
Het resulteerde in composities met 
een minimaal instrumentale struc-
tuur, maar van een orkestrale allure. 
In ieder nieuw programma van Toker 
hoor je verrassingen, nieuwe verha-
len, werken van in vergetelheid ge-

raakte Argentijnse componisten en 
nieuwe stukken van Toker zelf. ‘‘The 
Art of Duo’; ‘Tango y Milonga’ be-
looft instrumentaal op het scherpst 
van de snede te zijn, zodat alle kleu-
ren op het muzikale palet van Toker 
volledig tot hun recht komen. Het 
programma is een fijnzinnige ba-
lans tussen traditie en modernisme. 
Donderdag 27 maart is het optreden 
te zien in de Philharmonie. Meer in-
formatie: 0900–5111222 (45cpm) of 

Met Gustavo Toker
Tango in de Philharmonie

Ook het sneeuwklokje behoort tot de stinzenflora (foto: Jan Zijp)

Excursie stinzenplanten
Regio - Op vrijdag 28 maart van 
10.00 tot 11.30 uur gaat de gids van 
Landschap Noord-Holland met u kij-
ken naar stinzenplanten in De Over-
plaats en Bennebroekbos in Benne-
broek. Stinzenplanten zijn planten 
die oorspronkelijk niet uit Neder-
land komen. Ze groeien vooral op 
oude landgoederen, buitenplaaten 
en in kloostertuinen waar ze soms 
al in de achttiende eeuw zijn aange-
plant als bijzondere sierplant.  
De stinzenflora is heel divers. Het 
omvat vooral  bol- en knolgewasjes 
waaronder het bekende sneeuw-
klokje dat we allemaal kennen 
maar dat oorspronkelijk niet van 
hier komt. Op De Overplaats bloei-

en nu sneeuwroem, gevlekte arons-
kelk, slangelook en voorjaarszonne-
bloem. Ook de wilde en sterhyacint 
zijn er te bewonderen.

Verzameld wordt bij de ingang van 
speeltuin Linnaeushof aan de Glip-
perweg op de grens van Heem-
stede/Bennebroek. Aanmelden is 
noodzakelijk en kan bij de Informa-
tieWinkel van Landschap Noord-
Holland, tel. 0251-362762. De kos-
ten bedragen 3,50, Beschermers 
betalen 2,50 en kinderen tot 12 jaar 
1,50. Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle buiten-
activiteiten in Noord-Holland staan 
op www.natuurwegwijzer.nl.

Dr. Lektroluv
Haarlem - Het groene gevaar is 
terug! Wegens hoge koorts op de 
dansvloer leek het de organisato-
ren in Patronaat noodzakelijk om 
Dr. Lektroluv naar zijn diagnose te 
vragen en dat gebeurt vrijdag van-
af 23.00 uur. Dr. Lektroluv injecteert 
zijn publiek het liefst met een zeer 
hoge dosis electro-beats waardoor 
iedereen in de zaal besmet raakt 
met een onuitputtelijk partyvirus! 
Een kaartje kost 13,50 in de voor-
verkoop en 15 euro aan de deur. De 
leeftijd is 18+.

Extince 
in Patronaat
Haarlem - Als er iemand kan clai-
men dat hij de weg heeft gepla-
veid voor de huidige golf succesvol-
le Nederlandstalige rappers, dan is 
dat Extince wel. Je zou het niet snel 
zeggen maar hij begon zijn carrière 
met metal en hardcore, zijn raps zijn 
in ieder geval minstens net zo hard 
en vet. Nummers als  ‘Spraakwater’, 
‘Viervoeters’ en ‘Kaal of Kammen’ 
staan gebeiteld in de Neerlandsche 
hip-hop-historie. Extince staat be-
kend om droogkomische, legenda-
rische, oneliners als: “Van koetjes 
komen kalfjes”, “Nu dat ik geschie-
denis schrijf, mag ik je pen lenen?” 
om er maar een paar te noemen. 
Op zijn nieuwe album ‘Toch?’ staan 
12 tracks waarvan het leeuwendeel 
leunt op Extince zijn bragadocious 
flows, van rijmvernuft en zelfver-
trouwen! Zaterdag 22 maart treedt 
Extince op in Patronaat. Aanvang 
20.30 uur, een kaartje kost 12,50 eu-
ro. Wil je gratis naar binnen? Kijk op 
de Patronaat-site!

Het Debuut
Haarlem - De aanstormende ta-
lenten van nu zijn de sterren van 
de toekomst. De serie Het Debuut 
in de Philharmonie biedt een plat-
vorm voor debutanten. Laat u ver-
rassen door prachtig kamermuziek-
repertoire, gespeeld door de voor-
hoede van de jonge musici in Ne-
derland. De talentvolle pianiste He-
lena Basilova is reeds gelauwerd 
met verschillende prijzen, maar wat 
belangrijker is: zij speelt met enorm 
veel passie. U kunt het zien en ho-
ren op dinsdag 25 maart om 20.15 
uur. Meer informatie: 0900–5111222 
(45cpm) of www.philharmonie.nu.

Superstijl
Haarlem - Zaterdagavond bepaalt 
wederom de dansvloer welke mu-
ziek de dj draait! Door middel van 
het aanwezige digitale stemsysteem 
kun je elk kwartier kiezen uit ver-
schillende muziekstijlen. De stijl 
waarop het meest gestemd is wordt 
gelijk gedraaid. Nieuwe ronde, 
nieuw feestje. Een kleine greep uit 
de te kiezen stijlen: Britpop, Drum 
n Bass, Rock n Roll, Elektro, Balkan 
Beats, Nederhop, 90´s Alternative, 
Punkfunk, Superrrpop, Flower Po-
wer, Klassefeestje 1994, Oldskool 
Rap, Funk, 80´s Pop, Salsa, Crazy 
Covers, Reggaeton, Fijngehakt, Dik-
ke Dubstep, 90´s Megadance, etc, 
etc...Aanvang 23.00 uur, entree 9 
euro, leeftijd 18+.

CD-presentatie 
Jzzzzzp
Haarlem - Het jumpjazz-gezelschap 
Jzzzzzp bestaat uit diverse doorge-
winterde Haarlemse muzikanten. 
Met het grootste gemak slingeren 
ze je heen en weer van rock tot ska, 
van punk tot hot-club-de-france 
en van dance naar jazzcore. Soms 
gevoelig akoestisch en soms com-
plete jazz-gekte. Jzzzzzp is alweer 
aan hun tweede cd toe, na een suc-
cesvolle eerste. Uiteraard wordt de 
nieuwe telg gedoopt in Patronaat en 
wel op zaterdag 22 maart om 20.30 
uur. Speciaal voor deze gelegenheid 
komt de Amerikaanse legendarische 
saxofonist Big Jay McNeely langs. 
Big Jay staat bekend om zijn ener-
gieke acrobatieke shows en is van 
grote invloed geweest op Jzzzzzp. 
Niet voor niets luidt zijn nickname: 
King of the Honkers! Een kaartje 
kost 12,50 euro.

Swingsteesjun 
Dance Classics
Haarlem - Op Station Haarlem, 
Wachtkamer 2e Klasse, Perron 3a 
staat zaterdag 22 maart Swing-
steesjun Dance Classics gepland 
van 20.00 tot 01.00 uur. Achter de 
draaitafel staat DJ Hans. Entree 6,50 
tot 21.00 uur, daarna 8 euro.

Swingsteesjun 
Haarlem - Op Station Haarlem, 
Wachtkamer 2e Klasse, Perron 3a 
staat vrijdag 21 maart een Swing-
steesjun Feestje gepland van 20.00 
tot 01.00 uur. Achter de draaita-
fel staan DJ Johan. Entree 6,50 tot 
21.00 uur, daarna 8 euro.

Marissa Nadler
Haarlem - Marissa Nadler is een 
échte folkmuzikant. Vorig jaar ver-
scheen haar derde album, getiteld: 
‘Songs III: Bird On The Water’. Zelf 
zegt ze haar inspiratie vooral bij de 
oude blueszangers en westernmu-
ziek vandaan te halen. Gecombi-
neerd met haar eigen creaties, le-
vert dat prachtige luistermuziek op 
en doet af en toe denken aan bal-
lads van bijvoorbeeld Katie Melua. 
Wees op tijd, want vol is vol bij deze 
gratis toegankelijke juweeltjes!
Zondag 23 maart geeft ze een gratis 
concert in Patronaat om 21.30 uur.

Poging
brandstichting
Haarlem - De politie heeft twee 
Haarlemmers van 14 en 16 jaar aan-
gehouden, nadat zij zaterdag ge-
probeerd hadden een auto in brand 
te steken in de Haarlemmermeer-
straat. Een derde Haarlemmer (16 
jaar) werd eveneens aangehouden 
op verdenking van betrokkenheid, 
maar hij bleek onschuldig. De twee 
Haarlemmers bekenden op het po-
litiebureau van plan te zijn geweest 
om de auto in brand te steken. De 
ouders van de kinderen werden 
door de politie geïnformeerd. Tegen 
de beide jongens is proces verbaal 

Poging tot 
diefstal
Haarlem - Een 49-jarige man, zon-
der vaste woon- of verblijfplaats, is 
vorige week donderdag om 14.30 
uur op Andalusië door de politie 
aangehouden vanwege een poging 
tot diefstal van een fiets. De ver-
dachte had geprobeerd kort daar-
voor buiten bij een winkel op het 
Californiëplein, waar enkele fietsen 
stonden opgesteld, met een tang 
een beveiligingskabel door te knip-
pen. Dit mislukte omdat een me-
dewerker van de winkel net op tijd 
naar buiten kwam, na een tip van 
een voorbijganger. Tegen de man is 
proces-verbaal opgemaakt.

Dronken man 
aangehouden
Haarlem - Vorige week dinsdag 
omstreeks  22.10 uur is een 40-jari-
ge Haarlemmer aangehouden door 
de politie. De man werd  zeer dron-
ken aangetroffen in een parkeerga-
rage aan de Damstraat. De man is 
ter ontnuchtering ingesloten in het 
politiebureau. De volgende ochtend 
is hij met een proces-verbaal op zak 
weer heengezonden. 

Swingsteesjun Buddha-Dance
Haarlem - Veel mensen hebben al 
ontdekt dat je ook iedere vierde zon-
dagavond van de maand bij Swing-
Steesjun op station Haarlem, spoor 
3A, lekker kunt dansen. Zondag 23 
maart is er weer een nieuw Buddha 
Dance avontuur. Begonnen wordt 
om 19.00 uur met de workshop Bio-
Danza geleid door Hilde Bolt die in 
Bloemendaal Biodanzacursussen 
geeft. Hilde Bolt (1970) werkt vanuit 

haar bedrijf ‘Hart&Ziel- Consult’ als 
gz-psycholoog/ psychotherapeut 
(B.I.G.), trainer en coach. ,,Muziek 
is in alle opzichten de grootste bron 
van inspiratie in mijn leven: het is 
heerlijk om daar ook beroepsmatig 
mee te kunnen werken’’, aldus Hilde. 
Om 21.00 uur is er een live optreden 
van saxonfonist Robert Bakker. En-
tree 10 euro inclusief de workshop 
en 7 euro zonder.

Auto gestolen
Haarlem - Een 73-jarige Haarlem-
mer heeft bij de politie aangifte ge-
daan van de diefstal van zijn auto. 
De auto van de man, een grijze Su-
zuki, stond geparkeerd aan de Klop-
persingel en is door onbekenden 
tussen 12 en 13 maart gestolen.
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Optreden van duo Kelly & 
Erwin in wijksteunpunt
IJmuiden - Zoals u gewend bent 
van het wijksteunpunt Zeewijk wor-
den er regelmatig activiteiten speci-
aal voor u georganiseerd!! Dit is na-
tuurlijk in 2008 ook weer het geval! 
Zo hebben we voor u kunnen rege-
len dat we op donderdag 27 maart 
a.s. een optreden hebben van Duo 
Kelly & Erwin (voorheen duo Oud-
Amsterdam). Zij brengen het pro-
gramma ‘Aan de voet van die ou-
we Wester’, met onder andere lied-
jes uit de Jantjes, Bleke Beth maar 
ook nummers als ‘Aan de voet van 
die ouwe Wester’, ‘Bij ons in de Jor-
daan’, ‘Me wiegie was een stijfsel-
kissie’, ‘Wordt nooit verliefd’, ‘Nou 

tabé dan’, en nog vel andere liedjes. 
Het wordt dus een onvervalste Am-
sterdamse show, met allemaal mee-
zingers.
Dit optreden wordt gesponsord door 
de Peacock foundation (dit is een 
organisatie van de heer de Pauw, 
voormalig drogist op het Markt-
plein). Het optreden is voor u gratis. 
Het kost u alleen een kopje koffie of 
thee à 0,50.
De avond begint om 19.30 uur en is 
afgelopen om circa 21.15 uur Kaart-
verkoop hiervoor start op maandag 
3 maart op werkdagen tussen 10.00 
uur en 11.30 uur bij de beheerder 
Gerard Schol.

Klaverjassen 
StormvogelsTelstar
IJmuiden - Afgelopen vrijdag wa-
ren er elf tafels bezet in de kantine 
van StormvogelsTelstar. De hoofd-
prijs, een goed gevulde boodschap-
penmand, ging deze keer naar de 
heer J. Rutten. De marsen prijs 
ging naar mevrouw J. Kossen met 4 
marsen. Tussenstand: 1. de heer C. 
Harms met 53843 punten. 2. de heer 

Nieuw 
parkeerverbod
Velsen-Noord – De gemeente gaat 
een parkeerverbod instellen tegen-
over de uitrit van Rooswijkweg 251. 
Regelmatig worden hier auto’s in 
de berm geparkeerd, waardoor het 
in- en uitrijden van grote vrachtwa-
gens wordt belemmerd. Bovendien 
vormen de geparkeerde auto’s een 
onoverzichtelijke situatie, gezien de 
knik in de weg, waardoor het ver-
keer op de rijbaan ineens met de 
geparkeerde auto’s worden gecon-
fronteerd.

Piet Kok in aktie

DCIJ–nieuws
Piet Kok, een echte
damliefhebber
IJmuiden - Al ruim een halve eeuw 
speelt Piet Kok bijna wekelijks een 
partij dam in de onderlinge compe-
titie van DCIJ. Hoewel hij nooit tot 
de echte topspelers behoorde wordt 
zijn spel door menigeen op de club 
gevreesd. Gebrek aan talent wordt 
gecompenseerd door een niet afla-
tende inzet. Mede daardoor wordt 
er vaak een beroep gedaan op hem 
om voor het eerste- of tweedetiental 
in te vallen. Maar naast zijn vecht-
lust beschikt hij ook over geniale in-
vallen. 
Tegen Nicole Schouten weerde hij 
een vervaarlijke aanval af door een 
schitterende tegenactie.
Mede hierdoor strandde de aanval 
van Schouten en kon hij later de par-
tij zelfs nog winnend afsluiten. Jesse 
Bos is dit seizoen een klasse apart. 
Deze keer bond hij de strijd aan met 
drie welpen en behaalde even zo-
vele overwinningen. Rick Hartman 
en Jelmer Gouda waren niet opge-
wassen tegen het sterke spel van de 
kopman. Vince van der Wiele echter 
was geenszins van plan om zich met 
een nederlaag  te verzoenen. Eerst 
in het eindspel moest hij buigen. 

Leo Binkhorst boekte een regelma-
tige winst op Paul Smit die zich liet 
verleiden tot een klassieke partij. Hij 
moest ervaren dat dit niet de beste 
methode is om  Binkhorst te bestrij-
den. Cees Pippel boekte een snelle 
winst tegen een blunderende Har-
rie van der Vossen. Berrie Bottelier 
kon geen potten breken tegen een 
geconcentreerd spelende Marcel 
Doornbosch die wekelijks aantoont 
dat hij het niveau aankan. Martin 
van Dijk en Casper Remeijer maak-
te er in hun ontmoeting er een waar 
spektakel van. Lange tijd leek Re-
meijer over de beste papieren te be-
schikken maar toen de rook was op-
getrokken bleef er een gelijkwaar-
dige stand over. Jan Maarten Koorn 
en Kees van Nie speelden een fraaie 
partij waarin de punten uiteindelijk 
gedeeld werden. Willem Winter ver-
raste Cees van der Steen met een 
mooie damzet. Van der Steen kon 
daarna de partij niet meer redden. 
Koos de Vries kreeg, door secuur 
spel, een kansrijk eindspel op het 
bord. Mede door een foutieve voort-
zetting van Jan Apeldoorn kon hij 
het overwicht verzilveren.

Actie met Superloterij 
KIA/HCV’90
Velsen-Noord - Handbalvereniging 
KIA/HCV’90 organiseert een super-
loterij waarbij diverse mooie prijzen 
zijn te winnen. 
De hoofdprijs is een KIA Picanto 
plus één jaar een all risk autover-
zekering met unieke no-claim kor-
tingsregeling, dit alles inclusief in-
zittendenverzekering. Deze verze-
kering wordt gesponsord door SB 
Groep. Nu hebben zij om de loterij te 
ondersteunen een mooie actie be-
dacht. Een ieder die een all risk au-
toverkering afsluit bij SB groep ont-
vangt vijf loten van de superloterij. 
Deze actie loopt tot 1 mei 2008, dat 

is tevens de datum van de trekking 
van de loterij. Dus voor een goede 
en voordelige verzekering moet u 
eens binnenlopen bij verzekering 
specialist SB Groep, de koffie staat 
er voor u klaar! 
Voor meer informatie over de ver-
zekering met superloten kunt u te-
recht op www.sbgroep.nl. De loten 
van de superloterij zijn te koop voor 
5 euro, De loten zijn te koop bij ‘t 
Barretje Kinheim sporthal Bever-
wijk, Intersport Veldhuis beide te 
Beverwijk. In Velsen-Noord bij Ar-
xhoek Electronics en Totaal Gemak 
Rozing. Voor meer informatie over 

De Mel start musicalclub
Velsen-Noord - Woensdag 19 
maart is de musicalclub voor kinde-
ren van groep 3 tot en met groep 8 
van start gegaan in buurtcentrum de 
Mel in Velsen-Noord, maar kinderen 
kunnen zich hier nog bij aansluiten. 
Onder begeleiding van drie enthou-
siaste docenten wordt er gedanst, 
gezongen en toneel gespeeld. Pe-
ter, Henry en Irene gaan de cursis-
ten klaarstomen om een knallende 
musical neer te zetten. De musical 
wordt in twee blokken van tien les-
sen ingestudeerd: een blok van tien 

lessen voor de zomervakantie en 
een blok van tien lessen na de zo-
mervakantie. De musicalclub wordt 
afgesloten met een spetterend op-
treden. De gehele musicalclub kost 
110 euro (55 euro voor de zomerva-
kantie en 55 euro na de zomerva-
kantie). Iedereen kan zich aanmel-
den voor de musicalclub dus vraag 
gerust je vriendje of vriendinnetje 
mee! 
Aanmelden of informatie bij buurt-
centrum de Mel. telefoon 0251-
210050.

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Na 27 speelweken 
heeft Martin van der Neut zijn eer-
ste plaats in de eredivisie verder ver-
stevigd. Ondanks het feit dat Martin 
regelmatig punten verspeelt weet 
hij zijn voorsprong op Albert Mol te 
behouden. Martin leidt de eredivisie 
nu met 81 punten uit 26 wedstrij-
den en wordt gevolgd door Albert 
Mol met 68 punten uit 23 wedstrij-
den. Vlak achter Albert staat Arend 
van Vierzen op de derde plek met 63 
punten uit 26 wedstrijden. 
In de eerste divisie staat Ernst Aus-
ma nu zo ver voor dat hij niets meer 
te vrezen heeft voor zijn andere te-
genstanders: hij heeft nu 78 punten 
uit 27 wedstrijden. Dries Pover heeft 
met zijn 42 punten uit 25 wedstrij-
den de tweede plaats in handen, 
Guido Meijer staat derde met 37 
punten uit 23 wedstrijden. 
Martin de Vreugd is begonnen met 

een inhaalslag in de tweede divi-
sie en loopt op het moment nog 
15 punten achter op koploper John 
Roskam. John, die in een directe 
confrontatie met Martin twee weken 
geleden nog wist te winnen, moest 
het vorige week met een gelijk spel 
doen. John ligt dus op kop met 69 
punten uit 27 wedstrijden, gevolgd 
door Martin met 54 punten uit 22 
wedstrijden. Op de derde plaats 
staat Henk Arisz met 36 punten uit 
24 wedstrijden.

Iedere dinsdagavond vanaf 19.30 
uur is een ieder welkom bij Full 
Speed Darts in Clubhuis de voltref-
fer aan de Tolsduinerlaan. Kosten 
van het lidmaatschap zijn 32,00 eu-
ro per seizoen. Kijk voor meer infor-
matie op: www.svfullspeed.nl of bel 
Mark van Loon, tel. 0255-534876,   
e-mail: fullspeeddarts@quicknet.nl

Marco Wellinga

Schaakclub Kijk Uit
Marco Wellinga boekt 
derde overwinning op rij
IJmuiden - In een opnieuw druk 
bezochte speelzaal deed Marco 
Wellinga prima zaken. Hij haalde 
zijn oude loper-dame truc van stal 
en ditmaal liep Pieter Rebel in de 
val. Iemand die ook voor de derde 
maal iets op het bord zag verschij-
nen was Gizem Erdogan. Tegen 
Niels Verduijn besloot zij met twee 
torens jacht te gaan maken op de 
koning van Niels en tot haar verba-
zing had ze Niels matgezet.
Mark Scholten deed dat anders. 
Met een wel hele mooie zet werd 
de koning van Wim Dijkman mat-
gezet. Ramon Wonink vergat remise 
te maken tegen Thomas Rebel. Met 
twee torens kreeg hij gelegenheid 
om op de zevende rij te komen en 
eeuwig schaak te forceren. Ramon 
deed dat niet, verbrak de verbinding 
tussen zijn beide torens en Thomas 
profiteerde optimaal.
Koen van de Velde brak met een 
slim zetje het verzet van Barry 
Broek. Een röntgenschaakje bete-
kende torenruil waardoor Koen een 
vrijpion creëerde. Jared van der Zee 
boekte haar eerste zege op de club. 
Nadat tegenstander Cory van Bel-
len diverse kansen had gekregen, 

liep hij mat achter de paaltjes. In de 
broederstrijd tussen Tom en Arman-
do Noordzij onderging Tom hetzelf-
de lot.
Menno Jaspers had een stuk meer 
in het eindspel, maar zijn koning 
werd door Daan Koetzier steeds 
verder in de hoek gedreven. Toen de 
toren erbij kwam was het pleit be-
slecht. Gregory van den Ende zat 
op hete kolen deze avond. Om acht 
uur had hij een afspraak dus pro-
beerde hij zo snel mogelijk een be-
slissing forceren tegen Roelof Stik-
ker. Maar met schaken is haasti-
ge spoed zelden goed, zodat Roe-
lof met de eer ging strijken. Maurits 
van Rees kwam beter uit de opening 
dan Ingmar Visser, maar in het mid-
denspel ging het alweer gelijk op. In 
het eindspel creëerde Ingmar een 
vrijpion die de winst veilig stelde.
De andere uitslagen zijn: Thomas 
Otte - Marnix van der Bijl 0-1, Vin-
cent Geschiere - Erin Lucassen 1-
0, Boy Wu - Fanuel de Klark 1-0, 
Ben Eppink - Roland de Bruin 0-1 
en Thomas Lichtendaal - Anne Dijk-
man 1-0.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl. 
Informatie: telefoon 0255-535743.

Goede winst volleybal
bij Smashing Velsen
IJmuiden - Afgelopen week heb-
ben de heren van het eerste team 
van de enige echte volleybalclub 
bij Smashing Velsen laten zien dat 
ze thuis horen in de eerste klasse. 
Tegenstander was de nummer drie 
Phoenix uit Beverwijk en deze strijd 
werd met 4-0 gewonnen. Hierdoor 
is een tweede plaats bijna zeker en 
dus de promotie/degradatiewed-
strijden voor naar de eerste klasse 
ook. In de eerste klasse gaat het wel 
sneller maar met een goede buiten-
aanvaller zoals B. de Jong laat zien 
zal dit team ook daar heel wat wed-
strijden kunnen winnen. Niet alleen 
het eerste team van de heren speelt 
goed volleybal, ook het derde team 
doet dit. 
Met wat jeugdige bravoure en elan 
is dit toekomstteam gereed voor een 
kampioenschap volgend jaar. Vrij-
dag werd er wel verloren met 3-1 
van de koploper maar qua passie en 
strijdlust kan dit team op technisch 
vlak zeker groeien.

Dames 2 blijft ook goed stabiel in de 
tweede klasse waar dames1 volgend 
jaar zeker ook in gaat spelen. Ook 
hier de gelukkige omstandigheden 
dat met heel wat talenten een leuk 
toekomstig kampioenenteam kan 
worden geformeerd. Bij de jeugd 
was er een domper voor de meiden 
B1. De opgaande lijn richting het 
kampioenschap werd onderbroken 
door een verlies met 2-1 tegen Ro-
da’23 uit Amstelveen. Nu is dit team 
afhankelijk van andere wil het nog 
eerste worden. Maar het positieve is 
dat dit team zeker in de toekomst al-
leen maar sterker kan worden.
Ook de recreanten bij Smashing 
Velsen spelen goed en leuk volley-
bal. Een team van de donderdag-
avondtraining won zowaar een toer-
nooi in de Spaarnehal! 
De prijs? Een bord vol snacks en de 
eer natuurlijk. Ook geïnteresseerd 
in volleybal? Van klein tot groot elk 
niveau, in de zaal of op het strand? 
Kijk op www.smashingvelsen.nl.

H. Kooyman met 53674 punten. 3. de 
heer R van Henten met 53634 pun-
ten. Marsen: 1. de heer C. Harms 
met 43 marsen. Volgende week kan 
er weer worden geklaverjast en wel 
op vrijdag 21 maart in de kantine 
van StormvogelsTelstar aan de Zui-
derkruisstraat 72 in IJmuiden. 

De aanvang is om 20.00 uur. Bel voor 
meer informatie naar 0255-513826, 
06-34040940 of mail hj.retz@quick-
net.nl.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 15 maart 
was er bij sportvereniging Full 
Speed  afdeling klootschieten weer 
persoonlijk gooien en gewoon team-
gooien.
Voor het gewoon gooien waren drie 
teams van drie personen aanwezig 
voor de loting. Team 2 met Jan Sch., 
Lina en Elly wonnen deze wedstrijd 
met 75 schoten en 32 meter. Team 1 
met Lia, Cor en Cees werden twee-
de  met 80 schoten en 42 meter. 
Team 3 met Willem Kr., 
Sonja en Joke werden derde met 84 
schoten en 21 meter. Er waren geen 
punten te verdienen deze keer. 
De andere spelers kozen voor het 
Persoonlijk Kampioenschap en stre-
den tegen elkaar. Voor de straat-
baan had Nico maar 18 schoten en 
13 meter nodig en werd hij daarmee 
eerste. Tweede werd Jan St. met 21 
– 14. Derde werd Dirk met 22 – 108. 
Vierde werd Ton met 25 – 5. Vijf-
de werd Bertus met 26 – 46. Zes-
de werd Dries met 27 – 75. Zeven-
de werd Harm met 27 – 28. Achtste 
werd Bianca met 29 – 49. Niemand 
gooide in de dertig, u ziet dat de 
prestatie steeds beter wordt.
De Bosbaan was goed te doen om-
dat het de hele dag droog was en 
er geen modder was te zien. Hier 
maakte Dirk een gouden greep door 
maar negen worpen en 11 meter 
(een record) te gooien en eerste te 
worden. Tweede werd Nico met 12 
– 63. Derde werd Ton met 12 – 36. 

Vierde werd Bianca met 12 – 30, 
heel knap gedaan. Vijfde werd Jan 
St. met 13 – 29. Zesde werd Dries 
met 13 – 2.  En zevende werd Harm 
met 14 -45. Achtste werd Bertus 
met 15-44. Ook hier zie je verbe-
tering van het gooien en dat komt 
door het vele doen. 
Op de agenda staat op zaterdag 22 
maart, niet met eieren gooien maar 
om eieren gooien. Het eerste team 
krijgt twintig eieren ,het tweede 
team zestien en de rest krijgt tien 
eieren om de Paasdagen goed door 
te komen. Wilt u ook een eitje tikken 
bel dan Nico Prins via 0255 -518648 
of  Ton Boot via 0255 – 510085 of 
kijk op www.svfullspeed.nl

Mascotte bij Ajax-Willem II
Lars en Jeffrey debuteren 
in Amsterdamse Arena
IJmuiden -Lars Vlieland en Jeffrey 
Prinsse hebben zondag op 8-jarige 
leeftijd hun debuut gemaakt in een 
volle Amsterdam Arena. Beide spe-
lers uit de F1 van vv IJmuiden wa-
ren als mascotte uitgenodigd bij de 
wedstrijd Ajax – Willem II (4-1).
Na de laatste week erg slecht te 
hebben geslapen, was het dan zo 
ver. Met respectievelijk Emanuelson 
en Vertonghen mochten zij hand in 
hand het speelveld betreden. Vlak 
voor de rust moesten beide atle-
ten zich weer melden in de kleed-
kamer, om in de rust weer aan te 
treden  voor de ‘shoot outs’. Onder 
aanvoering van de swingende klan-
ken van René Froger en een stadion 
vol toeschouwers (waar de jongens 
niets van gemerkt hebben), moch-
ten ze los gaan op de junioren kee-
pers van Ajax. De onderlinge sco-
res lagen erg dicht bij elkaar. Na het 
missen van de eerste, scoorden bei-
den twee van de drie maal. Volgens 
Jeffrey had dit te maken met de erg 

lichte ballen in de Arena, wat werd 
bevestigd door Lars! 
Nadat de tweede helft aandach-
tig was aanschouwd, en de nodige 
presentjes waren ontvangen, was 
het tijd om huiswaarts te keren en 
het hele gebeuren even te laten be-
zinken. Na heerlijk te hebben ge-
slapen, was er maar een conclusie:  
dit was weer een van die dagen die 
deze mannen nooit meer zullen ver-
geten. 

Tweede van links is Lars Vlieland, 
derde van rechts is Jeffrey Prinsse, bij 
hun voetbaldebuut in de Arena

Brokstukken in het WT
IJmuiden - Donderdag 20 maart, 
20.30 uur speelt Brokstukken ‘Rode 
Dwerg’ in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 in IJmuiden.
 Een rode dwerg is een ster. Rode 
dwergen zijn zo lichtzwak dat geen 
enkele met het blote oog te zien is. 
Toch zal hij langer schijnen dan wel-
ke andere ster dan ook. Naar ver-
wachting zo’n 100 miljard jaar. Wat 
er daarna gebeurt, weet niemand.
Drie mannen in een kale ruimte, 
wachtend op hun beurt. Het wach-
ten duurt lang. Het is onduidelijk 
waarop de mannen wachten. Maar 
ze zijn er zeker van, dat wanneer ze 

aan de beurt komen, het dan fan-
tastisch zal zijn. Overweldigend. Hoe 
vul je de tijd? En hoe zorg je ervoor 
dat je niet teveel wordt afgeleid? 
Je weet niet wanneer het je beurt 
is. Je zal het moment maar mis-
sen. De mannen van Brokstukken 
(Arjan Smit, Chris King Perryman, 
Korneel Evers) spelen alweer hun 
tweede programma. Fysieke humor, 
muzikaliteit, absurditeit en theatra-
liteit zullen niet ontbreken. In ‘Ro-
de Dwerg’ nemen zij u mee in een 
avondvullend verhaal. Zie ook www.
harrykies.nl. Toegang 11 euro, met 
WT-pas 9 euro.

De mannen van Brokstukken


