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Winterse Paasdagen
Velsen-Zuid - Het had een gezellig terrasje moeten zijn met Pasen, bij restaurant De Platanen bij recreatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude. Maar de stoelen bleven leeg. Slechts sommigen kozen ervoor een frisse neus te halen in 
deze winterse omstandigheden en voor de broers Dunccan en Jorit de Weerdt was de vuurkorf die bij het restau-
rant op het terras stond dan ook zeer welkom. Voor veel kinderen was de sneeuw juist één groot feest. Zoals voor 
Ashwin en Isabella op de foto hieronder, die zich in de duinen kostelijk vermaakten in de witte wereld.

Dode bij brand
IJmuiden - Dinsdag is rond half elf ‘s ochtends brand ontstaan in een pand 
in de Frogerstraat. In het pand wonen meerdere mensen. Bij deze brand is 
een 27-jarige bewoner omgekomen. Acht andere bewoners zijn opgevan-
gen door de gemeente Velsen. De brandweer heeft de brand geblust. De 
politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. (foto: www.
reinderweidijk.nl)

Samen een eitje schilderen
Velsen-Noord - De peuters van speelzaal Pinokkio in Velsen-Noord gin-
gen vorige week op bezoek bij de ouderen van wooncentrum De Schulpen. 
Samen schilderden ze paaseieren en dat werd zowel door de peuters als de 
ouderen zeer op prijs gesteld.

Aannemer lost parkeerprobleem op

Auto kan het dak op
IJmuiden - Bij Bouw- en Aanne-
mingsbedrijk K.W. Ton aan de Krom-
houtstraat houden ze wel van een 
geintje. De redactie van deze krant 
werd vorige week gebeld met de 
melding dat deze aannemer het 
plaatselijke parkeerprobleem  had 
opgelost door op het dak te parke-
ren. 
Een knalrode auto op het dak was 
die woensdagmiddag het bewijs. In 

de personeelskantine werd dit gein-
tje met veel beschuldigingen over 
en weer verduidelijkt. Het was al-
lemaal begonnen met Lars die de 
fiets van stagiair ‘Jeroentje’ aan het 
plafond wilde hangen. Daarbij brak 
het fietssleuteltje, waar Jeroen na-
tuurlijk niet zo blij mee was. Jeroen 
hoefde zijn rugbyvrienden echter 
niet te hulp te roepen, want zijn col-
lega’s vonden dit een mooie aanlei-

ding om Lars eens te pakken te ne-
men. Met kraanhulp van Van Duy-
venbode werd de bolide van Lars 
op het dak gehesen. Daar stond 
het vervoermiddel twee dagen. Lars 
mocht die dagen gebruik maken 
van de bus.

Gelukkig stuurden zijn collega’s 
Lars niet letterlijk het dak op, alleen 
zijn auto. (Karin Dekkers) 

Een akkefietje tussen collega’s Jeroen (links) en Lars van Bouw- en Aannemingsbedrijf K.W. Ton eindigde hoog (op 
het dak)

Kinderkermis op 
basisschool Het Kompas
IJmuiden - Op zaterdag 29 maart 
wordt van 10.00 uur tot 15.00 uur 
weer de tweejaarlijkse kinderkermis 
gehouden op locatie West aan de 
Stephensonstraat 70a. 
De kinderkermis wordt georgani-
seerd door de ouderraad in samen-
werking met het team van Het Kom-
pas. 
De opbrengst van de kermis is be-
stemd voor spel- en leermiddelen. Op 
de kermis kan iedereen zich uitleven 
bij onder andere het sjoelen, muis-
vangen, doelschieten, stokvangen of 
uw behendigheid testen bij de gaten-
kaas. Even een gokje wagen bij het 
enveloppenspel en natuurlijk bij het 
rad van avontuur. Verder kunt u nog 
rondneuzen op de rommelmarkt. 

Ook kunnen de kinderen zich weer 
laten schminken. Voor de inwendige 
mens zijn er poffertjes, een suiker-
spin, broodjes ham en kaas en een 
haringkraam. Uiteraard is er ook kof-
fie, thee, limonade en koek. In de we-
ken voorafgaande aan de kinderker-
mis zijn door onze leerlingen 5500 lo-
ten verkocht. De trekking vind plaats 
op vrijdag 28 maart. De hoofdprijs is 
een Nintendo DS. Aan het eind van 
de kinderkermis, om 15.00, uur wordt 
de uitslag van de loterij bekend ge-
maakt. 

De ouderraad nodigt iedereen van 
harte uit om op zaterdag 29 maart 
naar het Kompas aan de Stephen-
sonstraat 70a te komen.

Opening speeltuin de Speelhoek
IJmuiden - Zondag 30 maart opent 
Speeltuin de Speelhoek zijn hekken 
weer. 
In de wintermaanden hebben de 
medewerkers hard gewerkt om de 
speeltuin weer speelklaar te maken 
voor het zomerseizoen.
Deze middag wordt muzikaal om-
lijst door zangeres Wendy en voor 

de kinderen is er een springkussen. 
Tevens is er een rad van fortuin met 
mooie prijzen. De tuin gaat om 13.00 
uur open en de entree bedraagt 50 
cent. Een gezinsabbonement kost 
20,00 euro. De Speelhoek is te vin-
den aan de Orionweg 700 in IJmui-
den, telefoon 0255-537990 of 0255-
515248.

‘Floddertje’ in 
Witte Theater
IJmuiden - Zondag 30 maart om 
14.30 uur speelt Stella Den Haag/
Convoi Exceptionnel de jeugdvoor-
stelling ‘Floddertje’ in het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
‘Floppertje’ gaat over het geklieder 
van kinderen en het voortduren-
de gevecht van peuters en kleuters 
met de schijnbaar vanzelfsprekende 
dingen om hen heen. Een onvoor-
spelbaar verhaal over een heel vies 
meisje dat met best goede bedoe-
lingen een chaos creëert met spag-
hettisaus, ontbijt op bed, toiletbor-
stels, verjaardagstaarten en wasta-
bletten. ‘Floppertje’ is een slapstick-
achtige voorstelling. Zie ook www.
stipproducties.nl. Toegang 7 euro.

Bingo en loterij
IJmuiden - In speeltuin De Veili-
ge Haven wordt zaterdag 29 maart 
een bingo- en loterij-avond gehou-
den. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Woont u in IJmuiden en 
heeft u geen vervoer dan kunt u 
contact opnemen met 0255-527010 
of 0255-518077. De opbrengst is 
voor de speeltuin om weer leuke 
speeltoestellen te kopen voor de 
jeugdige bezoekers van de Veilige 
Haven. 

Om te zingen 
naar de kerk
IJmuiden - Op zaterdag 29 maart 
is er weer een avond ‘Om te zingen 
naar de kerk’ in de Ichthuskerk aan 
de Snelliusstraat 40 in IJmuiden. 
Jan Schotvanger leidt de samen-
zang. Ary Rijke bespeelt het orgel. 
De avond begint om 19.30 uur en de 
kerk is om 19.00 uur open. 

IJmond Popprijs 2008
IJmuiden - Op tweede paasdag 
heeft in het Witte Theater in IJmui-
den de eerste voorronde plaats ge-
vonden van de IJmond Popprijs. 
In een goed gevuld theater traden 
zes bands op, die streden om twee 
plaatsen in de finale van de IJmond 
Popprijs.
Uiteindelijk wist de jury twee bands 
uit te zoeken die in de finale terug 
te zien zijn. De IJmuidense bands 
Pound en Grumble kwamen daar 
het meest voor in aanmerking vol-
gens de jury. De eerste omdat ze 

een professionele uitstraling had-
den en met hun metalcore iedereen 
overtuigden. De tweede vanwege 
hun presentatie.
De volgende voorronden worden 
gehouden op 5 april in de Lageweg 
in Wijk aan Zee en op 12 april in de 
Nozem en de Non in Heemskerk.
De IJmond Popprijs is een initiatief 
van Beeckestijn Pop en stichting 
Kunst & Cultuur Beverwijk en wordt 
mogelijk gemaakt door de gemeen-
te Velsen, Beverwijk, Heemskerk en 
Corus.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank 
introduceert 
de Rabo 
Opbouwhypotheek.

Zie advertentie elders in deze krant

LCD schermen vanaf 399,-
Internet prijzen!!!

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

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

uw audiospecialist!

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

In de nacht 
van zaterdag 
op zondag 
gaat de 
zomertijd weer in!

Marktplein 17
IJmuiden
tel. 0255-515668

Klok vooruit
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Vele Velsense families kennen deze plek met 
de bowlingbaan De Planeet, waar menige 
verjaardag, huwelijksfeest en kinderpartij gevierd 
werd. Op deze markante IJmuidense plek is 
dinsdag 25 maart officieel de bouw gestart van 
appartementencomplex met 47 huurwoningen voor 
senioren. 

Naar verwachting zal het complex na de zomer 
van 2009 worden opgeleverd. Samen met het al 
bestaande appartementencomplex bij de Sint 
Pieterskerk, de seniorenwoningen aan de oostzijde 
van het woon/zorgcomplex de Moerberg en de 
bouwplannen in het nabij gelegen Stadspark krijgt 
ook dit deel van  IJmuiden een facelift. 

De Planeet

Aannemingsbedrijf  BAM Wegen b.v. start 
maandag 31 maart 2008, in opdracht van de 
gemeente Velsen, met de reconstructie van de 
kruispunten Zonbastion /Velserbroekse Dreef 
en Lange Maad / Velserbroekse Dreef. Op het 
kruispunt Zonbastion / Velserbroekse Dreef 
wordt een rotonde aangelegd. Om al deze 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt 
het gehele gebied afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Het verkeer wordt door middel van 
bebording omgeleid. Op bijgevoegde tekening 
staan de omleidingen en de bereikbaarheid van 
het winkelcentrum aangegeven.
De werkzaamheden duren ongeveer acht weken, 
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeersmaatregelen doorgaand verkeer 
richting centrum Velserbroek
In verband met deze werkzaamheden worden de 
volgende verkeersmaatregelen genomen:
• Het doorgaande verkeer vanaf Santpoort richting 

winkelcentrum en achterliggende wijken zal 
worden omgeleid via de De Kamp, rechtsaf Grote 
Buitendijk, rechtdoor rotonde Grote Buitendijk, 
rechtsaf Aletta Jacobsstraat.

• Het doorgaande verkeer vanaf de Broekeroog 
richting winkelcentrum en achterliggende wijken 
wordt omgeleid via de De Kamp, linksaf Grote 
Buitendijk, rechtdoor rotonde Grote Buitendijk, 
rechtsaf Aletta Jacobsstraat.

• Het doorgaande verkeer vanaf Haarlem richting 
winkelcentrum zal worden omgeleid via de 
Vlietweg, Westbroekerweg, rechtsaf rotonde 
Westbroekerweg / Velserbroekse Dreef, linksaf 
Dammersboog, linksaf Vromaadweg.

Fietsers en voetgangers worden om het werk geleid.

Connexxion; omleiding en halteplaatsen 
lijndiensten 4 en 73 
Lijndienst 4
• wordt omgeleid vanaf Santpoort via De Kamp, 

rechtsaf Grote Buitendijk, rechtdoor rotonde Grote 
Buitendijk, rechtsaf Aletta Jacbstraat, linksaf 
Vromaadweg via de normale route. En vanaf 
Haarlem vice versa. De halteplaatsen aan de Lange 
Maad worden verplaatst naar de rotonde Grote 
Buitendijk / Lange Maad, en de halteplaatsen 
aan het Zonbastion worden verplaatst naar de 
Vromaadweg / Aletta Jacobsstraat.

Lijndienst 73
• wordt omgeleid vanaf Santpoort via de 

Velserbroekse Dreef, rechtsaf Ambachtsweg, linksaf 
Zadelmakerstraat, linksaf Mandenmakerstraat, 
linksaf Rijksweg, linksaf Schenkeldijk, rechtsaf 
Vlietweg en vanuit Haarlem vice versa. De 
halteplaatsen aan de Westbroekerweg worden 
verplaatst naar de Westlaan / Rijksweg en einde 
Florapad / Zadelmakerstraat, de halteplaatsen 
winkelcentrum worden verplaatst naar de 
Ambachtsweg / Velserbroekse Dreef.

Veiligheid en overlast
Gelet op de veiligheid verzoeken wij de 
weggebruikers nadrukkelijk om zich te houden aan 
de tijdelijke verkeersmaatregelen die tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden worden ingesteld. 
Aan de ouders c.q verzorgers van de schoolgaande 
kinderen het verzoek om in verband met de 
verkeersdrukte de kinderen er op te attenderen dat 
er meer verkeer door de straten zal rijden.
Wij proberen de overlast van de werkzaamheden 
zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen deze niet 
geheel uitsluiten. Wij danken u hartelijk voor uw 
begrip en uw medewerking.

Reconstructie kruispunten 
winkelcentrum Velserbroek

V.l.n.r. de heer T. Kuné, directeur Woningbedrijf Velsen, de heer K. Ockeloen, wethouder gemeente Velsen en de 
heer C. Mooy, directeur Panagro Vastgoedontwikkeling B.V.

Na de bouwvakantie 2008 start de gemeente 
Velsen met de herinrichting van de Langemaad 
en delen van de Kromme Driemaad en het 
Tarweland. 

Op donderdag 3 april 2008 wordt in “Het Kruispunt”, 
Zon Bastion 3 te Velserbroek een inspraakavond 
gehouden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (zaal 
open vanaf 19.15 uur) met een informatief gedeelte, 
waarin een toelichting op de plannen wordt gegeven 
en vragen kunnen worden gesteld. Hierna volgt het 
formele gedeelte, waarin kan worden ingesproken.

Informatie over het voorstel is te vinden in 
het inspraakdocument en de bijbehorende 
ontwerptekening. Deze zijn in te zien op de 
gemeentelijke website www.velsen.nl. Tevens liggen 
deze stukken van 27 maart tot en met 25 april 2008 ter 

inzage bij de volgende adressen: 
• de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 
uur tot 16.00 uur en op donderdag van 18.00 uur tot 
20.00 uur;

• de vestiging van de Openbare Bibliotheek aan 
het Vestingplein 58 te Velserbroek, tijdens de 
gebruikelijke openingstijden.

Mondelinge reacties kunnen tijdens de inspraakavond 
gegeven worden. Ook schriftelijke reacties kunnen 
worden afgegeven tijdens de inspraakavond of tot en 
met 25 april 2008 worden ingediend bij het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 
AL IJmuiden. Zowel van de mondelinge als van de 
schriftelijke reacties wordt verslag gemaakt. Daarna 
vindt nadere besluitvorming plaats door het college 
van B&W.

Inspraakavond herinrichting 
Langemaad, Kromme 
Driemaad en Tarweland

Het college van burgemeester & wethouders heeft 
de gemeenteraad inzicht gegeven in hoe de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het 
afgelopen jaar in Velsen is verlopen. Ze rapporteert 
de gemeenteraad jaarlijks over de uitvoering van de 
Wmo.
De conclusies over 2007 zijn positief. Het is duidelijk 
dat de inwoners van Velsen de weg naar het 
Wmo-loket hebben gevonden. Ook zijn de 
bezoekers van het Wmo-loket tevreden over de 
behandeling van hun aanvragen, de bereikbaarheid 
van de gemeente en de manier waarop zij worden 
geholpen. Het college ervaart de afstemming met 
de Wmo-raad als zeer waardevol. In deze raad zitten 

organisaties op het gebied van wonen, welzijn en 
zorg.
Er zijn natuurlijk nog wel een paar verbeterpunten. 
Zo blijkt er nog weinig gebruik gemaakt te worden 
van de mogelijkheid tot een persoonsgebonden 
budget (PGB). Voor wat betreft de hulp bij 
het huishouden lopen de afspraken met de 
zorgaanbieders nog niet zoals het college dit graag 
zou zien. Landelijk bleken er grote verschillen van 
inzicht te bestaan bij het bepalen van de noodzaak 
van hulp bij het huishouden. Zo ook in Velsen. 
Onlangs zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt 
met de vier zorgaanbieders waar de gemeente 
Velsen een contract mee heeft.

Positieve rapportage 
Wmo in Velsen 

Als je woont of werkt in de gemeente Velsen, 
een goede conditie hebt en tussen de 18 en 40 
jaar oud bent, is de brandweer Velsen op zoek 
naar jou!
Wil je interessant en uitdagend vrijwilligerswerk 
doen binnen een enthousiast team? De vrijwillige 
brandweer Velsen heeft plaats voor meerdere 
nieuwe vrouwelijke en mannelijke collega’s. Bij de 
brandweer Velsen zijn zowel beroepsmedewerkers 
als vrijwilligers in dienst. Deze vrijwilligers hebben 
hun uitrukbasis op twee kazernes; één in Velsen 
Zuid en één in IJmuiden (Zeewijk). De naam 
vrijwilliger wordt gebruikt, maar dit betekend zeker 
geen vrijblijvendheid! Nadat je bent aangenomen 
krijg je een opleiding en neem je deel aan 
oefeningen. Naast een vaste onkostenvergoeding 
per maand wordt je betaald voor de uren waarop je 
werkelijk actief wordt ingezet. 

Voorlichtingsavond

Als je geïnteresseerd 
bent, kom dan naar 
de voorlichtingsavond 
op woensdag 9 april 
om 19.30 uur in de 
brandweerkazerne 
aan de ’s Gravenlust 35
in Velsen-Zuid. 

Je kunt je opgeven via 
afd.brandweer@velsen.nl.
Een sporttest zal 
plaatsvinden op dinsdag 
22 april om 16.00 uur 
in het Polderhuis in 
Velserbroek.

Vrijwilliger bij de brandweer Velsen

Voor het verplaatsen van een telecommunicatiepunt 
voor de nieuwbouw op het terrein van de Binnenhaven 
(voormalig Kg-terrein) is het noodzakelijk dat aan de 
westkant van de Zeeweg, tussen de Lorentzstraat en 
de Groeneweg, werkzaamheden in de weg worden 
uitgevoerd. 

In verband met het uitvoeren van de bovengenoemde 
werkzaamheden wordt in opdracht van KPN 

telecom op maandag 31 maart 2008 een tijdelijke 
verkeersregelinstallatie geplaatst. Tevens zal de 
aansluiting Tussenbeeksweg op de Zeeweg tijdelijk 
worden afgesloten. De voetgangers aan de westzijde 
worden tijdelijk via een noodtrottoir omgeleid. 
Aansluitend wordt er een strook asfalt van 1 meter 
over een lengte van 50 meter opgebroken waarna de 
nieuwe kabels gelast worden. De werkzaamheden 
duren naar verwachting drie weken. 

Verkeersmaatregelen 
Zeeweg IJmuiden
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INSPRAAKAVOND HERINRICHTING LANGEMAAD, 
KROMME DRIEMAAD EN TARWELAND

Na de bouwvakantie 2008 start de gemeente Velsen met de herinrichting 
van de Langemaad en delen van de Kromme Driemaad en het Tarweland.

Op donderdag 3 april 2008 wordt in ‘Het Kruispunt’, Zon Bastion 3 te 
Velserbroek een inspraakavond gehouden. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur) met een informatief gedeelte, 
waarin een toelichting op de plannen wordt gegeven en vragen kunnen 
worden gesteld. Hierna volgt het formele gedeelte, waarin kan worden 
ingesproken.

Informatie over het voorstel is te vinden in het inspraakdocument en 
de bijbehorende ontwerptekening. Deze zijn in te zien op onze website 
www.velsen.nl. Tevens liggen deze stukken van 27 maart tot en met 
25 april 2008 ter inzage bij de volgende adressen:
- de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag 
van 18.00 tot 20.00 uur;

- de vestiging van de openbare bibliotheek, Vestingplein 58 te 
Velserbroek, tijdens de gebruikelijke openingstijden.

Mondelinge reacties kunnen worden gegeven tijdens de inspraakavond.
Schriftelijke reacties kunnen worden afgegeven tijdens de inspraakavond 
of tot en met 25 april 2008 worden ingediend bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Zowel van de 
mondelinge als van de schriftelijke reacties wordt verslag gemaakt. 
Daarna vindt nadere besluitvorming plaats.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-56-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het veranderen en 

vergroten van een bedrijfsgebouw
BP-57-2008 IJsseltjalk 5 te Velserbroek; het veranderen en vergroten 

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

groten van een woning met een uitbouw
BP-59-2008 Burgemeester Weertsplantsoen 6 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een woning met een 
uitbouw en een dakterras

BP-60-2008 Zandvoortstraat 69 te IJmuiden; het veranderen en ver-
groten van een bedrijfsgebouw

BP-61-2008 Middenhavenstraat 54 te IJmuiden het veranderen van 
een bedrijfsgebouw

BP-62-2008 Rembrandtlaan 47 te IJmuiden; het plaatsen van gevel-
reclame

BP-63-2008 Dreefplantsoen 14 te Santpoort-Noord; het veranderen 
en vergroten van de 1e verdieping van een woning

BP-64-2008 Frans Naereboutstraat 45 te IJmuiden; het veranderen en 
vergroten van de 1e verdieping van een woning

BP-65-2008 Kanaalstraat 19 te IJmuiden; het veranderen van een 
woning i.v.m. catering aan huis

BP-66-2008 Buitenhuizerweg 2 te Velsen-Zuid; het veranderen van 
het centrumgebouw

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:
B1-2-2008 Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; het veranderen en ver-

groten van een hotel

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-77-2008 Reigersbossenlaan 48 te IJmuiden; het legaliseren van 

een dakkapel (voorgevel)

BL-78-2008 Hofdijklaan 10 te Driehuis; het veranderen en vergroten 
van een woning met een uitbouw en het veranderen van 
de achtergevel

BL-79-2008 Eyndenhoefflaan 2 te Santpoort-Noord; het plaatsen van 
een erfafscheiding (achterzijde)

BL-80-2008 Reigersbossenlaan 30 te IJmuiden; het plaatsen van een 
dakkapel (achterzijde)

BL-81-2008 Jagtlustlaan 5 te Santpoort-Zuid; het veranderen en ver-
groten van een woning met een erker, een uitbouw en 
een dakkapel

BL-82-2008 Brederoodseweg 2 te Santpoort-Zuid; het plaatsen van 
een erfafscheiding

BL-83-2008 ’s Gravenlust 35 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 
naamzuil

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

WELSTANDSVERGADERINGEN

Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan de Commissie 
Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 
13.00 uur) van 3 april 2008.
B1-1-2008 Scheldestraat 93 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een bovenwoning met een uitbouw
BL-36-2008 Heirweg 11 te Velsen-Noord; het oprichten van een berging
BL-39-2008 Molenveltlaan 18 te Santpoort-Noord; het oprichten van 

een garage/berging
BL-45-2008 Planetenweg 62 te IJmuiden; het plaatsen van 2 rolluiken
BL-68-2008 Scheldestraat 101 te IJmuiden; het plaatsen van een 

naamzuil
BP-48-2008 Wüstelaan 68 te Santpoort-Zuid; het oprichten van een 

minipaarden fokbedrijf
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 veranderen 

van de voorgevel (nr. 29) en het vergroten van de 2e ver-
dieping van 2 woningen (nrs. 29 en 29A)

BP-59-2008 Burgemeester Weertsplantsoen 6 te Santpoort-Noord; 
het ver anderen en vergroten van een woning met een 
uitbouw en een dakterras

Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente 
Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop 
alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERPBESLUIT MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
monumentenvergunning te verlenen voor:
MO-26-2007 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het slopen van een voor-

malige smederij (rijksmonument)

Conform het bepaalde in artikel 14a van de woningwet liggen de stukken 
welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit bij het bureau Vergun-
ningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken 
ter inzage van 28 maart t/m 8 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.

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-4-2008 Linie 32 te Velserbroek; het legaliseren van een berging
BL-5-2008 Linie 32 te Velserbroek; het oprichten van een afdakje 

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

van een woning met een uitbouw
BL-24-2008 De Ruyterstraat 24 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning met een uitbouw
BL-31-2008 Nachtegaallaan 13 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van een woning en een berging
BL-44-2008 Zwaanstraat 35 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een erker en het veranderen van de 
voorgevel

BL-53-2008 Spanjaardsberglaan 3 te Santpoort-Noord; het plaatsen 
van een dakkapel (voorzijde)

BP-277-2007 Ver Loren van Themaatlaan 15 te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van een steiger op het dak van de oost-tribune (tijdelijk)

BP-346-2007 Middenduinerweg 78 te Santpoort-Zuid; het oprichten 
van een berging/garage

BP-361-2007 Bickerlaan 69 te Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van de 2e verdieping van een woning

BP-362-2007 Strandweg 2F te IJmuiden; het veranderen van de voor-
gevel van een bedrijfsgebouw

BP-10-2008 Lange Nieuwstraat ongenummerd te IJmuiden; het plaat-
sen van 2 zeecontainers t.b.v. onderhoud nrs. 12 t/m 178 
en 252 t/m 420(tijdelijk)

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-17-2008 Wouwenkoplaan 5 te IJmuiden; het slopen van een 

schoolgebouw
SL-20-2008 Parlevinkerstraat 29 te Velsen-Noord; het slopen van een 

verbindingsgang
SL-21-2008 Wijkermeerweg 10 te Velsen-Noord; het slopen van een 

woning met bedrijfsruimte
SL-24-2008 Wijkerstraatweg 80 te Velsen-Noord; het slopen van een 

kantoorpand
SL-25-2008 Wijkerstraatweg 80 te Velsen-Noord; het slopen van een 

kantoorpand en opslagruimte
SL-26-2008 Eendrachtsstraat 30 to te Velsen-Noord; het slopen van 

twee opslagruimtes
SL-27-2008 Eendrachtsstraat 30 to te Velsen-Noord; het slopen van 

een kantoorpand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Circus Bongo op het Vestingplein 
Velserbroek. Voorstelling begint om 
14.00 uur.
Naar het wisenten uitzichtpunt. 
Verzamelen om 14.00 uur bij de 
balie van de Zandwaaier, Zeeweg 
in Overveen. Kosten 2,50, kinde-
ren/65+ 1,50. Aanmelden verplicht 
via 023-5411129 of www.npzk.nl.
IJRB viert 75-jarig bestaan. Van 
14.00 tot 16.00 uur een recep-
tie in Paviljoen Noordzee IJmuider 
Strand.
Concert Elly en Rikkert in de 
Wilhelminakerk, Gedempte Oude 
Gracht 61 Haarlem. Aanvang 14.00 
uur. Toegang 3,50.
Filmschuur Haarlem: 14.00/19.30: 
Lady Chatterley. 14.30: De verloren 
schat van de Tempelridders II 8+. 
16.45/19.15: Empties. 17.30: Earth.  
21.15: Investigation.
Lezing ‘Je Zesde Zintuig’ en work-
shop door Mark Metselaar in het 
Kruispunt, Zon Bastion 3 Velser-
broek. Toegang 7,-. Van 14.30 tot 
16.30 uur.
Voorstelling ‘Zoektocht naar de to-
tempaal’ in Poppentheater De Zilve-
ren Maan op Landgoed Elswout in 
Overveen. Aanvang 14.30 uur.
Viool- en cellomiddag in Kun-
stencentrum Velsen, PJ. Troelstra-
weg 20 in IJmuiden. Van 15.00 tot 
15.30 uur.
Opening expositie Ruimte voor Lust 
om 15.00 uur in Arthotheek Roads 
Meesterwerk, achter museum het 
Dolhuis, Schotersingel in Haarlem. 
Expositie duurt tot 26 april.
The Big Final & Party in de Licht-
fabriek, Mincklersweg Haarlem. Van 
18.00 tot 04.00 uur.
‘Om te zingen naar de kerk’ in de 
Ichthuskerk, Snelliusstraat IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur.
Voorjaarsconcert Wiesbader Jon-
genskoor in de Remonstrantse Kerk, 
Wilhelminastraat 22 in Haarlem. 
Aanvang 19.30 uur.
Bingo- en loterij in speeltuin De 
Veilige Haven. Aanvang 20.00 uur.
Algemene ledenvergadering 
Harddraverij Vereniging Santpoort 
& Omstreken (organisator Dorps-
feest Santpoort) in muziekcentrum 
Soli. Aanvang 20.00 uur.
Frysk Selskip ‘Gysbert Japicx’ viert 
jubileum in de Schoter Scholenge-
meenschap, Sportweg 9 in Haar-
lem-Noord. Aanvang 20.00 uur. 
SwingSteesjun Dance Classics. 
Station Haarlem, wachtkamer 2e 
klasse, perron 3a, 20.00-01.00 uur. 
Toegang 6,50 tot 21.00. Daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Het bezoek van een dame. 20.30 
uur: Una giornata particolare.
‘Eigenwijs, een musical’ in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur.
Holland Symfonia in de Philhar-
monie Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Earth’, 20.30 uur.
Optreden Alderliefste, Zeeweg-
bar, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
21.00 uur. Toegang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Grown Up! Van 
22.00-03.00 uur. Toegang 9,-/12,50 
voor 16-18 jaar. Kleine zaal: Balkan 
Beatz Let3, 23.00 uur. Toegang 9,- 
vanaf 18 jaar. Café: Grand Avenue. 
Aanvang 21.30 uur. Toegang gratis. 

Zondag 30 maart

Jeugddienst in de Koningkerk, 
Kloppersingel Haarlem, 10.00 uur.
Snuffelmarkt van 10.00 tot 17.00 
uur in Kennemer Sportcenter, IJs-
baan in Haarlem.

Verzamelbeurs van 10.00 tot 16.00 
uur in Van der Valk, Toekanweg 2 in 
Haarlem.
Paranormale beurs Samma Saya 
in zalencentrum Velserduin. Van 
11.00 tot 17.00 uur.
Café Restaurant IJmuiden aan 
Zee i.v.m. 5-jarig bestaan, spe-
ciale aanbieding, 5 sliptong voor 
15,55 euro. Kennemerboulevard 404 
IJmuiden.
Gratis Koffieconcert in de Lauren-
tiuskerk in IJmuiden, 12.00 uur.
Speeltuin de Speelhoek, Orion-
weg 700 IJmuiden opent op 13.00 
uur zijn hekken. 
Winkels open en veel feestelijk-
heden in de Generaal Cronjéstraat 
Haarlem-Noord t.b.v. heropening.
ZoMiPo in de Brulboei, Kanaalstraat 
166 IJmuiden. Optreden VAT’71. 
Aanvang 14.00 uur. Toegang 3,-.
Circus Bongo op het Vestingplein 
Velserbroek, 14.00 uur.
Excursie op het terrein Spaar en 
Hout. vertrek 14.00 uur bij poortge-
bouw aan de Kleine Houtweg aan 
de oostzijde van Haarlemmerhout. 
Aanmelden vooraf niet nodig.
Voorstelling ‘Zoektocht naar de to-
tempaal’ in Poppentheater De Zil-
veren Maan op Landgoed Elswout 
in Overveen in de aardappelkelder. 
Aanvang 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00: Earth. 
14.30: De verloren schat van de 
Tempelridders II 8+. 16.00: La-

dy Chatterley. 16.45: Investigation. 
19.15: Empties. 19.30: Lady Chatter-
ley. 21.15: Investigation. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Stella Den Haag/Convoi 
Exceptionnel met ‘Floppertje’. Aan-
vang 14.30 uur. Om 17.00 uur foy-
erconcert met The Spectators. Toe-
gang gratis.
Fanfare Orkest Emergo & Grime-
horpe Collery Band in de grote zaal 
van de Philharmonie Haarlem. Aan-
vang 14.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 14.30/20.00 
uur: Bloedbruiloft (amateurtoneel). 
15.00 uur: Verknipte Zangeres, 
jeugdvoorstelling vanaf 4 jaar. 
ZoMiPo in Nieuw Delftweide, 
Hermn Gorterstraat 1. Optreden 
Tesselschade Koor. Aanvang 14.30 
uur. Kosten 2,50.
ZoMiPo in Steunpunt voor Oude-
ren, van Oosten de Bruynstraat 60. 
Aanvang 14.30 uur. Optreden The 
Bayou Mosquitos. Toegang 3,-.
Maarten Boasson, cello en Peter 
Cramer op piano in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Mengjie Han (18 jaar) geeft con-
cert in de Oude Kerk in Spaarndam. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 7,-. incl. 
consumptie na afloop.
Nikitov (Jiddische liederen) in 
de Waag, Damstraat/Spaarne. Aan-
vang 17.00 uur.
Zingende visser Jeroen Zijlstra in 
het Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur. 
Toegang 19,50.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: Jeff Talmadge. Aanvang 21.30 
uur. Toegang gratis.

Maandag 31 maart

Herdenking Oud-Indiëgangers op 
het Ereveld van begraafplaats Duin-
hof, Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
11.00 uur bij de aula.
Filmmiddag in het steunpunt voor 
Ouderen, van Oosten de Bruynstraat 
60. ‘The Sound of Music’. Aanvang 
13.00 uur. Toegang 2,-.
Ledenvergadering oud-Hoog-
ovensmedewerkers in het Corus 
Training Centrum in Velsen-Noord. 
Aanvang 14.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.15:
G.R.A.Z.Y. MovieZone. 19.30: Lady 
Chatterley. 21§.45: Investigation. 
Muntenveiling van de Numisma-
tische Kring Kennemerland in het 
squashcentrum, Kleverlaan 204 
Haarlem. Zaal open 19.30 uur.
Jaarvergadering Huurdersraad 
Wongingbedrijf Velsen om 19.30 uur 
in zalencentrum Velserduin, Velser-
duinplein IJmuiden.
Openbare repetitie shantykoor 
Nelsons Blood in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.15 uur. 

Dinsdag 1 april

Concert in de kerkzaal van het 
Spaarneziekenhuis Hoofddorp door 
het koor Plus Minus uit Heemstede. 
Van 19.00 tot 20.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.15: Emp-
ties. 19.30: Lady Chatterley. 21.15: 
Investigation.
Lezing ‘Schatten onder je voeten’ 
in duincentrum De Zandwaaier in 
Overveen door drs. Jan de Koning. 
Van 19.30 tot 21.30 uur. Reserveren 
verplicht via www.npzk.nl of 023-
5411129 (niet op maandag).
Infromatiebijeenkomst Autisme 
bij volwassenen in de Stadsbiblio-
theek Haarlem, Gasthuisstraat 32. 
Van 19.30 tot 22.00 uur.
Optreden Ierse troubadour Fred-
die White in de Waag, Damstraat/

Donderdag 27 maart

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 huis bij Club Fiera IJmuiden 
in partyzaal de Baron, Lange Nieuw-
straat 784 IJmuiden, 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.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: Ca-
fé: 2Nd Place Driver. Aanvang 21.30 
uur. Toegang gratis.

Vrijdag 28 maart

Excursie Wild observeren. Start 
8.00 uur bij informatiepaneel in-
gang Koevlak, Zeeweg in Overveen. 
Kosten 4,-. Aanmelden verplicht via 
www.npzk.nl of 023-5411129.
Excursie Stinzenplanten van 10.00 
tot 11.30 uur. Verzamelen vanaf in-
gang speeltuin Linnaeushof, Glip-
perweg Bennebroek. Aanmelden 
noodzakelijk via 0251-362762.
Café Restaurant IJmuiden aan 
Zee i.v.m. 5-jarig bestaan, spe-
ciale aanbieding, 5 sliptong voor 
15,55 euro. Kennemerboulevard 404 
IJmuiden.
Filmschuur Haarlem: 16.45/19.15: 
Empties. 17.00: Earth. 19.30: Lady 
Chatterley. 21.15: Investigation.
Excursie ‘Duinen van Duin en 
Kruidberg in voorjaarsschemering’. 
Start parkeerterrein Duin en Kruid-
berg om 18.00 uur. Er zijn nog enke-
le toegangskaarten a 7,-.
Kleding- en speelgoedbeurs bij 
de Ark, Platbodem 201 Velserbroek. 
Van 19.00 tot 20.30 uur.
Kledinginzameling Spaarndam, 
Sint Adalbertuskerk, Ringweg. Van 
19.00 tot 21.00 uur.
Sportgala Velsen in het Witte The-
ater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.
SwingSteesjun Feestje. Station 
Haarlem, perron 3a, wachtkamer 2e 
klasse. Van 20.00 tot 01.00 uur. Toe-
gang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Het bezoek van een dame. 20.30 
uur: Una giornata particolare.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Finale Rob Acda 
Award 2007/2008, 20.00 uur. Toe-
gang 7,50. 24.00-04.00 uur Rocket-
fuel! Classic. Toegang 5,-. Café: EF. 
Aanvang 23.00 uur. Toegang gratis.
‘Eigenwijs, een musical’ in Stads-
schouwburg Velsen, 20.15 uur.
‘Songs of Travel’ van Vaughn Wil-
liams in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

Zaterdag 29 maart

Welvaartsmarkt De Roestige Pot. 
Van 09.30 tot 13.00 uur. Solidariteits-
markt, Eenhoornstraat 4 IJmuiden. 
Stichting Velsen voor de Derde 
Wereld van 09.30 tot 12.30 uur.
Kinderkermis bij basisschool Het 
Kompas, Stephensonstraat 70a in 
IJmuiden. Van 10.00 tot 15.00 uur.
Kledinginzameling Spaarndam, 
Sint Adalbertuskerk, Ringweg. Van 
10.00 tot 12.00 uur.
Opstepdag bij steppenwinkel Free 
Wheely, Santpoorterstraat 56 in 
Haarlem. Deelname gratis. Aanvang 
10.00 uur.
Gildewandeling met Pieter Rijn-
berg. Vertrek 10.00 uur bij Historisch 
Museum Haarlem, Groot Heiligland 
47. Aanmelden op 06-16410803.
Kledingbeurs vanaf 10.30 uur in 
het posthuis in het Zaanenpark in 
Haarlem.
Feestelijke heropening Generaal 
Cronjéstraat in Haarlem-Noord gaat 
van start om 10.30 uur.
Energiemarkt in bibliotheek IJmui-
den. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Café Restaurant IJmuiden aan 
Zee i.v.m. 5-jarig bestaan, spe-
ciale aanbieding, 5 sliptong voor 
15,55 euro. Kennemerboulevard 404 
IJmuiden.
Groot Slowworldfestival van 11.00 
tot 22.00 uur in de Grote St. Bavo-
kerk, Grote Markt in Haalrem. Toe-
gang 3,-, ledenpas 1,-.
Mannenkoorfestival in Paterskerk, 
Nieuwe Groenmarkt Haarlem. Van 
13.00 tot 16.00 uur.

Spaarne in Haarlem, 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Hans 
Liberg. Voorstelling is uitverkocht.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
This.

Woensdag 2 april

Zwembad de Heerenduinen 
houdt open dag i.v.m. Landelijke ac-
tiedag van het Nationaal Platform 
Zwemzaken/Nationale Raad Zwem-
diploma’s. Aanvang 09.00 uur.
Coeliakie inloopuur van 13.00 
tot 14.30 uur. Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp.
Week van de Psychiatrie. Bijeen-
komst over ervaringen met alterna-
tieve therapie in het Dolhuys, Scho-
tersingel 2 in Haarlem. Van 13.30 tot 
15.00 uur. Deelname gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.30: De ver-
loren schat van de Tempelridders II 
8+. 15.00: Lady Chatterley. 17.00: 
Earth. 19.15: Empties. 19.30: Lady 
Chatterley. 21.15: Investigation.
WN2000 rondleiding langs de bun-
kers van kustbatterij Heerenduin. 
Aanvang 18.00 uur. Kosten 6,-.
Kledingbeurs in de gymzaal van 
de Dr. H. Bavinckschool, Rechthuis-
straat in Haarlem-Noord. Van 19.00 
tot 20.30 uur.
Fiosofisch café in de Remon-
strantse kerk, Wilhelminastraat 22 
Haarlem. Het omgaan met de dood 
in verschillende religieuze tradities. 
19.45 uur. Kosten 5,-, studenten 3,-.
Jamsessie in de Halve Maan, Ha-
gelingerweg 36 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur.
Lezing ‘Bloemen en hun bezoe-
kers’ in Natuur- en Milieucentrum 
Te Kleeft, Kleverlaan 9 in Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Wende 
Snijders. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Earth’. Aanvang 
20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Don Q en Sancho P.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Kleine zaal: Ill Nino. Aanvang 20.30 
uur. Uitverkocht. Café: MZK Band-
jes Avond. Aanvang 20.30 uur. Toe-
gang gratis.

Donderdag 3 april

Inloopochtend voor vrouwen met 
borstkanker in het Kennemer Gast-
huis locatie Zuid. Van 10.00 tot 11.30 
uur.
Inloopuur glaucoompatiënten in 
het Spaarne Ziekenhis Hoofddorp. 
Van 13.30 tot 15.30 uur.
Gildewandeling met Louise Koster. 
Zij geeft u een indruk van het gro-
te aantal kloosters dat Haarlem ooit 
telde en wat er van over is. Wande-
ling start 14.00 uur bij het Historisch 
Museum Haarlem, Groot Heiligland 
47. Aanmelden op 06-16410803.
Kledingbeurs op baisschool St. 
Theresia, Dennenweg 14 Bloemen-
daal. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.15: You, 
the Living. 19.30: Lady Chatterley. 
21.15: Empties.
De heer Kromhout uit Ede houdt 
een presentatie bij Groei & Bloei 
over Viburnum (sneeuwbal) en Hy-
drangea (Hortensia’s. Tinholt, Vrij-
burglaan 17 in Overveen. Aanvang 
20.00 uur. Toegang niet-leden 2,-.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Elvis’ 
in concert. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Het Syndicaat speelt ‘Apo-
calypso’. Aanvang 20.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Burgerlijke Ongehoorzaamheid Ne-
derlandse Première. 
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem: 
Café: The Dads. Aanvang 21.30 uur. 
Toegang gratis.
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Herdenkings-
sieraden
Jarenlang was het een 
gebruik om een relikwie 
van een overledene te bewa-
ren. Nabestaanden droegen 
medaillons met daarin een 
portret of een haarlok van 
iemand die hen dierbaar was.
Deze traditie komt weer 
langzaam terug. Steeds vaker 
wordt symbolisch een beetje 
as van de overledene in een 
medaillon of in een z.g. 
herdenkingssieraad verwerkt. 
De as wordt daarbij in het 
sieraad verzegeld. 
Naast klassieke vormen als 
het kruis en het hart, is er 
ook de mogelijkheid om een 
persoonlijk ontwerp te laten 
maken. Edelsmeders, vorm-
gevers en andere kunstenaars 
zijn hiermee bezig. 
Een van deze kunstenaars 
gebruikt daarvoor bestaande 
sieraden en kleinoden die van 
de overledene waren. 
Zij verwerkt dat vervolgens 
tot een nieuw sieraad, eventu-
eel met ook een beetje as van 
de dierbare erin verwerkt. Op 
die manier wordt het sieraad 
een hele intieme relikwie met 
grote emotionele waarde.
Voor wie de as van de dier-
bare altijd bij zich wil 
hebben, maar gèèn sieraad 
wil dragen, bestaat de moge-

lijkheid om een keramisch 
rond plaatje, kruisje of een 
andere vorm te laten maken, 
waarop een klein beetje as 
wordt vastgelegd. Het plaatje 
met een diameter van 5 cm. 
wordt onder zeer hoge tempe-
ratuur langdurig gebakken en 
van een glazuurlaag voorzien. 
Op de achterkant bestaat de 
mogelijkheid initialen te laten 
graveren. Het asrelikwie 
wordt geleverd in een mooi 
doosje met een fluwelen 
zakje waarin het altijd mee-
genomen kan worden.
Een herdenkingssieraad kan 
een belangrijke rol vervullen 
bij het rouwverwerkingspro-
ces. Of deze andere manier 
van gedenken aanspreekt, 
is een hele persoonlijke afwe-
ging. Ieder gedenkt op de ma-
nier die bij hem of haar past. 
Ook sieraden en relikwieën 
kunnen daarbij helpen.

Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg

0255-517452

Alice Loeters

Vanaf maandag 31 maart vindt u het Motorhuis Velsen hier in Velserbroek met 
een nog breder aanbod op het gebied van mobiliteit

Meer service, gastvrij als vanouds
Motorhuis Velsen 
verhuist naar Velserbroek
Velserbroek - Vanaf maandag 31 
maart zal Het Motorhuis Velsen 
opereren vanuit het nagelnieuwe 
pand aan Zeilmakerstraat 15 in Vel-
serbroek. In dit nieuwe pand vindt u 
alle vertrouwde diensten, medewer-
kers en meer van Motorhuis Sant-
poort en IJmuiden samengevoegd.
Zo’n dubbele verhuizing is natuur-
lijk een gigantische operatie. Tijdens 
de verhuizing die op donderdag 27 
en vrijdag 28 maart plaatsvindt, 
staat in IJmuiden en Santpoort nog 
een noodbezetting klaar om u mo-
biel te houden. Daarnaast kunt u te-
recht bij Het Motorhuis in Haarlem, 
023-5281550 of in Beverwijk, 0251-
229162.
Vanaf 31 maart zult u alle service 
ontvangen vanuit Zeilmakerstraat 
15. Het Motorhuis zal op de bene-
denverdieping de Huis Occassions 
aanbieden. Op de 900 m2 van de 
eerste verdieping vindt u de nieuwe 
auto’s: alle modellen personenwa-
gens van de merken Opel, Citroën 
en Chevrolet en bovendien nu ook 
bestelbussen van Opel en Citroën. 
Het Motorhuis Velsen biedt daar-
mee een enorme keuze in topmer-
ken in een breed segment aan. En 
omdat u alle modellen kunt bekijken 
en proberen kunt u optimaal verge-
lijken.
Ook op het gebied van huur en lease 
gaat Motorhuis Velsen verbreden: u 

vindt hier MultiRent met een ruime 
keuze in personen- en bestelauto’s,  
voor vakantie of verhuizing (desge-
wenst inclusief sneeuwkettingen,  
kinderzitjes en navigatiesysteem). 
Maar ook voor klanten of bedrijven 
die liever een auto leasen zal straks 
een eigen servicedesk in Het Motor-
huis Velsen zijn van Multilease. 
Ook bij schade moet u bij Het Mo-
torhuis zijn, want Het Autoschade-
huis regelt alle schadegevallen tot 
in de puntjes. In Velserbroek vindt u 
een serviceloket van Het Autoscha-
dehuis. Het daadwerkelijke schade-
herstel wordt in Beverwijk afgewik-
keld. De efficiënte centrale admini-
stratie staat garant voor een klant-
vriendelijke en vlotte afhandeling 
van elk schadeherstel.
Motorhuis Velsen heeft in Velser-
broek vanaf volgende week een ul-
tramoderne werkplaats met zestien 
bruggen die voldoen aan de nieuw-
ste arbeidseisen. 
U ziet: Motorhuis Velsen biedt straks 
alle gemak onder een dak en de ser-
vice zoals u van dit bedrijf gewend 
bent. Directeur Henk Vessies belooft 
de klanten in mei een feestelijke 
opening met open dag. Komt u (uit 
nieuwsgierigheid) eerder langs, dan 
zou het kunnen dat u hier en daar 
nog wat verhuisdozen tegenkomt, of 
een drukke bouwvakker. Het Motor-
huis vraagt u hiervoor begrip.

Verzamelbeurs
Haarlem - Zondag 30 maart van 
10.00 - 16.00 wordt  in Van der Valk 
Haarlem-Zuid, Toekanweg 2 een 
verzamelbeurs gehouden van mun-
ten, postzegels en bankbiljetten 
Deze gezellige beurs biedt honderd-
duizenden munten en postzegels uit 
alle landen en alle windstreken. Zo-
wel de gevorderde als de beginnen-
de verzamelaar zal verheugd zijn 
over het grote aanbod, waarbij men 
zich tevens gratis en deskundig kan 
laten adviseren over het verzamel-
gebied van zijn of haar keuze.
Tevens kan men op deze beurs 
munten, postzegels, bankbiljetten 
en oude ansichtkaarten uitgebreid 
en gratis laten taxeren. 
Entree: 2 euro voor volwassenen en 
de helft voor CJP-houders, 65+ en 
kinderen van 5 tot 16 jaar, jonger 
dan 5 jaar gratis. Inlichtingen: MPO, 
030-6063944. 

Voorjaars-
snuffelmarkt 
in Haarlem
Haarlem - Op zondag 30 maart is 
er van 10.00 tot 17.00 uur een grote 
Voorjaars-Snuffelmarkt in het Ken-
nemer Sportcenter bij de IJsbaan te 
Haarlem. 
Driehonderd kramen liggen bom-
vol  op u te wachten met de meest 
uiteenlopende tweedehands spul-
len, zoals mooie curiosa uit groot-
moeders tijd, speelgoed, poppen, 
boeken, strips, grammofoonplaten, 
aardewerk, kleding. leuke hebbe-
dingentjes, schoolplaten, verkade-
albums, enzovoort.

Meer informatie over deze markt 
kunt u krijgen bij Van Aerle, telefo-
nisch bereikbaar op 0492-525483 of 
06-53848622.

Heerlijk sportief peddelen en de mooiste plekken bezoeken

Kanolessen in Spaarndam
Spaarndam - Ook dit jaar worden 
er weer op veler verzoek kanolessen 
voor beginners gegeven bij het fort 
van Kanovereniging Spaarndam. 
Het kanoseizoen gaat weer be-
ginnen en onze Kanovereniging 
Spaarndam beschikt over het uniek-
ste clubhuis van Nederland: een fort 
uit de Stelling van Amsterdam. Dat 
biedt een bomvrij onderdak aan pri-
vé kajaks en verenigingskano’s. 
Het toerkanoën is een sport die je 
solo en in clubverband kunt uitoe-
fenen. Al peddelend bereik je de 
mooiste plekken in de natuur, waar 
wandelaars noch fietsers soms kun-
nen komen. Wie belangstelling heeft 
voor deze pure buitensport maar 
niet zonder enige voorbereiding in 
zo’n ‘wiebelding’ wil stappen, kan 

bij ons deelnemen aan een kan-
ocursus voor beginners. Deze cur-
sus bestaat uit vijf lessen en de les-
stof gaat over kleding en materia-
len, de peddeltechniek en het even-
wicht, het rechtuit varen, de ped-
delsteun en natuurlijk de veiligheid 
en de vaarregels. De lessen starten 
op dinsdagavond 1 april van 19.00 
tot 20.00 uur en bestaan uit 15 mi-
nuten theorie en verder het toepas-
sen in de praktijk. De kosten bedra-
gen 25 euro per persoon voor vijf 
lessen, inclusief een lesboek dat 
cursisten al bij de eerste les krijgen 
uitgereikt. De lessen worden gege-
ven in clubhuis Fort Zuid te Spaarn-
dam (bij gemaal aan de Mooie Nel). 
Voor meer informatie en inschrijven 
kijk op www.kvspaarndam.nl.
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek
Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, 
tel. 0255-514229.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

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

Joost en Patrick

‘t Mosterdzaadje
‘Songs of Travel’, Schubert liederen 
en meesterlijke cello sonates
Santpoort-Noord - Op vrijdag 28 
maart om 20.15 uur  brengen de ba-
riton Joost van Tongeren en de pi-
anist Patrick Hopper de liederency-
clus ‘Songs of Travel’ van Vaughn 
Williams (1872–1958) ten gehore. 
Na de pauze doen zij een greep uit 
het ruime liederenrepertoire van 
Schubert. Joost en Patrick maakten 
al eerder hun opwachting in ’t Mos-
terdzaadje met onder andere ‘Win-
terreise’ en ‘Dichterliebe’.
‘Songs of Travel’ is gecomponeerd 
begin 20ste eeuw, op gedichten 
van. Robert Louis Stevenson. De cy-
clus maakte grote indruk op musici 
en publiek. Alle studenten van Cam-
bridge waren in de ban van deze 
muziek en het klonk op alle piano’s. 
Hoewel ‘Songs of Travel’ het tradi-
tionele thema van liefde en verlies 
draagt, ontbreekt een van-lied-tot-
lied verhaallijn, de liederen zijn eer-
der een verzameling van omstan-
digheden waarop de dichter zijn 
commentaar geeft. Het openings-
lied ‘The vagabond’ zet de cyclus ro-
mantisch neer.Het tweede lied, ‘Let 
Beauty Awake’, wordt ‘schoonheid’ 
bezongen. ‘The Roadside Fire’ ver-
telt opgewonden over nieuw gevon-
den liefde. De essentie van de cy-
clus wordt weergegeven in ‘Youth 
and Love’. Hoe een nobel streven 

naar hogere doelen steeds weer 
leidt tot eenzaamheid. Deze een-
zaamheid wordt huiveringwekkend 
neergezet in het lied ‘In Dreams’. In  
‘The infinite Shining Heavens’ vindt 
de reiziger rust. ‘Wither must I Wan-
der’ klinkt eenvoudiger, daarmee re-
fererend aan een onbezorgde jeugd, 
die nu ver weg is en niet meer terug-
keert. ‘Bright is the Ring of Words’ 
laat weten dat een lied blijft bestaan 
ook na de dood van componist en 
zanger. Tot slot kijkt de reiziger te-
rug op zijn leven en vooruit naar wat 
komen gaat. 
De pianist Patrick Hopper is behal-
ve solist een begenadigd begeleider 
van zangers en instrumentalisten. 
Hij wordt dan ook veel gevraagd. 
De samenwerking tussen Patrick en 
Joost is voor hen zelf als wel voor 
het publiek een inspirerend gebeu-
ren. ’t Mosterdzaadje kan zich ver-
heugen op een prachtig concert.  

Op zondag 30 maart om 15.00 uur 
zijn de cellist Maarten Boasson en 
de pianist Peter Cramer te gast in ’t 
Mosterdzaadje.
Zij komen jaarlijks hun nieuwe pro-
gramma presenteren en dat valt al-
tijd weer in zeer goede aarde. Dit 
keer voeren zij uit Beethoven, Pou-
lenc en Rachmaninov. 

Deze leerlingen kunnen blij en veilig zijn met hun VCA

Veiligheidsdiploma’s voor 
leerlingen Technisch College
IJmuiden - Het is alweer voor de 
zesde keer dat leerlingen van het 
Technisch College Velsen in samen-
werking met Corus hun veiligheids 
diploma in ontvangst mogen ne-
men.
De diploma’s werden uitgereikt door 
de heer Maaskant van Corus en de 
heer R. Aldenkamp, docent metaal-
techniek van het Technisch College 
Velsen. Het behalen van dit diploma 
is een extraatje waarvoor de leer-
lingen wekelijks  twee uur hebben 
moeten studeren. Het is vrij uniek 
dat leerlingen van het Vmbo hun 
VCA diploma behalen, meestal ge-
beurt dit tijdens hun vervolgoplei-
ding of bij hun werkgever.
Voor leerlingen van een technische 
school is het erg belangrijk dat ze 
het VCA diploma bezitten omdat ze 
tijdens hun stage steeds vaker hun 
VCA pasje moeten kunnen tonen. 
Zo niet dan wordt hun de toegang 
tot bijvoorbeeld een bouwplaats ge-
weigerd.
Leerlingen met een VCA diploma 
weten onder andere  hoe ze moeten 
handelen in geval van een gevaar-
lijke situatie en wat een gevaarlijke 
handeling is. Hierdoor kunnen zeker 
voor leerlingen met weinig ervaring 
ongelukken worden voorkomen.
Corus heeft veiligheid hoog in het 
vaandel staan en is daarom een sa-
menwerking aangegaan met in eer-
ste instantie de afdeling metaal-
techniek van het Technische Colle-
ge Velsen. 

Dit jaar hebben ook de leerlingen 
van de afdelingen Elektrotechniek, 
Installatietechniek en Voertuigen-
techniek deelgenomen aan het exa-
men. Naast het schriftelijke examen 
is er voor een aantal leerlingen met 
een dyslexieverklaring met succes 
een voorleesexamen afgenomen.
In totaal hebben 72 leerlingen afge-
lopen donderdag in de kantine van 
het Technisch College Velsen hun 
diploma met bijbehorend pasje in 
ontvangst mogen nemen.
Directeur  Porck benadrukt in zijn 
nawoord  hoe belangrijk techniek, 
en daarmee het technisch onder-
wijs, is voor de economische ont-
wikkeling van de regio. De keuze 
voor een technische opleiding is 
een heel goede keuze met veel per-
spectief.

Cees de Baare met zijn derde boek

Derde boek Cees de Baare
IJmuiden – Het derde jeugdboek 
van Cees de Baare is uit. Het is het 
tweede boek in de serie ‘Die twee’. 
Dit gaat over de avonturen van de 
vrienden Jeroen en Pascal. ‘De 
smokkelende vuurtorenwachter’ is 
de titel en dit spannende avontuur 
speelt zich af op het mooie eiland 
Terschelling, ergens in de Amster-
damse havens en IJmuiden komt er 
ook in voor. Cees roeit zelf elk jaar 
de sloepenrace Harlingen-Terschel-
ling, hij werkt bij de Amsterdamse 
havendienst en woont in IJmuiden. 
,,Het schrijft makkelijk als je de om-
geving kent’’, verklaart hij. 
Beide jongens varen dit keer mee als 
matrozen op de Koftjalk ‘Vrouwe der 
zee’. Op Terschelling stuiten ze door 
hun nieuwsgierigheid op een smok-
kelaarsbende. Hierdoor beleven Je-
roen en Pascal een spannend, maar 
niet ongevaarlijk avontuur. 

Cees schildert, hij schrijft boeken 
en gedichten in het Engels en het 
Nederlands. Bijna altijd komen daar 
boten in voor. Het derde boek in de 
serie ‘Die twee’ is bijna af, hij heeft 
net een jeugdroman geschreven en 
ook een dichtbundel ligt klaar voor 
de uitgever. Dan liggen er nog 800 
gedichten, die gesorteerd moeten 
worden. Een productief persoon, 
dus. Cees weet zelf ook niet pre-
cies waar die productiviteit vandaan 
komt. ,Sinds de kinderen de deur uit 
zijn, heb ik meer rust en ruimte’’, is 
zijn verklaring. Het schrijven gaat 
hem makkelijk af als hij er eenmaal 
inzit, dus voorlopig is zijn inspiratie-
bron nog niet opgedroogd.
Het boek ‘De smokkelende vuurto-
renwachter’ verscheen bij uitgeve-
rij Free Musketeers en is verkrijg-
baar bij boekhandel Erasmus. (Carla 
Zwart)

Bluestrain bestaat 5 jaar
IJmuiden - Vijf jaar geleden be-
gon de Bluestrain te lopen. Het ra-
dioprogramma op de regionale zen-
der Seaport FM zendt elke dinsdag-
avond tus-
sen 19.00 
uur en 
21.00 uur 
uit. De eer-
ste machi-
nisten wa-
ren Rob de 
Fries en Os-
car Benton. 
Oscar werd 
anderha l f 
jaar later 
vervangen 
door Martin 
Schepers.
Zoals de ti-
tel van het 
programma 
doet ver-
m o e d e n 
zijn bei-
de uren gevuld met bluesmuziek. 
Maar dan wel in de ruimste zin van 
het begrip blues, kortom Bluestrain  
stopt bij vele muzikale stations. In 
de trein is er altijd aandacht voor de 
actualiteit.
Maar Bluestrain FM is meer dan 
een wereldwijd te ontvangen radio-
programma. Vanaf begin 2005 orga-
niseren de radiomakers ‘radiocafe 
sessies’. Elke twee maanden spelen 
twee bluesacts in de foyer van het 
IJmuidense Witte Theater. De op-
tredens worden opgenomen en la-
ter uitgezonden in het wekelijkse 

programma. Deze sessies hebben 
een behoorlijke vlucht genomen en 
daardoor is de (inter)nationale luis-
terschare enorm gegroeid. Ook de 

belangstelling 
voor de ses-
sies is groot. 
Zo staan er 
op de vol-
gende ses-
sie, zondag 
18 mei, twee 
topbands uit 
Amerika: De-
mian Bell & 
The Maypo-
le BluesBand 
en als klap-
per het groot-
se Johnny 
Mastro and 
Mama’s Boys. 
Bluestrain FM 
is in vijf jaar 
gegroeid naar 
internationale 

bekendheid, zowel onder luisteraars 
als muzikanten. 

Bluestrain FM neemt dit dubbel-
concert op en zal het in de weken 
na deze sessie uitzenden. Het ra-
dioprogramma Bluestrain FM is el-
ke dinsdag te beluisteren tussen 
19.00 en 21.00 uur op 107.8 MHz in 
de ether (in IJmond en Kennemer-
land) en op 89.0 MHz op de kabel 
(gemeente Velsen). En de rest van 
de wereld kan het programma ont-
vangen via internet door te klikken 
naar www.seaportplaza.nl.

Maandag herdenking
Oud-Indiëgangers
IJmuiden - Op het Ereveld van Be-
graafplaats Duinhof aan de Zeeweg 
zal maandag 31 maart de jaarlijkse 
herdenking van de in voormalig Ne-
derlands Indië gevallen veertien ka-
meraden worden georganiseerd.
In het bijzijn van familieleden, bur-
gemeester, wethouders en raads-
leden van Velsen, vrienden en be-
kenden zullen de Oud-Indiëgangers 
hun in de jaren 1945 tot 1950 geval-
len vrienden in een plechtige cere-
monie herdenken.
Na een toespraak door een van de 
bestuursleden zal, onder begelei-
ding van muziek van een aantal mu-
sici van muziekvereniging Soli het 
Wilhelmus worden gezongen. Hier-
na is er gelegenheid tot het plaat-

sen van kransen door B&W Velsen 
en door de oud-militairen zelf. Er zal 
dan een gedicht worden voorgedra-
gen waarna er tijdens het defilé ge-
legenheid is tot bloemlegging bij het 
monument door alle aanwezigen. De 
Erewacht bij het monument zal wor-
den verzorgd door een groep mili-
tairen van de Nationale Reserve.
De herdenking begint om 11.00 uur 
‘s morgens bij de aula van de Be-
graafplaats met een Stille tocht en 
wordt afgesloten met een kopje kof-
fie in de aula, waarbij iedereen nog 
met elkaar van gedachten kan wis-
selen.
Voor informatie over de herden-
king kunt u contact opnemen met S. 
Wolthuizen via 0255-515057.

Nieuwe naam 
voor stranden
Velsen - Omdat voor stranden in 
Velsen soms verschillende namen 
worden gebruikt, heeft het college 
voorgesteld de namen van de stran-
den te veranderen. Dit is ook be-
ter voor de promotie van het strand 
en het bevorderen van het toeris-
me. B&W hebben de volgende na-
men voorgesteld: Strand Noordpier 
voor het strand in Velsen-Noord, de 
naam Noorderstrand vervalt. De be-
naming IJmuiden aan Zee zal voort-
aan worden gebruikt voor het Klei-
ne Strand, Marina Seaport IJmui-
den, Kennemermeer en IJmuider-
strand. IJmuiderslag (aan het einde 
van de Heerenduinweg) behoudt 
deze naam. 

Excursie:
‘Duinen van Duin en Kruidberg 
in voorjaarsschemering’
Santpoort-Noord - Volksuniver-
siteit Velsen organiseert in samen-
werking met Natuurmonumenten 
op vrijdag 28 maart om 18.00 uur 
een excursie getiteld ‘Duinen van 
Duin en Kruidberg in de voorjaars-
schemering’.
Samen met de boswachter komen 
de belangstellenden op plekken die 
anders niet toegankelijk zijn en met 
en beetje geluk worden er reeen, 
damherten en andere dieren gesig-
naleerd. De deelnemers wordt ver-

zocht warme warme, niet krakende 
kleding en stevige wandelschoenen 
aan te trekken en neem een zaklan-
taarn mee.
Gestart wordt op het parkeerterrein 
van Duin en Kruidberg om 18.00 uur 
precies. De ingang is tegenover de 
hoeve.
Er zijn nog enkele toegangskaarten 
à 7 euro telefonisch te bestellen op 
tel. 0255-519313 of 06-10571529 of 
via de website van Volksuniversiteit 
Velsen www.vu.velsen.net. 

Controle 
beroepsvervoer
IJmuiden/Heemskerk - Bij een 
controle van beroepsvervoer zijn vo-
rige week dinsdagmiddag 73 vracht-
wagencombinaties  gecontroleerd. 
In totaal werden er 17 overtredingen 
geconstateerd, variërend van over-
belasting, ongeldig verklaard rijbe-
wijs en geen tachograafschijf tot  
valsheid in geschrifte. De controles 
vonden plaats op de A9 ter hoog-
te van Heemskerk en bij het Tiberi-
usplein in IJmuiden. Bij de controle 
werkten het  regionale milieuteam 
van de politie Kennemerland, de 
verkeersondersteuning van  hetzelf-
de korps, de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat, de Belastingdienst en 
het  Ministerie van VROM samen.

Beschonken 
tegen lichtmast
Regio - In de nacht van maandag 
op dinsdag rond 04.30 uur hebben 
politiemensen een 55-jarige man uit 
Velsen-Noord aangehouden. Getui-
gen hadden gezien dat de man een 
uur eerder met zijn auto een licht-
mast omver had gereden op de 
kruising Westerhoutweg, Wester-
houtplein en Vondellaan in Bever-
wijk en was doorgereden. Zijn ken-
teken is genoteerd en even later kon 
hij worden getraceerd. Hij bleek on-
der invloed van alcohol te hebben 
gereden. Hij blies een promillage 
van 1,50. Zijn rijbewijs is ingevor-
derd. Tevens zal hij de schade aan 
de lichtmast moeten vergoeden. Te-
gen de man wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Kledingdief 
aangehouden
IJmuiden - Oplettend winkelperso-
neel van een warenhuis aan de Lan-
ge Nieuwstraat heeft vorige week 
dinsdag omstreeks 17.40 uur een 
14-jarige Velsense aangehouden. 
Het meisje wordt ervan verdacht 
meerdere kledingstukken te heb-
ben ontvreemd. Zij verklaarde ook 
goederen bij twee andere winkels 
te hebben weggenomen. Zij is over-
gedragen aan de politie. De politie 
heeft haar ouders geïnformeerd. 
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Voorzitter Guus van Dee feliciteert het damesteam

Terrasvogels Softbal
viert vijftigjarig bestaan
Santpoort-Zuid - Zaterdagavond 
15 maart werd met een zogenaamd 
‘Preseason Event’ de aftrap gegeven 
voor diverse feestelijkheden rondom 
het jubileumjaar van Terrasvogels 
Softbal. De eerste feestavond was 
die zaterdagavond in het clubhuis 
aan de Sportlaan in Santpoort-Zuid. 
Versierd met tuinfakkels, vuurkor-
ven en ballonnen werd in een zeer 
geanimeerde sfeer, tezamen met 
het bestuur, de diverse dames-
teams, coaches, begeleiders en  ex-
bestuursleden ondermeer aandacht 
besteed aan het feit dat in 1958 door 
Lenie van der Werf dames-softbal in 
Santpoort werd geïntroduceerd. Zij 
is, samen met haar echtgenoot, nog 
altijd actief binnen de vereniging.
Ook wethouder Annet Baerveldt, 
ondermeer verantwoordelijk voor de 
sport in onze gemeente, was bij de 
eerste viering van dit halve eeuw-
feest aanwezig.
Het programma van deze feest-
avond bestond verder uit de hul-
diging van de kampioenen Dames 
Eén en Dames Drie, de presentatie 
van het jaarboek 2007 en de pre-
sentatie van de nieuwe speelsters 
en de coach. De speelsters en de 
coach werden, elk afzonderlijk, door 
oud-speelsters (onder andere Lu-
dy van Mourik), ex-bestuursleden 
en ook door Lenie en Bram van der 
Werf ten tonele gevoerd. 

Terrasvogels is in Nederland en Eu-
ropa inmiddels uitgegroeid tot één 
van de meest succesvolle softbal-
clubs. De afgelopen jaren werden 
op Europees topniveau zesentwintig 
medailles binnengehaald en 2007 
werd afgesloten met het landskam-
pioenschap door Dames Eén.
Om op dit niveau te kunnen blijven 
presteren is er heel veel inzet nodig 
van alle betrokkenen, zoals speel-
sters, coaches, begeleiders etcetera, 
maar ook financiële middelen zijn 
natuurlijk broodnodig. Tengevolge 
van het wegvallen van de huidige 
sponsor, kantoorartikelenfirma A4
is onlangs opgegaan in een groter 
bedrijf, wordt door Martin de Jonker, 
ondermeer verantwoordelijk voor 
sponsering, naarstig gezocht naar 
(een) nieuwe geldschieter(s).
Deelname in Europees verband is 
volgens hem een kostbare aange-
legenheid. Afhankelijk van het land 
waar naar toe gereisd moet worden, 
liggen de kosten per deelname tus-
sen de 15.000 en 25.000 euro. Uiter-
aard zijn ook kleinere bedragen zeer 
welkom waarbij bedrijven kunnen 
kiezen uit diverse Sponsorpakketten 
van een zeer bescheiden 50 euro tot 
enkele duizenden euro’s.
Al met al een zeer geslaagde aftrap 
van een feestprogramma dat in de 
loop van de komende zes maanden 
verder gestalte zal krijgen.

1998- 2008
Tien jaar Odoratus
Heemskerk - Dat de tijd hard gaat 
realiseren Jimme en Cynthia zich en 
zij herinneren zich nog als de dag 
van gisteren hoe het allemaal be-
gon met Odoratus. Ze zaten in 1995 
in de sauna van Castricum toen ze 
daar in aanraking kwamen met een 
gepierced echtpaar. ,,We verklaar-
den ze toen nog voor gek, maar hoe 
meer we er over praatten, hoe en-
thousiaster we werden. We zijn ons 
er in gaan verdiepen.’’
Een kant en klare opleiding om pier-
cer te worden was, en is, er niet. Cyn-
thia is inmiddels al 17 jaar dokters-
assistente bij een huisarts en Jimme 
deed veel opleidingen van het Rode 
Kruis en EHBO, waaronder verzor-
ging en gewondenzorg bij rampen. 
Er was dus medische kennis ge-
noeg. Met zelfstudie en na twee jaar 
meegelopen te hebben met een er-
varen piercer, kon de piercingstudio 
op 28 april 1998 beginnen.
,,We zaten toen nog op de zol-
der van ons huis in Velsen-Noord, 
die we hadden verbouwd tot pier-
cingstudio.’’ Het werd steeds druk-
ker en inmiddels waren er kinderen 
geboren. Het was thuis geen doen 
meer. Het ondernemende stel ging 
op zoek naar een winkelruimte. ,,Als 
men hoorde dat we er een piercing- 
annex tattoowinkel wilden gaan 
vestigen, werden we al gauw afge-
wezen, sterker nog, er was een ma-
kelaar in Heemskerk die een nega-
tief advies gaf aan de eigenaren van 
het pand.’’
Op een dag trok Jimme de stoute 
schoenen aan en ging met zijn twee 
kinderen naar het Bachplein om te 
vragen aan de eigenaar of ze het 
mochten en konden huren.
,,De eigenaar keek verbaasd en 
zei: goh, jullie zijn gewone mensen 
en niet zoals ik van de makelaar 
heb gehoord. Toen ging het in een 
stroomversnelling en hebben wij 
het pand op 1 januari 2002 betrok-
ken en we zitten er zeker nog steeds 
met veel plezier. We begonnen toen 
gelijk met een tatoeëerder, Cees, en 
als variatie hadden we ook lingerie, 
erotische kleding en een klein as-
sortiment aan erotisch speelgoed.
In de loop der tijd is er veel ver-

anderd, zo werd er met diverse ta-
toeëerders gewerkt. Een vrijwilliger 
die hen altijd bijstond, hebben zij 
zelf opgeleid als piercer. Odoratus 
houdt zich aan de wet, de richtlijnen 
van de GGD en de Warenwet. ,,Toen 
wij begonnen kon je zo een studio 
openen, maar tegenwoordig moet 
je eerst een strenge keuring onder-
gaan van de GGD om je vervolgens 
te mogen vestigen als je vergunning 
wordt verleend. Gelukkig hebben 
wij deze vergunning gekregen en 
daar zijn wij ook heel trots op, het 
is toch een teken dat je goed werk 
levert en onder de juiste omstandig-
heden te werk gaat.’’
Odoratus wordt geleid door Cynthia. 
Jimme biedt vanwege zijn achteruit-
gaande gezondheid zo nu en dan 
nog een helpende hand. Dit jaar 
is de hele winkel veranderd en is 
de tattoo studio ook helemaal ver-
bouwd. Cynthia is dit jaar ook be-
gonnen met het leren tattoeëren on-
der leiding van Cees en oefent nu 
veel op vrijwilligers tot dat ze het vak 
goed verstaat en ook klanten zelf-
standig kan gaan tattoeëren.
Het 10-jarig bestaan willen zij niet 
zo maar voorbij laten gaan en daar-
om is er een leuke actie in de hele 
maand april. Zo krijgt iedere klant in 
de maand april 10 procent korting 
op een gezette piercing of bij aan-
koop van een piercingsieraad. Als 
klap op de vuurpijl deelt Odoratus 
nog een cadeautje uit bij het zetten 
van een piercing (zo lang de voor-
raad strekt) en bij een aankoop bo-
ven een bepaald bedrag.
De mensen van Odoratus begroeten 
de klanten graag in de vernieuwde 
winkel voor een piercing, tattoo of 
andere aankoop. Een kijkje nemen 
op de website kan ook: www.odora-
tus. nl of loop vrijblijvend binnen. 
Odoratus is gevestigd op het Bach-
plein 27 te Heemskerk, tel: 0251-
205992. Openingstijden: maandag 
tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 
uur en 18.30 tot 21.00 uur, zaterdag 
10.30 tot 16.00 uur. Zondagen en 
feestdagen is Odoratus gesloten en 
in de wintermaanden van 1 novem-
ber tot en met 31 maart is de winkel 
tot 20.30 uur geopend.

Nieuwe verkeersregels scootmobiels

Nieuws Gehandicapten 
Beraad Velsen
Velsen - In de Nieuwsbrief van 
maart van Gehandicapten Beraad 
Velsen staat weer veel nieuws, naast 
weetjes en handige tips.
Zo opent de nieuwsbrief met een 
aantal gewijzigde verkeersregels 
voor gebruikers van gehandicap-
tenvervoermiddelen. 
Ook kunt u lezen hoe u precies uw 
eigen bijdrage bepaalt als het om 
belastingaangifte gaat. Er wordt 
verwezen naar een handige website 
www.belastingvoordeelvoorgehan-
dicapten.nl
Gehandicapten Beraad Velsen heeft 
Crematorium Westerveld verzocht 
na te denken over de toegankelijk-
heid van haar gebouwen voor rol-
stoelers. Westerveld heeft al aange-
geven zoveel mogelijk aanpassin-
gen te willen doen.
Van 16 tot 19 april is de Support 
Beurs in Utrecht, waarbij honder-

den exposanten de laatste trends 
op veel gebieden presenteren. Als u 
zich voor 4 april registreert op www.
supportbeurs.nl kunt u de beurs 
gratis bezoeken.
Gehandicapten Beraad Velsen pre-
senteert met trots de Toeganke-
lijkheidsgids voor basisscholen in 
Velsen. Hoe toegankelijk zijn de-
ze scholen voor leerlingen met een 
handicap?
Wilt u nog meer lezen, kijk dan op 
www.gehandicaptenberaadvelsen.
nl Gehandicapten Beraad Velsen 
geeft gevraagd en ongevraagd ad-
viezen aan de gemeente en instan-
ties en komt op voor de belangen 
van alle mensen met een handicap. 
U kunt contact opnemen via 0255-
548548 of het wekelijkse inloop-
spreekuur bezoeken op woensdag 
van 14.00 tot 15.00 uur in Het Loket 
Velsen, Rijnstraat 2, IJmuiden.

Witte Theater draait ‘Earth’
IJmuiden - Zaterdag 29 en woens-
dag 2 april om 20.30 uur draait het 
Witte Theater aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden de film ‘Earth’.
‘Earth’ is een uniek en adembe-
nemend portret van onze planeet, 
waarin de immense schoonheid en 
diversiteit van onze aarde wordt ge-
toond. In ruim anderhalf uur maakt 
‘Earth’ een tocht van Noordpool 
naar Zuidpool en benadrukt daarbij 
de strijd om te overleven.
Door middel van indrukwekkende 
beelden en landschappen worden 

we geconfronteerd met de harde 
realiteit van het leven op onze pla-
neet. 
De documentaire volgt hiertoe on-
der andere een ijsberenfamilie, een 
kudde olifanten en twee bultrug wal-
vissen in hun vaste leefomgeving en 
toont de invloed van seizoenswisse-
lingen daarop. Op indringende wijze 
wordt duidelijk hoe de opwarming 
van de aarde de overlevingskansen 
van vele diersoorten bedreigt. 
Toegang 6 euro. Met bon 2 euro 
korting.

Het Syndicaat speelt
‘Apocalypso’ in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 3 april om 
20.30 uur speelt het Syndicaat ‘Apo-
calypso’ in het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 in IJmuiden. 
De nieuwste voorstelling van Het 
Syndicaat speelt zich af in het ar-
mageddon van de straat. De wereld 
vergaat en de zelfkant van de maat-
schappij staat erbij en kijkt ernaar. 
Terwijl de dag des oordeels nadert, 
groeit de muur om de stad en vallen 
de dooie duiven uit de lucht. Nie-
mand lijkt iets te merken, ondanks 
de profetische intermezzo’s van ver-
schillende passanten. Lap het aan je 
laklaars, want och, hoe verschilt de 
Dag des Oordeels van elke andere 
dag in godverlaten oorden? ‘Apo-
calypso’ is een funky voorstelling 
van schrijver Jibbe Willems (1977) 
waarin naast een kleurrijke verza-
meling aan rafelige personages ook 
een live band een belangrijke rol zal 
gaan spelen. Regie: Daniëlle Wage-
naar. Spel: Gerold Guthman, Niek 
van der Horst, Eva Zwart, Manon 

Nieuweboer, Roos Hoogland en een 
funkband. Zie ook www.hetsyndi-
caat.com. Toegang 11 euro, 9 euro 
met WT-pas.

Gratis Koffieconcert 
in Laurentiuskerk
IJmuiden - Zondag 30 maart om 
12.00 uur is er in de Laurentiuskerk 
aan de Fidelishof een gratis koffie-
concert met Edelweiss en Beach 
Boys Medley.
Popkoor Decibel begon  als een 
kleine groep enthousiastelingen on-
der leiding van Aswintha Weidema. 
Zij heeft al die jaren als dirigente 
door haar inzet het koor in muzikaal 
opzicht laten groeien. Het repertoi-
re bestaat uit popsongs, zowel ‘gou-
den oude’ als hedendaagse hits. Op 
20 en 21 november 2008 wordt het 
tienjarig bestaan van Popkoor De-
cibel gevierd met een jubileumcon-
cert  ‘50 jaar popmuziek’ in het Witte 
Theater in IJmuiden.
Daarnaast  neemt het koor deel aan 
diverse korenfestivals, zoals ‘Para-
diso’ in Amsterdam, ‘Zingen aan 
Zee’ in Zandvoort en op 5 april het 
‘Concert Varié’ in Alkmaar. Ook wor-
den gastoptredens verzorgd, bij-
voorbeeld in verzorgingstehuizen en 
revalidatiecentra. Bel voor boekin-
gen 0255-527402.
Inmiddels biedt het koor plaats aan 
circa 40 leden, maar met name de 
bassen en tenoren kunnen nog wel 
wat versterking gebruiken. Popkoor 
Decibel repeteert iedere donder-
dagavond in basisschool de Toer-
malijn  in Driehuis. Gezien de sa-

menstelling van het koor gaat de 
voorkeur uit naar mensen onder de 
45 jaar. Bel voor inlichtingen Joyce 
Petersen 0255-527402 of Jan Oos-
terlee 0255-514498.
Het Goede Herderkoor IJmuiden-
Oost bestaat al ruim 31 jaar en telt 
op dit moment 78 leden.  Dirigent en 
oprichter is Jan Schotvanger. Begin 
jaren zestig richtte hij het Hervormd 
Jongerenkoor van de Goede Her-
derkerk op. Hiervan was Jan ruim 10 
jaar dirigent. In 1976 was hij de ini-
tiatiefnemer om te starten met een 
nieuw Goede Herderkoor. Vanaf de 
oprichting is onder zijn leiding voor 
een breed repertoire van geestelij-
ke liederen gezorgd. Bij optredens, 
hoofdzakelijk tijdens kerkdiensten, 
streeft het koor ernaar functioneel 
aanwezig te zijn. Koorzang wordt 
steeds afgewisseld met samenzang 
door alle aanwezigen. Martin de 
Jong is de vaste begeleider van het 
koor. Tijdens de repetities worden 
het koor ook bijgestaan op de piano 
door Ben Helmers. Twee koorleden, 
de sopraan Cora Glas en bariton Pe-
ter de Bruijn, zullen een solo ten ge-
hore te brengen. 
Er wordt elke dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in 
de Petrazaal van de Petrakerk in 
IJmuiden.

Seaport TV
Fractievoorzitters PvdA 
en CDA in Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV staat de-
ze week de relaties tussen de ge-
meenteraad en de kiezers van de 
gemeenteraad in Velsen centraal.  
Studiogasten zijn de fractievoor-
zitters van de coalitiepartijen PvdA 
en CDA en van de grootste opposi-
tiepartij, de SP. Lida Nijssen (CDA), 
Ronald Vennik (PvdA) en Frits Vrij-
hof (SP) zitten aan tafel met  Jac. 
Zuurbier, de eindredacteur van het 
programma.
Op de websites van de PvdA en het 
CDA verschenen recentelijk bijdra-
gen van de fractieleiders over de 
communicatie met hun kiezers. De 
PvdA bekritiseerde zowel het func-
tioneren van het raadsplein als an-
dere raadsfracties, die voor de TV-
bühne spelen. Lida Nijssen vond dat 
kiezers alleen kreten kunnen horen 
van raadsleden voor Seaport TV en 
dat diepgang in de raadsdebatten 
ook niet mogelijk is. Zij weet dit aan 
de organisatie van de raadsdebat-

ten, het raadsplein.
Voor de TV-kijkers zijn de raadsver-
gaderingen nauwelijks te volgen. In 
het studiogesprek komt de vraag 
aan de orde hoe de raadsdebatten 
meer inzicht aan de kijkende kiezer 
kunnen verschaffen. Welke ande-
re communicatiemiddelen staan de 
raadsleden ter beschikking? Zijn die 
ook voor verbetering vatbaar?
Daarnaast mag iedere deelnemer 
aan het studiogesprek nog twee an-
dere actuele punten ter tafel bren-
gen.
Deze en andere onderwerpen zijn te 
zien en te horen in de uitzendingen 
op  vrijdagavond 28 maart,  zaterdag 
29 maart en maandag 31 maart om 
18.00 uur. 
Kijkers kunnen deze uitzendingen 
van Velsen Centraal onder de regie 
van Edwin Woning zien via de Vel-
ser TV-kabel op S12++ (frequentie 
240 mHz). Nadere bijzonderheden 
staat op de teletekstpagina 331 van 
Seaport TV.

Welvaartsmarkt 
De Roestige Pot
IJmuiden - Op zaterdag 29 maart 
wordt er weer een welvaartsmarkt 
gehouden in het onderkomen van 
de Solidariteitsmarkt aan de Een-
hoornstraat 4 in IJmuiden. De markt 
is voor iedereen toegankelijk tussen 
9.30 en 13.00 uur, niet alleen om te 
kijken en kopen, maar ook om spul-
len af te geven. Goederen die niet 
zelf gebracht kunnen worden, kun-
nen in overleg worden opgehaald. 
Bel 0255–511674 of  023–5378213. 
De totale opbrengst van de markt 
wordt afgestaan aan Stichting X-Y 
(www.xminy.nl), die hiermee projec-
ten in de derde wereld ondersteunt.

Postzegel
(ruil)beurs
IJmuiden - In buurthuis De Spil, 
Frans Halsstraat, IJmuiden voe-
ren op zondag 30 maart postzegels 
de boventoon. De hele wereld (op 
postzegels) vindt men op de tafels. 
Van 10.00 tot 16.00 uur kan men 
naar hartelust bezig zijn met alle 
aspecten van postzegels. Ruiltafels 
zijn aanwezig, gratis toegang. Als 
u zelf uw overtollige zegels en/of 
brieven aan de manvrouw wilt bren-
gen dan kan dat, er zijn nog tafels 
over. Wilt u een tafeltje huren? Bel 
dan 023-5378129 (’s avonds) of mail 
naar h.c.denduijn@orange.nl. Graag 
tot ziens op zondag 30 maart.

Stichting Velsen voor
de Derde Wereld
IJmuiden - Zaterdag 29 maart is er 
oude-spullenmarkt in het Solidari-
teitsgebouw aan de Eenhoornstraat 
in IJmuiden. Deze markt wordt ge-
houden van 09.30 tot 12.30 uur. Tij-
dens de markt kunnen spullen afge-
geven worden voor de verkoop. 
De opbrengst van de markt van  
maart is bestemd voor het kinder-
huis Sunaulo Pravat Griha in Kat-
mandu, de hoofdstad van Nepal.
Het kinderhuis Sunaulo Pravat Bal 
Griha in Katmandu, de hoofdstad 
van Nepal, heeft een onrustig jaar 
achter de rug. In maart 2007 werd in 
Nepal de Nederlandse directeur ge-
arresteerd wegens verdenking van 
kindermisbruik. Onmiddellijk nam 
de stichting in Nederland maatre-
gelen. Het management van het 
kindertehuis wordt nu dagelijks ge-
leid door een nieuw samengestelde 
staf en manager en worden bijge-

staan door vrijwilligers die de Nel-
apese leefwijze en gebruiken zeer 
goed kennen. De organisatie Child 
Right  controleert er sinds die tijd de 
gang van zaken.
In het kinderhuis worden straatkin-
deren in de leeftijd van ongeveer 5 
tot 14/15 jaar opgevangen. Ze krij-
gen er eten, kleren, onderdak, sport 
en regelmatig maken medewerkers 
van het huis met hen een uitstapje. 
Ze blijven er dan net zolang totdat 
de basisschool is doorlopen en ze 
naar een hogere school kunnen of 
een beroepsopleiding moeten vol-
gen. 
Om de kinderen te helpen met hun 
huiswerk zou het kinderhuis graag 
een eigen bibliotheekje met Engels-
talige boeken aanleggen. Daarvoor 
is het geld bestemd dat op de oude-
spullenmarkt van 29 maart bijeen-
gebracht wordt.

The King rockt als nooit tevoren
‘Elvis’ in concert in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Wie denkt dat Elvis nog 
onder de levenden is, heeft het he-
lemaal juist! The King rockt als nooit 
tevoren. Geniet donderdag 3 april 
(20.15 uur) van alle grote Elvis-hits 
in de tributeshow ‘Elvis in Concert 
– The Vegas Years’. 
Richard Atkins is dé Elvis-imitator. 
De Britse ster schitterde in alle gro-
te theaters ter wereld als The King 
in de succesvolle show ‘Rockin’ on 
Heaven’s Door’. Overal en altijd laat 
hij zijn publiek volkomen sprakeloos 
achter. 
Want niet alleen zijn kleding, maar 
ook zijn stem, bewegingen en ma-
niertjes doen het publiek voor even 

vergeten naar wie zij werkelijk zit-
ten te kijken. Dé ultieme Elvis-imi-
tator komt naar Velsen met zijn ei-
gen tribute-show ‘Elvis in Concert - 
The Vegas Years’. Met zijn zeskop-
pige band laat de nieuwe Elvis ie-
dereen genieten van alle grote Elvis-
hits. Swing opnieuw mee op klassie-
kers als ‘Return to sender’, ‘Jailhouse 
rock’ en ‘Are you lonesome tonight’. 
Komt u maar kijken: The King leeft 
voort!
Toegang 27,50 euro, inclusief garde-
robe en pauzedrankje. Informatie: 
Stadsschouwburg Velsen, telefoon 
0255-515789 of reserveer via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818.
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 computerles. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-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. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij voor de open tafel. 
Aan het eind van de maaltijd altijd 
een kopje koffie. Kosten 4,50 euro. 
Opgeven uiterlijk 2 dagen te voren. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 (rond 11.45 uur er 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 derde 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.

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 4 april: vissoep, 
kibbeling, groeten, aardappelen, 
chocolademousse met slagroom en 
koffie toe. Aanvang 12.30 uur. Dins-
dag 31 maart tussen 11.00 en 12.00 
uur reserveren. Dinsdag 8 april: kip/
kerrysoep, nasi compleet met sa-
té en vinetta ijs met slagroom toe. 
Aanvang 17.30 uur. Reserveren op 
donderdag 3 april.
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.
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
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.
Scrapboek maken woensdag 2 april . Cursus bestaat uit zes lessen en 
kost 30 euro. En wordt gegeven van 09.15 tot 11.15 uur

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

Kookcursus De Koksmutsen voorkinderen van 8 t/m 12 jaar. Cursus be-
staat uit 6 lessen. Start 4 april van 15.45 tot 17.15 uur. Kosten 12 euro voor 
6 lessen.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Film Dirty Dancing wordt vertoont op woensdag 2 april om 20.00 uur. 
Toegang 2,50 euro.
Maandag 7 april gaat de sjoelclub van start. Aanvang 13.30 uur. Kosten 
1,50 euro per keer.

De Koe, Zadelmakerstraat 3, Velserbroek, 
023-5491817, e-mail jongerencentrum@dekoe.demon.nl
BlingBling Party, vrijdag 28 maart van 19.30 tot 22.30 uur. Disco voor kin-
deren van 12 tot en met 15 jaar. Toegang 1,50 euro.

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

e Veste, Vestingplein in Velserbroek
Open dag Speel-o-theek MamaMia, zaterdag 29 maart van 11.00 tot 13.00 
uur. Zie ook www.mamamia-velserbroek.nl. Info: 023-5388830.
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Srilankaans bezoek aan Velsen
Velsen - Donderdag brachten bur-
gemeester Upul Nishantha van de 
gemeente Matara en twee van zijn 
vrouwelijke ambtenaren, Manel Ra-
thnayaka en Rathnaweera Mangali-
ka een kort bezoek aan Velsen. De 
drie waren op uitnodiging van de 
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) enkele dagen voor 
een cursus in Den Haag, samen 
met andere ambtenaren uit onder 
andere Afrika. De cursus ging on-
der meer over gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen die hetzelfde 
werk doen.
Matara ligt zo’n veertig kilometer 
ten zuiden van Velsens zusterstad 
Galle en is met nog drie andere Sri-
lankaanse gemeenten partner in het 
afvalverwerkingsproject dat sinds 
enkele jaren in samenwerking met 
de VNG, ReinUnie, gemeente Velsen 
en de Stichting Ontwikkelingssa-
menwerking Velsen loopt. In dat ka-
der brachten de drie uit Matara een 
bezoek aan het afvalstation van Rei-
nUnie in Velsen-Zuid, waar Cok van 
Bergen Henegouw het gezelschap 
tekst en uitleg gaf over de wijze 
waarop het afval in onze regio ver-

werkt wordt. Vooral het gebruik van 
werktuigen en techniek had de be-
langstelling van burgemeester Nis-
hanta. In het kader van het project 
is hij inmiddels in zijn gemeente be-
scheiden op weg. Bedrijven in Ma-
tara betalen de gemeente voor het 
ophalen van bedrijfsafval, wat in Sri 
Lanka zeker geen algemeen gebruik 
is. Nishanta hoopt dat stapsgewijs 
ook voor woonwijken in te voeren, 
maar dat ligt gevoelig omdat daar-
voor dan extra belasting voor gehe-
ven moet worden.
In het gemeentehuis van Velsen 
werden de drie gasten ontvangen 
door Gerrit Out, die namens de ge-
meente bij het project betrokken is, 
en door Guus Hartendorf en Klaas 
van Slooten, respectievelijk voorzit-
ter en secretaris van SOS-Velsen. 
De eerste twee hadden in Sri Lanka 
al kennis gemaakt met Nishanta tij-
dens een bijeenkomst over  afval-
verwerking. In de middag bezochten 
de drie, gekleed in geleende warme 
jassen, enkele bezienswaardighe-
den in Velsen. 
Op Goede Vrijdag vlogen ze terug 
naar Sri Lanka.

Openbare repetitie Nelson’s 
Blood in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Maandag 31 
maart om 20.15 uur kunnen liefheb-
bers van het zoute zeemanslied ko-
men luisteren naar de repetitie van 
Shantymen Nelson´s Blood in ’t 
Mosterdzaadje. 
Het is de vaste plek waar zij op de 
maandag wekelijks bijeenkomen 
om te musiceren. De groep viert 
dit jaar het 10 jarig jubileum. In het 
afgelopen jaar is er veel nieuw re-
pertoire ingestudeerd. Niet alleen 
voor het jubileumjaar, maar ook om-
dat de groep dit voorjaar een nieu-
we CD uit zal brengen. Op deze CD 
komt een mix van traditionele shan-

ties en zeemansballaden. Liederen 
die in de afgelopen tien tot twintig 
jaar geschreven zijn in de stijl van 
de zeemansliederen van weleer. Dit 
laatste deel van het repertoire zal op 
de open repetitie de revue passeren. 
Er zullen ook liederen bij zijn waarbij 
het publiek naar hartelust mee kan 
zingen!
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
De zaal is open om 19.45 uur. De 
toegang is vrij, een bijdrage na af-
loop wenselijk. nelsonsblood@pla-
net.nl.

Waar blijft beslissing 
over Torenstraat 5?
Velsen-Zuid - Het oude stadhuis 
in Oud-Velsen is destijds verkocht 
onder de uitdrukkelijke voorwaar-
de dat er niet in mocht worden ge-
woond. Dat leverde de gemeente-
kas aanzienlijk minder opbrengsten 
op bij de verkoop. Het pand was na-
tuurlijk veel meer waard als er in ge-
woond kon worden.
De huidige eigenaar van Torenstraat 
5 kocht het pand als kantoorruim-
te en trok zich niets  aan van deze 
bijzondere bepaling. Hij verbouwde 
het pand vrijwel direct op de eer-
ste verdieping tot woning. Na het 
opleggen van dwangsommen deed 
de eigenaar een beroep op een zo-
genaamde vrijstellingsprocedure 
waarbij bewoning zou kunnen wor-
den toegestaan. Dit college wilde 
wel meewerken aan die vrijstelling. 
Dit tot verbijstering van Velsen Lo-

kaal omdat onder aanvoering van 
met name de PvdA het pand abso-
luut niet mocht worden bewoond. 
Het college mag zelf bepalen wat 
ze doet met dit verzoek, maar be-
sloot op enig moment de raad te 
vragen wat zij ervan zouden vinden 
als bewoning toch zou worden toe-
gestaan. 
Deze consultatie resulteerde uitein-
delijk zelfs in een interpellatiedebat, 
dat was aangespannen door Velsen 
Lokaal op 29 november 2007. Tijdens 
het debat zegde wethouder Korf toe 
dat zij op 4 december 2007 een be-
sluit zou gaan nemen ten gunste 
van de eigenaar van het pand. Tot 
op  heden hebben is dat besluit nog 
niet gepasseerd. Velsen Lokaal ver-
moedt dat er iets speelt en vraagt  
het college dan ook om de reden 
van het oponthoud.

De Velserbroekstraat in Santpoort-Noord  (foto: Bram van Woensel)

Velsen kent een rijke historie. Op 
sommige plaatsen is die rijkdom 
nog duidelijk zichtbaar, maar 
veel is in de loop der jaren ver-
dwenen. Wat dikwijls overblijft 
is de naam die voortleeft, veelal 
als straatnaam. In deze rubriek 
wordt de herkomst van die na-
men toegelicht. Deze keer: Vel-
serbroekstraat in Santpoort-
Noord. 
De Velserbroekstraat werd door de 
exploitatiemaatschappij zelf aan-
gelegd en kreeg in 1933 die naam. 
De straat loopt vanaf de Hoofdstraat 
schuin af naar de Rijksweg en is 
vernoemd naar de polder De Vel-
serbroek. Nu helemaal volgebouwd, 
maar daarvoor kon je vrij over de 
polder kijken en zag je het haven-
gebied van Amsterdam liggen.
Tijdens het ontstaan van de Zui-
derzee begon in de 12e eeuw de 
strijd tegen het water. Aan de ene 
kant wilden de bewoners hun ver-
worven bestaan beschermen, aan 
de andere kant wilden zij de broek-
landen in cultuur brengen. Zij be-
gonnen met het ontginnen tot gras-
land voor de veehouderij. Er werden 
greppels gegraven, parallel aan de 
aftstroomrichting naar het Wijker-
meer. Deze greppels veranderden 
in sloten: de drooggevallen kavels 
werden door dammen beschermd. 
De eerste eenvoudige inpoldering 
kwam vermoedelijk in 1220 gereed. 
In 1253 wordt de naam De Velser-
broek voor het eerst genoemd. De 
polder is dan verdeeld in een  laag 
gedeelte, de Dammers, een mid-
dengedeelte bestaande uit de Oost- 
en de Westbroek en een hoog ge-
deelte, de Hofgeest. De Velserbroek 
lag tussen de Heereweg, de verbin-
dingsweg tussen Haarlem en Velsen 
en het Wijkermeer.
De polders hadden lange tijd geen 
publieksrechtelijke bevoegdheden. 

Zij waren juridische niet zelfstandig, 
maar afhankelijk van de Schout en 
schepenen van Velsen. In 1693 werd 
het besluit genomen, dat die bijge-
staan zouden worden door een af-
vaardiging van de ingelanden.
In 1854 kreeg de polder De Velser-
broek een eigen bestuur. Sinds 1977 
is De Velserbroek opgegaan in een 
groter geheel en maakt deel van 
het Waterschap Groot Haarlemmer-
meer.
In de 18e eeuw was de bebouwing 
geconcentreerd in de Hofgeest en 
bestond uit zeven buitenplaatsen, 
acht boerderijen en een veerhuis. 
De rest van de polder was ingericht 
als weidegebied. Het gebied zag er 
in die tijd dus heel anders uit dan 
tegenwoordig. 
De Velserbroek werd door vier we-
gen doorsneden: de Hofgeester-
weg, de Oostlaan, de Westlaan en 
het Hillegondswegje. De Westlaan 
was in vroegere tijden de verbin-
dingsweg tussen Velsen en Amster-
dam, via Spaarndam en Halfweg. 
Als gevolg van de herverkaveling 
werden in 1955 de Boterdijkweg, de 
Dammersweg en de Vromaadweg 
aangelegd. Na de opening van de 
Velsertunnel werd tegelijk met de 
Rijksweg A208 de Huis te Speykweg 
gerealiseerd, nu Roosensteingweg. 
Sinds 1974 wordt de polder door-
sneden door de Rijksweg A9. Na de 
aanleg van recreatiegebied Spaarn-
woude werd de Oostlaan verlegd 
langs deze weg. (Carla Zwart)

Bronnen en geraadpleegde litera-
tuur: Secretariearchief Velsen, NHA; 
Siebe Rolle, ‘Geschiedenis van de 
Velserbroek’, 1985. Met dank aan 
de Werkgroep Straatnamenonder-
zoek van de Historische Kring Vel-
sen (www.historischekringvelsen.
nl). Contactpersoon: Erik Baalber-
gen (velisena@quicknet.nl),

waar komt die 
naam vandaan?

Els Zorgdrager (rechts) wenst Conchita Vos succes

Nieuwe coördinator
Voedselbank Velsen
IJmuiden – De Voedselbank Velsen 
ondersteunt mensen die ver onder 
het minimum moeten leven. Op dit 
moment worden wekelijks 25 voed-
selpakketten verstrekt. Vanaf de op-
richting, in december 2005, was Els 
Zorgdrager coördinator. Wegens 
drukke bezigheden stopte zij hier 
mee en droeg het stokje over aan de 
nieuwe coördinator: Conchita Vos.
,,Het is zinvol, ik doe dit uit een stuk 
maatschappelijke betrokkenheid’’, 

zegt Conchita. ,,Er zijn korte lijnen 
en het is daardoor resultaatgericht.’’ 
Zij was van origine werkzaam in de 
schuldhulpverlening. Eigenlijk hoopt 
Conchita, dat zij zich in de toekomst 
overbodig zal maken als coördina-
tor. Dit zou betekenen, dat er geen 
mensen meer zijn die een beroep 
moeten doen op de Voedselbank 
Velsen. Maar voorlopig zal de voed-
selbank wel nodig blijven en doen 
de vrijwilligers hun werk. Konijn als 

babbeltruc
Haarlem - Een bejaarde bewoon-
ster van het Santpoorterplein is za-
terdag rond 17.30 uur bezocht door 
de man met een babbeltruc. De 
nog onbekende man belde met de 
smoes dat hij een nieuwe buurman 
was en dat het konijn van zijn doch-
ter was weggelopen. De vrouw zei 
tegen de man dat hij via de oprit de 
tuin in mocht om het konijn te zoe-
ken en heeft de man niet binnen-
gelaten. Het konijn is uiteraard niet 
gevonden. Later heeft vermoedelijk 
dezelfde man een portemonnee ge-
stolen uit een woning in de buurt 
met dezelfde babbeltruct. Het vol-
gende signalement is bekend: een 
gebruinde man van ongeveer 40-
45 jaar oud met een kaal hoofd. Hij 
heeft blauw/groene ogen en is tus-
sen 1.75 en 1.80 cm lang. Hij was 
gekleed in een grijze broek en jack. 
Mensen die weten wie deze ver-
dachte is of aanwijzigen hebben die 
kunnen leiden tot zijn aanhouding 
worden verzocht contact op te ne-
men met politie Haarlem-Noord, tel. 
0900-8844.

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag 
in Velserbroek, Santpoort-Zuid, 
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord 
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Politie zoekt getuigen 
ongeval Rottepolderplein
Regio - Vorige week woensdag 
rond 14.30 uur heeft de politie ge-
assisteerd bij een aanrijding met 
letsel op de A-200/Rotterpolder-
plein. Daarbij was een 40-jarige be-
stuurder van een personenauto en 
een 37-jarige bestuurder van een 
bestelauto betrokken. Het ongeval 
ontstond ter hoogte van de afslag 
Haarlem. Beide bestuurders vertel-
den een verschillend verhaal over de 
oorzaak van de aanrijding. De auto-

mobilist, afkomstig uit Hoofddorp, is 
met zijn auto tegen de vangrail aan-
gekomen en gewond geraakt. Hij 
heeft door dit ongeval diverse bot-
breuken en mogelijk nekletsel op-
gelopen. 

De politie stelt een onderzoek in 
naar de juiste toedracht. Mogelij-
ke getuigen van dit ongeval worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie Haarlem, tel. 0900-8844.
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

Zaterdag 29 maart

8/9

HCSC-odin’59 (1a)   - 14.30
Kennemerland (2a)-argon   - 14.30
eDo (2a)-Zandvoort    - 14.30
IJmuiden (3a)-blauw Wit W.   - 14.30
Jong Hercules (4e)-HbC   - 14.30
vvH/velserbroek-vSv (4e)    - 14.30
velsen (5a)-Saenden    - 14.30
Sloterdijk-Waterloo (5a)   - 14.30

vuC-aDo’20 (hoofdklasse)   - 14.00
De Zouaven-Stormvogelstelstar (1a)  - 14.00
eDo (1a)-blauw Wit amsterdam  - 14.00
Westfriezen-velsen (2a)   - 14.00
Dem (2a)-SvW’27    - 14.00
De Kennemers (2a)-Hellas Sport  - 14.00
roda’23-onze Gezellen (2b)   - 14.00
vSv (3b)-Fortuna Wormerveer  - 14.30
WSv’30-DSS (3b)    - 14.00
DSov-Schoten (4D)    - 14.00
DSK-FC velsenoord (4D)    - 14.00
Purmerland-beverwijk (5C)   - 14.00
terrasvogels-SvIJ (5F)   - 14.00
Waterloo (5F)        vrij
Wijk aan Zee (6b)-SSv   - 14.00

Zondag 30 maart

Genomineerden Sportgala 2007
IJmuiden - Vrijdag 28 maart is er 
vanaf 20.00 uur in het Witte Thea-
ter het Sportgala 2007. Hier worden 
de Velsense sportkampioenen ge-
huldigd. Er zijn vijf titels te verge-
ven: die van Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, het Talent en de Mas-
ter van het jaar 2007. Maar liefst 49 
sporters en ploegen zijn hiervoor 
genomineerd. Voor de titel Sport-
man zijn dat slechts twee heren: ju-
doka Elco van der Geest en voetbal-
ler Erwin van de Lugt. Voor Sport-
vrouw zijn er acht genomineerden, 
waaronder wielrenster Nina Kessler 
en snowboarder Mandy Langbroek.  
Ook acht nominaties telt de catego-
rie Sportploeg, zoals Terrasvogels, 
T.V.IJ., Damclub IJmuiden en Ben-
RietdijkSport. De lijst voor  het Ta-
lent van 2007 telt maar liefst 28 na-
men van sporters tot en met 18 jaar, 
waarvan Boxie Borchart (9 ), lid van 
SkiProSpaarnwoude, de jongste is. 
De categorie Master, sportvetera-
nen van 40 jaar en ouder, heeft vier 
genomineerden. Judith en Maarten 
Porsch doen aan handboogschieten 

bij V.Z.O.S. in Santpoort, Cees van 
Roode is beoefenaar van het ge-
weerschieten bij het Haarlemse SV 
de Vrijheid en Nico Struijs zwemt bij 
de Watervrienden in IJmuiden. Dit 
zijn allemaal sporters die hun sporen 
in hun tak van sport al ruimschoots 
hebben verdiend. Aan de deskundi-
ge jury de zware taak om de Sport-
kampioenen van 2007 aan te wijzen. 
Daarnaast wordt Ruud Geels door 
burgemeester Cammaert gehuldigd 
als sportcoryfee van Velsen. De pre-
sentatie van deze avond zal in han-
den van Frank Snoeks zijn.
Wethouder Annette Baerveldt opent 
de avond, daarna wordt de sport-
documentaire ‘Keerpunt van een 
kampioen’ vertoond. Om 21.00 uur 
is er een optreden van Jamai. Dit 
optreden is door alle genomineer-
de sporters en genodigden te zien 
in de zaal. Overige belangstellen-
den kunnen het optreden volgen via 
een groot scherm in de foyer. Vanaf 
21.30 uur volgt dan de bekendma-
king van de Sportkampioenen van 
het jaar 2007.

Sensei Takashi verzorgde afgelopen week een gastles bij Ben Rietdijk Sport.

Japanse gasttrainer 
bij Ben Rietdijk Sport
Velserbroek - De Japanse sensei 
Takahashi heeft afgelopen maandag 
een gastles verzorgd bij de judose-
lectie van Ben Rietdijk Sport in Vel-
serbroek.
Sensei Takahashi is op uitnodiging 
van het CIOS Haarlem naar Neder-
land gekomen om trainingen te ver-
zorgen aan docenten, maar voor de 
Velserbroekse selectie maakte hij 
een uitzondering met een twee uur 

durende Randori training waarin 
mooie technieken behandeld wer-
den. Takahashi was onder de indruk 
van het niveau, maar met meer dan 
vijftien Nederlands kampioenen in 
de selectie zit dat ook wel goed.
De Velserbroekse judoka en Euro-
pees kampioene, Linda Bolder, gaat 
in april met het CIOS naar Japan. Zij 
zal dan ook in de dojo van Takahashi 
gaan trainen.

Tien mijl van IJmuiden
IJmuiden - Gezelligheid en spek-
takel, inspanning en ontspanning, 
de sloepenrace heeft het allemaal. 
Zaterdag 19 april wordt alweer de 
achttiende ‘IJmuider Noordzeeka-
naal Sloepenrace’ geroeid. Een fa-
milie-evenement dat van dicht-
bij moet worden meegemaakt. De 
doorgewinterde sloepenrace-fan is 
het bekend wat voor een fantasti-
sche happening zich bij de Loswal 
achter de Kleine Sluis afspeelt. Voor 
de mensen die nog geen ervaring 
hebben met dit bruisende roeifeest 
is het een echte aanrader. Ruim zes-
tig roeiteams met mannen en vrou-
wen vanuit het hele land doen mee 
aan de traditionele opening van 
het sloeproeiseizoen. De IJmuider 
Noordzeekanaal Sloepenrace is een 
evenement, dat een extra dimen-
sie krijgt door het optreden van het 
Shantykoor ’t Staende Tuygh. Ook 
disc-jockey Jack Aland, met mu-
ziek vanaf de jaren zestig tot heden, 
geeft het feest muzikale glans. In de 
grote feesttent aan de Loswal spe-

len zich talloze activiteiten voor kin-
deren af, onder andere is er de mo-
gelijkheid om de kinderen gratis te 
laten schminken en kan tevens de 
innerlijke mens van lekkernijen wor-
den voorzien. Er is één roeitraject 
voor alle categorieën met start en fi -
nish op dezelfde plek bij de Loswal 
bij de Kleine Sluis. De deelnemers 
roeien eerst naar de Kruithaven en 
stevenen na het keerpunt weer vol-
le kracht op de Loswal af. De totale 
afstand bedraagt zo’n zestien kilo-
meter. De prijzen worden verdeeld 
in een algemeen klassement da-
mes- en herenteams. Tevens is er 
een ‘speedcup’ voor de snelste da-
mes en herensloep. Voor de hoogst 
geklasseerde IJmuidense ploeg is 
er de enkele jaren geleden inge-
stelde ‘Ome Jan Tellier-beker’ (ge-
noemd naar Jan Tellier, een befaam-
de IJmuidenaar die het sloeproeien 
een zeer warm hart toedroeg). Het 
eerste startschot wordt om 12.00 
uur gelost. De prijsuitreiking zal 
rond 18.00 uur plaatsvinden. 

Marleen tijdens Nederlands Kampioenschap Marathon

Marleen de Kroon
verpulvert baanrecord
Santpoort - Op 21 maart tijdens de 
laatste rit van het schaatsseizoen 
is het baanrecord op de 5 kilome-
ter voor meisjes junioren-C date-
rend uit 1986 met maar liefst 58 se-
conden aangescherpt door Marleen 
de Kroon. De 15-jarige schaatsster 
uit Santpoort had aan het begin van 
het schaatsseizoen haar trainer Tom 
Bakker uitgedaagd voor een wed-
strijd over 5 kilometer. Met me-
dewerking van schaatsvereniging 
Zwanenburg werden zij afgelopen 
vrijdagavond hiertoe in de gelegen-
heid gesteld. Het werd een span-
nende wedstrijd waarbij Tom reeds 
in de eerste ronde een fl inke voor-
sprong nam. Maar gedurende de rit 
wist Marleen in te lopen en leek een 
overwinning tot de mogelijkheden. 
Uiteindelijk kwam Tom als overwin-

naar over de fi nish en volgde Mar-
leen een seconde later met een tijd 
van 8.30.91, haar tweede baanre-
cord. ,,Ik had graag onder de 8.30 
willen rijden” zij Marleen na afl oop. 
,,Maar met deze tijd ben ik ook blij. 
De omstandigheden waren niet ide-
aal en ben ik herstellende van een 
verkoudheid en ook heeft Tom nog 
een kaakingreep gehad deze week. 
Het moet dus nog een stuk snel-
ler kunnen maar dat moet helaas 
wachten tot komend seizoen, ik heb 
Tom alvast uitgedaagd.”
De 5000 meter is een afstand welke 
gewoonlijk niet door junioren wordt 
gereden maar het lange werk ligt 
Marleen nu eenmaal beter, ondanks 
dat zij zich ook voor het Nederlands 
kampioenschap supersprint wist te 
plaatsen.

Ondanks slecht spel 
toch winst voor VSV
IJmuiden - Op een wat vreemd tijd-
stip en een vreemde dag (zaterdag 
17.00 uur) moest VSV het restant 
van de wedstrijd tegen ZTS afwer-
ken.
Vooraf was duidelijk dat er scherp 
gestart moest worden maar helaas 
was de realiteit anders. Al binnen 
twee minuten wist de spits van de 
opponent te scoren na een beoorde-
lingsfout Michiel Spaans. De Turkse 
tegenstander voelde dat er meer in 
zat en ging vol in de duels. In de-
ze fase was VSV de onderliggende 
partij en de Velserbroekers kregen 
de organisatie maar moeilijk op or-
de. elukkig gooide Bob Schol er een 
prima individuele actie uit waarmee 
hij Wesley vd Wal helemaal vrij voor 
het doel zette. Wesley rondde hierna 
doeltreffend af (1-2).
Kort voor rust moest Yilmaz Akin 
nog redding op de doellijn bren-
gen na een half weggewerkte hoek-
schop. 
Na twintig minuten fl oot de prima 
fl uitende scheidsrechter voor rust 
en was er tevens de gelegenheid om 
de puntjes op de i te zetten.
De tweede helft begon VSV aan-
zienlijk energieker en eindelijk werd 
er gespeeld zoals VSV dat behoort 
doen. Al snel scoorde Marcus Ver-
dikt de 1-3 en toen kort daarop de 

doorgebroken Noureddine Abdel-
aziz door de doelman onderuit ge-
haald werd en VSV een strafschop 
kreeg te nemen was de wedstrijd 
gespeeld.Tevens kreeg de ZTS 
goalie een rode kaart en werd zijn 
plaats door een veldspeler ingeno-
men. Marcus verzilverde de straf-
schop probleemloos (1-4). 
Hierna viel VSV ver terug. In plaats 
van de tegenstander helemaal uit te 
combineren werd er van veertig me-
ter richting doel geschoten en ver-
zandde het spel in een soort ping 
pong wedstrijd.
Uiteindelijk wist ZTS zelfs nog te 
scoren alhoewel ze hierbij de hulp 
van Rick Olthof nodig hadden die 
bal in zijn eigen doel werkte.
Kortom een wedstrijd om snel te 
vergeten. Het belangrijkste zijn de 
drie punten maar deze wedstrijd 
was een uitgelezen mogelijkheid 
geweest om  het doelsaldo op te vij-
zelen. Volgende week wacht weer 
een tegenstander uit de onderste 
regionen namelijk Fortuna Wormer-
veer. Dan zal er uit een ander va-
tje getapt moeten worden anders 
zouden er zomaar eens drie punten 
gemorst kunnen worden. Dus kom 
zondag naar de Hofgeest met om 
11.00 uur VSV 2-IVV 2 en om 14.00 
uur VSV1-Fortuna. 

Paaskampioen 2008. Op de foto vanaf links Leo Binkhorst (dammer), Dirk 
Geels (schaker), teamcaptain Jan Apeldoorn (dammer), Colleen Otten 
(schaakster) en Will van der Laan (schaker)

Paasschaak- en damtoernooi
IJmuiden - Op Goede Vrijdag werd 
door de IJmuidense denksportver-
enigingen Schaakclub Kijk Uit en 
Damclub IJmuiden voor de negende 
keer het traditionele Paasschaak-
damtoernooi gehouden. Beide ver-
enigingen delen hun clubavond 
en de speelzaal in de voormalige 
Jan Ligthartschool. Normaal spe-
len schakers en dammers geschei-
den hun competitie maar op speci-
ale gelegenheden zoals met Pasen 
worden de krachten gebundeld. Dit 
keer streden teams samengesteld 
uit twee dammers en drie schakers 
om de felbegeerde eieren en luxe 
bieren. Ook deden dit jaar enkele 
denksporters van buurverenigingen 
mee. Hoewel de gezelligheid bij dit 
toernooi voorop staat, werd er toch 
fanatiek strijd geleverd op de bor-
den. Gewoonlijk spelen de denk-
sporters slechts één partij per avond 
die enkele uren duurt, maar nu kre-
gen de spelers slechts zeven minu-
ten bedenktijd voor de hele partij. 
Dit wordt snelschaken en sneldam-
men genoemd of ook wel vluggeren. 
Door de korte bedenktijd werden 
sommige spelers behoorlijk nerveus 
en maakten soms de meest vreselij-
ke blunders. Maar ook fraaie matpa-
tronen verschenen op het bord. Zo 
werd Sebastiaan van Westerop zeer 

elegant mat gezet door Eef Hessels 
van schaakvereniging de Wijker To-
ren uit Beverwijk.
Doordat een partij maximaal veer-
tien minuten duurde konden er heel 
wat schaak- en dampartijen op deze 
avond gespeeld worden. Op het ein-
de van de avond kon de eindstand 
worden opgemaakt.
Het team onder leiding van Jan 
Apeldoorn bleek de meeste pun-
ten vergaard te hebben en werd 
hiermee Paaskampioen. Met name 
schaker Dirk Geels had een belang-
rijk aandeel in de overwinning door 
als enige speler al zijn partijen te 
winnen: een 100 procent score dus. 
Het verschil met nummer twee, het 
team van Piet Kok, was echter mi-
nimaal. Slechts één matchpunt en 
één bordpunt scheidde dit team van 
de eerste plaats. Hoewel Kees Pip-
pel topscorer werd bij de dammers 
- slechts één remise moest hij af-
staan - behaalde zijn team slechts 
een vierde plaats.
De aanmoedigingsprijzen in de vorm 
van extra eieren waren voor Cees 
van der Vlis en zijn teammakkers. 
Zijn team wist slechts één wedstrijd 
te winnen en eindigde op de laat-
ste plaats. Zie ook www.schaak-
clubkijkuit.nl. Informatie op telefoon 
0255-512196.

De winnaars dames zondag poule 2

Winnaars wintercompetitie 
tenniscentrum Velserbroek
Velserbroek - De winnaars van de 
eerste woensdag en zondag winter-
competitie van Tenniscentrum Vel-
serbroek zijn bekend!
Afgelopen woensdag waren de da-
mes van poule 5 als eerste aan de 
beurt om af te sluiten.
Na twaalf keer tennissen werd be-
kend wie er zich de sterkste van de 
woensdagcompetitie mag noemen.
De dames sluiten deze laatste speel-
dag gezamenlijk af met een hapje 
en drankje. Tot slot volgt dan de uit-
reiking van de bekers en bonnen.
Eerste Paasdag mocht de zondag 
van mixpoule 1, 2 en 3, herenpoule 
1 en 2 en damespoule 1 en 2 voor de 
laatste keer spelen.
In deze poules spelen vele koppels 
al jaren mee. Hoewel het  een ge-
zelligheidscompetitie is wil ieder-
een natuurlijk wel zo goed mogelijk 
tennissen en zo hoog mogelijk ein-
digen.
Tot de laatste dag bleef het daardoor 
spannend wie er uiteindelijk met de 
1e prijs naar huis zou gaan.
Het is inmiddels traditie geworden 
dat een grote groep spelers deze 
middag  afsluit door met z’n allen in 
de kantine sate te eten.  Tussen dit 

gezellige en drukke gebeuren door 
vonden de prijswinnaars gelukkig 
wel tijd om nog even de prijs in ont-
vangst te nemen.
Woensdag dames poule 5: 1. Alma 
Gruyters en Wil Gleysteen. 2. Petra 
Nelis en Mirjam Molenaar.
Zondag dames poule 1: 1. Loes Ste-
vens en Mayke van Randtwijk. 2. Bi-
bianne de Bruyn en Maud Tromp. 
Dames poule 2: 1. Pauline van Hooy-
donk en Iris Jongenelen. 2. Barbara 
Wycykal en Wendy de Wit.
Heren poule 1: 1. Rinaldo Groene-
woud en Edwin Ferdinandus. 2. Bar-
ry Seegers en Johan van Driest.
Heren poule 2: 1. Martin Klijn en 
Henk Kremer. 2. Ed Kops en Loek 
van Straaten. 
Gemengd poule 1: 1. Sue en Ton 
Zwart. 2. Guusje Maks en Jos Kor-
sen
Gemengd poule 2: 1. Mariette 
Spaans en Roel Hopman. 2. Judith 
en Joost Assendelft.
Gemengd poule 3: 1. Sandra van der 
Veldt en Martijn Smits. 2. Joke Staf-
feleu en Bert Hoek.
De komende weken spelen de res-
terende poules hun laatste compe-
titie wedstrijden in de hal. 

Winnaar van de Jongste Recreantenpoule, het Vellesan College team 2

Geslaagde badminton-
voorronde voor scholieren
IJmuiden – Maandag 17 maart is 
in sporthal IJmuiden-Oost de jaar-
lijkse provinciale voorronde van het 
landelijk kampioenschap badmin-
ton voor scholierenteams gespeeld. 
Er waren circa tweehonderd leerlin-
gen, afkomstig van negen scholen 
uit de provincie Noord Holland, ac-
tief bezig.
De leerlingen waren verdeeld in drie 
leeftijdsgroepen en speelden óf in 
de competitie- óf in de recreanten-
klasse. Er werden bijzonder span-
nende partijen gespeeld in de diver-
se poules, jammer was het dat een 
enkele categorie weinig deelnemers 
had. Met name de recreantenpou-
le twaalf- en dertienjarigen was erg 
goed vertegenwoordigd met twaalf 
teams. De deelnemende scholen 
waren: Pascal College (Zaandam), 
Martinus College (Grootebroek), SG 
Tabor (Hoorn), Jac. P. Thijsse Colle-
ge (Castricum), KSH (Hoofddorp), 
SG Jan Arentz (Alkmaar), Grotius 
College (Delft, Zuid-Holland), Ich-
thus College (Driehuis) en het Vel-
lesan College (IJmuiden). De orga-
nisatoren van de dag: BC Velsen en 
sportaccentschool het Vellesan Col-
lege, kijken tevreden terug op het 
toernooi. De dagwinnaars spelen op 

vrijdag 30 mei hun landelijke fi na-
les in Amsterdam tijdens ‘Mission 
Olympic, the school fi nals’. Het Ich-
thus College was met drie fi nale-
teams het meest succesvol. 
Het landelijk scholierentoernooi is 
ieder jaar mogelijk door samenwer-
king van de NBB en de KVLO (vak-
vereniging van docenten Lichame-
lijke Opvoeding). 

Aanhouding na 
vechtpartij
Regio - In de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag rond 03.00 
uur heeft de politie twee mannen 
van 21 en 22 jaar oud uit Velsen-
Noord aangehouden na een vecht-
partij op het Kerkplein in Zandvoort. 
Een 20-jarige man uit Zandvoort 
is tijdens deze vechtpartij gewond 
geraakt. De verdachten waren ge-
vlucht in hun auto. De agenten kon-
den de mannen even later aanhou-
den. De Zandvoorter is naar het zie-
kenhuis gebracht voor behandeling 
aan zijn oog. De politie stelt een on-
derzoek in.
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Van Roy en Fred mag de zomer beginnen

Zilt aan Zee: (bijna) klaar
voor de zomer
IJmuiden aan Zee – Het strand 
van IJmuiden is goed te bereiken. 
De bus stopt aan het einde van de 
boulevard en de grote parkeerplaats 
biedt veel ruimte voor wie met de 
auto komt. Het strand is nergens zo 
breed als hier, daardoor is er een 
plekje voor iedereen, ook op warme 
en drukke dagen. Aan deze unieke 
locatie ligt het strandpaviljoen Zilt 
aan Zee.
Het paviljoen is bijna klaar voor de 
zomer. De laatste hand wordt ge-
legd aan de opmaak voor het sei-
zoen, dan is Zilt aan Zee klaar om 
de bezoekers gastvrij te ontvangen. 
In het weekeinde is het strandpavil-
joen al open, half april gaat het vol-
op draaien.
Roy de Kort en Fred van Beusekom 
zijn sinds kort de nieuwe eigenaren. 
Beiden zijn al heel lang werkzaam 
in de horeca, dus ze weten als geen 
ander wat gastvrijheid is. Twee top-
pers die meester zijn in het creëren 
van een gezellige, warme en open 
sfeer, waarbij iedere bezoeker zich 
welkom en thuis voelt. Roy en Fred 
zijn heel enthousiast en vol plannen 
aan dit nieuwe avontuur begonnen 
en zij voelen zich bevoorrecht, dat 
zij op deze unieke plek hun gas-
ten mogen begroeten. Het eerste 
plan dat zij gaan aanpakken, is de 
menukaart. Die wordt kleiner maar 
daarentegen zullen de gerechten zo 
smaakvol en lekker zijn, dat de men-
sen er voor terug zullen komen naar 
Zilt aan Zee. Veel vis- en dagverse 

gerechten komen er op.
Maar ook een snelle hap, een ijsje 
of een blikje frisdrank aan het uit-
giftebuffet blijft tot de mogelijkhe-
den behoren. De bezoeker die daar 
geen zin in heeft, gaat heerlijk met 
een drankje op het mooie terras ge-
nieten. De keuken zal ook in de win-
termaanden open zijn. Dus op zon-
dagmiddag lekker uitwaaien op het 
strand en na de strandwandeling 
een heerlijk hapje eten bij Zilt aan 
Zee, of even een kopje koffi e of war-
me chocolademelk. 
Het strandpaviljoen is ook beschik-
baar voor feesten, bruiloften en par-
tijen. Er is veel mogelijk, de mensen 
van Zilt aan Zee helpen graag bij de 
keuzemogelijkheden en zullen er al-
les aan doen, om uw feest te laten 
slagen. Er zijn al veel boekingen bin-
nen. Het strandpaviljoen is ook be-
schikbaar als romantische trouwlo-
catie.
Verder zijn er plannen voor veel 
sportieve evenementen, die deze zo-
mer plaats zullen gaan vinden. Roy 
en Fred hebben nog veel meer plan-
nen, maar eerst maar eens van start 
gaan en de bezoekers een warm 
welkom bieden, dus daarover later 
meer. Dus iedereen is van harte wel-
kom bij Zilt aan Zee om er te genie-
ten van de unieke locatie, de warme 
uitstraling en de positieve sfeer.  De 
bezoeker gaat vanaf het parkeerter-
rein de heuvel over naar het strand, 
Zilt aan Zee ligt dan rechts. Telefo-
nisch te bereiken: 0255 519300. 

Herdenkingsballon
IJmuiden - Er zijn dagen, dat je stil 
staat bij het leven van iemand die 
heel belangrijk voor je is geweest 
maar die niet meer lijfelijk aanwe-
zig is. 
Een verjaardag, een sterfdag, maar 
ook vader- of moederdag, kerstda-
gen,  oud en nieuw jaar... dan zou 
je zo graag nog vele woorden willen 
zeggen en diegene laten weten hoe 
belangrijk ze voor je waren. Bij zo’n 
gelegenheid kun je een herden-
kingsballon oplaten. Met een stift 
of verf kun je woorden of tekenin-
gen op het rijstpapier schrijven,  met 
kleine stickertjes kun je het bewer-
ken en wanneer het tijd is, steek je 
het vierkantje aan, waardoor de bal-
lon zich opbolt en heel voorzichtig 
omhoog stijgt. 
Jouw woorden worden gedragen op 
de wind en vliegen hoger en hoger 
tot aan de hemelpoort. A postcard 
to heaven! 
Ook zou deze ballon kunnen worden 
opgelaten tijdens een begrafenis of 
na een crematie als laatste groet.

De ballon is verkrijgbaar bij: Mara 
Home Decorations, Plein 1945 83 
in IJmuiden, telefoon 0255-520956, 
www.marahomedecorations.nl.

Bij Dier Medisch Centrum Kennemerland in Velserbroek kunt u iedere eerste 
vrijdag van de maand terecht om uw konijn in te laten enten

Konijnen iedere eerste vrijdag 
van de maand aan de beurt
Velserbroek - Dier Medisch Cen-
trum Kennemerland houdt na de 
succesvolle eerste konijnen inen-
tingsactie dagen een vast vervolg. 
Iedere eerste vrijdag van de maand 
zijn de konijnen welkom voor een 
enting tegen gereduceerd tarief 
van 17,90 euro. U kunt tussen 18.00 
en 19.00 uur zonder afspraak te-
recht met uw konijnen aan de Za-
delmakerstraat 98 in Velserbroek. 
De enting biedt bescherming tegen 

myxomatose en VHD, twee dodelij-
ke ziektes die worden overgebracht 
door stekende insecten. Ook voor 
konijnen die binnenshuis worden 
gehouden wordt geadviseerd deze  
in te laten enten aangezien deze in-
secten bij mooi weer door de open 
ramen naar binnen kunnen vliegen. 
De eerste inloopavond is dus vrij-
dag 4 april van 18.00 tot 19.00 uur. 
Voor meer informatie 023-5384444 
of www.dierenartsvelserbroek.nl.

Nicolet en Martine

Dome Huis & Advies laat 
uw woning geuren met 
Mara Home Decorations
IJmuiden - Wie zijn woning in de 
verkoop zet bij Dome Huis & Advies 
ontvangt een heerlijk geurenpakket 
naar keuze, samengesteld door Ma-
ra Home Decorations.
Niet iedereen heeft voor elke be-
zichtiging tijd om zijn of haar wo-
ning eens grondig te reinigen. Na-
tuurlijk willen de klanten wel graag 
dat hun woning er uit springt en 
sfeer uitstraalt, waardoor de kij-
ker zich thuis voelt. Volgens Nicolet 
Dokter van Dome Huis & Advies is 
de tijd van het bakken van een taart, 
voordat er een bezichtiging plaats-
vindt, voorbij. ,,Natuurlijk wil ieder-
een dat wel, maar het ontbreekt ons 
in onze huidige samenleving ge-
woon aan tijd. Toch willen we wel 
dat onze woning lekker fris ruikt en 
sfeer uitstraalt en dit kan prima met 
de geuren collectie van Mara Home 
Decorations. Elke klant die bij ons 
de woning in de verkoop zet, krijgt 
een welkomst geurenpakketje. Om-
dat een geur persoonlijk is, is er een 
keuze uit verschillende geuren. Het 

werkt echt wanneer een woning 
lekker ruikt. Het bepaalt natuurlijk 
niet de prijs van de woning, maar 
de kijker(s) zullen zich wat eerder 
‘thuis’ voelen en de sfeer inademen 
van de woning. Dit is altijd beter dan 
wanneer er in de woning een lucht-
je hangt door aanwezige huisdieren 
en/of rook- of kookluchtjes, daar 
knappen kijker(s) toch wel op af.”
Voor meer informatie over de ver-
koop van uw woning kunt u na-
tuurlijk contact opnemen met Do-
me Huis & Advies, telefoon 023-538 
6364. Kijk voor informatie over het 
woningaanbod of over Dome Huis 
& Advies op www.domehuisenad-
vies.nl. 
Desgewenst kunt u gratis een waar-
debepaling laten maken van uw 
woning. Voor het opsnuiven van 
de heerlijke geuren en andere leu-
ke hebbedingetjes kunt u terecht 
bij Mara Home Decorations, Plein 
1945-83 in IJmuiden, telefoon 0255-
520956, website www.marahome-
decorations.nl.

Jaarvergadering Huurders-
raad Woningbedrijf Velsen
Velsen - Op maandag 31 maart 
houdt de Huurdersraad Woningbe-
drijf Velsen haar jaarvergadering. 
Alle huurders van Woningbedrijf 
Velsen zijn van harte welkom. De 
vergadering zal worden gehouden 
in zalencentrum Velserduin aan het 
Velserduinplein in IJmuiden. De zaal 
is open vanaf 19.15 uur en aanvang 
van de vergadering is om 19.30 uur.
Na het bespreken van het jaarver-
slag 2007 en een toelichting op de 
lopende zaken in 2008 zal de heer 
Ted Kunè, de directeur van Woning-
bedrijf Velsen, een en ander vertel-
len over bedrijfsvisie van Woningbe-
drijf Velsen.
U kunt het jaarverslag nalezen op 
de website www.huurdersraad-wb-
velsen.nl. Uiteraard kunt u ook een 

exemplaar van het jaarverslag op-
vragen bij het secretariaat, een bel-
letje en het wordt u (kosteloos) toe-
gezonden.
Heeft u vragen naar aanleiding van 
het jaarverslag of andere zaken dan 
kunt u telefonisch of per e-mail con-
tact opnemen met het secretariaat.
De jaarvergadering is geen klach-
tenuurtje, eventuele vragen en/of 
opmerkingen over uw woning, wijk 
of complex kunt u schriftelijk inle-
veren, waarna u een schriftelijk ant-
woord zult ontvangen van Woning-
bedrijf Velsen.
U vindt Stichting Huurdersraad van 
Woningbedrijf Velsen aan Bellatrix-
straat 205, 1974 AL  IJmuiden, tele-
foonnummer 0255-516641, e-mail, 
www.info@huurdersraad.nl

Anjella van Forecast bij de nieuwe collectie

Veel zomermode bij Forecast
IJmuiden – De zaak van Forecast 
aan de Lange Nieuwstraat hangt he-
lemaal vol met fl eurige zomermode. 
Natuurlijk heel veel jeans in leuke, 
stoere modellen maar ook overhem-
den die vaak een print of een dessin 
hebben. Veel ruitjes, van klein naar 
groot en in frisse zomerse kleuren. 
De mannenlijn richt zich voorname-
lijk op lichte basiskleuren, wijdere 
modellen en veel zomers materiaal, 
zoals katoen, linnen en poplin. 
De hele collectie laat veel wit zien. 
Dit kan prima met zwart gecom-
bineerd worden maar ook met de 
zachte pasteltinten die het komende 
seizoen veel te zien zullen zijn. Ca-
sual kleding, die soepel draagbaar is 
en er trendy uitziet, daar is Forecast 
zoals altijd sterk in.
Voor de vrouw van nu zijn er veel 
leuke zomerse jurkjes. Veel materi-

aal dat lijkt op breisel of haakwerk 
in topjes, tunieken en vestjes. Lek-
ker opengewerkt zodat het heer-
lijk luchtig draagt. De mode van dit 
voorjaar en deze zomer is zeer vrou-
welijk. Wijd vallende chiffon topjes 
en blote jurkjes maken deze collec-
tie frivool en erg zomers. 
Er zijn ook leuke blouses met veel 
grappige dessins en aandacht voor 
de afwerking. Aparte kragen, dub-
bele manchetten en veel verschil-
lende knopen, geen één is hetzelf-
de. Dit komt ook terug in de over-
hemden voor de heren, met lange of 
korte mouw.
Deze collectie wordt tot en met april 
elke week aangevuld met nieuwe 
modellen. Dit maakt een bezoekje 
aan Forecast aan de Lange Nieuw-
straat 501a zeker de moeite waard. 
Kijk ook eens op www.forecast.nl.

Loek Anderson: al 50 jaar topkwaliteit

‘Het is een kwestie van gunnen’
Loek Anderson 70 jaar
IJmuiden - Op 20 maart werd Loek 
Anderson 70 jaar. Hij is hiermee 
ongetwijfeld de nestor fotohande-
laar van Velsen en misschien wel 
de oudste nog actieve ondernemer 
van de gemeente. Al bijna 50 jaar 
staat hij in de dezelfde bekende fo-
tozaak aan de Kennemerlaan 85-87 
in IJmuiden.
Loek heeft alle ontwikkelingen op 
het gebied van foto en fi lm meege-
maakt. Hij noemt op: ,,Je had rolfi lm, 
kleinbeeld instamatic, rapid, pocket 
en kodak disc. Zowel in zwart-wit 
als in kleur. Op fi lmgebied was er 8 
mm, single acht en super acht. Bei-
de ook weer in zwart-wit en kleur, 
met en zonder geluid.’’ Er is heel veel 
veranderd, maar het registreren van 
herinneringen zal altijd blijven. Fo-
to’s maken is digitaal geworden, fi l-
men heet al heel lang video. Vroe-
ger kreeg Loek na de feestdagen 
en de vakanties honderden zwart-
wit fi lms om te ontwikkelen. Dag 
en nacht werd er dan in de donke-
re kamer doorgewerkt. Daarna kwa-
men de kleurenfi lms, die gingen 
naar de centrale. Evenals de dia’s en 
de smalfi lms, die werden ook opge-
stuurd. Na de vakantie ging je bij fa-
milie en vrienden dia’s of fi lms be-
kijken. Je moest dan soms uitkijken 

om niet in slaap te vallen.
Toen werden er diaraampjes en 
fi lmspoelen verkocht, nu zijn dat ge-
heugenkaarten, kaartlezers, accu’s 
en dergelijke. 
Foto’s worden nu in de winkel be-
steld via de Fuji order-it. Niet zoveel 
als vroeger, maar het wordt beter. 
Mensen willen weer foto’s kunnen 
inplakken.
Camera’s worden nog steeds goed 
verkocht, spiegelrefl ex komt opzet-
ten. Kopen via Internet is een inge-
wikkeld verhaal. Maar gelukkig ko-
pen de meeste mensen nog ver-
trouwd bij Loek om de hoek. Het 
is vaak een kwestie van gunnen en 
topservice staat na vijftig jaar nog 
steeds hoog in het vaandel. Overal 
wordt water gekookt.
Na een aantal fi lialen te hebben ge-
had is nu alleen nog de zaak aan de 
Kennemerlaan over. Loek staat hier 
alleen, op zaterdag geholpen door 
zijn vriend Willem, die van de hoed 
en de rand weet. Wanneer hij stopt, 
kan hij nog niet zeggen. Loek vindt 
het nog elke dag leuk in de zaak. 
De komende drie weken zijn er tal-
loze leuke aanbiedingen. Een kijkje 
in de winkel aan de Kennemerlaan 
85-87 te IJmuiden is zeker de moei-
te waard.

De nieuwe collectie badmode van Marlies Dekkers

Veel keuze bij Strings & More
IJmuiden - ,,Nog steeds zijn er 
mensen die denken, dat ze de plaats 
uit moeten voor lingerie, corsetterie 
en nacht- en badmode’’, zegt Elly 
verbaasd. En dat, terwijl zij al negen 
jaar gastvrij klaarstaat voor de klan-
ten in Strings & More aan de Lange 
Nieuwstraat 441, samen met haar  
collega’ s Henny, Robbi en Marijke. 
Deze mensen zullen dan ook ver-
baasd zijn als zij de ruime keuze en 
de verscheidenheid ontdekken, als 
zij de zaak met een bezoekje ver-
eren. De nieuwe badmode is binnen 
bij Strings & More en wie er snel bij 
is, pakt nog net de tien procent kor-
ting mee die in de maand maart van 
kracht is. Veel kleur en een super 
vrouwelijke uitstraling kenmerkt de 
badmode van het komende seizoen, 
al zal zwart en wit altijd blijven te-
rugkeren. Er zijn ook veel leuke ac-
cessoires in de badmode: rokjes, 
pareo’s in allerlei kleuren en leu-
ke bijpassende strandjurkjes. Mooi 
zijn ook de tankini’s. Deze houden 
het midden tussen een badpak en 
een bikini. Een bikinibroekje wordt 
gecombineerd met een topje. Het 
staat heel leuk en draagt comforta-
bel. Deze tankini’s zijn er tot en met 
maat 48.
De lingerie laat de nieuwste model-

len van Marlies Dekkers zien. Dit 
merk wordt veel verkocht vanwege 
de goede pasvorm en de mooie mo-
dellen. Er is ook mooie lingerie van 
de merken Aubade, Chantelle, Ma-
rie Jo, Esprit en Passionata. De nieu-
we nachtmode bestaat onder ande-
re uit het merk Triumph, sinds ja-
ren een goed en degelijk merk. Iets 
jeugdiger zijn de merken Ringella 
en Esprit, die met zomerse hemdjes 
en bijpassende jasjes komen.
De badmode en lingerie is er niet al-
leen voor dames maar ook voor he-
ren. De merken Sloggy, Hom, Fil-
la, Schiesser en Claesen’s hebben 
een mooie mannenlijn. Nieuw is het 
merk Muchachomala, dat behoorlijk 
in de lift zit. Voor de man die eens 
iets anders wil dan Björn Borg. Het 
is vergelijkbaar maar het heeft een 
iets andere uitstraling en is heel 
betaalbaar. Heren kunnen ook bij 
Strings & More terecht voor een py-
jama of een ochtendjas.
Dus: wie iets op het gebied van lin-
gerie, corsetterie, nacht- en badmo-
de nodig heeft zal zeker slagen bij 
Strings & More. Stap eens vrijblij-
vend de zaak aan de Lange Nieuw-
straat binnen en laat u verrassen 
door de mooie en zeer uitgebreide 
collectie.

Klimaatbestendig wonen 
en werken in Velsen
Velsen - Woningbedrijf Velsen en 
Corus geven zaterdag 29 maart een 
presentatie over energiebesparing 
op de Energiemarkt in de Centrale 
Bibliotheek te IJmuiden Naast infor-
matie over spouwmuurisolatie, dub-
bel glas, zonnecollectoren, klimaat-
hypotheken en subsidieregelingen 
worden in het theater van de Open-
bare Bibliotheek Velsen een drietal 
presentaties gegeven.
De aftrap wordt verzorgd door Ju-
riaan Jansen van de Milieufedera-
tie Noord-Holland. Jansen is expert 
op het gebied van lokaal klimaat- 
en energiebeleid. Aansluitend pre-
senteert Walter van Lubeck, na-
mens Woningbedrijf Velsen over de 
inzet van de corporatie om het wo-
nen in Velsen klimaatbestendiger te 
maken. Lubeck gaat in op de rela-
tie tussen woonlasten en energiel-
asten. Daarbij komt hij met nieuw-
tjes over het onderzoek naar de 
energieprestaties van de woningen 
(Energie Prestatie Advies) en warm-

tepompen bij het nieuwbouwproject 
De Planeet. 
Vervolgens zal een specialist van 
Corus IJmuiden een presentatie ge-
ven over de inspanning van dit con-
cern om energie te besparen en zo 
het werk in Velsen klimaatbesten-
diger te maken. Het bedrijf van we-
reldformaat en -faam is gebonden 
aan internationale afspraken en 
doelstellingen. Elk jaar moet de pro-
ductie 2  procent effi ciënter worden. 
Afsluitend is gelegenheid voor een 
gedachtewisseling onder leiding 
van Gertjan Huijbens over hoe wij in 
Velsen de bakens kunnen gaan ver-
zetten op het terrein van energiebe-
sparing en het terugdringen van de 
CO2-uitstoot. Daarvoor worden on-
dermeer lokale politici uitgenodigd 
om toe te lichten hoe zij hun ambi-
ties handen en voeten willen gaan 
geven. Er is dan geen podium, dus 
iedereen kan een duit in het zakje 
doen. Het Klimaat vraag immers om 
directe actie! Niemand aan de kant.
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Business borrel in Rico’ s
IJmuiden – Het is bijna het einde 
van de maand en maart roert aardig  
zijn staart. Aanstaande vrijdag heb-
ben wij de kachel aan staan tijdens 
de derde business borrel van dit 
jaar voor ondernemers, werkgevers, 
werknemers, raadsleden en andere 
belangstellenden. 
Iedere laatste vrijdag van de maand 
tussen 16.00 uur en 19.00 uur is Ri-
co’s de place to be waar veelvuldig 
gesproken en besloten wordt.
Met een drankje en een hapje kunt 
u met collega’s en collega onder-
nemers de maand afsluiten in een 
sfeervolle omgeving.
Nog steeds worden de business 
borrels in Rico’s door vele raads-
leden bezocht. Zij horen graag van 

het bedrijfsleven hoe er over de ge-
meentepolitiek gedacht wordt. Dit 
is een uitgelezen kans voor dat be-
drijfsleven en branche organisaties 
om van gedachte te wisselen met de 
politiek in Velsen en hun mening te 
geven. Het succes valt en staat met  
enthousiaste bezoekers. Schroom 
niet om ook collega’s of relaties uit 
te nodigen voor de businessborrels 
in Rico’s en bouw zo mee aan een 
nieuwe traditie in de gemeente Vel-
sen. Suggesties zijn van harte wel-
kom. 
Ondernemers, werknemers, raads-
leden en andere geïnteresseerden 
zijn welkom op vrijdag 28 maart 
aanstaande vanaf 16.00 uur in Ri-
co’s, Kennemerlaan 44 in IJmuiden

De workshop op 18 maart werd goed bezocht.

Steun in de rug startende ondernemers

Workshop Zakelijk Netwerken: 
‘Hopen en Knopen’
IJmuiden - Op 18 maart organi-
seerde IJmond Veelzijdig samen 
met Jong MKB IJmond en de FED-
IJmond een praktijkgerichte work-
shop Zakelijk Netwerken voor star-
tende ondernemers in de IJmond. 
Circa 40 startende ondernemers zijn 
naar het Holiday Inn in IJmuiden aan 
Zee gekomen en hebben door mid-
del van een interactieve en praktijk-
gerichte workshop kunnen oefenen 
in het leggen van nieuwe contacten, 
je succesvol inzetten voor het be-
drijf, het onderhouden van je rela-
ties, hoe begin ik een gesprek, mini 
interviews en rollenspellen. 
Verder kwamen ook de vijf do’s en 
dont’s aan bod. De heer Rob Wiele-
man, directeur Kennemer Business 
Media en een ervaren netwerker, 
wist de startende ondernemers te 

enthousiasmeren en ze te overtui-
gen van de noodzaak om een goed 
netwerk op te bouwen en te onder-
houden. Na afloop van de workshop 
konden de deelnemers nog genie-
ten van een drankje en een hapje 
en pogen het geleerde ‘Hopen en 
Knopen’ actief toe te passen op de 
andere deelnemers. De deelnemers 
waren zeer enthousiast over de op-
gedane kennis en de contacten met 
de medestarters. Onder de naam 
IJmond Start worden er in 2008 nog 
drie startersbijeenkomsten georga-
niseerd. De eerstvolgende workshop 
staat in het teken van Marketing en 
vindt plaats op dinsdag 27 mei. 
Aan de bijeenkomsten zijn geen 
kosten verbonden. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst kan via info@
ijmond-veelzijdig.nl.

Paranormale beurs 
IJmuiden - Zondag  30 maart zal 
de paranormale beurs van Samma 
Saya weer plaatsvinden IJmuiden.
Ook deze keer is er weer een ver-
scheidenheid aan mediums, parag-
nosten bij elkaar te vinden en zal er 
wederom voor iedereen een advies 
of spiritueel handvat te vinden zijn 
in een van de  consulten.
Het is een kleine beurs voor ieder-
een die vragen heeft met betrekking 
tot hun relatie, gezondheid, werk, 
etc. of voor mensen die gewoon in-
teresse hebben in deze materie en 
ermee willen kennismaken. In een 
gemoedelijke, ontspannen sfeer 
kan men een consult krijgen waarbij 
aan de hand van een meegebrachte 
foto of ring een vraag beantwoordt 
kan worden, of kan men zijn gids 
ontmoeten. Gewoon rondkijken kan 
natuurlijk ook. Zo kunnen er onder 
andere (meerdere) paragnosten, 
helderzienden, magnetiseurs, tarot-
kaartleggers, astrologen, numerolo-

gen, hypnotherapeuten, auralezers 
en -tekenaars, gidszieners en -te-
kenaars, reikimasters, pendelaars, 
masseurs aanwezig zijn. 
Maar ook zullen er paranorma-
le artikelen te koop zijn w.o. Boed-
ha beelden, wierook, tarotkaarten , 
kristallen en veel meer.
Paragnost Paul van Bree, Gerda 
Schoehuis, Sjamaan Ben Krimp, Pa-
ragnosten Jopie Borsjes en Silvia 
verhoef en vele anderen zullen op 
deze beurs, bezoekers van dienst 
zijn met hun paranormale advie-
zen, inzichten en helpende spiritu-
ele hand..

De beurs zal plaatsvinden bij Zalen-
centrum Velserduin, Velserduinplein 
3 in IJmuiden. Openingstijden: 11.00 
tot 17.00 uur. Entreeprijs: 5 euro per 
persoon, de consulten zijn niet ho-
ger dan 10 euro per persoon. Kinde-
ren onder de 11 jaar zijn gratis, mist 
onder begeleiding.

Activiteiten in Zwembad 
de Heerenduinen
IJmuiden - Woensdag 2 april houdt 
Zwembad de Heerenduinen mee 
met de landelijke actiedag van het 
Nationaal Platform Zwemzaken/ 
Nationale Raad Zwemdiploma’s en 
houdt een open dag. 
Op deze open dag zal van 9.00 tot 
10.00 uur een badmodeshow voor 
50-plussers worden georganiseerd. 
U krijgt dan de nieuwste zomerbad-
mode te zien. Uiteraard kan de bad-
mode meteen worden aangeschaft. 

Sinds 6 februari mag is er elke 
woensdagmiddag voor De School 
van de Week de kans om voor 1 eu-
ro te komen zwemmen. Woensdag 1 
april zijn de leerlingen van De Boe-
kanier aan de beurt.
Tijdens het recreatiezwemmen op 
2 april is van 13.00 tot 15.30 uur de 
mogelijkheid voor kinderen en vol-
wassenen om kennis te maken met 
diverse aquasporten als Aquarobic, 
Aquajoggen en dergelijke.

U krijgt nu de kans om bij het Kunstencentrum voor een klein bedragje te kij-
ken of viool- of celloles iets voor u is

Viool- en cellomiddag in 
Kunstencentrum Velsen
IJmuiden - Enkele weken geleden 
werd op een zaterdag in het ge-
bouw van het Kunstencentrum Vel-
sen een zogeheten ‘Harpmiddag’ 
georganiseerd. Bedoeling was om 
belangstellenden te informeren over 
het instrument harp.
Op zaterdag 29 maart is er een ‘Vi-
ool-Cello’ middag in Kunstencen-
trum Velsen. Zij die geïnteresseerd 
zijn in strijkinstrumenten of op één 
van deze instrumenten lessen willen 
gaan volgen, kunnen tussen 13.30 
en 15.30 uur terecht in het hoofdge-
bouw, P.J. Troelstraweg 20 in IJmui-
den.

Viooldocent Gregor Overtoom en de 
cellodocent Elisabeth Moe zijn dan 
aanwezig voor het geven van infor-
matie en demonstratie. De middag 
wordt afgesloten met een klein con-
certje door deze beide docenten. Dit 
concertje is van 15.00 tot 15.30 uur.
Voor beide instrumenten kunnen 
ook nog leerlingen worden inge-
schreven. Zij die zich aanmelden op 
zaterdag 29 maart kunnen drie les-
sen op proef krijgen en betalen voor 
deze drie lessen slechts 20 euro. 
Iedereen (van jong tot oud) is van 
harte welkom op deze ‘Viool-Cello’ 
middag.

Het nieuwe pand voor de groothandel van Vishandel Tel aan de Zandvoort-
straat in IJmuiden

‘We zijn uit ons pand gegroeid’
Groothandel Vishandel Tel 
opent nieuw pand
IJmuiden - Tweede paasdag heeft 
Vishandel Tel aan de Zandvoort-
straat het nieuwe pand van de 
groothandel feestelijk geopend. 
Voorheen opereerde de groothandel 
vanuit Halkade 66. De winkel aan 
Halkade 48 blijft voor de particulie-
re visliefhebbers op dit vertrouwde 
adres.
Aan de Zandvoortstraat, een zijstraat 
van de Strandweg in IJmuiden, heeft 
Vishandel Tel veel meer ruimte ge-
kregen voor haar groothandel. Eige-
naren Rick Tel en Ronald Jonker zijn 
maar wat trots op dit nieuwe pand, 
dat zij zelf vanaf de grond hebben 
kunnen opbouwen en inrichten. In 
de koel- en vriesruimtes wordt de 

vis overgepakt en wacht de vis,  uit 
alle delen van de wereld, zo kort 
mogelijk op de horecabedrijven die 
prijs stellen op een goede kwaliteit 
vis. Uiteraard heeft ook de admini-
stratie een eigen plaats in dit gloed-
nieuwe pand gekregen.
Vishandel Tel bestaat al jaren en is 
begonnen als markthandel. Maar 
met succesvolle winkels aan de Klo-
veniersburgwal in Amsterdam en 
aan de Halkade in IJmuiden en de 
groothandel is het bedrijf inmiddels 
uit zijn voegen gegroeid.
Bij de feestelijke opening van de 
groothandel is de bezoekers ge-
vraagd om een bijdrage voor een 
weeshuis in India. 

Stomerijgemak nu
ook in de regio IJmond
Regio - Sinds begin dit jaar is de 
haal- en brengservice van Telesto-
men ook in de IJmond beschikbaar. 
Al sinds jaar en dag is Telestomen 
in diverse regio’s in Nederland een 
begrip. 
Eigenaar Peter: ,,Naast de kwaliteit 
van de reiniging, is het gemak van 
onze haal- en brengservice zeer es-
sentieel bij de klanten gebleken. Het 
gesleep met kleding van en naar 
een stomerij is vaak vervelend en 
lastig. Daarom bieden wij onze klan-
ten een full-service concept aan.’’
Volgens Peter levert deze service 
geen extra kosten op voor de klant: 
,,Vanwege de grotere regio is het fi-
nancieel haalbaar om zonder extra 
kosten, ook niet verwerkt in de sto-
merijprijs, de haal- en brengservice 
te kunnen aanbieden.’’

Telestomen werkt met vaste routes, 
waar op de latere tijdstippen van de 
dag, de te reinigen spullen op wor-
den gehaald, altijd in samenspraak 
met de klant, zowel voor bedrijf als 
particulier. Naast het chemisch rei-
nigen van kleding, reinigt Telesto-
men ook gordijnen, tapijten, bruids-
kleding, dekbedden en leer en su-
ède. Ook kledingreparatie hoort bij 
het totale pakket van Telestomen. 
,,Ter kennismaking hebben wij een 
actie in deze regio’’, licht Peter toe. 
,,Tegen inlevering van de advertentie 
in deze krant, is het reinigen van uw 
derde kledingstuk gratis.’’
Voor meer informatie of prijzen kunt 
u kijken op de website www.telesto-
men.nl. Bellen voor een afspraak of 
prijsopgave op maat kan ook via tel. 
06-54344122. 

Telestomen haalt en brengt uw stoomgoed zonder extra kosten voor extra 
stomerijgemak

Jan Korf en Cor van Zonderen zijn trots op de wisselbokaal

Award voor Korf Catering
IJmuiden - Cor van Zonderen en 
Jan Korf van Korf Catering Party 
Services & Kookstudio IJmuiden na-
men onlangs deel aan een wedstrijd 
in Rotterdam. Hier ging het om de 
beste catering en de meest smaak-
volle en fantasierijke gerechten.
De opdracht was om van divers 
vissen uit de Middellandse zee en 
Schots rundvlees een buffet samen 
te stellen.
Het was stressen voor Cor en Jan, 

maar ze wonnen wel mooi de eerste 
prijs. Uit vier voorrondes bleven de 
acht beste cateringbedrijven over 
voor de finale, die dus gewonnen 
werd door Korf Catering.
De mannen mochten de wisselbo-
kaal mee naar huis nemen, die zij 
volgend jaar weer moeten verdedi-
gen. Ze hoeven dan niet meer deel 
te nemen aan de voorrondes. Uiter-
aard zijn Cor en Jan bijzonder trots 
op het behaalde resultaat.

Nieuwe winkel in Gierstraat
Buitenkansjes bij Nencies
 ‘Best of the Rest’
Haarlem - Nencies aan de Gier-
straat 77 is een toonaangevende 
speciaalzaak op het gebied van lin-
gerie, badmode en kousen in het 
midden- en hoge prijssegment.
Kwaliteit en service staan hier hoog 
in het vaandel. De winkel bestaat al 
sinds vijftien jaar, Nancy ten Brink 
staat nog elke dag samen met haar 
team met plezier in de zaak. Haar 
collega Corina is ook alweer acht 
jaar een vertrouwd gezicht. Er is 
mooie lingerie van de merken La 
Perla, Marlies Dekkers, Lise Char-
mel en Selmark verkrijgbaar. Naad-
loze bh’ s tot en met cupmaat H, die 
onzichtbaar zijn onder strakke kle-
ding. Wat veel vrouwen niet weten: 
rode lingerie is onzichtbaar onder 
witte kleding Het hoeft dus niet al-
tijd huidkleurig te zijn.Wie de mooie 
nieuwe badmode ziet krijgt hele-
maal zin in de zomer. Felle, frisse 
kleuren zoals lime groen en knal 
oranje doen het goed, het komen-
de seizoen. Ook heel leuk zijn de 
bijpassende jasjes en strandjurkjes. 
Wie op zoek is naar fijne nachtmo-
de zal ook slagen bij Nencies, er zijn 

onder andere zijden nachthemden 
verkrijgbaar. Deze hemdjes doen 
het zomers ook leuk op een strakke 
pantalon of legging.
Sinds vorige maand is er een nieuwe 
vestiging geopend aan de Gierstraat 
63: Best of the Rest. Dit filiaal hangt 
vol met koopjes. Een uitkomst voor 
iemand die bijvoorbeeld een twee-
de badpak zoekt. De kleding gaat 
hier met 60 procent korting weg en 
soms zelfs met nog meer. Hier han-
gen dus echte buitenkansjes. Er is 
wekelijks nieuwe aanvoer en de uit-
verkoop zal slechts een paar maan-
den plaatsvinden. Echt iets voor de 
snelle beslissers.
Zo is er voor het andere filiaal meer 
ruimte voor de mooie nieuwe mode 
van maar liefst 30 merken. Maar wie 
iets zoekt op korte termijn, moet er 
snel bij zijn en zal slagen bij Best of 
the Rest, aan de Gierstraat 63. Loop 
gerust eens vrijblijvend binnen, ie-
dereen is van harte welkom.  Nen-
cies is de hele week open vanaf 
maandagmiddag. Best of the Rest is 
open op donderdag, vrijdag en za-
terdag..

Het nieuwe filiaal van Nencies aan Gierstraat 63 hangt vol koopjes

Huis met Stijl
Regio - Huis met Stijl is een nieuw 
stylingbureau in de regio Haarlem 
dat zich richt op (verkoop)styling 
van woningen. Huis met Stijl biedt 
de helpende hand bij het verkoop-
klaar maken van de woning, niet 

Cuba Connection steunt 
Boyand Refag Afghanistan
IJmuiden - Met een groot gedeel-
te van de opbrengst van de verkoop 
van de gebruikte goederen van de 
maandelijkse markt steunt Cuba 
Connection de Stichting Boyand Re-
fah Afghanistan.
Deze stichting heeft als doel de bur-
gers in de provincie Badakhsan die 
al drie decennia door oorlog geteist-
sterd gebieden worden te helpen.
Door deze verwoestende oorlogen 
zijn er duizenden gezinnen om het 
leven gebracht en honderdduizen-
den Afghaanse vrouwen en kinde-
ren hun echtgenoten en hun ouders 
verloren. Daarnaast is een groot 
aantal mensen voor het leven ver-
minkt of invalide geworden.
Bovendien hebben deze oorlogen 
een verwoestende uitwerking ge-
had op het onderwijs- en gezond-
heidsvoorziening in Afghanistan.
Een groot aantal scholen, oplei-
dingsinstellingen en sociale me-
dische centra zijn in vlammen op-
gegaan, met het gevolg dat de Af-
ghaanse kinderen beroofd zijn ge-
worden van zelfs de meest elemen-
taire scholing en dat eer voor talloze 
oorlogsinvaliden, weduwen en we-
zen geen opvang of behandelmoge-
lijkheden meer bestaan.
De Stichting Boyand Refah Afgha-
nistan bestaat uit inwoners van Af-
ghanistan door zelf gevlucht zijn uit 
dit oorlogsgebied.
De belangrijkste doelen zijn op dit 
moment een hulp te bieden aan 

oorlogsinvaliden en weer de talloze 
kinderen weer een mogelijkheid te 
bieden tot scholing.
In de gemeente Baharak in de pro-
vincie Badakhsan bevat negen on-
derwijsinstellingen. waarvan vier in-
stellingen voor middelbaar onder-
wijs, vier basisscholen in het totaal 
plusminus 4900 leerlingen.
Bovenstaande scholen hebben een 
tekort aan schrijfmateriaal, Borden, 
tafels en stoelen, sportkleding en 
materiaal voor sport en spel.
Verder is er behoefte aan medische 
en orthopedische hulpmiddelen 
voor de oorlogsinvaliden, dekens, 
schoeisel en goede bruikbare goe-
den.
De stichting vervoert zelf maande-
lijks een container met hulpgoede-
ren, hierdoor zijn de verzendkosten 
laag en komen de goederen ook op 
de bestemming waar ze horen te 
komen. Tevens werken de vrijwilli-
gers van deze stichting samen met 
de Afghaanse organisatie van de 
Rode Halve Maan in Herat. Cuba 
Connection heeft naast matrassen, 
dekens, rollators, ziekenhuisbed-
den, en huisraad ook nog meer als 
200 kilogram melkpoeder geschon-
ken . De schenking van het melk-
poeder werd mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de stichting Roe-
menië. Zaterdag 29 maart is er weer 
markt in Solidariteitsgebouw aan de 
Eenhoornstraat, de markt begint om 
09.00 uur.

alleen door adviezen maar desge-
wenst ook met de tijdelijke verhuur 
van meubilair waarmee u een (leeg-
staande) woning optimaal kunt pre-
senteren. En ook bij de inrichting 
van uw nieuwe huis kan Huis met 
Stijl u helpen. Kijk op www.huismet-
stijl.nl voor meer informatie
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Dance Valley onthult 
vierde gedeelte line-up
Velsen-Zuid - Als je naar buiten 
kijkt zou je het nog niet geloven, 
maar de zomer komt toch echt dich-
terbij. En een zomer is geen zomer 
zonder Dance Valley Festival! Met 
een volledig vernieuwde terreinin-
deling, de terugkeer van de tweede 
Valley en een zeldzaam goede line-
up, zijn de verwachtingen voor za-
terdag 12 juli hooggespannen. En 
met de onthulling van de volgende 
drie area’s komt die zomer toch echt 
wat dichterbij...
Na een korte afwezigheid keert Re-
naissance terug naar de Valley. Re-
naissance is al sinds de vroege jaren 
’90 een begrip binnen de dance. De 
jonge house-scene van toen dreig-
de te verzakken in een voorspel-
baarheid en commercialiteit. Met 
een reeks historische feesten en CD 
releases wist Renaissance het tij te 
keren en zorgde inderdaad voor een 
renaissance in de muziek. En nog 
steeds lukt het Renaissance de lat 
voor iedereen steeds weer wat ho-
ger te leggen. Met grootmeesters als 
John Digweed, Danny Howells, Da-
ve Seaman en Prinz gecombineerd 
met jonge supersterren als Marcus 
Shossow en Eelke Kleijn zal deze 
area een ware ‘journey into sound’ 
blijken. De volledige line-up bestaat 
uit John Digweed (GB), Danny Ho-
wells (GB), Dave Seaman – (GB), 
Jimmy Van M (ES), Marcus Shos-
sow (SE), Eelke Kleijn (NL), Marcus 
James (GB) en Prinz (BE).
Bateria, het nieuwe kindje van de 
altijd vrolijke Gregor Salto, zal op 
Dance Valley officieel ten doop ge-
houden worden. Gregor heeft met 
zijn unieke mix van latin en house 
een geheel eigen sound gecreëerd. 
Deze sound zal dan ook als ba-
sis dienen voor Gregor Salto pre-
sents Bateria. Een opzwepend he-
te area met toppers als de Spaanse 
Dr Kucho, de Amerikaanse Mr V. en 
Hollandse helden als Sidney Sam-
son, D-Rashid en Lucien Foort. Maar 

ook een reeks live muziekanten die 
op Gregors binnenkort te verschij-
nen album te horen zullen zijn, ma-
ken het Gregor Salto presents Bate-
ria feest meer dan compleet. In de-
ze line-up ziet u: Gregor Salto (NL), 
Dr Kucho (ES), Mr V (US), Sidney 
Samson (NL), Madskillz (NL), Leroy 
Styles (NL), Georgio Schultz (NL), 
D-Rashid (NL), Lucien Foort (NL), 
Groovenatics (NL), Gers & Jerry En-
tonar (NL), Melly Mel (NL), MC Gee 
(NL), MC Lady Bee (NL).
Was het vorig jaar The Beatclub die 
de classics area verzorgde, dit keer 
is het een eer om die andere oer-
vader van de Nederlandse house-
scene te verwelkomen op Dance 
Valley Multigroove. Het waren de 
jongens van Multigroove die in een 
reeks gekraakte loodsen de rave in-
troduceerde in Nederland. Pioniers 
van toen, zoals Robert Armani, CJ 
Boland en Bounty Hunter, zullen 
hun beste platen weer laten horen. 
Ook terug zijn de Nederlandse god-
fathers of house; Per, Dano, Micha 
B, Jordens en Edge of Motion. Maar 
ook godmother Miss Monica en de 
eerste, èchte live act Quazar zullen 
een historische set neerzetten. Mul-
tigroove Classics is een verrassen-
de toevoeging en uitbreiding zijn die 
Dance Valley gangers niet snel zullen 
vergeten. Zeker niet met deze line-
up: Robert Armani (US), CJ Bolland 
(BE), Per (NL), Dano (NL), JP (NL), 
Miss Monica (NL), Micha B & Jor-
dens (NL), P.C. Lexus (NL), Bounty 
Hunter LIVE (BE), Quazar LIVE (NL), 
Edge of Motion LIVE (NL). 
Dance Valley Festival 2008 vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 12 juli. 
Voor meer informatie: www.udc.nl & 
www.dancevalley.com 
Voorverkoop informatie: tickets 
62,50 euro. E-Tickets via: www.udc.
nl of www.dancevalley.com Tickets 
zijn ook verkrijgbaar via Ticketbox 
en de gebruikelijke voorverkoop 
adressen: www.ticketbox.nl

Big Band concert op Technisch 
en Maritiem College Velsen
Velsen - Op vrijdag 4 april zal de 
aula van het Technisch en Mari-
tiem College Vel-
sen worden om-
getoverd in een 
jazzclub uit de ja-
ren dertig. Dan 
verzorgt de Char-
li Green Big Band 
een optreden voor 
alle leerlingen van 
deze school.  De 
landelijke stich-
ting voor de pro-
motie van improvi-
satiemuziek ‘swing’ bestaat vijfen-
twintig jaar, en viert dat door dit pro-
fessionele orkest op een aantal mid-
delbare scholen op te laten treden. 
En natuurlijk willen de docenten van 
het TCV en het MCV hun leerlingen 
hiervan graag laten genieten!
De band staat onder leiding van 

de Amerikaanse trompettist Charli 
Green (foto). 

Hij zal in een 
aantal stukken 
ook als solist 
te horen zijn. 
Het orkest be-
staat uit vijf 
saxofoons, vier 
t r o m b o n e s , 
vier trompetten 
en een groo-
vy ritmesectie. 
Het repertoire 

is uiterst veelzij-
dig. Jazz, blues, funk, rock, alle stij-
len komen aan bod! Ook is er door 
een docent van de school speciaal 
een stuk voor de band geschreven.

De band is nu hard aan het repete-
ren om dit op 4 april aan de leerlin-
gen te kunnen laten horen.

Links: sopraan Franziska Dierich, rechts: alt Brigitte van der Stam. Daarachter: 
zangeressen van The Voice Company

Staande ovatie in Berlijn
Regio - Vorige week gaf het dub-
belkoor van The Voice Company een 
succesvolle uitvoering van de Mat-
theus Passion in de Duitse hoofd-
stad Berlijn. Onder leiding van di-
rigent Robert Bakker werd één van 
de mooiste uitvoeringen van dit koor 
gegeven.
De prachtige locatie en schitteren-
de akoestiek van de St. Josephkir-
che hielp daar zeker aan mee. Voor 
Berlijn was het een eerste kennis-
making met de samenvattende ver-
sie van Bach’s beroemdste passion, 
een concert dat totaal anderhalf uur 
duurde. Bakker had zich verzekerd 
van uitstekende solisten waarvan er 
twee uit Berlijn kwamen. De evan-
gelistenpartij werd

speciaal voor dit optreden in ac-
centloos Duits voorgedragen door 
acteur Olaf Wijnants Labree.
Het massaal toegestroomde Ber-
lijnse publiek kon het concert zeer 
waarderen en beloonde de uitvoe-
ring met een minutenlange staande 
ovatie. The Voice Company boekte 
al eerder buitenlandse successen in 
onder andere Praag en Wenen. Nu 
is ook Berlijn in de ban van dit en-
thousiaste koor, dat inmiddels een 
nieuwe uitnodiging heeft gekregen 
om over twee jaar wederom in Ber-
lijn te komen optreden, dan met de 
beroemde Misa Criolla.
Op het koor zitten veel zangers en 
zangeressen afkomstig uit Haarlem, 
Haarlemmermeer en Velsen.

Aanpassing banenstelsel 
Schiphol van de baan
Regio - De reservering voor de aan-
passing van het banenstelsel van 
Schiphol wordt per 1 april niet ver-
lengd. Dat hebben Gedeputeerde 
Staten besloten. Het Rijk kan op dit 
moment onvoldoende perspectief 
bieden op een invulling van de re-
servering met gunstige effecten op 
de omgeving. 
Gedeputeerde Hooijmaijers: ,,Een 
baan erbij is een baan eraf. Dat is en 
blijft ons uitgangspunt. Die afspraak 
hebben wij gemaakt in ons college-
akkoord en daar kan het Rijk nu niet 
aan voldoen.’’
Minister Eurlings van Verkeer en 
Waterstaat heeft op 30 januari tij-
dens een bestuurlijk overleg een 
klemmend beroep op de provin-
cie gedaan om opnieuw de reser-
vering voor de tweede Kaagbaan 
te verlengen. Dat was al twee keer 
eerder gebeurd. Gedeputeerde Sta-
ten hebben vervolgens op 5 februa-
ri besloten een versnelde procedure 

in gang te zetten en een voorstel te 
doen aan Provinciale Staten. 
Veronderstelling daarbij was dat de 
overlast voor de omgeving moge-
lijk flink kon worden teruggebracht 
met een aanpassing van het banen-
stelsel. Bij diverse partijen is vervol-
gens onrust ontstaan over de moge-
lijke invulling van de gereserveerde 
ruimte en over de voortdurende on-
zekerheid bij omwonenden. De ver-
snelde procedure was nodig om de 
inspraaktermijnen te kunnen halen. 
Nu is gebleken dat het Rijk onvol-
doende zekerheid kan bieden over 
een mogelijk voor de omgeving gun-
stige invulling van de reservering. 
Hooijmaijers: ,,We hebben altijd ge-
zegd dat we verbeteringen niet in 
de weg willen staan. Maar er is nu 
niet genoeg zicht op het terugdrin-
gen van de overlast. Ik kreeg na het 
toetsen van dit besluit ook instem-
ming van de fractievoorzitters van 
Provinciale Staten.” 

Het mooie Schotse landschap

Lentereizen naar Schotland  
IJmuiden - Visit Scotland, het ver-
keersbureau van Schotland, verzorgt 
dit voorjaar in samenwerking met 
preferred partner DFDS Seaways 
een grote promotiecampagne. 
Speciaal in maart introduceert de 
ferrymaatschappij scherpe reis-
aanbiedingen naar Schotland. De 
voordelige arrangementen variëren 
van hotelvakanties in de Schotse 
Highlands tot stacaravanvakanties 
in Zuidoost Schotland of een ste-
dentrip naar Edinburgh. Voor wie 
de reis naar en in Schotland graag 
zelf uitstippelt, biedt DFDS Seaways 
ook losse vijf-, acht- of meerdaagse 
overtochten naar Newcastle aan. 
DFDS Seaways biedt de reizigers 
optimale vakantievrijheid. Reizigers 
kiezen uit vakanties naar het hart 
van Schotland, de Highlands, Zuid-
oost Schotland, de ruige westkust of 
voor een bruisende stad als Edin-
burgh. De klant kan zelf de over-
tocht naar Newcastle combineren 
met een hotel naar keuze. Zo ge-
nieten liefhebbers van luxe van een 
verblijf in het majestueuze Hydro 
Hotel in Dunblane of van een verblijf 
in vakantiepark Senton Sants, met 
binnenzwembad en uitgebreid acti-
viteitenprogramma. Een lang week-
end shoppen kan gegarandeerd in 
het levendige Edinburgh, met over-
nachting midden in de stad: hotel 
Jury’s Inn. 
Wat de vakantievrijheid nog meer 
versterkt, zijn de nieuwe vijf- en 
achtdaagse retour overtochten van 
IJmuiden naar Newcastle van DFDS 
Seaways. Met deze losse retour 
overtochten kunnen klanten met of 
zonder auto gedurende het laagsei-
zoen, hun reis zelf samenstellen. 

Maar liefst 73.000 Nederlanders be-
zochten in 2006 Schotland als va-
kantiebestemming (bron: Visit Scot-
land). DFDS Seaways en Visit Scot-
land verwachten een stijging in Ne-
derlandse bezoekers naar Schotland 
over het jaar 2007. Het vermoeden 
is ook dat de positieve lijn in 2008 
doorzet. Het Schotse landschap 
is mooi en afwisselend wat een 
breed publiek trekt. Naast een kust-
lijn met fijne stranden, vind je bos-
sen en meren in de High- en Low-
lands. Eeuwenoude historie, archi-
tectuur en talrijke musea is onder-
meer te vinden in steden als Edin-
burgh en Glasgow. Maar ook een 
bruisend nachtleven met hippe bars 
en nachtclubs ontbreekt hier niet. 
Meer informatie over de arrange-
menten én speciale reisaanbiedin-
gen staat op www.dfds.nl  
De klant kan hier direct de reis 
boeken en (reis)informatie inwin-
nen over de verschillende regio’s in 
Schotland. 
Voor passagiers van DFDS Seaways 
begint de vakantie aan boord. Op de 
route IJmuiden – Newcastle vaart 
DFDS Seaways met twee luxueuze 
cruiseschepen. De ‘King of Scan-
dinavia’ en de ‘Princess of Norway’ 
behoren tot de grootste cruisefer-
ries op de Noordzee. Aan boord van 
beide schepen vinden passagiers 
verschillende restaurants, bars, bi-
oscopen, een nachtclub en casino. 
Voor de overnachting kunnen reizi-
gers kiezen uit verschillende hutca-
tegorieën, van voordelige Seaways 
Class tot stijlvolle Commodore de 
Luxe. DFDS Seaways is met zes pas-
sagiersschepen marktleider in ferry-
verbindingen op de Noordzee. 

Jamsessie in de Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag 2 
april om 20.00 uur gaan de deuren 
weer open voor de zesde jamsessie 
van dit seizoen.
Gastvrouwen Lany met dochter An-
ne heten alle muzikanten weer van 
harte welkom. 
Gezien de populariteit van de ses-
sies is het aan te raden om op tijd 
te komen. Het vaste sessieteam be-
staande uit: Marcel Selier-zang/
drums, Bas Kors-gitaar, Robin van 

Rijswijk-gitaar,Rafael Fernandez-
bas, Mike van Baekel-toetsen en 
Rob van den Berg-gitaar/zang zor-
gen weer voor de muzikale onder-
steuning. Een volledige backline is 
aanwezig maar deelnemers dienen 
wel een eigen instrument mee te 
nemen..
Muziekcafe De Halve Maan, Hage-
lingerweg 36 in Santpoort-Noord. 
Aanmeldingen:  tonhelwes@quick-
net.nl.

Profiteer van wet Banksparen
Rabobank introduceert 
Rabo OpbouwHyptheek
Velsen - Bij het kopen van een huis 
is de financiering een belangrijk on-
derdeel. Wat kan ik kopen? Wat kan 
ik lenen? En hoeveel ga ik betalen? 
Dankzij de nieuwe wet Banksparen 
is het mogelijk bij banken te profite-
ren van belastingvoordeel voor het 
opbouwen van vermogen. Rabo-
bank haakt daar als eerste op in.
De grootste hypotheekverstrekker 
van Nederland komt met een inzich-
telijke hypotheek waarmee je een-
voudig kunt handelen en altijd het 
overzicht houdt. En niet onbelang-
rijk, tegen een scherp tarief.
Een hypotheek is voor bijna ieder-
een de grootste lening die men ooit 
afsluit. Daarom is het belangrijk 
dat u ook tijdens de looptijd inzicht 
houdt en betrokken bent bij de op-
bouw van dit vermogen. De nieu-
we hypotheek van de Rabobank, de 
OpbouwHypotheek, is een inzich-
telijke hypotheek tegen een aan-
trekkelijk tarief. U weet precies wat 

u heeft opgebouwd en wat u be-
taalt aan lening, kapitaalopbouw en 
eventuele overlijdensrisicoverzeke-
ring, doordat u via Rabobank Inter-
netbankieren altijd inzage heeft in 
uw vermogen met behulp van een 
overzichtelijk schema. Daarnaast 
heeft u de mogelijkheid het bedrag 
dat u belegt of spaart aan te passen. 
Uiteraard in overleg met uw hypo-
theekadviseur van de Rabobank.
Als u nu een Rabo (Opbouw) Hy-
potheek afsluit bij Rabobank Vel-
sen en Omstreken, dan betaalt u de 
eerste twee maanden geen rente! 
Wilt u meer weten? Kom dan langs 
bij Rabobank Velsen en Omstreken, 
bel met 023-5133540 of stuur een e-
mail naar Hypotheken&Vermogen@
velsen.rabobank.nl. Vraag naar de 
voorwaarden. Voor dit product zijn 
twee Financiële Bijsluiters opge-
steld. Deze kunt u vinden op www.
rabobank.nl/hypotheken of vraag er 
naar bij uw Rabobank.

Ledenvergadering
Harddraverij Vereniging
Santpoort - Op zaterdag 29 maart  
organiseert de Harddraverij Vereni-
ging Santpoort & Omstreken (orga-
nisator Dorpsfeest Santpoort) haar 
algemene ledenvergadering. Leden 
en hun partners zijn vanaf 20.00 uur 
van harte welkom in Muziekcen-
trum  Soli. De vergadering vangt aan 
om 20.30 uur. Tijdens de ledenver-
gadering wordt u bijgepraat over de 
activiteiten van afgelopen jaar. Ook 
wordt vooruit gekeken, met name 
naar het jubileumjaar 2009 waarin 
de vereniging haar 250ste Korte-

baandraverij viert. Na de vergade-
ring staat de traditionele kienavond 
op het programma, waarbij de Hard-
draverij wederom zorgt voor fraaie 
prijzen. Ter afsluitng zal de Sant-
poortse band Frifraries (de mooiste 
smartlappen met een lach en een 
traan) de feestavond afsluiten.
Geïnteresseerden kunnen de verga-
derstukken twee dagen van te vo-
ren afhalen bij Intertoys De Ballon, 
Bosch Sport of bij het secretariaat 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
127 in Santpoort-Zuid. 

Er werd volop genetwerkt in De Wildeman

Traditionele Lenteborrel Rabobank
Goede opkomst van
bestuurders organisaties
Velsen - De Lenteborrel van Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
is inmiddels uitgegroeid tot het 
evenement waar bestuurders 
van verenigingen en stichtingen 
niet mogen ontbreken. Afgelo-
pen donderdag gaven zij dan ook 
in groten getale acte de présen-
ce in zaal De Wildeman in Sant-
poort-Noord. 

Veel bestuurders grijpen deze ge-
legenheid aan om kennis te maken 
met medebestuursleden van ande-
re organisaties en op een informele 
manier contact te hebben met hun 
Rabobank-contactpersoon. Sander 
Breed, directeur Bedrijfsmanage-
ment, en Johan van der Lee, ma-
nager Bedrijven Advies, verzorgden 
gezamenlijk de aftrap. Zij heetten 
de aanwezigen van harte welkom 
en introduceerden wethouder An-
nette Baerveldt als gastspreker. Ook 
voor haar beantwoordt de Lentebor-
rel aan de behoefte om contact te 
onderhouden met de bestuurders 
van de verschillende vrijwilligersor-
ganisaties. Daarnaast vertelde zij in 
het kort iets over de betrokkenheid 
van de gemeente Velsen bij de vele 
evenementen die Velsen rijk is. Hans 
Roseboom nam het stokje van An-
nette Baerveldt over. Als voorzitter 
van de klankbordgroep Verenigin-
gen en Stichtingen introduceerde 

hij de vier speakercorners, zoals in 
de zaal neergezet. Doelstelling van 
de speakercorners was het infor-
meren van de aanwezigen over de 
onderwerpen Bestuurdersaanspra-
kelijkheid, Zichtbaarheid in de me-
dia, Coöperatiefonds en Ledenraad. 
De speakercorners werden bemand 
door medewerkers van de bank en 
vertegenwoordigers van de Leden-
raad. Onder de aanwezigen wer-
den ook twee waardecheques van € 
250,- verloot. Annette Baerveldt en 
Franca van Winkel, directievoorzitter 
van Rabobank Velen en Omstreken, 
mochten beiden een lot trekken. 
De eerste waardecheque ging naar 
‘Vrouwen van nu’, afdeling Spaarn-
dam. Onder luid gejuich werd de 
waardecheque in ontvangst geno-
men. ‘Stichting Velsen voor de der-
de Wereld’ is de andere organisatie 
die een bedrag van € 250,- tegemoet 
kan zien. 
Uit opmerkingen van de aanwezi-
ge bestuurders is afgelopen don-
derdagavond gebleken dat niet el-
ke bestuurder bekend is met het be-
grip ‘bestuurdersaansprakelijkheid’. 
Indien u vragen over dit onderwerp 
heeft, raden wij u aan contact op te 
nemen met de afdeling Verzekerin-
gen van Rabobank Velsen en Om-
streken via (023) 513 36 00 of uw 
vraag te mailen naar Verzekerin-
gen@velsen.rabobank.nl 

Popie Jopie van de volks-
wagen met pensioen
Haarlem - Op 28 maart neemt Paul 
van der Schuit na 42 (!) jaar afscheid 
van garage Brinkmann (nu garage 
Martin Schilder). Hij is als 14-jarige 
leerlingmonteur begonnen bij Ga-
rage Brinkmann in Haarlem in de 
Smedestraat. Het bedrijf verhuis-
de naar de Leidsevaart (waar Paul 
bedrijfswagenverkoper en pandbe-
heerder werd) en opende een fili-
aal aan de Vondelweg in Haarlem-
Noord en in IJmuiden. Paul was de 
drijvende spil in het bedrijf, zowel in 
Haarlem-Noord als aan de Leidse-

vaart. Hij verkocht auto’s aan onder 
andere Boudewijn de Groot, Marco 
Borsato, Yvonne van Gennip, Piet 
Römer en Brigitte Kaandorp. Hij was 
de Popi-Jopie van de Volkswagen 
in Haarlem, de RAI Amsterdam en 
zeer wijde omstreken. Een verkoper 
zoals je ze tegenwoordig niet meer 
aantreft.
Aanstaande vrijdag wordt van Paul 
door de drie directeuren die hij heeft 
meegemaakt, vele vrienden, colle-
ga’s en tevreden klanten afscheid 
genomen.
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Gezondheid en vitaliteit 
opnieuw een trend

Er is in toenemende mate sprake van een grote aandacht voor gezond-
heid en vitaliteit bij de oudere jongeren binnen de gemeente Velsen. 
Dit is de conclusie van het management van Sportcentrum Velsen.

In een gesprek met Piet van Deu-
dekom, eigenaar van het Sportcen-
trum, legt hij uit dat de vijftigplussers 
in onze regio zich meer en meer 
bewust worden van het feit dat regel-
matig bewegen en het onderhouden 
van een gezonde levensstijl ertoe 
bijdraagt dat je je prettiger voelt. 
Niet alleen in fysiek opzicht. Ook de 
mentale weerbaarheid neemt toe.
Het Sportcentrum, dat iets meer 
dan een jaar geleden verhuisde naar 
de Hefnerstraat 11 in IJmuiden, kan 
zich verheugen op een steeds groter 
wordende groep van 50-plussers die 
binnen haar muren actief de sport 
beoefent. Deze ‘iets ouderen’ trainen 
daar eigenlijk de hele week door. 
Soms alleen en soms ook in groe-

pen van tussen de acht en maximaal 
twaalf personen. In welke vorm dan 
ook, het gebeurt altijd onder leiding 
van zeer ervaren en hoog gekwalifi-
ceerd personeel. Leiding met ruime 
praktijkervaring in zowel binnen-als 
buitensporten. Zij hebben aandacht 
voor de getrainde, maar speciaal ook 
de beginnende sporter.
Het centrum, dat is uitgerust met 
de diverse toestellen die je in een 
dergelijke gelegenheid mag verwach-
ten, richt zich bij voorkeur op de 
basisvormen van natuurlijk bewegen. 
Dit kan in alle rust, maar ook met be-
geleiding van muziek. In alle opzich-
ten een combinatie die aanspreekt.
Gezien de grote belangstelling start in 
april een nieuw lesuur voor diegene 
die de sportieve draad (weer) wil 
oppakken. In overleg met de nieuwe 
leden wordt dit op donderdagmid-
dag van 16.00 tot 17.00 of van 17.00 
tot 18.00 uur. Tevens is er nog, 
beperkt, plaats in sommige bestaande 
groepen.

Wilt u iets meer weten, of eerst eens 
langskomen om het allemaal te zien 
gebeuren, aarzel niet en kom. Op 
iedere maandag-, woensdag- en vrij-
dagochtend van 10.00 tot 11.00 uur 
bent u van harte welkom. Sportcen-
trum Velsen, Hefnerstraat 11, 1976 
BK IJmuiden.

Jeugdtoernooi bij Honk- en 
Softbalvereniging Rooswijk
Velsen-Noord - De knuppels worden zondag 30 maart weer uit het hok 
gehaald, want de pupillen, aspiranten en junioren komen allemaal in actie. 
Het Rooswijktoernooi wordt algemeen gezien als een goede voorbereiding 
op het nieuwe seizoen, welke over twee weken begint. Aan tegenstanders 
geen gebrek, DSS, Terrasvogels, Hilversum, Double Stars, Herons, Ban Topa, 
Thamen en The Bears komen op volle sterkte naar het sportpark. De eer-
ste wedstrijden beginnen om 10.00 uur het de laatste wedstrijden starten 
om 15.00 uur. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de honk-
balsport. Rooswijk kan nog wat nieuwe jeugdleden gebruiken dus kom ge-
rust langs.

Dubbele zege voor 
Robin van der Kolk
Velsen - Afgelopen zondag is in 
Luyksgestel de eerste wedstrijd in 
de Nederlandse Topcompetitie ver-
reden. Ondanks de kou waren er 
ruim 600 rijders aanwezig om deze 
wedstrijd tot een succes te maken.
‘s Ochtends kwamen Robin en 
Sharon uit in de 24 inch (cruiser) 
klasse. Robin (17 jaar) is regerend 
Nederlands kampioen in de juni-
or cruiser klasse en liet nu ook zien 
dat hij weer in vorm is. De manches 
sloot hij af met één keer een derde 
en twee keer met een eerste plaats 
af. In de A-finale pakte hij gelijk de 
koppositie en won vol overtuiging.
Zus Sharon ( 19 jaar) rijdt in de crui-
ser woman klasse. Door zowel in de 
manches en halve finale de tweede 
plaatsen op te eisen was ook zij ver-
zekerd van de A-finale.
Hierin had ze een heel goede start 
en wist ook als tweede de finish te 
passeren.

Claudia (12 jaar) heeft het heel erg 
zwaar in de klasse van 13 en 14 jaar. 
Door een blessure is haar conditie 
nog niet optimaal en daardoor werd 
ze in de manches drie keer zesde.
’s Middags kwam Sharon weer in 
actie in de elite woman 20 inch klas-
se. Met drie keer een derde plaats 
ging ze door naar de halve fina-
le maar werd hierin uitgeschakeld 
voor een tweede finale.
Robin kwam ook hier in de junior 
men 20 inch klasse voor de dagze-
ge. Zowel de manches als halve fi-
nale schreef hij op zijn naam.
Met een kopstart in de A-finale gaf 
hij de concurrentie het nakijken en 
eiste zijn tweede zege van de dag 
op. Over twee weken zal in Oss de 
tweede wedstrijd, van zes, in de Ne-
derlandse topcompetitie verreden 
worden en ook hier zullen de Vel-
sense rijders aan de start verschij-
nen.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 22 maart 
waren dertien leden van sportver-
eniging Full Speed bereid om de 
weersomstandigheden te trotse-
ren voor het Paas- of Eiertoernooi. 
Het weer zou buiig zijn met kans op 
sneeuw.
Bij het Eiertoernooi krijgt iedere 
speler minstens tien eieren, afhan-
kelijk van de einduitslag. Het par-
cours is door Harm en Dries uitge-
zet en gaat deels over de grote weg: 
je kan dan lekker hard gooien. Team 
1 met Randy, Jan St. Nico en Me-
lissa, gooide het best met 87 scho-
ten en 35 meter, dus 4 punten. Team 
4 met Betty, Bianca en Bertus werd 
tweede met 90 schoten en 50 me-
ter, dus 3 punten. Team 3 met Harm, 
Dirk, Lia en Rob werd derde met 91 
schoten en 25 meter, dus 2 punten. 
Team 2 met Sonja, Ton en Elly werd 
vierde met 101 schoten en 10 me-
ter, dus 1 punt. Het was een heel ge-
slaagde dag. 

Zondag  6 april is er weer het open 
voorjaarstoernooi voor familie, 
vrienden, buren en bedrijven. Mee-
doen is kosteloos en u krijgt ook 
nog een koud buffet. Voor 50 cent 
per lot kunt u bovendien meedoen 
aan een leuke loterij.  Hiermee kan 
de club zijn kosten een beetje terug-
verdienen. 
Zondag 6 april is er op de Lange 
Nieuwstraat een sportinfodag van 
de Rabobank. Full Speed presen-
teert zich hier ook met een kraam 
over klootschieten, darten en kla-
verjassen. De kraam wordt bemand 
door onder meer Cees Sondervan 
en Joke Krijgsman.
Op 18 oktober is er klootschieten op 
de baan van TT in Assen. Daar doen 
wel duizend mensen aan mee, het is 
dus een grootse happening. Bij Full 
Speed kunt u info krijgen. Bel Nico 
Prins via 0255–518648 of Ton Boot 
via 0255–510085. Of kijk op www.
svfullspeed.nl

De Ontmoeting voor 
praten over vergeten
IJmuiden - Elke donderdagmor-
gen bent u welkom bij de open in-
loop De Ontmoeting, in Buurtcen-
trum De Dwarsligger. Tijdens de-
ze inloop krijgt  u direct informatie 
van het Tandem. De inloop is van 
10.00 uur tot 12.00 uur, tevens is er 
de mogelijkheid om een maaltijd te 
gebruiken tot 13.30 uur. Vrijwilligers 
zijn aanwezig om u te helpen met 
het ontwikkelen van materiaal, dat u 
thuis ook kunt gebruiken. Tevens is 
deze ochtend ook een gezellige in-
stuif voor allerlei activiteiten, die u 
leuk vindt om te doen. Uw kunt na-
tuurlijk altijd iemand meenemen. De 
koffie staat klaar.

Als u ouder wordt, vergeet u wel 
eens wat. Soms vindt u dat lastig 

en vervelend, maar meestal kunt u 
daar prima mee leven. Heeft u er wel 
moeite mee, dan is het goed om met 
anderen over te praten. Misschien 
deelt u dezelfde zorgen. Misschien 
kan er iets aan gedaan worden. Bij 
nader inzien blijkt het bijvoorbeeld 
om lichamelijke oorzaken te gaan 
en kan dat verhopen worden. Soms 
blijkt u geheugenprobleem, uw ver-
geetachtigheid niet te genezen. 
Is het dan niet prettig, als u en de 
mensen in uw directe omgeving ge-
holpen kunnen worden? Heeft u er 
behoefte aan om gehoord te wor-
den en praktische tips te krijgen?
Komt u dan naar de open inloop in 
Buurtcentrum de Dwarsligger. Pla-
netenweg 338. 1974 BP IJmuiden,  
informatie : 0255-51725.

Klaverjassen bij
StormvogelsTelstar
IJmuiden - Het was afgelopen vrij-
dag 21 maart  weer gezellig ondanks 
het slechte weer waren er dertien ta-
fels bezet in de kantine van Storm-
vogelsTelstar, Zuiderkruisstraat 72 
in IJmuiden. De hoofdprijs , een wa-
terkoker en een eierkoker, ging deze 
keer naar de heer S. Verdikt.
De uitslag bij het klaverjassen is 
als volgt: De marsenprijs ging naar 
A. Petersen met 5 marsen. Tussen-
stand: 1. de heer R. van Henten met 
54020 punten. 2. de heer C. Harms 

met 53843 punten. 3. de heer H. 
Kooijman met 53674 punten. Mar-
sen: 1. De heer C. Harms met 43 
marsen.
Vrijdag 28 maart kan er weer wor-
den geklaverjast in de kantine van 
StormvogelsTelstar.
De aanvang is om 20.00 uur. De 
hoofdprijs in de loterij is dan een 
boodschappenmand. Bel voor meer 
informatie 0255-513826 of 06-
34040940 of mail hj.retz@quicknet.
nl.

De mini’s in actie

Mini volleybal bij
Smashing Velsen 
Velsen - Niet alleen de senioren 
en de jeugd van 12 tot 18 jaar kun-
nen er bij de enige echte volleybal-
club van de IJmond wat van, ook de 
jeugd tot 12 jaar traint elke week en 
speelt maandelijks een groot toer-
nooi in de regio. Deze groep wordt 
de mini’s genaamd en spelen het 
populaire mini-circulatievolleybal 
dat ingedeeld is naar bepaalde ni-
veaus van techniek. De jongste le-
ren met veel vang en gooi beweging 
de tactiek en het spelen in een team. 
Wat ouder en ervaren komt er meer 
techniek en snelheid bij kijken zo-
dat de kinderen geleidelijk volleybal 
leren. Elke maand dus een toernooi 
en die in maart werd gehouden in 
Aalsmeer waar in twee hallen maar 
liefst acht Smashing Velsen teams 
bezig waren. Bij deze club heeft ie-
der team een naam die te maken 
heeft met de het strand, de duinen 

of de zee. Zo ook de Zeeleeuwen die 
voor de tweede keer in niveau twee 
de sterren van de hemel speelden. 
In niveau drie speelden het team de 
Stormlopers ook tegen de Orkanen 
waarbij na twee keer 20 minuten de 
stand in sets 3-1 was voor de orka-
nen. De Surfers spelen weer een ni-
veau hoger en moeten daar snelheid 
en tactisch nadenken goed weten 
te combineren. Dit lukt steeds be-
ter bij ze waardoor hoopvol naar het 
slottoernooi wordt gekeken (in mei) 
waar echte prijzen zijn te winnen in 
de vorm van medailles. 
Volgende keer in april zijn er al ne-
gen teams aan het volleyballen in de 
Spaarnehal. De mini’s trainen elke 
week op woensdagmiddag in Vel-
serbroek en IImuiden. Ook geïnte-
resseerd in volleybal in de zaal of op 
het strand? Kijk op www.smashing-
velsen.nl

Kom gezellig 
klaverjassen
IJmuiden - Elke woensdagavond 
vanaf 20.00 uur is er klaverjassen in 
de zaal van de Pieterskerk aan de 
Mercuriusstraat. Kaarten voor de 
lol, gezelligheid is troef. Elke avond 
bestaat uit drie rondes kaarten en 
een grote verloting. Tevens is er drie 
keer per jaar op zaterdag een mini-
marathon, mits er voldoende deel-
nemers zijn. Wie zin heeft in een 
gezellige avond is van harte wel-
kom. Graag eerst even bellen: 0255 
518725 of 511467. Er is een lift aan-
wezig.

Één van de Dakar bolides springt met vier wielen los van de grond (foto www.
orangehat.nl)

Winterse neerslag verpest 
de ‘Dakar’-sfeer in IJmuiden
IJmuiden - Vrijdag 21 maart 
jongstleden organiseerde Team 
Dakarsport, het grootste rally team 
dat uit zou komen in de Dakar-ral-
ly, het evenement ‘IJmuiden-Dakar 
2008’.  Bezoekers kregen de kans 
om de motoren, auto’s en vrachtwa-
gens die normaliter door de woes-
tijn heen scheuren, nu in het IJmui-
der zand aan het werk te zien.
Team Dakarsport, bestaande uit 
vier motoren, een quad, vijf auto’s 
en twee wedstrijdtrucks, had op 
het strand nabij Seaport een par-
cours uitgezet van een kleine twee 
kilometer. In dit parcours waren ook 
enkele kleine springbulten gemaakt 
om de bezoekers te laten zien wat 
deze krachtige machines allemaal 
kunnen. Of het nu een motor, au-
to of zelfs een vrachtwagen betrof, 
ze kwamen allemaal wel een keer 
met de wielen los voor een korte 
vlucht. Vooral wanneer het een gro-
te vrachtwagen was die een spong 
maakte, was de verbazing bij me-
nig bezoeker groot. Een vrachtwa-
gen  die met al zijn wielen los komt 

van de grond is immers een onwer-
kelijk gezicht.
Helaas voor iedereen die op het 
evenement was afgekomen speel-
de het slechte weer een grote rol tij-
dens deze dag. Aanvankelijk scheen 
er nog een mild zonnetje, maar een 
half uur na aanvang voelde de hon-
derden bezoekers dat de snijden-
de wind steeds meer de overhand 
kreeg. Het was helemaal gedaan 
met het weer toen het uiteindelijk 
begon te sneeuwen, niet bepaald 
een weertype wat de Dakar-deelne-
mers in de woestijn tegen komen. 

Met de sneeuw verdwenen uitein-
delijk ook de zon alsmede de mees-
te bezoekers ruim voordat het eve-
nement op zijn einde zou lopen. Het 
team Dakarsport was toch best te-
vreden omdat het leuk was om een 
keer op het strand te scheuren en er 
tegelijkertijd allerlei dingen getest 
konden worden door de verschillen-
de coureurs als trucker Hans Bekx 
en ex-MotoGP coureur Jurgen van 
der Goorberg. (Emil Bilars)

Vincent Geschiere liet Armando Noordzij in de val lopen..

Marathonpartijen
bij jeugd Kijk Uit
IJmuiden - Terwijl het buiten bees-
tenweer was, draaiden binnen de 
hersenen van de nog jonge schaak-
spelers op volle kracht. Een aantal 
partijen werd echte thrillers. Zo was 
Armando Noordzij met zijn dame 
een ware rooftocht begonnen in de 
stelling van Vincent Geschiere. Vin-
cent had echter een zetje in petto 
waardoor Armando kon opgeven. 
En ja hoor, na bijna een uur spel liep 
Armando in de val.
Barry Broek steeds meer materiaal 
winnend van Marnix van der Bijl, 
kon na een uur schaken opgelucht 
ademhalen. Maurits van Rees en 
Roelof Stikker maakten er samen 
een prachtpartij van. Nadat Maurits 
aanvankelijk een stuk had gewon-
nen, moest hij dat kleinood even la-
ter weer inleveren. Roelof leek daar-
na de beslissende aanval te heb-
ben. Maurits verdedigde echter zeer 
goed, en Roelof verloor daarbij zijn 
toren en uiteraard de partij. Na af-
loop is de aanval van Roelof door 
velen geanalyseerd, maar de ech-
te winst werd niet gevonden. Mis-
schien brengt het computerpro-
gramma Fritz uitkomst.
Gregory van den Ende bracht een 
droommat op het bord. Met twee 

lopers besliste hij zijn partij tegen 
Wim Dijkman.
Guido de Waal stuitte de opmars van 
Menno Jaspers. Koelbloedig benut-
te hij zijn kansen en toen Menno de 
dames afruilde, was de winst voor 
Guido een feit.
Anne Dijkman versloeg Cory van 
Bellen. Anne wist het mat op een vol 
bord goed te vinden. Boy Wu bracht 
Gizem Erdogan tot stilstand. On-
danks taai verzet van Gizem lokte 
Boy haar koning naar open terrein 
om daar met het paard het karwei 
af te maken.
Debutant Quinten Otte had het niet 
echt getroffen met de paring, Tegen 
een sterk spelende Stef Brouwer 
liep hij mat.
Thomas Otte moest toezien hoe Er-
in Lucassen steeds meer materiaal 
won. Ondanks zijn niet al te floris-
sante positie van zijn koning kon 
hij Thomas toch genoeg onder druk 
zetten en hem mat te laten lopen.
Verdere uitslagen zijn: Mark Schol-
ten - Ingmar Visser 0-1, Marco Wel-
linga - Koen van de Velde 0-1, Niels 
Verduijn - Ben Eppink 0-1 en Tom 
Noordzij - Thomas Lichtendaal 1-0.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.nl. 
Informatie op telefoon 0255-535743.

Inloopuur glaucoompatiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging 
van Glaucoompatiënten verzorgt 
op iedere eerste donderdag van de 
maand een inloopuur in het Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp. 
Op donderdag 3 april zijn tussen 
13.30 en 15.30 uur twee leden van 
de vereniging aanwezig om ieder-
een, die meer wil weten over de 
oogaandoening glaucoom, persoon-

lijk te woord te staan. Zij zijn voor u 
bereikbaar op de polikliniek oog-
heelkunde (route 40 rood) van het 
Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofd-
dorp.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met het Informa-
tiepunt Zorg Spaarnepoort, 023-
8908360.

Grown Up!
Haarlem - Grown up! Nog niet qui-
te grown up maybe, maar dat hoeft 
ook niet want zaterdagavond mag 
je vanaf je zestiende naar binnen in 
Patronaat. Rapper Willy Wartaal van 
de Jeugd van Tegenwoordig neemt 
plaats achter de draaitafels en laat 
ons zijn kunsten horen als DJ. Dat 
wordt een staaltje van de allerdikste 
clubhouse!
Van 22.00 tot 03.00 uur, entree 9 eu-
ro in de voorverkoop en 12,50 aan 
de deur.

Rocketfuel
Haarlem - Vrijdag 28 maart is 
het weer tijd voor Rocketfuel, Pa-
tronaats alternatieve, rock-based 
dance night. Achter de knoppen 
staan DJs Whiplash en Arnold. Aan-
vang 23.00 uur, entree 5 euro, leef-
tijd 18+.
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Politie Kennemerland 
positief over behaalde 
doelstellingen in 2007
Regio - Politie Kennemerland heeft 
in 2007 veel resultaten geboekt. De-
ze resultaten hebben betrekking op 
prestatieafspraken met het Rijk, met 
het Openbaar Ministerie en de af-
spraken die met de gemeenten in de 
regio Kennemerland zijn gemaakt. 
In 2007 steeg de tevredenheid over 
de dienstverlening van de politie 
opnieuw. De politie Kennemerland 
heeft wederom meer verdachten 
aan het Openbaar Ministerie over-
gedragen, dan de vooraf gestelde 
prestatieafspraken. Op het gebied 
van geweld en jeugd, speerpunten 
van het korps, zijn ook meer ver-
dachten overgedragen. Daarnaast is 
het aantal verwijzingen naar HALT 
en Stop toegenomen. Het aantal 
aan te leveren dossiers, aangaande 
georganiseerde criminaliteit, is ge-
deeltelijk behaald. 
Daarnaast ziet de politie Kennemer-
land, door de ontwikkeling en ver-
harding van de maatschappij, een 
aantal verschuivingen. Politie Ken-
nemerland constateert een daling 
van het aantal berovingen, auto-in-
braken, en dodelijke verkeersslacht-
offers. Een stijging is zichtbaar van 
het aantal overvallen, woninginbra-
ken en mishandelingen. Hierin volgt 
de politie Kennemerland een lande-
lijk beeld.
In 2007 is door de politie Kennemer-
land stevig geïnvesteerd in de tot-
standkoming van de Veiligheids-
regio Kennemerland. De intensie-
ve samenwerking tussen politie, 
brandweer en ambulance, maakt 
onderlinge afstemming eenvoudiger 
en zorgt voor daadkrachtige hulp bij 
crises en rampen.
In 2007 is de interregionale samen-
werking met omliggende politie-
korpsen verder uitgebreid, onder 
meer met gezamenlijke inzet van 
mensen en middelen bij grootscha-
lige en bijzondere politieoptredens. 
Een gemeenschappelijk inkoopbe-
leid, met de omliggende korpsen, 
heeft afgelopen jaar tot een bespa-
ring geleid van 400.000 euro. On-
danks de aanzienlijke vacaturedruk 
binnen de basisteams, is het korps 
Kennemerland erin geslaagd vrijwel 
alle afgesproken doelstellingen te 
realiseren. 
Korpschef Bob Visser is zeer tevre-
den met de behaalde resultaten. 
Zo heeft de politie Kennemerland 
het afgelopen jaar 7.518 verdachten 

overgedragen aan het Openbaar 
Ministerie. Dit is bijna 400 meer dan 
het gestelde doel van 7.126. Van de 
overgedragen verdachten zijn 1.942 
(doel 1.500) aangehouden voor ge-
weldszaken. Op het gebied van 
jeugdcriminaliteit zijn 987 minder-
jarige verdachten aangeleverd aan 
het Openbaar Ministerie. (doel 950) 
Daarnaast zijn 900 jeugdige ver-
dachten doorverwezen naar bureau 
HALT. (doel 800) 
De politie Kennemerland heeft de 
afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
in de verbetering van haar dienst-
verlening aan burgers. Dat heeft in 
2007 opnieuw tot een verbetering 
geleid.
De afspraak aangaande het aantal 
aan te leveren dossiers op het ge-
bied van georganiseerde crimina-
liteit is deels niet behaald. De oor-
zaak van het niet halen van deze 
doelstelling is met name de vacatu-
redruk in de districten.
Ook in 2007 heeft de politie Ken-
nemerland geïnvesteerd in de vei-
ligheid van burgers, wijken en ge-
meenten. Daartoe zijn, naast ruim 
1650 politiemensen, 92 gebiedsge-
bonden werkers ingezet, als veilig-
heidsthermometers in de regio. Bij 
de gebiedsgebonden werker ko-
men, op wijkniveau, alle politiespe-
cifieke taken samen.
Door de politie Kennemerland werd 
in 2007 ruim 22.000 uur besteed aan 
het begeleiden van tientallen evene-
menten in de regio.
Een belangrijk en tijdrovend project 
in 2007 is de voorbereiding voor de 
totstandkoming van de Veiligheids-
regio Kennemerland geweest. Met 
de realisatie van de Veiligheidsregio 
(januari 2008) komt een eind aan 
een lang lopend traject om de regio 
Kennemerland congruent te maken. 
Een andere belangrijke ontwikke-
ling is de intensivering van samen-
werking met de omliggende korpsen 
Zaanstreek-Waterland en Noord-
Holland-Noord. Op enkele onder-
delen is deze samenwerking uitge-
breid met Amsterdam-Amstelland. 
Korpschef Bob Visser spreekt zijn 
tevredenheid uit over de behaalde 
resultaten, temeer daar dit met min-
der mensen tot stand is gekomen. 
Als de vacaturedruk niet vermindert, 
is zijn verwachting dat het korps vol-
gend jaar zeker dit resultaatniveau 
niet kunnen vasthouden.

Raadsplein Velsen 
op Seaport TV
Velsen - Seaport TV zendt el-
ke twee weken Raadsplein Velsen 
rechtstreeks uit vanuit de raadzaal 
van het Velsense gemeentehuis. De 
uitzending van donderdagavond 27 
maart begint om 19.00 uur met een 
debat over het Groen Beleidsplan. 
Vanaf 20.00 uur praten de raadsle-
den over de Millenniumdoelen en 
om 21.00 uur over de Ontwikkelin-
gen Metropoolregio. 
Tijdens de pauze tussen 21.45 en 
22.00 uur ziet u interviews met de 
voorzitters van de sessies die ge-
lijktijdig zijn gehouden in ande-

re vergaderruimtes. Onderwerpen 
op deze agenda zijn onder andere 
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid en 
Ruimtelijk Functioneel Kader Keet-
berglaan, Kalverstraat IJmuiden en 
Zorgboulevard Beverwijk. 
Commentaar en interviews wor-
den verzorgd door Rutger Jonge-
jan. Voor meer informatie en inhoud 
van Raadsplein Velsen kunt u ook 
Seaport TEXT raadplegen. Vanaf te-
letekstpagina 360 vindt u allerlei in-
formatie rondom het caroussel-pro-
gramma van 27 maart 2008 of kijk 
op www.velsen.nl

Foyerconcert met The 
Spectators in Witte Theater
IJmuiden - Zondag 30 maart staatn 
The Spectators in het foyerconcet 
van het Witte Theater aan de Ka-
naalstrraat 257 in IJmuiden.Net nu  
de Stray-Cats bezig zijn met  hun 
laatste europese toernee, bestor-
men The Spectators de diverse po-
dia in binnen- en buitenland. 
Met hun enthousiaste benadering 
van de rockabilly sound waarmee 
de Stray Cats veel waardering oog-
ste, laten The Spectators het publiek 
zien dat de rockabilly nog steeds hot 
is. The Spectators begon als een pu-
re bluesband maar na een paar per-
soneelswisselingen besloot zanger 
gitarist Ron de Groot zich toe te leg-

gen op de muziek uit de ‘50 jaren. 
Muzikaal gezien was dit voor The 
Spectators beter want het repertoire 
heeft nu veel meer diepgang, daar-
naast staat dit trio als een huis met 
een set van ongepolijste muziek, ge-
speeld vanaf de basis. De rockabilly 
wordt in een geheel eigentijds jasje 
gegoten, maar ook de stevige rock-
blues wordt niet geschuwd.
Door dit verrassend repertoire laat 
het zich dan ook richten op een 
breed publiek waardoor het voor ie-
dere muziekliefhebber puur genie-
ten is.
Het concert begint om 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

‘Je zesde zintuig’
Lezing en workshop 
door Mark Metselaar
Velserbroek - Zaterdagmiddag 29 
maart is er in Velserbroek een lezing 
en workshop ‘Je zesde zintuig’ van 
Mark Metselaar. Deze middag staat 
in het teken van het meer gebruik 
leren maken van ‘je zesde zintuig’ 
en intuïtie. Mark Metselaar vertelt: 
,,Het zesde zintuig. Voor de een is 
het een innerlijk weten, voor de an-
der kan het als een stem zijn die iets 
influistert of beelden die je van bin-
nen ziet. Maar, hoe herken je nou 
wat je zesde zintuig is en wat bij-
voorbeeld je eigen denken of fanta-
sie?” Mark Metselaar zal deze mid-
dag onder andere ingaan op deze 
en andere vragen, zoals: Hoe werkt 

mijn zesde zintuig? Hoe kan ik mijn 
intuïtie meer verdiepen? Wat is tele-
pathie en hoe kan ik het gebruiken? 
Aura’s zien, kan ik dat ook leren? Na 
de pauze is er een workshopgedeel-
te waarin je een aantal praktische
oefeningen leert om je zesde zintuig 
meer te activeren en kunt ontdek-
ken hoe je deze in het dagelijks le-
ven ten positieve kunt benutten. De 
lezing en workshop wordt gehouden 
in Het Kruispunt, Zon Bastion 3 in 
Velserbroek van 14.30 tot 16.30 uur. 
De toegang 7 euro.Entreeprijs: 7,-. 
Voor reservering of meer informatie: 
info@markmetselaar.nl of telefoon 
023-5397307.

Wende Snijders

Stadsschouwburg Velsen
Zangfenomeen Wende
betovert en ontroert
Velsen - In haar nieuwe theater-
concert ‘Wende’, woensdag 2 april 
(20.15 uur), zingt Wende Snijders de 
mooiste Franse chansons van onder 
andere Jacques Brel en Edith Piaf. 
Ook maakt de jonge zangdiva uit-
stapjes naar anderstalig repertoire. 
Met haar internationale liedjeskeu-
ze zet Wende de deur naar de we-
reld, naar háár wereld, op een kier. 
Een jazzy, betoverende wereld vol 
hartstocht en verlangen.
In het najaar van 2004 denderde het 
fenomeen Wende de Nederlandse 
theaters binnen. Het was nog niet 
eerder vertoond dat een jonge hip-
pe meid met een dijk van een stem 
zich zó kon uitleven in legendari-
sche liederen van grootheden als 
Jacques Brel, Edith Piaf en Juliet-
te Creco. Wende heeft inmiddels 
meerdere muziekprijzen (onder an-
dere Edison en Gouden Notenkra-
ker) in ontvangst mogen nemen. 
In haar nieuwe concert ‘Wende’ 
zingt zij betoverende chansons van 
Jacques Brel (‘Le Plat Pays’, J’arrive’ 
en ‘Au Suivant’), Edith Piaf (‘La Vie en 
Rose’) en Jacques Prévert (‘Je Suis 
Comme Je Suis’). Natuurlijk overgo-
ten met een typisch Wende-saus-

je. Een recensent van de Volkskrant 
omschreef haar stijl als volgt: ,,Wen-
de zingt zoals Karel Appel schildert: 
impulsief, naïef, kleurrijk en met een 
enorme zeggingskracht.”
Met pianist Bart Wolvekamp, drum-
mer Arthur Lijten en bassist Guus 
Bakker bezorgt Wende Snijders 
het publiek een magische muzika-
le avond waarin Franse klassiekers 
prachtig samengaan met Neder-
landse, Engelse, Spaanse en Zuid-
Afrikaanse meesterwerken. Wende 
verrast zo met eigen versies van ‘Co-
me together’ van The Beatles en ‘La 
Madre, llévame a los campos’ van 
Lorca. De IJmuider Courant schreef 
over het concert ‘Wende’: ,,Wende 
ontdoet de overbekende chansons 
van alle stoffigheid (..) met als ge-
volg dat je naar de liedjes en de tek-
sten gaat luisteren alsof je ze voor 
het eerst hoort. En dat is toch wel 
het mooiste dat je als zangeres kunt 
bereiken.”
Prijs: 21,50 euro, inclusief garde-
robe en pauzedrankje. CJP 2 euro 
korting. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, tel. 0255-515789 of re-
serveer via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

De tekenkamer

RC de Ruimte presenteert 
de Tekenkamer
IJmuiden - De tekenkamer is een 
productie van tweedejaars studen-
ten beeldende kunst en illustratie 
van AKV St. Joost. Naast diverse 
natuurhistorische en wetenschap-
pelijke musea hebben ze bibliothe-
ken bezocht en aldaar getekend. Al-
le indrukken  hebben ze al tekenend 
verwerkt in nieuw werk. Als afslui-
ting van deze periode wordt als ex-
positie gerealiseerd in RC de Ruimte 
in IJmuiden.
De negentien studenten zijn als in-
dividu begonnen, maar als door een 
kruisbestuiving is iedereen elkaar 

meer en meer gaan beïnvloeden.
Van klein tot groot, van agressief tot 
ingetogen, hoezeer de werken ook 
verschillen, associaties zullen altijd 
gevonden worden. Al het werk dat 
gemaakt is in deze periode, is in RC 
de Ruimte aanwezig. Soms verbor-
gen in dozen en laden. Ter plekke 
wordt de tentoonstelling aangevuld 
met enige wandschilderingen. De 
expositie is te zien in RC de Ruim-
te, J.P.Coenstraat 51-55 in IJmuiden, 
vanaf 20 maart tot en met 30 maart 
op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

De Schouwburgfinale

Schouwburgconcert Soli 
‘Helden in muziek’
Velsen - Soli kiest al jaren voor een 
herkenbaar thema dat als een ro-
de draad door het programma loopt 
en nadat we vorig jaar op muzika-
le wijze verschillende malen rond 
de aardbol zijn gevlogen, staat het 
programma dit jaar in het teken van 
‘Helden in muziek’. Alle orkesten van 
Soli zullen u tijdens het concert laten 
zien en horen wie en wat zij held-
haftig vinden: de Samenspelklas, 
het Opleidingsorkest, het Kleinor-
kest, de Slagwerkgroep en het Har-
monieorkest. Al deze afdelingen zijn 
hier bijzonder creatief mee aan de 
slag gegaan. Het Opleidingsorkest 
is bijvoorbeeld geïnspireerd door 
de dapperheid van geheim agent 
James Bond en piraat Jack Spar-
row, terwijl het Kleinorkest meer ge-
voel heeft bij Zorro, The Godfather 
en The Blues Brothers. De helden 
van de Slagwerkgroep hebben een 
verrassing in petto, ze zullen op wel 
heel bijzondere instrumenten mu-
ziek gaan maken en u kunt op de-
ze avond dan ook gaan genieten 
van het resultaat. De Majorettes zijn 
misschien wel het dapperste onder-
deel dat voor het voetlicht treed op 
deze avond, iedere opkomst brengt 
de nodige spanning met zich mee 
en tijd om te wennen aan de om-
standigheden is er nauwelijks, want 
voor je het weet is de show al af-
gelopen en moet je het toneel weer 
verlaten. Het Harmonieorkest speelt 
onder andere een stuk gewijd aan 
de zeeheld Piet Hein en een compo-
sitie van oud Solidirigent Sam Vles-
sing. In totaal staan of zitten er ge-

durende het concert meer dan 150 
helden op het podium. Wie de groot-
ste held van de avond is bepaalt u 
na de spetterende finale van het 
concert natuurlijk zelf! Het geheel 
zal opgevrolijkt gaan worden door 
meeslepende ritmische bewegin-
gen van de danseressen van ballet-
school Jolein. De presentatie is we-
derom in handen van Eelco Graaf-
sma en de regie zal door Maarten 
Jan Hoekstra worden gedaan. Alle 
ingrediënten voor een onbezorgd 
avondje uit zijn aanwezig. 
In de pauze zal de aftrap worden 
gegeven van de “Jubileumloterij”die 
Soli samen met de Harddraverij-
vereniging Santpoort & Omstre-
ken organiseert. Beide verenigin-
gen hebben een jubileum in 2009. 
De Harddraverijvereniging viert de 
250ste editie van de kortebaandra-
verij Santpoort en Muziekvereni-
ging Soli bestaat 100 jaar. Loten zul-
len worden aangeboden voor 5 euro 
per stuk. Er zijn vele mooie prijzen 
te winnen, waaronder de hoofdprijs 
van 10.000 euro. 
Voor uitgebreide informatie kunt u 
terecht op website www.soli.nl on-
der het kopje 100 jaar Soli.  Na af-
loop is er traditiegetrouw een gezel-
lige nazit in de foyer.
Entreebewijzen voor 5 april zijn uit-
sluitend te koop op de volgende 
adressen; Muziekhandel Molenaar 
Hagelingerweg 98 in Santpoort-
Noord, Stadsschouwburg Velsen 
Groeneweg 71 in IJmuiden. De en-
tree bedraagt 12.50 euro (donateurs 
10 euro).

Woon-, zorg- en 
welzijnscafé in Breezicht
IJmuiden -  Maandag 14 april vindt 
in Breezicht een woon-, zorg- en 
welzijnscafé plaats. Dit is een laag-
drempelige ontmoetingsplaats voor 
bewoners, familie, medewerkers en 
andere belangstellenden. Elke keer 
wordt een thema behandeld dat 
met wonen, zorg en welzijn te ma-
ken heeft. 
Vorig jaar stond het thema ‘Demen-
tie’ centraal. Marijke Kots speel-
de een eenakter met de titel ‘Is dat 
uw moeder?’ Daarna was er gele-
genheid tot het stellen van vragen 
en ging men met elkaar in gesprek. 
Dit woon-, zorg- en welzijnscafé 
werd gehouden in Huis ter Hagen, 
De Hofstede, Breezicht, De  Moer-
berg en het W.F. Visserhuis. Tij-
dens deze avonden werd duidelijk 
dat ‘Afscheid nemen’ een goed on-
derwerp zou kunnen zijn voor een 
nieuwe reeks bijeenkomsten, omdat 
steeds naar voren kwam hoe moei-
lijk dat  is. Het thema voor dit café 
heet daarom  ‘Afscheid nemen’. On-
der leiding van Marijke Kots werkt 

men dit thema uit aan de hand van 
de vier seizoenen. Het wordt een ge-
varieerd en interactief programma 
met beelden, muziek en toneelspel. 
U krijgt de gelegenheid om opmer-
kingen te maken of vragen te stellen 
en met elkaar over dit thema te pra-
ten. Maar u kunt natuurlijk ook ge-
woon luisteren naar het programma 
en naar wat anderen erover zeggen. 
Het is maar net wat u wilt.
Bewoners, familie en belangstel-
lenden uit de wijk en medewerkers 
zijn van harte uitgenodigd in het ca-
fé. Voor aanvang is er koffie. In de 
pauze, tijdens een kopje koffie en na 
afloop kunt u uitgebreid met elkaar 
van gedachten wisselen. Omdat 
men juist dit overleg wil stimuleren, 
is er na afloop frisdrank. U bent van 
harte welkom op maandag 14 april. 
U kunt vanaf 19.15 uur binnenlopen 
in het restaurant van Woonzorg-
centrum Breezicht, Keizer Wilhelm-
straat 1, IJmuiden. Het café begint 
om 19.30 uur en het thema duurt tot 
21.30 uur.

De Formulierenbrigade 
Velsen helpt
Velsen - De gemeente Velsen kent 
de regeling bijzondere bijstand die 
de noodzakelijk kosten in het be-
staan vergoeden. Het gaat dan om 
kosten die buiten de normale uit-
gavenpatroon vallen als gevolg van 
sociale of medische omstandighe-
den van u of uw gezinsleden. Bij de 
aanvraag moet u in eigen woorden 
omschrijven wat deze omstandighe-
den zijn. Voor de bijzondere bijstand 
geldt als hoofdregel: eerst aanvra-
gen, dan aanschaffen!
De bijzondere bijstand kunt u ge-
bruiken voor oner andere de ei-
gen bijdrage tandartskosten, (mits 
u verzekerd bent voor de tandarts), 
het aanschaffen van een bril, ge-
hoorapparaat en andere duurzame 
gebruiksgoederen zoals een was-
machine, koelkast gasfornuis en-
zovoort. U hebt recht op bijzondere 

bijstand als uw inkomen en vermo-
gen lager zijn dan de vastgestelde 
grenzen de hoogte daarvan hangt af 
van uw woon- en leefsituatie.
Mocht u meer informatie willen 
hebben over de bijzondere bijstand 
of andere gemeentelijke regelingen 
en voorzieningen dan kunt u con-
tact opnemen met de Formulieren-
brigade Velsen. De Formulieren-
brigade Velsen is gevestigd in Lo-
ket Velsen voor Wonen, Welzijn en 
Zorg, gebouw De Delta, Rijnstraat 2 
in IJmuiden.
Op werkdagen zijn zij bereikbaar 
tussen 09.00 tot 17.00 uur op tele-
foonnummer 0255-533885 en via 
formulierenbrigadevelsen@madi-
mk.nl. Voor mensen die graag hulp 
willen maar niet mobiel zijn: de For-
mulierenbrigade Velsen komt graag 
bij u thuis!

Het COV IJmuiden

COV IJmuiden zoekt leden
IJmuiden - Heeft u ook zo geno-
ten van de Matthäus Passion op 14 
maart? U kunt met het koor,  het 
volgende concert meezingen. In het 
najaar zal ‘Die Jahreszeiten’ van J. 
Haydn worden uitgevoerd. Om dit 
nog beter te kunnen doen, zijn wij 
op zoek naar nieuwe leden. 
Waar bij de meeste koren gevraagd 
wordt naar tenoren, vragen wij of 
er bassen.zijn, die van deze muziek 
houden en ons willen versterken en 
lid willen worden van de vereniging. 
Naast deze stemgroep zijn de ande-
re stemgroepen ook van harte wel-
kom.

Zij repeteren iedere donderdag-
avond van 20.00 uur tot 22.15 uur, 
niet achter elkaar, er is ook een pau-
ze, waar ze gezellig kunnen bijpra-
ten. De repetitie lokaliteit is gebouw 
de Rank aan de Koningin Wilhelmi-
nakade 265 in IJmuiden. 
Dus heeft u zelf zin om te komen 
zingen, of heeft u collega’s, broers 
of zussen, neven of nichten,  buur-
mannen of buurvrouwen die van 
oratorium muziek houden. 
Kom gerust langs en neem ze mee 
naar bovengenoemde lokatie. De 
eerstvolgende repetitieavond is 
donderdag 27 maart.
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Getuigen gezocht
Taxichauffeur mishandeld
Haarlem - Politiemensen hielden 
in de nacht van zaterdag op zon-
dag op het Klokhuisplein omstreeks 
03.15 uur een 47-jarige Haarlemmer 
aan die even daarvoor een 25-jarige 
Haarlemse taxichauffeur had mis-
handeld. De taxichauffeur was voor 
een rit gestuurd naar het Klokhuis-
plein, maar daar aangekomen ston-
den twee personen, waaronder de 
verdachte, te wachten op een taxi. 
Toen, na navraag, bleek dat de taxi 

besteld was door de andere wach-
tende, sloeg de Haarlemmer de taxi-
chauffeur op zijn mond. Het slacht-
offer liep hierdoor een afgebroken 
tand op. 

De politie is op zoek naar mensen 
die getuige zijn geweest van de mis-
handeling. Mensen die iets gezien 
hebben, worden verzocht contact 
op te nemen met de politie in Haar-
lem, via 0900-8844.

Bijeenkomst mensen 
met een Indisch verleden
Haarlem - Op zaterdag 5 april 
wordt door de vereniging ‘Kinderen 
uit Japanse Bezetting en de Bersi-
ap’ (KJBB) weer een kumpulan ge-
houden.
Willem Punt zal vertellen hoe het 
hem is vergaan na de torpedering 
van de Yunio Maru en, indien de tijd 
dat toelaat zijn belevenissen tijdens 
de aanleg van de beruchte Pakan 
Baru spoorlijn op Sumatra.
In de middagpauze kan een Indi-
sche maaltijd worden genuttigd. 
Kosten 12 euro. Hiervoor is aanmel-
ding noodzakelijk.
Na de pauze zal schilderes Yvonne 
Noordam haar overlevingsverhaal 
vertellen aan de hand van enkele 

van haar belangrijkste werken. 
De middag wordt besloten door 
Edith Baartmans. Zij leest met mu-
zikale begeleiding een verhaal van 
Maria Dermout voor en eindigt met 
de voordracht ‘Tante Toetie’.

De kumpulan vindt plaats in Wijk-
centrum De Ringvaart”, Floris van 
Adrichemlaan 98 in Haarlem/
Schalkwijk. 
Aanvang 10.30 uur, einde circa 
16.00 uur. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom. Toegangsprijs leden 
5 euro, niet-leden 8 euro. Aanmel-
ding bij mevrouw T. Korvinus (tel. 
023-5120752) of mevrouw H. Smit 
(tel. 023-5473746).

Haarlem - Kijken naar kunst in het 
museum is leuk, nog leuker wordt 
het als je zelf aan de slag kunt gaan! 
Op 3 zaterdagmiddagen is er weer 
een speciale kindercursus Kinderen 
kijken en maken kunst in het Frans 
Hals Museum. Eerst wordt er met 
Rian Peeperkorn  gekeken naar een 
paar schilderijen in het museum. In 
het museum is nu de tentoonstelling 
over de schildersfamilie De Bray , ’t 
Zit in de genen! te zien. In de mu-
seumlessen nemen we deze familie 
als inspiratiebron. Daarna ga je zelf 
aan de slag om je eigen kunstwerk 
te maken. Elke keer is er een ander 
thema.
Op 5 april: Stoere vrouwen: jullie 
gaan schilderijen bekijken van held-
haftige vrouwen uit de bijbelse ver-
halen zoals Jaël, Judith en Semira-
mis. Deze laatste vrouw gaan we 
daarna al schilderend een eigentijds 
jasje geven.

12 april: Zeg het met bloemen:  
Dirck en Joseph de Bray konden erg 
goed bloemstillevens schilderen. 
Jullie gaan de kunst een beetje af-
kijken en ons eigen bloemstilleven 
schilderen.
19 april: Het schilderij en zijn ver-
haal: de schildersfamilie De Bray 
schilderden vaak verhalen uit de bij-
bel. Jullie gaan deze schilderijen be-
kijken, daarna wordt er een verhaal 
voorgelezen dat jullie gaan schilde-
ren.
Opgave: Afdeling Publiekszaken - 
tel. 023-5115783 (tijdens kantoor-
uren) of fhmpubliekszaken@haar-
lem.nl. Je kunt je voor de hele cur-
sus op 3 middagen inschrijven, 
maar je mag je ook per keer aan-
melden. De leeftijd is 7 tot en met 11 
jaar en meedoen kost tien euro per 
keer, inclusief materiaal en limona-
de. De museumlessen zijn van 14.00 
tot 16.00 uur.

Kinderen kijken en maken 
kunst in Frans Hals Museum

Lady Chatterley
Haarlem - De ontluikende seksuali-
teit en pure liefde tussen een adellij-
ke dame en een jachtopziener staan 
centraal in de film Lady Chatterley, 
die tot en met 16 april draait in de 
Filmschuur.
Oktober 1921. De jonge Constan-
ce woont met haar man Sir Clifford 
Chatterley op diens familielandgoed 
Wragby Hall, midden in de Engelse 
mijnstreek. Hij is tijdens de Eerste 
Wereldoorlog verlamd geraakt vanaf 
zijn middel en zij verzorgt hem. Ze 
krijgen weinig bezoek en Constan-
ce, ‘Connie’, brengt haar dagen een-
tonig en eenzaam door, opgeslo-
ten in haar huwelijk en plichtsbe-
sef. Spoedig breekt de lente aan en 
Connie maakt tijdens een van haar 
wandelingen kennis met jachtop-
ziener Parkin, die teruggetrokken in 
het bos leeft. Ze ontmoeten elkaar 

vaker en omringd door een uitbun-
dige natuur groeit hun relatie: een 
langzaam sensueel ontwaken voor 
haar en een langzame terugkeer 
naar het leven voor hem. Een erva-
ring die hen tot diepe liefde brengt. 
Voor haar verfilming van het be-
roemde verhaal ‘Lady Chatterley’s 
lover’, maakte regisseur Pascale 
Ferran gebruik van een vroegere 
en minder bekende versie die D.H. 
Lawrence schreef. In die versie ligt 
de nadruk meer op de rol van de 
natuur, de ontluikende sensualiteit 
en het thema dat liefde grote soci-
ale verschillen kan overwinnen. Re-
gisseur Pascale Ferran: “De tweede 
versie is geen pikant seksverhaal 
maar een van de beste liefdesge-
schiedenissen ooit geschreven.”
Voor speeldata en aanvangstijden 
zie www.filmschuur.nl.

He dansorkest in actie

In Thalia Theater
Lodewijk Schommel 
Dansorkest
IJmuiden - Op zondagmiddag 6 
april kunt u in het Thalia Theater in 
IJmuiden genieten van een sfeer-
vol Thé Dansant in oude stijl, muzi-
kaal ondersteund door het Lodewijk 
Schommel Dansorkest.
Dit orkest brengt samen met vijf vo-
calisten een swingend muziekpro-
gramma om op te dansen, naar te 
luisteren of bij weg te dromen. Be-
zoekers kunnen genieten van een 
repertoire uit de 20’er tot en met de 
50’er jaren, uitgevoerd door een be-
zetting die bestaat uit strijkers, bla-
zers en een ritmesectie. Het orkest 
speelt onder andere Amerikaanse 

swing, Franse chansons en Neder-
landse en Duitse amusementsmu-
ziek, soms opnieuw gearrangeerd. 
Het Lodewijk Schommel Dansorkest 
was eind vorig jaar te zien op televi-
sie bij Loretta van omroep Max. 
Het optreden is van 15.00 uur tot 
17.30 uur. De toegang bedraagt 35 
euro, dit is inclusief de high tea. Het 
Thalia Theater vindt u in de Brees-
aapstraat 52 te IJmuiden.
Reserveringen: boekingen@lode-
wijkschommeldansorkest.nl

Of 06 – 22571174,Kijk ook op www.
lodewijkschommeldansorkest.nl.

Noord-Holland grootste 
watersportprovincie
Regio - In opdracht van de provin-
cie is onlangs de Watersportmonitor 
2007 opgesteld. Uit dit onderzoek 
blijkt dat Noord-Holland nog steeds 
de grootste watersportprovincie is 
wat betreft aantal ligplaatsen en 
jachthavens. De Watersportmonitor 
2007 is de tweede sinds 2000. Uit dit 
onderzoek onder alle 311 jachtha-
vens in Noord-Holland blijkt dat het 
aantal ligplaatsen met 5,8 procent 
en het aantal boten met 7,8 procent 
is gestegen. 
Aangezien het aantal boten sneller 
stijgt dan de ligcapaciteit, loopt de 
bezettingsgraad steeds meer op. De 
bezettingsgraad van de jachthavens 
steeg tot 94 procent. 
Opvallend gegeven is, dat de groei 
van het aantal schepen in het bin-
nengebied (6,4 procent) bijna even 
sterk is als die aan de Noord-Hol-
landse IJsselmeerkust (10,6 pro-
cent). Dit is tegen de verwachtingen 
in. De opkomst van het varen met 
sloepen in gebieden als Loosdrecht, 

de Kaag en Aalsmeer, is ongetwij-
feld debet aan deze ontwikkeling. 
Een andere opvallende ontwikke-
ling is de groei (15,7 procent) van 
het aantal ‘passanten’-schepen in 
het binnengebied, voor een deel toe 
te schrijven aan de groei in de zee-
havens van Texel, IJmuiden en Den 
Helder.
De Watersportmonitor geeft een 
goed beeld van de ontwikkeling van 
de watersport in Noord-Holland. Hij 
wordt elke vijf jaar herhaald. Ver-
antwoordelijk gedeputeerde Jaap 
Bond: ,,Dit onderzoek bevestigt 
nogmaals dat we op de goede weg 
zijn met onze investeringen en in-
spanningen om Noord-Holland op 
de kaart te zetten als waterrijk van 
zee en meer.” 
De onderzoeksresultaten worden 
meegenomen in het meerjarenbe-
leid dat is vastgelegd in de provin-
ciale Agenda Recreatie en Toerisme 
2008 tot 2011 die in april door Pro-
vinciale Staten wordt vastgesteld. 

5 en 6 april is het museumweekend

Demonstratie dieren 
prepareren in het PVM
Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum zal ook dit jaar deelnemen 
aan het museumweekend. Dit houdt 
in dat iedereen het museum gratis 
kan bezoeken op 5 en 6 april. En 
dat is zeker de moeite waard want 
naast  het extra programma heb je 
natuurlijk ook de mogelijkheid om 
de spannende tentoonstelling Over 
Nachten te bekijken. Een echte doe 
tentoonstelling waar opgezette die-
ren trouwens ook niet ontbreken.
Het thema van dit 27ste museum 
weekend is de Kunst van de Waar-
heid. In het kader van dit thema 
heeft het centrum voor natuur- en 
milieu educatie preparateurs uitge-
nodigd. In het museum, dat ook be-
kend staat om zijn uitgebreide col-
lectie opgezette dieren, laten deze 
preparateurs zien hoe je dieren zo 
kunt preparen dat ze eeuwige leven 
krijgen.
Regelmatig gaan er in de natuur 
dieren dood, hetzij door natuurlijke 
oorzaken, hetzij door toedoen van 
de mens bijvoorbeeld in het verkeer. 
Sommige van deze dieren komen bij 
het Pieter Vermeulen Museum te-
recht. Zo landde vorig jaar nog een 
havik in de woonkamer van de fami-
lie Zorgdrager in IJmuiden. Het dier 
dat zijn achtervolging op een stads-
duif niet overleefde kon, na door 
onze preparateur te zijn behandeld, 

worden toegevoegd aan onze col-
lectie. 
Hoe dat prepareren in zijn werk gaat 
kan je komen bekijken in het Pieter 
Vermeulen Museum.
De preparateurs kunnen je ook ver-
tellen wat je moet doen als je een 
dood dier hebt of vindt en je wilt 
hem op laten zetten.
Op zaterdag april 5 april zal prepa-
rateur Ton Bijster van 14.00 uur tot 
16.00 uur een doorlopende presen-
tatie geven van zijn preparateurs 
ambacht en op zondag 6 april is het 
van 14.00 uur tot 16.00 uur de beurt 
aan onze huispreparateurs Herman 
Groen en Marcel Lindeman om te 
laten zien hoe het prepareren in zijn 
werk gaat. Het museum is op beide 
dagen geopend van 13.00 tot 17.00 
uur.
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d in Driehuis. Te-
lefoon 0255–536726, e-mail: info@
pieter-vermeulen-museum.nl. Zie 
ook www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl. Openingstijden: woensdag, 
vrijdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Tijdens schoolvakanties: dins-
dag tot en met vrijdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen op 
afspraak. Feestdagen gesloten. Ta-
rieven: Volwassenen: 2,50 euro. Kin-
deren (3 tot en met 12 jaar): 2 euro. 
65plus en CJP: 2 euro. Vrienden 50 

Theatergroep De Kale speelt ‘Jan Klaassen en Katrijn’

Komedie Jan Klaassen en 
Katrijn in Thalia Theater
IJmuiden - Theatergroep De Kale 
speelt woensdag 9 april (20.30 uur) 
‘Jan Klaassen en Katrijn’, een verma-
kelijke oer-Hollandse komedie ge-
baseerd op historische feiten en fi-
guren. Jan Klaassen en zijn vrouw 
Katrijn hebben namelijk echt be-
staan!
Jan Klaassen en Katrijn leefden 
in het Amsterdam van de Gouden 
Eeuw. Zij trouwen in 1686. Hun hu-
welijk vol lawaaierige ruzies zorg-
de voor zoveel overlast dat de kerk 
besloot dat zij niet meer bij elkaar 
mochten wonen.
Maar hoe is het toch afgelopen met 
dit heethoofdig koppel? Is hun hu-
welijk ontbonden? Of is het toch 
weer goed gekomen tussen de twee 
echtelieden? En hoe komt het dat 
de populairste poppenkastfiguren 
ter wereld naar het historische, Am-
sterdamse stel zijn genoemd?
Theatergroep De Kale blaast in de 
energieke, groteske voorstelling, ge-
schreven door Jeremy Bakker (een 
van de schrijvers van ‘Koefnoen’), 
Jan Klaassen en Katrijn nieuw leven 

in. En met succes, getuige de loven-
de recensies. NRC: ‘Niets duurt te 
lang in deze leuke fantasie’ en De 
Groene Amsterdammer: ‘Theater in 
zijn pure vorm, een prima voorstel-
ling!’. Prijs: 20,50 euro, inclusief gar-
derobe en pauzedrankje. Locatie:
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 in 
IJmuiden. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, telefoon 0255-515789 
of reserveer via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl.

Regio - Op dinsdagavond 1 april 
geeft drs. Jan de Koning tussen 
19.30 en 21.30 uur een interessan-
te lezing in Duincentrum De Zand-
waaier over de recente opgravingen 
in duingebied Groot Olmen (Over-
veen).
In 2006 en 2007 hebben opgravin-
gen in het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland bij Overveen nederzet-
tingen aan het licht gebracht uit de 
volksverhuizingstijd en de vroege 
Middeleeuwen. Resten van twaalf 
boerderijplattegronden, waterput-
ten, kuilen, greppels, haardplaatsen, 
drinkpoelen, ploeg- en karrenspo-
ren zijn in kaart gebracht. In het 13 
hectare grootte, afgeplagde stuif-
duingebied Groot Olmen stonden 
deze vindplaatsen bloot aan winde-
rosie en dreigden daardoor te ver-
dwijnen. 
De duinen verbergen een uniek en 
groot archeologisch bodemarchief 
maar dit ligt veilig verborgen onder 
meters dik zand. Doordat Groot Ol-
men relatief laag ligt zijn door het 
stuiven de oude vroegmiddeleeuw-

se lagen aan het oppervlak geko-
men. Binnen het terrein zijn twee 
nederzettingen opgegraven. De eer-
ste dateert al vanaf de late 5e eeuw 
en loopt door tot het begin van de 
7e eeuw. Vergelijkbare nederzet-
tingen zijn nog niet eerder aange-
troffen in Noord-Holland en zijn 
ook voor de rest van Nederland een 
zeldzaamheid. De tweede nederzet-
ting dateert vanaf de 7e eeuw tot in 
de 9e eeuw. Met beide nederzettin-
gen zijn de gehele vroege Middel-
eeuwen (500 na Chr. – 900 na Chr.) 
vertegenwoordigd van de tijd van de 
Volkverhuizingen tot de kerstening 
van het gebied in de tijd van Willi-
brord en Bonifatius .
Bijwonen van deze lezing kost 5 eu-
ro per persoon, inclusief koffie/thee. 
Reserveren is verplicht en kan via 
de website van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland www.npzk.nl 
of telefonisch via Duincentrum De 
Zandwaaier 023 5411129 (niet op 
maandag). Als u met de auto komt, 
betaalt u parkeerkosten bij ingang 
Koevlak. 

Lezing in De Zandwaaier
Schatten onder je voeten

Els inc. speelt ‘Het 
bezoek van een dame’
Haarlem - Met de glasheldere, bij-
na klinische tekst ‘Bezoek van een 
dame’ (1956) laat Friedrich Dür-
renmatt zien dat alles koopbaar is 
en moraal een rekbaar begrip. Hij 
schetst een miniatuursamenleving, 
waar niet medeleven, maar overle-
ven respect afdwingt. 
Els inc. speelt dit allegorische ver-
haal over wraak en geweten met 
een grote bezetting in een nieuwe, 
actuele bewerking, vrijdag 28 en za-
terdag 29 maart in de Toneelschuur.
Bezoek van een dame is een gro-
tesk verhaal over een steenrijke 
miljardair die na 45 jaar terugkeert 
naar haar geboortedorp. Het onbe-
duidende stadje worstelt met een 
economische crisis en de inwoners 
hopen vurig op financiële hulp van 
‘hun’ Claire. Ze belooft weliswaar 

een gigantisch bedrag, maar ver-
langt in ruil daarvoor het leven van 
een mens. De bevolking wijst dit 
onmenselijke offer resoluut van de 
hand, maar Claire weet dat de ver-
leidende kracht van geld aan hen 
zal blijven knagen. 
Els inc. weet je te raken met voor-
stellingen die verrassend zijn van 
vorm én waarin engagement en in-
houd op subtiele wijze worden ge-
combineerd met humor. Telkens 
weer gebracht met hartstochtelijk 
spelplezier en muzikaliteit. Uit alle 
producties spreekt compassie en 
liefde voor de mens die in de war is, 
op zoek naar een plek in de tijd en 
de samenleving. 

Aanvang 20.00 uur. Een kaartje kost 
15 euro of, met korting, 12,50.

Haarlemsch Koor Lokaal 
geeft ‘krenten’-concert
Santpoort - Di Lasso, Rheinber-
ger, Badings, de Beatles: van alles 
kun je terugvinden op het concert 
dat Haarlemsch Koor Lokaal zater-
dag 5 april geeft in de Dorpskerk in 
Santpoort-Noord. Voor een deel be-
staat het namelijk uit de favoriete 
muziek van de zangers zelf, die elk 
een nummer konden aangeven uit 
de rijke verzameling van het verle-
den op de zolders van Koor Lokaal. 
Al die verzoeknummers samen zijn 
dus, kun je zeggen, al de krenten uit 

de pap op één lepel. Daarbij zijn dan 
gevoegd een aantal nieuwe num-
mers, onder andere van Daan Man-
neke en van Albert de Klerk, die nu 
precies 10 jaar geleden overleed. 

Al met al is het een zeer afwisselend 
geheel en u bent van harte uitgeno-
digd aanwezig te zijn in de Dorps-
kerk aan de Kerkweg in Santpoort 
Noord op zaterdag 5 april om 20.30 
uur. Kaarten, à 8 euro, aan de zaal of 
via koorlokaal@hotmail.com.

Aanhouding na 
mishandeling
Haarlem - Een  43-jarige Haarlem-
mer is vorige week dinsdag om-
streeks 15.00 uur door de politie 
aangehouden. De man wordt er-
van verdacht eerder die middag een 
41-jarige Haarlemse te hebben mis-
handeld in een woning aan de Ber-
nadottelaan. Tegen de verdachte is 
proces-verbaal opgemaakt.



27 maart 2008  pagina 29

Balkan Beatz
Haarlem - Voor wie iets verder kijkt 
dan de minimal techno uit Berlijn, 
ziet dat er in Oost-Europa een wa-
re rage is ontstaan. Balkan Beatz 
zijn feestelijker en dansbaarder dan 
welke dancestroming dan ook. Een 
complete mix-up van traditie en fol-
klore aan de ene kant en moderne 
pop-, punk- en dancemuziek aan 
de andere kant. Zaterdag 29 maart 
in Patronaat met een live-optreden 
van de Kroatische band Let3, die bij-
zonder aanstekelijke en feestelijke 
liedjes maken. 
Aanvang 23.00 uur, entree 9 euro, 
leeftijd 18+.

Grown Up!
Haarlem - Grown up! Nog niet qui-
te grown up maybe, maar dat hoeft 
ook niet want zaterdagavond mag 
je vanaf je zestiende naar binnen in 
Patronaat. Rapper Willy Wartaal van 
de Jeugd van Tegenwoordig neemt 
plaats achter de draaitafels en laat 
ons zijn kunsten horen als DJ. Dat 
wordt een staaltje van de allerdikste 
clubhouse!
Van 22.00 tot 03.00 uur, entree 9 eu-
ro in de voorverkoop en 12,50 aan 
de deur.

The Gents
Haarlem - Met een lach en een 
traan zingen The Gents vrijdag 4 
april in de Philharmonie over dood 
en zwaarmoedigheid. De eigenzin-
nige componisten Kurt Weill en As-
tor Piazolla hadden beiden hun ma-
nier om uitdrukking te geven aan 
deze lastige thema’s. Het ‘Berliner 
Requiem’ is een herdenkingsstuk 
dat geschreven is naar aanleiding 
van de Eerste Wereldoorlog, waar-
bij Kurt Weill nauw samenwerk-
te met Bertolt Brecht. Astor Piaz-
zolla bouwde de traditionele tango 
uit en creëerde een nieuwe stijl. Hij 
beschouwde zijn tangocomposities 
meer als luister- dan als dansmu-
ziek. Maar de sfeer van weemoed, 
heimwee, nostalgie en pijn is geble-
ven. De tango is onverwoestbaar en 
van alle tijden.
Aanvang 20.15 uur. Meer informa-
tie: 0900-5111222 (45cpm) of www.
philharmonie.nu.

Luna en Alta Mar
Haarlem - In ‘Paisajes’, zaterdag 5 
april te zien in de Philharmonie, gaat 
Luna en Alta Mar en haar gasten op 
een bijzondere reis. Iedereen heeft 
een andere achtergrond, maar in ie-
ders bagage zit altijd de flamenco. 
Zij gaan op zoek naar het einde van 
de regenboog. In het landschap van 
de ziel, de ‘duende’, trekt dit inter-
nationale gezelschap door een af-
wisselend muzikaal landschap. De 
muzikale en dansante weg die de 
groep volgt is zeker niet recht en 
vlak. Ze is soms smal en kan soms 
breed uitwaaieren. Ze kan onver-
wachte wendingen nemen, klim-
men, dalen en zo nieuwe, verras-
sende vergezichten bieden. Op deze 
avontuurlijke tocht kan de ‘duende’ 
op allerlei momenten en manieren 
ontstaan.
Aanvang 20.15 uur, meer informa-
tie: 0900-5111222 (45cpm) of www.
philharmonie.nu.

Swingsteesjun 
Dance Classics
Haarlem - Op Station Haarlem, 
Wachtkamer 2e Klasse, Perron 3a 
staat zaterdag 29 maart Swing-
steesjun Dance Classics gepland 
van 20.00 tot 01.00 uur. Achter de 
draaitafel staat DJ Jeffrey. Entree 
6,50 tot 21.00 uur, daarna 8 euro.

Haarlem - Op zaterdag 5 april 
speelt La Melodia in het Patronaat. 
La Melodia bestaat uit female MC 
Melodee en producer & DJ I.N.T. 
Het duo staat voor warme, soulvol-
le maar tevens rauwe hiphopmu-
ziek van Hollandse bodem. Met hun 
Stones Throw-tour deelname en het 
debuutalbum ‘Vibing High’ (waar-
mee eerst Japan nog even werd ver-
overd!) gooit het duo hoge ogen in 
medialand. Het resulteerde zelfs in 
een eervolle nominatie bij de TMF 
Awards. Als support van Pete Phil-
ly & Perquisite speelde La Melodia 
al eerder in Patronaat. De reacties 
waren overweldigend. La Melodia is 

duidelijk klaar voor een eigen tour 
en wij zien ze natuurlijk graag weer 
terug! Support komt deze avond van 
de lokale hiphoppers InSayNo * Ma-
nySeven ft. ADI en DJ Wurtz.

Maak kans op een vrijkaart
Wil je kans maken op een vrijkaart 
voor het optreden van La Medolia, 
zaterdag 5 april in het Haarlemse 
Patronaat? Mail dan Hofgeest/Jut-
ter + je naam naar info@patronaat.
nl. Prijswinnaars krijgen thuis per 
kerende mail bericht!

Het concert begint om 20.30 uur en 
een kaartje kost normaal 8 euro.

In Patronaat
Maak kans op vrijkaart 
voor La Melodia 

Het gehele koor bestaat uit 70 jongens en mannen

Voorjaarsconcert door 
Wiesbader Jongenskoor
Haarlem - Ruim 30 leden van het 
Wiesbader Jongenskoor zullen tij-
dens het jaarlijkse voorjaarstournee 
ook Haarlem aandoen. Zij geven een 
romantisch voorjaarsconcert op za-
terdag 29 maart in de Remonstrant-
se Kerk, waarin werken van onder 
andere Brahms, Schumann en an-
dere romantische componisten te 
horen zullen zijn. Bovendien zingt 
dit gerenommeerde koor de Mo-
zartmesse in G tijdens de Hoogmis 
om 10.00 uur op zondag 30 maart in 
de Kathedrale Basiliek. 
Het concert begint om 19.30 uur. 
Toegangskaarten à 5 euro zijn vanaf 
19.00 uur verkrijgbaar bij de ingang 
van de Remonstrantse Kerk, Wilhel-
minastraat 22 in Haarlem.

Het gehele koor bestaat uit 70 jon-
gens en mannen en de leden wor-
den vaak door internationaal be-
faamde artiesten en orkesten uit ge-
heel Europa uitgenodigd. Deze jon-
gens beginnen vaak al op jeugdige 
leeftijd met hun muzikale opleiding 
op de Koorschool in Wiesbaden. Het 
koor staat onder leiding van dirigent 
Roman Twardy.

In het kader van een mondiaal uit-
wisselingsprogramma van jongens- 
en jeugdkoren zullen de leerlingen 
van de Koorschool St. Bavo half mei 
een tegenbezoek brengen aan de 
stad Wiesbaden. Samen met Wies-
bader Jongenskoor zullen daar di-
verse concerten worden gegeven. 

Artisklas beleeft 
drukste paasfeest ooit
Haarlem - Het paasfeest op de Artisklas was weer een groot succes. On-
danks het soms wat tegenzittende weer was het ook dit jaar geweldig druk 
en hebben meer dan 600 bezoekers naar eieren gezocht of van onze dieren 
genoten. Hoewel Pasen ruim twee weken vroeger viel dan vorig jaar hebben 
de kerkuilen het weer gepresteerd om op eerste paasdag de gasten te ver-
blijden met een echt paasei en dit onder het oog van het toekijkend publiek. 
Mochten mensen naar het eerste ei van dit jaar willen komen kijken, dan 
kan dit op elke zaterdag en zondag tussen 13.00 en 16.00 uur. Op zondag 6 
april is Artisklas echter de gehele dag gesloten.

Haarlem - Op donderdag 20 maart 
werden de landelijke finales van het 
schoolschaatsen georganiseerd op 
de Haarlemse Kunstijsbaan. Uit heel 
Nederland streden ruim 100 ploe-
gen mee om de fel begeerde prijzen. 
Deze ploegen plaatsten zich in hun 
leeftijdscategorie voor de finales tij-
dens de voorrondes op de diverse 
Nederlandse kunstijsbanen. 
Van de Haarlemse scholen plaatsten 
het Mendel College, Schoter Scho-
len Gemeenschap, Stedelijk Gym-
nasium, Coornhert Lyceum, en het 
CIOS zich voor de finales.
Er werd op deze dag gestreden in 2 
categorieën, die onderverdeeld wa-
ren in 2 klassen, namelijk wedstrijd-

rijders met een licentie en recrean-
ten.
In de recreantenklasse heeft het 
Schoter Scholen Gemeenschap 
twee prijzen behaald. Het team jon-
gens tot 15 jaar eindigde op de der-
de plaats en het meisjesteam tot 18 
jaar bezette na de finale een tweede 
plaats. In de wedstrijdrijdersklasse 
eindigde het CIOS in de oudste ca-
tegorie op een verdienstelijke twee-
de plaats.
Deze fantastische dag was een 
mooie afsluiting van het schaats-
seizoen 2007/2008 en mede door 
de inzet van vele vrijwilligers weder-
om een daverend succes. (foto: Eric 
Zwart)

Landelijke finale Scholen-
ploegachtervolging

Inloopochtend voor 
vrouwen met borstkanker
Haarlem - Op donderdag 3 april or-
ganiseert de afdeling Haarlem van 
de Borstkanker Vereniging Neder-
land, in samenwerking met het Ken-
nemer Gasthuis, van 10.00 tot 11.30 
uur in het Kennemer Gasthuis loca-
tie zuid (Gasthuiszaal kant A) een 
inloopochtend voor vrouwen die 
borstkanker hebben (gehad). Vrou-
wen met borstkanker, maar ook fa-
milieleden zijn van harte welkom om 

met elkaar en met leden van de af-
deling Haarlem te praten over hun 
ervaringen en gevoelens.
In verband met Hemelvaartsdag zal 
er op donderdag 1 mei geen inloop-
ochtend zijn. 

Voor meer informatie hierover kunt 
u terecht bij Tineke van der Ploeg, 
tel. 023-5630899, of via e-mail info.
afdelinghaarlem@borstkanker.nl.

Leerling bedreigt 
docenten
Haarlem-Noord - Politieagenten 
kregen vorige week woensdag om-
streeks 11.50 uur een melding dat 
een leerling door het lint zou zijn 
gegaan in een school aan de Kor-
te Verspronckweg. De leerling, een 
13-jarige jongen uit Velsen-Noord, 
zou een aantal docenten bedreigd 
en mishandeld hebben. Ter plaatse 
troffen agenten de jongen aan. Hij 
was hard aan het schreeuwen en 
probeerde een computer en scherm 
van een bureau te gooien. De agen-
ten hebben de jongen aangehou-
den en overgebracht naar het bu-
reau. Tijdens zijn aanhouding vond 
hij het nodig de agenten uit te 
schelden. Na verhoor is de jongen 
heengezonden.

Frysk Selskip ‘Gysbert 
Japicx’ viert jubileum
Haarlem - De oudste Friese vereni-
ging buiten Friesland, Frysk Selskip 
‘Gysbert Japicx’ uit Haarlem  met 
150 leden bestaat 110 jaar! Dit ju-
bileum wordt op zaterdag 29 maart 
gevierd in de Schoter Scholenge-
meenschap, Sportweg 9 in Haar-
lem-Noord.
Op speciaal verzoek treedt de in 
Friesland zeer bekende zanger Pi-
ter Wilkens op, samen met de Friese 
Jeugd Brassband onder leiding van 
Durk Lautenbach met een avond-
vullend programma. De aanvangs-
tijd is 20.00 uur De zaal gaat open 

om 19.15 uur.
Iedereen wordt verzocht om zoveel 
mogelijk familie, vrienden en beken-
den mee te nemen, temeer omdat 
men de Friese taal niet echt mees-
ter hoeft te zijn om van deze avond 
volop te kunnen genieten.Na afloop 
staat er voor een ieder koffie/thee 
met oranjekoek klaar.

Inlichtingen over deze avond en de 
vereniging zijn te verkrijgen bij: T. L. 
Rijpkema-van Malsen, 0299-671170, 
P. Heijblok, 0255-517089 of L. Pen-
Berkenpas,  023-5329560.

Grand Avenue 
in Patronaat
Haarlem - De band Grand Avenue 
geeft zaterdag een gratis concert 
in Patronaat. De vier Denen heb-
ben elkaar leren kennen in Lon-
den, waar ze studeerden aan Lon-
don Music College. Pas later, toen 
ze weer in Denemarken waren, heb-
ben ze Grand Avenue gevormd. De 
band bracht in Denemarken al eer-
der Grand Avenue (2003) en She 
(2005) uit. The Outside is het eer-
ste album waar de band ook inter-
nationaal hoge ogen mee hoopt te 
gaan gooien.
Grand Avenue heeft in december 
2007 al twee optredens gedaan in 
Nederland, in de Oosterpoort en Pa-
radiso, beide in het voorprogramma 
van landgenoten Saybia.
Aanvang 21.30 uur. Aansluitend: 
Supasound dans le Café, met aller-
lei relaxerende middelen uit Jamai-
ca & omstreken!

Rocketfuel
Haarlem - Vrijdag 28 maart is 
het weer tijd voor Rocketfuel, Pa-
tronaats alternatieve, rock-based 
dance night. Achter de knoppen 
staan DJs Whiplash en Arnold. Aan-
vang 23.00 uur, entree 5 euro, leef-
tijd 18+.

Jeugdvoorstelling 
‘Verknipte Zangeres’
Haarlem - Verknipte Zangeres, een 
jeugdvoorstelling voor kinderen van-
af 4 jaar die zondag 30 maart te zien 
is in de Toneelschuur, neemt jonge 
kinderen op een speelse wijze mee 
in de wonderlij-
ke regels en wet-
ten van de opera 
en het theater en 
zet ze vervolgens 
op zijn kop. Wat is 
echt, wat is toneel 
en hoe mooi kun 
je de wereld om je 
heen maken? 
Twee muzikanten 
reizen langs de 
theaters met een 
wonderlijk appa-
raat: een geknip-
te ‘papieren’ ope-
razangeres in een 
prachtige speel-
doos. 
Ze begeleiden 
haar op klavecimbel terwijl zij liede-
ren zingt van wereldberoemde com-

ponisten. Maar dan hapert het ap-
paraat. De stem van de zangeres 
houdt ermee op. Wat ze ook pro-
beren, het blijft stil. Zelfs de speci-
aal geknipte zwart-witte dokter kan 

geen redding 
brengen. Ster-
ker nog: de 
door hen zelf 
geschapen we-
reld krijgt een 
eigen wil en 
neemt de voor-
stelling over. 
Wat een mooi 
klassiek con-
cert had moe-
ten worden, 
mondt uit in 
een theatrale 
chaos waarin 
uiteindelijk de 
liefde uitkomst 
biedt. 

Aanvang 15.00 uur. Beeld: Sjoerd 
Kelderman.

Zin in vriendschap
Velsen - Veel vrouwen die ouder 
worden, komen alleen te staan. Een 
grote groep wordt weduwe, het aan-
tal gescheiden vrouwen neemt toe 
en er zijn vrouwen die altijd alleen 
geleefd hebben. Voor allen geldt dat 
de kring van familie, vrienden en 
kennissen in de loop der jaren klei-
ner wordt.
Van vrienden en vriendinnen, waar-
mee je samen ouder wordt, kun je 
veel plezier hebben. Ze kunnen af-
leiding, erkenning en ondersteu-
ning bieden. Vaak zijn er vragen als:  
“Waar vind ik nieuwe vrienden en 
kennissen en hoe pak ik dat aan? “ 
of  “Ik heb best wel contacten maar 
voel me toch vaak alleen”. 
Kortom, oudere vrouwen kunnen 
op verschillende manieren onder-
steuning gebruiken met betrekking 
tot vriendschap. Reden genoeg om 

in Velsen een vriendschapscursus 
voor vrouwen vanaf 60 jaar te orga-
niseren. 
Op woensdagochtend 9 april 2008 
start de cursus in Huis ter Hagen te 
Driehuis. Deelname is gratis, behal-
ve een bijdrage voor koffie of thee.
In zes bijeenkomsten worden the-
ma’s besproken die van belang zijn 
bij vriendschap. Doel: vriendschap-
pen verbeteren of nieuwe vriend-
schappen sluiten. De lessen bestaan 
uit informatie, bespreking van per-
soonlijke ervaringen, oefeningen en 
er worden opdrachten meegegeven. 
Voor de start van de cursus vindt 
een persoonlijk gesprek plaats.
Belangstellenden kunnen zich tot 
en met 2 april opgeven bij
Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Midden-Kennemerland, 
Annie Huisman 0255-519107.

Auto’s botsen
Haarlem - Op de A9 vond vorige 
week donderdag om 17.30 uur een 
aanrijding plaats waarbij drie auto’s 
betrokken waren. Een 44-jarige man 
uit Haarlem reed richting Amstel-
veen en moest in zijn auto plotse-
ling remmen voor een file. Hij werd 
vanachter aangereden door de au-
to van een 49-jarige man uit Sant-
poort-Zuid. Als gevolg hiervan werd 
hij op zijn beurt vanachter aange-
reden door een 29-bestuurder uit 
Zeist. De man uit Santpoort-Zuid 
moest door de brandweer uit zijn 
auto worden geknipt. Na onderzoek 
bleek dat hij geen letsel heeft over-
gehouden aan de botsing. De politie 
heeft een onderzoek ingesteld.

Swingsteesjun 
Feestje
Haarlem - Op Station Haarlem, 
Wachtkamer 2e Klasse, Perron 3a 
staat vrijdag 28 maart een Swing-
steesjun Feestje gepland van 20.00 
tot 01.00 uur. Achter de draaitafel 
staan DJ Danolio. Entree 6,50 tot 
21.00 uur, daarna 8 euro

Grenscorrectie 
Haarlem Velsen
Velsen/Haarlem - In de omge-
ving Delftplein vindt binnenkort een 
grenscorrectie plaats tussen de ge-
meenten Velsen en Haarlem. Het 
gaat hier om correcties bij de Delft-
laan, die nu geheel naar Haarlem 
gaat, en de Vlietweg, die geheel in 
de gemeente Velsen komt. Tege-
lijkertijd met deze grenscorrectie 
vindt ook een verandering plaats 
bij Zijkanaal B. Van alle woonboten 
daar liggen er nu officieel drie in de 
gemeente Haarlem. Door de grens-
correctie komen alle woonschepen 
in de gemeente Velsen te liggen. 
De grenscorrecties hebben voorna-
melijk gevolgen voor de betreffen-
de bewoners. De aanleiding van de 
grenscorrecties zijn vooral praktisch 
van aard en erop gericht publieke 
taken beter uit te kunnen voeren. 
De grenscorrecties worden per 1 ja-
nuari 2009 voltrokken.

Hennepkwekerij 
ontmanteld
Haarlem - Na een melding heeft 
de politie vorige week dinsdag om-
streeks 12.20 uur een hennepkwe-
kerij ontdekt in een pand aan de 
Olieslagerlaan. In totaal werden 
er 199 planten aangetroffen. Alle  
planten en de benodigde kweekap-
paratuur zijn in beslag genomen en 
worden vernietigd. Ook bleek er ille-
gaal stroom te worden afgetapt. De 
politie stelt  een nader onderzoek in 
naar de eigenaar van de kwekerij.


