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Strandhuisjes klaar voor de zomer
Nu maar wachten op de zon
IJmuiden aan Zee - In een week dat de zon zich weinig laat zien en af en 
toe hagelbuien de kust teisteren, worden optimistische de strandhuisjes bij 
IJmuiden aan Zee neergezet. Wat zal deze zomer ons brengen? Heerlijke 
zonnige dagen aan het strand, of, net als vorig jaar veel regen. Het enige 
wat we nu kunnen doen is afwachten en genieten van elk moment dat het 
zonnetje schijnt. Carpe diem.  (foto: Frits Houtgraaf)

Racen op het Noorderstrand
Velsen-Noord - Dit weekeinde vonden aan het Noorderstrand, bij de Noordpier, strandraces plaats. Niet alleen au-
to’s, uiteraard 4 wheeldrive, maar ook strandzeilers reden om het hardst over het mulle  en plaatselijk harde zand. 
Het spektakel kon het beste worden bekeken vanuit de veilige duinrand. (foto: C. van Vliet)

Twee vrijwilligers tonen de cheque

Schipholfonds gul voor 
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Het Schipholfonds heeft 
de stichting Zee- en Havenmuseum 
een donatie van 5000 euro toege-
kend. Een cheque ter waarde van dit 
bedrag heeft het museum donder-
dag jl. gekregen nadat zij een plan 
bij het Schipholfonds hadden inge-
diend voor de aankoop van audio-
visuele installaties in het museum. 
Het museum wil de exposities gaan 
verlevendigen en gaan verduidelij-
ken door in alle tentoonstellingsza-
len filmbeelden te vertonen die aan-
sluiten bij de tentoongestelde ob-
jecten. 
Het museum heeft op dit moment al 
een paar videopresentaties opge-
steld en krijgt daarvoor regelmatig 
complimenten van de bezoekers. 
,,Daarom willen we dat graag uit-
breiden. Met filmbeelden kunnen 
we een veel duidelijker beeld ge-
ven van de praktijk in de visserij, bij 
het bergingswerk en in de off shore. 

En natuurlijk zullen in de historische 
zaal ook films uit de beginjaren van 
IJmuiden kunnen worden vertoond”, 
aldus de voorzitter mevrouw Zwart.
Omdat het jaar 2008 is uitgeroepen 
tot het jaar van het religieus erfgoed 
heeft het museum thans een speci-
aal hoekje ingericht over de religi-
euze beleving van vissers. Een film 
over het werk van het hospitaal-
kerkschip De Hoop en uitvergrote 
tekeningen van de wonderbaarlij-
ke visvangst op het meer van Tibe-
rias maken daar deel van uit. En bij 
de tentoonstelling van scheepjes in 
flesjes kunnen de bezoekers nu al 
op een film zien hoe zo’n scheepje 
in een fles wordt ‘gewurmd’.
Met de nieuw aan te schaffen appa-
ratuur hoopt het museum, dat volle-
dig door vrijwilligers wordt gerund, 
de bezoekers een nog beter beeld te 
geven van het regionale erfgoed en 
de historie van de IJmond.

De Klipper beweegt!
IJmuiden - Basisschool de Klipper locatie Sluiswijk heeft donderdag 3 april meegedaan met de recordpoging be-
wegen Nederland. Bewegen is gezond voor lijf en leden. Er wordt te weinig bewogen tegenwoordig. Alle kinde-
ren van de school hebben eerst een rondje om de school gelopen. Bij terugkomst kregen de leerlingen een ballon. 
Daarna werd er onder begeleiding van juf Denise en juf Kathinka gedanst op muziek. Het was een gezellige boel. Er 
kwamen ook wat ouders kijken, het was de bedoeling dat die ook mee zouden dansen. Dat is niet helemaal gelukt, 
ze vonden het vooral leuk om te kijken.

Zonnebloem op vakantie
IJmuiden – Maandag vetrok de 
bus met 24 gasten en 25 vrijwil-
ligers van De Zonnebloem voor 
de vakantieweek 2008. De reis 
ging naar het hoge Noorden, naar 
Groepshotel De Ster in Wehe de 
Hoorn, een klein dorpje bij Gronin-
gen. Dit is een aangepaste accom-
modatie. 

,,Liever was ik wat later in het sei-
zoen gegaan, maar je mag al blij 
zijn dat er plaats is. Er zijn veel 
aanvragen’’, zegt mevrouw Vink, 
die hoofd vakantieweek is. Me-
vrouw van de Vijver gaat voor het 
eerst mee en zij heeft er zin in. ,,Je 
bent er even lekker uit, dat is be-
ter dan thuis in een kringetje rond-
draaien’’, zegt ze. Mevrouw Kool 
gaat voor de tweede keer mee, vo-
rig jaar had ze een gebroken en-
kel. ,,Zulke lieve mensen, ze heb-
ben me zelfs gedragen, niets was 
ze te veel’’, zegt ze over de vrijwil-
ligers. ,,Gelukkig ben ik nu weer 
mobiel, ik heb hier erg naar uitge-
keken.’’

Weer ongeval op risico- 
kruising Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Op de hoek Lange Nieuwstraat Merwedestraat is woensdag-
middag weer een ongeval gebeurd. Ditmaal raakten een auto en scooter 
met elkaar in botsing. Er is sprake van letsel, zo bevestigde de politie. Er is 
in ieder geval een gewonde naar het ziekenhuis vervoerd. Op deze kruising 
gebeuren regelmatig (bijna) ongevallen. Bewoners hebben al eerder aange-
geven dat zij willen dat maatregelen worden genomen om de kruising veili-
ger te maken. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Kaartverkoop
Home & Garden
Velsen-Zuid - Dit jaar is de Home 
& Garden Fair op landgoed Beec-
kestijn van 27 april tot en met 1 
mei.
Het mooie landgoed is de plek voor 
Home & Garden. Struinen langs de 
kramen en genieten van de bijzon-
dere dingen die er te zien zijn. Van 
trendy tuinmeubelen tot aan kwe-
kers van bijzondere planten. Het 
voorjaar opsnuiven en genieten 
van het buitenleven.
De voorverkoop is van 14 april tot 
en met 29 april. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij het VVV-kantoor aan 
het Stationsplein 1 te Haarlem of 
bij het kantoor van weekblad De 
Jutter, De Hofgeest en De Schoter, 
aan de Zeeweg 189 - 191 te IJmui-
den, tijdens openingstijden.
In de voorverkoop zijn kaarten 13 
euro, aan de kassa tijdens de Fair 
zijn ze 15 euro.

Twee kunstgras-
velden Zeewijk
IJmuiden - De firma Oranjewoud 
mag de twee kunstgrasvelden op 
sportpark Zeewijk gaan aanleggen. 
Zij kwam als beste uit de bus bij de 
Europese aanbesteding. Er is een 
bedrag van 975.000 euro gemoeid 
met de aanleg van de twee multi-
functionele velden. Een deel van 
gelden wordt gefinancierd uit de 
exploitatie van Groot Helmduin. De 
geslaagde aanbesteding heeft tot 
gevolg dat de velden nog voor het 
einde van de zomer kunnen worden 
gerealiseerd. De aanleg duurt tien 
tot elf weken. De planning, organi-
satie en de uitvoering van de werk-
zaamheden is en wordt gecommu-
niceerd met voetbalclubs STC en 
SVIJ.

Lantaarnpaal 
vernield
IJmuiden - Vorige week woens-
dag rond 21.35 uur zagen politie-
agenten hoe een groepje jongeren 
een lantaarnpaal vernielden op de 
Betelgeuzestraat. Hierna namen de 
jongeren de benen. Na een korte 
zoekslag hebben de agenten twee 
IJmuidense jongens, 19 en 17 jaar 
oud, aangehouden. De 19-jarige is 
voor verhoor ingesloten in het bu-
reau. De minderjarige IJmuidenaar 
is na verhoor overgedragen aan zijn 
ouders. De politie stelt een onder-
zoek in naar de overige daders.Deze mevrouw heeft zin in de vakantieweek

Er staat de vakantiegangers een 
heel programma te wachten. Zo 
gaan ze een bezoek brengen aan 
de zeehondencrèche van Leny 

’t Hart in Pieterburen en gaan ze 
naar een mosterd- en kaasmuse-
um. Ook zal er een tocht in een 
huifkar gemaakt worden. 
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Dinsdag 8 april is er bij de bushalte aan het 
Zeewijkplein in IJmuiden een succesvolle proef 
uitgevoerd met een bus van Connexxion. De 
proef werd gehouden in samenwerking met de 
gemeente Velsen en  de levererancier van speciale 
busperronbanden. Het betrof hier een proef  met 

een nieuw soort busperronband, waarbij de 
bushalte op 18 centimeter hoogte komt te liggen. 
Dit maak het voor passagiers met- en zonder 
handicap  makkelijker om in- en uit te stappen. Het 
ligt in de bedoeling om dit jaar nog meer haltes aan 
te passen in de gemeente Velsen.

Proef opgehoogde perrons 
bushaltes geslaagd!

Op donderdag 3 april is de AFAC (Algemene 
Fietsen Afhandel Centrale) geopend. Met een flinke 
knipschaar knipten loco-burgemeester Frowijn van 
Beverwijk, burgemeester Nawijn van Heemskerk, 
burgemeester Baltus van Uitgeest en burgemeester 
Cammaert van Velsen een tandem los, die voor de 
deur van het AFAC-gebouw zat vastgeketend. Toen de 
tandem eenmaal los was, kon de deur open en konden 
de aanwezigen een kijkje nemen in het gebouw.

De AFAC is een opslagplaats voor alle fietsen die in 
de IJmond worden verwijderd of zijn gevonden. De 
fietsen worden er opgeslagen en geregistreerd, maar 
ook teruggegeven aan eigenaren. Fietswrakken en 
fietsen die na een bepaalde termijn niet zijn afgehaald, 
worden vernietigd of verkocht. Naast een depot voor 

verwijderde en gevonden fietsen, vindt er ook controle 
plaats op diefstal; de AFAC is dan een meldpunt 
voor vermiste fietsen. Ook preventieve acties als het 
graveren van fietsen behoort tot de activiteiten van 
de AFAC. Bovendien biedt de AFAC mooie leer-
werkplekken voor de medewerkers van de Meergroep, 
die op den duur uit kunnen stromen richting de 
fietsen- of montagebranche. Voor de burgers in de 
deelnemende gemeenten ontstaat met de AFAC op 
het gebied van gevonden, gestolen en verwijderde 
fietsen één punt van waaruit alles wordt geregeld.

De AFAC is gevestigd in een pand aan de 
Wijckermolen1 in Beverwijk (naast het station 
Beverwijk).  Meer informatie is te vinden op 
www.afac-ijmond.nl

Opening AFAC-IJmond 

Voor winkeliers is het van belang om hun producten 
te kunnen presenteren aan het winkelend publiek. Het 
uitstallen van goederen, producten en attentieborden 
kunnen straten ook een gezellige sfeer geven. 
Winkelstraten worden ook aantrekkelijker als deze 
zodanig zijn ingericht dat  iedereen ook prettig kan 
winkelen. Wanneer er teveel obstakels in de straat 
zijn heeft dit tot gevolg dat de doorstroming en de 
veiligheid van het winkelend publiek beperkt wordt. 
Om nu de aantrekkelijkheid van het straatbeeld 
te bevorderen heeft het college van B&W een 
beleidsregel over uitstallingen vastgesteld.
Er is gekozen voor een algemene  regelgeving voor 
heel Velsen waarbij er voor het winkelende publiek 
een minimale loopruimte van 1.50 meter in een 
rechte lijn vrij moet zijn. Voor de Lange Nieuwstraat, 
de Kennemerlaan en de Wijkerstraatweg geldt 

een dubbele loopruimte van minimaal 3 meter. De 
uitstallingen en reclameuitingen moeten strak tegen 
de winkelgevel geplaatst worden, dus niet een meter 
voor de gevel of aan de overkant van een straat. Ook 
wordt het eenvoudiger om in beperkte mate direct 
aan de gevels goederen te bevestigen. Hier is geen 
vergunning meer voor nodig.
Een wettelijke uitzondering op de nieuwe beleidsregel 
wordt gemaakt voor daghandel in bloemen, groente 
en fruit. Het uitstallingenbeleid geldt ook niet voor 
horecaterrassen en voor standplaatsen.
De beleidsregel gaat in op 18 april 2008. Voor situaties 
die jarenlang zijn gedoogd geldt dat winkeliers uiterlijk 
1 juli 2008 aan de nieuwe regelgeving moeten voldoen. 
De complete beleidsregel is terug te vinden op de 
website van de gemeente Velsen; www.velsen.nl

Nieuw beleid rond uitstallingen 
in de gemeente Velsen

Op dinsdagavond 15 april 2008 vindt in het stadhuis 
van Velsen een bijeenkomst plaats in het kader van 
de concept kadernota sportbeleid; ‘De kracht van 
sport’. Deze is speciaal bedoeld voor betrokkenen 
uit het veld, zoals de sportverenigingen, scholen en 
maatschappelijke organisaties. 

Tijdens de avond kunnen zij op hoofdlijnen prioriteiten 
en doelen aangeven die zij van belang vinden voor de 
lokale sport in Velsen. Na een korte inleiding start een 
presentatie van de concept kadernota, waarna een 
interactieve sessie volgt. 

De tweede helft van de avond is gereserveerd voor 
een belangrijk onderwerp uit de nota namelijk 
“combinatiefuncties”. De combinatiefunctie is een 

betaalde kracht die, bijvoorbeeld in dienst van een 
school en een sportvereniging, taken en activiteiten 
verzorgt en coördineert. De ‘Alliantie School en Sport’ 
heeft over dit onderwerp expertise opgebouwd en zal 
hierover een presentatie verzorgen. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Raadszaal van het 
stadhuis te IJmuiden en start om 19.30 uur (ontvangst 
vanaf 19.15 uur). De afsluiting staat gepland om 21.00 
uur. Het stadhuis is geopend vanaf Plein 1945.

Voor meer informatie over de bijeenkomst of de 
concept kadernota kunt u contact opnemen met 
Dennis de Wit, E-mail: dwit@velsen.nl, telefoon: 
0255-567200. De nota is ook te downloaden op 
www.velsen.nl

Bijeenkomst voor de sport

Kinderen moeten de kans  krijgen een 
schoolcarriere te volgen die past  bij hun 
capaciteiten en vermogens. Bij de overgang naar 
het middelbaar onderwijs zijn leerlingen extra 
kwetsbaar door de vele veranderingen die deze 
overgang met zich meebrengt. Voor kinderen die 
door persoonlijke of omgevingsfactoren een extra 
risico lopen op schooluitval start de gemeente 
Velsen met het preventieproject;  “School’s cool”. 
Dit project richt zich op leerlingen en hun ouders 
in groep 8 van de basisschool waarbij het veelal 
gaat om kinderen uit gebroken gezinnen en/of  
gezinnen met een laag inkomen. 

In het kader van het  minimabeleid worden nu al 
middelen ingezet om te voorkomen dat kinderen 
van minder draagkrachtige ouders door het 
ontbreken van financiele en materiele middelen 
op een achterstand worden gezet. School’s cool 
voegt daar een extra dimensie aan toe. Door 
vroegtijdige interventie wordt het risico van uitval 
voorkomen en wordt een stevige basis gelegd voor 
een stabiele schoolcarrière. De gedachten gaan 
uit naar een mentorensysteem zoals dat in enkele 
andere gemeenten al succesvol is opgezet onder 
de noemer School’s cool. Het project zal  in de 
komende maanden verder worden uitgewerkt.

Gemeente Velsen start  
met project School’s cool

Bent u ouder dan 54, woonachtig in Zee- en 
Duinwijk en wilt u graag sporten? Dan is het 
sportproject GALM misschien iets voor u. GALM is 
een project waarbij mensen tussen de 55- 65 jaar 
onder leiding van een deskundige een introductieles 
kunnen krijgen in de wijk. Het project is vorig jaar 
in Zee- en Duinwijk succesvol van start gegaan en 
velen zijn naar aanleiding van dit programma actief 
gaan sporten, zoals aqua-aerobic, Dutch tennis of 
jeu de boules. 
Binnenkort start op de maandag een groep met 

fitness. Hierbij kunt u op uw niveau een aantal 
weken kennismaken met deze sport. Bij meer dan 
10 aanmeldingen wordt er een extra groep gestart.  
De kosten voor deelname worden gereduceerd 
aangeboden en zijn € 3,00 per les.

Als u mee wilt doen of u wenst meer informatie, 
dan kunt u terecht bij bureau Sportzaken van de 
gemeente, telefoonnummer: 0255 567666. U kunt 
ook een email sturen naar: afd.S&R@Velsen.nl 
onder vermelding van: vervolgprogramma GALM.

Sporten voor senioren 
in Zee- en Duinwijk

In 1955 was de plichtbrandweer vanuit de dienst 
Gas en Water de basis van de beroepsbrandweer 
in Velsen. De daadwerkelijke start van de 
beroepsbrandweer Velsen en de ingebruikname 
van de nieuwe kazerne in Velsen-Zuid viel samen 
met de opening van de Velsertunnel in het jaar 
1957. Bestond de personele bezetting in 1955 
nog uit 4 brandwachten, tegenwoordig zijn er 37 
beroepskrachten en 54 vrijwilligers. Het huidige 
korps telt ruim 110 medewerkers. Dat is inclusief 
de medewerkers die geen uitrukfunctie hebben.  

Het jubileum wordt dit jaar gevierd omdat per 1 
juli 2008 de Velsense Brandweer een onderdeel 

van de Veiligheidsregio Kennemerland wordt. 
Hiermee komt een eind aan de Brandweer Velsen. 
De inwoners zullen daar echter niets van merken. 
Onder andere vanuit de kazernes in Velsen-
Zuid en IJmuiden zal de inzet van de brandweer 
hetzelfde blijven.  

Open dag

Om de inwoners bij het werk van de Brandweer 
te betrekken wordt op zaterdag 24 mei 2008 
een open dag georganiseerd. Nadere informatie 
hierover volgt in mei op deze pagina en via de 
lokale media. 

Gouden jubileum voor 
Velsense Beroepsbrandweer

De Brandweerkazerne te Velsen-Zuid in het jaar 1970.

Foto: Reinder Weidijk
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KAPVERGUNNINGEN

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

kapvergunning
Laurillardlaan 27  1 meidoorn  8 april 2008
Van den Vondellaan 5  1 berk  8 april 2008
Spaarnestraat ong.  4 duindennen  8 april 2008

Rectificatie:
Charlotte de Bourbonlaan 23  4 eiken  18 maart 2008
dit moet zijn 
Charlotte de Bourbonlaan 3
(bezwaarschriften op deze kapvergunning kunnen t/m 2 mei worden 
ingediend bij het college van B&W)
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen
kunt u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, 
tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-74-2008 Cederstraat 36 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw
BP-75-2008 Cederstraat 38 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw
BP-76-2008 Planetenweg 271 te IJmuiden; het legaliseren van 6 licht-

masten
BP-77-2008 Stationsplein ong. te IJmuiden; het oprichten van een 

ketenpark (tijdelijk)
BP-78-2008 Biallosterskilaan 31 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning
BP-79-2008 Westerduinweg 4 te IJmuiden; het oprichten van een 

kantinegebouw
BP-80-2008 Westerduinweg 1 te IJmuiden; het oprichten van 2 kantoor-

units (tijdelijk)
BP-81-2008 Sluisplein 33 t/m 50 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de entree van een kantoorgebouw
BP-82-2008 Willebrordstraat 27 te IJmuiden; het veranderen en ver-

groten van de 2e verdieping van een woning
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-90-2008 Goeman Borgesiuslaan 8 te Velsen-Zuid; het oprichten 

van een veranda en een tuinmuur
BL-91-2008 Grote Buitendijk 282 en 284 te Velserbroek; het plaatsen 

van een luifel (voorgevel) bij 2 woningen
BL-92-2008 Wijk aan Zeeërweg 148 te IJmuiden; het plaatsen van 

een dakkapel (voorgevel)
BL-93-2008 Bloemendaalsestraatweg 14 te Santpoort-Zuid; het ver-

anderen en vergroten van een dakkapel (achtergevel)
BL-94-2008 Zwanebloembocht 132 te Velserbroek; het vernieuwen 

van een erfafscheiding
BL-95-2008 Brederoodseweg 87 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw (zijgevel)
BL-96-2008 Stelling 45 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
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 17 april 2008.
B1-2-2008 Vlietweg 20 te Santpoort-Noord; het veranderen en ver-

groten van een hotel
B1-3-2008 Pegasusstraat 31 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van de 2e verdieping van een woning
BL-90-2008 Goeman Borgesiuslaan 8 te Velsen-Zuid; het oprichten 

van een veranda en een tuinmuur
BL-91-2008 Grote Buitendijk 282 en 284 te Velserbroek; het plaatsen 

van een luifel (voorgevel) bij 2 woningen
BL-93-2008 Bloemendaalsestraatweg 14 te Santpoort-Zuid; het ver-

anderen en vergroten van een dakkapel (achtergevel)
BL-95-2008 Brederoodseweg 87 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw (zijgevel)
BP-67-2008 James Wattstraat 2 te IJmuiden; het veranderen van een 

bedrijfsgebouw (gevel)
BP-68-2008 Wijkerstraatweg 193 te Velsen-Noord; het veranderen 

van de voorgevel van een kapsalon
BP-71-2008 Hagelingerweg 149 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-73-2008 Rooswijkweg 191 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een gasflessenberging
BP-74-2008 Cederstraat 36 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw
BP-75-2008 Cederstraat 38 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een woning met een dakopbouw
BP-76-2008 Planetenweg 271 te IJmuiden; het legaliseren van 6 licht-

masten
BP-78-2008 Biallosterskilaan 31 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een woning
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.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering van 11 t/m 24 april 2008 ter inzage.
BL-41-2008 Van Maerlantlaan 5 te Driehuis; het veranderen en ver-

groten van een woning met een uitbouw
BP-26-2008 Schoutenstraat 11 te IJmuiden; het veranderen en vergro-

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-16-2008 Meerweidenlaan 53 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging
BL-17-2008 Anna van Saksenlaan 21 te Santpoort-Zuid; het plaatsen 

van een terreinafscheiding
BL-26-2008 Driehuizerkerkweg 38 te Driehuis; het plaatsen van een 

tuinhuis
BL-39-2008 Molenveltlaan 18 te Santpoort-Noord; het oprichten van 

een garage/berging
BL-50-2008 Ladderbeekstraat 104 te Velsen-Noord; het oprichten van 

een berging (zijgevel)
BL-54-2008 Daltonstraat 18 te IJmuiden; het oprichten van een kippen-

ren (achterzijde)
BL-55-2008 Broeklanden 5 te Velserbroek; het vernieuwen van een 

berging
BL-58-2008 Nicolaas Beetslaan 21 te Driehuis; het plaatsen van een 

dakkapel (achtergevel)
BL-60-2008 Jacob Catslaan 9 te Driehuis; het plaatsen van een dak-

kapel (voorgevel)
BL-80-2008 Reigersbossenlaan 30 te IJmuiden; het plaatsen van een 

dakkapel (achterzijde)
BP-343-2007 Radarstraat 108A te IJmuiden; het plaatsen van een 

ketenpark (tijdelijk)
BP-375-2007 Wijkermeerweg 1 te Velsen-Noord; het vernieuwen van 

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

groten van de 2e verdieping van een woning
BP-6-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het oprichten van 

prefab(kantoor)units (3E)
BP-19-2008 Terrasweg 18 te Santpoort-Noord; het veranderen en 

vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-31-2008 Kanaaldijk 227 by te IJmuiden; het vernieuwen van 

2 steigers
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

Te koop:
1 Pers. wit, Ikeabed, 90 x 200 
met lattenbodem en evt. ma-
tras, onderbouw, 5 laden 
40,-. Tel: 023-5400044
Te koop:
Nieuwe degalux zonnesch. ge-
coat + gasveren en slinger, br. 
180, uitval 72 kl. bruin m. oran-
je. str. 150,-. Tel: 023-5361717
Te koop:
Philips mono ktv met tt en 
afst. bediening, beeldbr. 
51 cm, kl. zwart 75,-. 
Tel: 023-5365300
Te koop:
Doorgroeibed Kibofa, 150 x 70 x 
74 vr. pr. 25,-. Tel: 023-5391993

Te koop:
Allesdragers origineel Ford 
Mondeo 50,-. Tel: 0255-522440
Te koop:
Oliekachel Zibro Kamin 125,-
, peuterfietsje 22,-, Sony mi-
niset met afst. bed. 40,-, da-
mes spartamet, geen ken. 80,-. 
Tel: 0255-541244
Te koop:
Z.g.a.n. mooie donkereiken 
salontafel met tegels inge-
legd en bij geen beschadigin-
gen. Vr. pr. 50,-. Z.g.a.n. mooie 
RVS opbouw gasstel van Sie-
mens met electr. ontsteking 
en glazen klep vr. pr .50,-.  
Tel: 0255-533989

Gevraagd:
Canon printer BJC 620 voor on-
derdelen. Tel: 0255-535722
Te koop:
Damesfiets met tr. tr. rem 
mer Rih. in goede staat. Vas-
te prijs 45,-. Tel: 0255-530314
Te koop:
Caviakooi 10,-, babyborn bad-
je 5,-. Tel: 0255-514023
Verloren:
3-4 in IJmuiden, sleutel-
bos met groen mapje + au-
tosleutel. Tel: 0255-513855
Te koop:
Entreebewijs 4 pers. attra-
tiepark Slagharen t.w.v. 76,- 
voor 30,-. Tel; 0255-752313

Te  koop:
Dwergkonijntje ± 7 mnd. 7,50. 
Gevr.: miniatuur parfumfles-
jes. Ik kom ze graag bij u op-
halen. Tel: 0255-533233
Te koop:
Voor Koninginnedag, kist cu-
riosa, 3,- per kistje. Gewich-
ten, kper, 2 x 500  1 x 200 gr. 
Engels zetje, 1 glaszetje, al-
les 30,-. Tel: 023-5357421
Te koop:
Stepper en een home-
trainer, samen 50,0, Tel: 
0255-533588 na 16.00
Gevraagd:
Zwitserlandvigent. 
Tel: 0255-518622

Gevraagd:
1 pers. slaapbank.
Tel: 0255-512119
Te koop:
Mooie eiken tv-kast-
je 15,-, eiken lectuurbak 
10,-. Tel: 0255-510024
Te koop:
Ikea stoel m. vrb. 35,-, bureaus. 
marm. 15,-, ‘60 jr. gord. v. nat. kl. 
3.30 b. ± 2.30 hg. elec. piano etc. 
190,- en ant.  Tel: 0255-522207
Te koop:
Philips ktv 39 cm incl. afst. 
bediening 15,-. Nw. cam-
pingaz twister 270 pz in-
cl. box gastoestel van 43,- 
voor 25,-.  Tel: 0255-512311

Te koop:
Faber gaskachel 60,-, thee-
kastje 50,-, 2 ladenkastjes, 1 
koop 75,-. Tel: 023-5254998
Te koop:
Oude koperen stolpklok met 
sleutel 27,50,  leren sigaren-
koker 7,50. Tel: 023-5367410
Te koop:
Grenen bureau met 3 la-
den en computerblad 30,-
. 3-wieler wandelwagen d. 
bl. 50,-, autostoeltje 9/18 
kg 60,-. Tel: 0255-537409
Te koop:
Bureau, donkerrrood 
met ladenkastje Ikea 25,-
. Tel: 023-5376762

Te koop:
Graupner zc uhu b doos + 2 
c set + 2 servo nw. 75,-, of los 
te koop. Tel: 023-5259733
Te koop:
± 60 soldaatjes, tank, jeep 
en div. raketten 10,-, 2 geb. 
Margrieten ‘51 en ‘53, hard 
kaft, p.st. 5,-, 2 v. 7,50. 18 Bol-
len breikatoen per 2,50 - 
3,-. Tel: 023-5245761
Te koop:
2 Nette fietsen, heren/dames, 3 
versn. 50,- p.st. Tel: 0255-520028
Aangeboden:
Gratis af te halen, 81 poriso-
stenen, lichte bouwsteen, 23 x 
14 x 10 cm. Tel: 023-5391054

Te koop:
3  Verkadealbums, origi-
neel, oud en compl. Met pl. 
25,-. Tel: 023-5614727
Te koop:
JVC videocass. recorder, stereo 
met  banden 50,-, supersmo-
ker, nw. 20,-. Tel: 0251-212095
Te koop:
Juniorbed, kl. lichtblauw, ma-
tras, 1 jr. oud 60,-, 2 x dek-
bed + lakens voor jr. bed. 
10,-. Tel: 0255-512420
Te koop:
Franklin mint metalen vlieg-
tuigen, schaal 1:48, div. 
modellen, 35,- p.st. zeer 
mooi. Tel: 0255-512866
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Stadsschouwburg Velsen: Optre-
den Bel Canto. Aanvang 20.15 uur.
Toneelgroep De Veste speelt ‘De 
liefde van de 7 poppen’ in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Aanvang 
20.15 uur. Kosten 7,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Alkemade en Bloemen 
spelen ‘Wij willen ook naar Huis’. 
Aanvang 20.30 uur.
Voorronde IJmond Popprijs in de 
Nozem en de Non Heemskerk. Aan-
vang 20.30 uur.
Optreden The Fat Basterds in Ca-
fé Cheers, Kennemerlaan IJmuiden. 
Aanvang 21.00 uur. Entree gratis.
Shuffle in de Lichtfabriek, Mincker-
lersweg in Haarlem. Van 22.00 tot 
04.00 uur. Toegang 12,-.

Zondag 13 april

IVN Zuid-Kennemerland en Vo-
gelwerkgroep organiseren een vo-
gelexcursie op Landgoed Elswout. 
Vertrek 08.00 uur bij de ingang. 
Aanmelden vooraf niet nodig. Toe-
gangskaart verplicht.
Strand- & boulevardloop. Start 
vanaf 10.30 uur op de boulevard bij 
Seaport Marina.
Muziekdienst voor kinderen in 
de Remonstrantse kerk, Wilhelmi-
nastraat 22 Haarlem, 10.30 uur.
Bezinningsuur in De Kapel, Potgie-
terweg 4 Bloemendaal. Thema: ‘In 
gesprek met Augustinus’. Aanvang 
10.30 uur. Toegang gratis.
Open dag bij Aquarium Vereniging 
Velsen, Eksterlaan IJmuiden. Van 
11.00 tot 16.00 uur.
IVN-excursie ‘Bomen in de len-
te’. Vertrek 11.00 uur bij ingang al-
gemene begraafplaats, Kleverlaan 
in Haarlem. Opgeven niet nodig.
Kids for Animals voert actie voor 
adoptie zeehond. Jeugdclub van de 
Dierenbescherming Haarlem or-
ganiseren diverse activiteiten van 
11.00 tot 14.00 uur. Kosten voor 
niet-leden 4,-. Aanmelden via 06-
17115885. Van 14.00 tot 16.00 uur 
spelletjesmiddag. Burcht ter Kleef, 
Stadskweektuinen, Kleverlaan 9 in 
Haarlem.
Philadelphus Ensemble in ge-
meentehuis Bloemendaal, 11.45.
Wandeling door de Haarlemmer-
hout met stadsecoloog Dik Vonk, 
hij geeft informatie over de natuur-
waarden in de Hout. Van 13.00 tot 
15.00 uur. Startpunt ingang Haar-
lemmerhout bij Dreefzicht.
ZondagMiddagPodium in de 
Dwarsligger, Planetenweg IJmui-
den. Zwanenkoor. Aanvang 14.00 
uur. Toegang 3,-.
Adamovic Benefiet Festival in 
Café Studio. De eerste band treedt 
om 14.00 uur op. Tappersweg 75 
Haarlem. Entree is gratis maar een 
bijdrage voor de door brand gedu-
peerde Adamovic Basses & Guitars 
is gewenst.
Het uur van het Hart met To Be in 
de Evangelische Lutherse Kerk, Wit-
te Herenstraat Haarlem, 14.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00/21.00: 
You, the Living. 14.30: Kuifje en de 
Zonnetempel 5+. 16.00/19.00: Emp-
ties. 16.45: Earth. 19.30: Lady Chat-
terley. 
Toneelgroep De Veste speelt ‘De 
liefde van de 7 poppen’ in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Aanvang 
14.30 uur. Kosten 7,-.
ZondagMiddagPodium in zorg-
centrum Schoterhof, Plesmanplein 
10, 14.30 uur. Toegang 3,50.
Optreden zangroep Hi !! Society 
in zorgcentrum Schalkweide, Floris 
van Adrichemlaan 15 Haarlem. Van 
14.30 tot 16.30 uur. Toegang 3,-.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: Sara Crombach, 
piano en Philip Dingenen, viool. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Concert Haarlems Koor Puisque 
Tout Passe in de Doopsgezinde 
Kerk, Frankestraat 24 in Haarlem. 
Om 14.00 uur verzorgt de dirigent 
een inleiding. Het concert begint 
om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal of bij Bruno Klas-
siek, Gierstraat 50 Haarlem.
Toneelschuur Haarlem: 15.00 uur: 
Droomschetsen, jeugdvoorstelling 
vanaf 7 jaar in het kader van jeugd-
theaterdagen.
Muzikale circusvoorstelling voor 
kinderen in de Oosterkerk, Zomer-
kade 165 Haarlem. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert met King-
Cake, 17.00 uur. Toegang gratis.
Vanessa Peters m.m.v. Alex Akela 
in De Waag, Damstaat/Spaarne in 
Haarlem. Aanvang 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Opte-
den Bel Canto. Aanvang 20.15 uur.
Slotconcert Haarlems Kamerkoor 
‘Doulce Memoire’ in de Remon-
strantse Kerk, Wilhelmnalaan 22 
Haarlem. Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden: Angela Groothuizen in 
tour de chant ‘Klein’, 20.30 uur.

Maandag 14 april

Inloopochtend Posttraumatische 
Dystrofie in de gasthuiszaal, locha-
tie Zuid, Boerhaavelaan 22 in Haar-
lem. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.15: Babel 
MovieZone. 19.30: Lady Chatterley. 
22.00: You, the Living.
Woon-, zorg- en welzijnscafé in 
Breezicht, Keizer Wilhelmstraat 1 
IJmuiden. Van 19.30 tot 21.30 uur.
Informatieavond PersoonsGebon-
denBudget in de voormalige biblio-

theek in Santpoort-Noord, Crocus-
straat 1. Van 19.30 tot 21.00 uur.
SP-Velsen houdt openbare discus-
sie over de nieuwe zeesluis in het 
wijkgebouw De Delta, Rijnstraat 2 
IJmuiden. 20.00 uur. Toegang vrij.
Stadsschouwburg Velsen: Mu-
sical Hair. Voorstelling is inmiddels 
uitverkocht.

Dinsdag 15 april

Workshop planten vermeerderen in 
de kassen van de Stadskweektuin, 
Kleverlaan 9 in Haarlem. Aanvang 
13.00 uur. Kosten 15,-.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Emp-
ties. 19.30: Lady Chatterley. 21.00: 
You, the Living.
Informatiebijeenkomst Psychi-
sche problemen rondom de beval-
ling in de Stadsbibliotheek, Gast-
huisstraat 32 in Haarlem. Van 19.30 
tot 22.00 uur. Toegang 5,-.
Informatieavond over drugsversla-
ving bij Brijder, Spaarne 106 Haar-
lem. Van 19.30 tot 22.00 uur. Deel-
name gratis.
Openbare debatbijeenkomst 
GroenLinks over de toekomst van 
de verzorgingsstaat in buurthuis 
Wijk en Duin, Wilgenhoflaan 1c Be-
verwijk. Aanvang 20.00 uur.
Ledenvergadering Velsen Lokaal 
in Café Middeloo (woonkamer van 
Oma), Driehuizerkerkweg 71 Drie-
huis. Aanvang 20.00 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Winterkoorts. 20.30 uur: Sparring 
Partners.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Van 
Oude Mensen, de dingen die voorbij 
gaan’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Sarah Ringoet met ‘Si-
mons Says’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 16 april

Moeder maken kennis met jonge-
renwerk. Het thema is: Pubers. Bij-
eenkomst is van 09.15 tot 11.30 uur. 
Moedercentrum Noor, Gen. Spoor-
laan 2 Haarlem.

Donderdag 10 april

Avondexcursie IVN Zuid-Ken-
nemerland ‘Bomen en vogels op 
Schapenduinen en Caprera. Ver-
trek 18.30 uur, Brederodelaan 145 
in Bloemendaal. Wandeling is niet 
geschikt voor kinderen. Aanmelden 
niet nodig. Deelname gratis.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Emp-
ties. 19.30: Lady Chatterley. 21.00: 
You, the Living.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Starring #11: Drie, twee, één...!
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Annette speelt ‘Malpens’. 
Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 11 april

Lezing door dr. Pieter Biesboer in 
het Frans Hals Museum, Groot Hei-
ligland 62 in Haarlem. Lezing: Jan 
de Bray (1627/28 - 1697), meester-
lijk schilder. Aanvang 14.00 uur. 
Filmschuur Haarlem: 16.45: Earth. 
17.00: You, the Living. 19.00: Emp-
ties. 19.30: Lady Chatterley. 21.00: 
You, the Living.
Kienen bij klaverjasvereniging Vel-
sen-Noord, dienstencentrum Water-
vliet, Doelmanstraat/Wijkerstraat-
weg Velsen-Noord, 20.00 uur.
SwingSteesjun Feestje van 20.00 
tot 01.00 uur Station Haarlem, 
wachtkamer 2e klasse, perron 3a. 
Toegang 6,50 tot 21.00, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Survival. 20.30 uur: Starring #11: 
Drie, twee, één...!
Stadsschouwburg Velsen: Opte-
den Bel Canto. Aanvang 20.15 uur.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord: Fluitiste Da-
sha Beltiukova en pianist Sergey 
Smirnow, 20.15 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Nightwatching’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 12 april

Landelijke compostdag. Inwoners 
van de gemeente Haarlem kunnen 
vanaf 08.00 uur gratis vier zakken 
compost ophalen bij Spaarnelan-
den, Jan van Krimpenweg 10.
Bazaar in de Petrakerk, Spaar-
nestraat IJmuiden, 10.00-16.00 uur.
Jonge Stem houdt Fancy Fair in 
Velserhof in IJmuiden, 11.00 tot 
16.00 uur.
PvdA peilt mening van Velsenaren 
over de Grote Buitendijk in de buurt 
van de Dekamarkt in Santpoort-
Noord. Van 10.00 tot 11.00 uur en in 
de buurt van de Vomar in IJmuiden 
van 11.15 tot 12.15 uur.
Boekenmarkt Dreef in Haarlem. 
Thema Havank.
Gratis consult gewichtsconsulente 
in Vegro Thuiszorgwinkel Santpoort, 
Crocusstraat 1 in Santpoort-Noord. 
Tussen 10.00 en 14.00 uur.
Open dag bij Daniëlle Smit SB Ma-
kelaars, Da Costalaan 1 in Driehuis 
en Steengoed Hypotheken, Broek-
bergenlaan 42 Santpoort-Noord. 
Van 12.00 tot 16.00 uur,.
Musical ‘De heks van de hoek’ door 
musicalgroep ReAnO in café De Wil-
deman, Hoofdstraat 142 Santpoort-
Noord. Van 14.00 tot ca. 16.15 uur. 
En van 19.00 tot ca. 21.15 uur.
Gildewandeling met Hans van 
Roode ‘Langs Herberg en Kroegen’. 
Vertrek 14.00 uur vanaf de stadhuis-
trap. Aanmelden noodzakelijk via 
06-16410803. Kosten 2,50.
Schilderen in het Frans Halsmu-
seum: ‘Zeg het met bloemen’. Van 
14.00 tot 16.00 uur voor kinderen in 
de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Kuif-
je en de Zonnetempel. 14.45/19.00: 
Empties. 16.45/21.00: Earth. 17.00: 
You, the Living. 19.30: Lady Chat-
terley. 
Opening expostie De Vreemde Vo-
gel Show in Galerie Gang in IJmui-
den. Aanvang 16.00 uur. Expositie is 
te zien tot en met 15 mei.
Lentefeest One to Be in het Rosen-
stock Huessyhuis in Haarlem. Van 
16.00 tot 24.00 uur.
Opening expositie ‘De Olifant’ in RC 
de Ruimte, JP Coenstraat IJmuiden. 
Aanvang 17.00 uur.
Concert ‘Bach in de Binnenstad’ in 
de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 
24 in Haarlem. Aanvang 17.00 uur. 
Optreden Rob Zorn en Willem 
Wolda (Nederlandstalig) in Café 
De Griffioen in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis.
Salsa in de wachtkamer 2e klasse, 
perron 3 van station Haarlem. Van 
20.00 tot 01.00 uur. Toegang 5,-.
SwingSteesjun Dance Classics van 
20.00 tot 01.00 uur Station Haarlem, 
wachtkamer 2e klasse, perron 3a. 
Toegang 6,50 tot 21.00, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Survival. 20.30 uur: Starring #11: 
Drie, twee, één...!

Inloopochtend voor vrouwen met 
borstkanker in het Kennemer Gast-
huis locatie Noord. Van 10.00 tot 
11.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Kuifje 
en de Zonnetempel 5+. 15.00: Lady 
Chatterley. 16.45: Earth. 19.00: Emp-
ties. 19.30: Lady Chatterley. 21.00: 
You, the Living.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Winterkoorts. 20.30 uur: Pijlers van 
de Samenleving.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Nightwatching’. 
Aanvang 20.30 uur.
Thalia Theater, Kanaalstraat 52 
IJmuiden: Samba Schutte, win-
naar Leids Cabaretfestival. Aanvang 
20.30 uur.

Donderdag 17 april

‘Toekomst na kanker’ Bijzonder 
informatiedag in het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp.
Multiple Sclerose inloopuur in het 
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort 
in de centrale hal van het Spaarne 
Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Van 
10.00 tot 11.30 uur.
Lente-kien in de Bavozaal aan 
de Lingestraat in Haarlem-Noord, 
14.00 uur.
Feest in de Grote Houtstraat. Ge-
meente en ondernemers vieren sa-
men met het winkelend publiek dat 
de Grote Houtstraat helemaal is her-
bestraat. Om 16.00 uur opent Wet-
houde Divendal de nieuwe straat 
bij de Baron op het Proveniersplein. 
Feest duurt tot en met 19 april.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Away 
From Her. 19.30: The Band’s Visit. 
21.15: Auf der anderen Seite. 21.30: 
You, the Living
Toneelschuur Haarlem: 19.30 uur: 
Inleiding Pijlers van de Samenleving. 
20.00 uur: Osama the Hero. 20.30 
uur: Pijlers van de Samenleving.
Stadsschouwburg Velsen: Moya 
Brennan ‘The voice of Clannad’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelgroep Bloodymary 
speelt ‘Hol’. Aanvang 20.30 uur.

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

ASSENDELFT-P UR MER END -H A A R LEM

Het team van In2Hair staat klaar voor de klanten

Nieuwe naam en uiterlijk kapsalon
Voor een goede coupe
naar In2Hair
Haarlem-Noord – Een jaar geleden 
nam Yvonne Koster Carma’s Hairsa-
lon aan de Anthony Fokkerlaan 32 
over. Geleidelijk aan werd de zaak 
opgeknapt en werden er verande-
ringen doorgevoerd. Alles werd ge-
schilderd, er kwamen nieuwe meu-
belen en de mooie etalage zorgt 
voor een professionele uitstraling. 
Daar hoort een nieuwe naam bij en 
dat werd In2Hair.
Yvonne en haar medewerkers voe-
len zich er al helemaal thuis. Er 
heerst een gemoedelijke sfeer en er 
is volop persoonlijke aandacht voor 
de klanten. De vaste klantenkring 
bleef de kapsalon trouw en er zijn 
ook veel nieuwe mensen bijgeko-
men. De meeste mensen die bij In-
2Hair eens binnenkomen voor een 
goede coupe zijn zo tevreden, dat ze 
er terugkomen. Er is ook een spe-
ciale ruimte voor de kinderen, waar 
alle tijd en aandacht wordt gegeven 
aan de kapsels van de kleintjes. Dit 
gedeelte is leuk ingericht en hele-
maal kindvriendelijk, zodat ook zij 
zich thuis zullen voelen bij In2Hair.
Het enthousiaste team volgt veel 
trainingen, om zo op de hoogte te 
blijven van de nieuwste technieken. 
Ook bezoeken ze regelmatig shows, 

soms als deelnemers maar voor-
al om te zien wat de laatste snufjes 
op het gebied van de haarmode zijn. 
Binnenkort doen de kapsters van In-
2Hair mee aan een fotowedstrijd van 
het merk Goldwell. Er wordt uitslui-
tend met dit merk gewerkt en ieder-
een is daar heel tevreden over. Voor 
de wedstrijd zullen de kapsels van 
de modellen gekleurd en gestyled 
worden, Hiervan worden foto’s ge-
maakt, die weer ingestuurd worden. 
Een hele uitdaging voor het team. 
In2Hair werkt met een Haarpunten-
pas, waarop de mensen na ieder be-
zoek punten krijgen. Hier staan leu-
ke kortingen en speciale acties te-
genover. Wie de bon bij de adver-
tentie in deze krant uitknipt, krijgt 
tien procent korting op een be-
handeling bij de kapsalon. En dat 
is mooi meegenomen! In2Hair is te 
vinden aan de Anthony Fokkerlaan 
32 en is telefonisch te bereiken via 
023 5262120. Kijk ook eens op www.
in2hair.nl. 
Openingstijden: dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, op 
donderdag tot 20.30 uur en op za-
terdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. 
Dames en heren zijn er welkom, er 
wordt op afspraak gewerkt.

Vaste bezoekers aan het werk op de tafels

Vijf jaar VitaSlen
Santpoort-Noord – Vijf jaar al-
weer bestaat VitaSlen aan de Cro-
cusstraat. Alle vaste bezoekers die 
vorige week langs kwamen, werden 
verrast met een leuke attentie in de 
vorm van een cadeautje of een extra 
behandeling, zoals een stoelmassa-
ge of een voetenbad.
Steeds meer mensen weten de weg 
te vinden naar VitaSlen, waar As-
trid de Jong en haar medewerkers 
altijd gastvrij klaar staan. In die vijf 
jaar bouwden ze een trouwe klan-
tenkring op, veel mensen komen al 
vanaf het begin. Want wie eenmaal 
de voordelen van VitaSlen heeft ont-
dekt, komt terug. Niet in de laatste 
plaats door de ontspannen sfeer, die 
er heerst.

VitaSlen is goed voor veel doelein-
den, het werkt echt en het ontspant. 
Veel mensen met medische klach-
ten, zoals reuma, artrose, knie- en 
heupklachten of een stijve nek en 
schouders hebben er baat bij. Vaak 
kunnen of mogen deze mensen niet 
naar de sportschool, bij VitaSlen 
hebben zij toch hun beweging
In de ruimte staan zeven tafels die 
aangedreven worden door elektro-
motoren. De stretchtafel bijvoor-
beeld heeft een masserende wer-
king, verstevigt de spierkracht en 
verbetert de houding. Een ande-
re tafel helpt bij het afvallen van 
de benen en is vergelijkbaar met 

drie kilometer wandelen. Voor el-
ke spiergroep en lichaamsdeel is 
er een tafel, waar getraind wordt. 
De tafel doet het werk, zij overwin-
nen de zwaartekracht zodat de ge-
wrichten ontlast worden. Hierdoor is 
er ook geen risico op overbelasting. 
Dit kan voor iedereen naar maat af-
gesteld worden, van zwaar tot licht 
trainen. Er is ook een massagestoel 
en een zonnebank.

Maar VitaSlen doet meer: het sti-
muleert onder andere de bloedsom-
loop, verwijdert afvalstoffen en ver-
soepelt gewrichten. Het werkt ook 
goed als ondersteuning bij het af-
vallen of bij het plaatselijk corrige-
ren van het figuur, bovendien blijft 
de huid er soepel door. 
VitaSlen zorgt voor vitaliteit en zorgt 
voor een gezond en fit lichaam. Het 
is voor iedereen geschikt, leeftijd 
maakt echt niet uit. Bovendien zor-
gen Astrid en haar team er voor dat 
iedereen zich thuis voelt in de ont-
spannen omgeving en hebben zij al-
tijd een deskundig, persoonlijk ad-
vies. Gratis een proefles behoort tot 
de mogelijkheden, al is het alleen 
maar om eens de sfeer te proeven 
en gewoon lekker te ontspannen. 
Na afloop staat de koffie en thee 
klaar en kunt u nog even napraten. 
VitaSlen ligt aan de Crocusstraat 1a 
en is telefonisch te bereiken via 023 
5377774.

Doulce Memoire geeft zondag een concert in de Remonstrantse Kerk in Haar-
lem en sluit 19 april het seizoen af van de stichting ‘Cultuur in de Dorpskerk ‘ 
in Santpoort-Noord

Slotconcert kamerkoor 
‘Doulce Memoire’
Santpoort-Noord - De stichting 
‘Cultuur in de Dorpskerk’ heeft voor 
haar slotconcert met het kamerkoor 
Doulce Memoire één van Haarlem’s 
vocale toppers binnen weten te ha-
len. Na de zeer succesvolle en door 
het publiek enthousiast ontvangen 
Vespers van Rachmaninov, wordt 
door het kamerkoor onder de titel 
‘Albion’ een verrassend concert ge-
geven. Hierbij zullen oude en meer 
moderne Engelse koormuziek van 
Purcell tot Britten ten gehore zal 
worden gebracht. 
Albion, een oude benaming voor 
Groot Brittannië, neemt u mee naar 
de witte kalkkusten van Dover. In dit 
programma wordt zowel oude als 
meer moderne muziek ten gehore 
gebracht. Zo zijn er werken te be-
luisteren van Byrd en Weelkes, en 
een virtuoos Salve Regina van Wil-
liam Cornysh (1502). 
Meer moderne klanken zijn ge-
componeerd door John Rutter (Five 
Childhood Lyrics) en Benjamin Brit-
ten (Rejoice in the Lamb). Jonathan 
Harvey schreef het bijzondere Co-
me Holy Ghost met een wonderlijke 
combinatie van traditioneel idioom 

en aleatorische technieken. Doulce 
Memoire verrast u tot slot met een 
beeldschoon Hear my prayer, o Lord 
van Henry Purcell, in 1986 op bijzon-
dere wijze bewerkt door de Zweed 
Sven-David Sandström.

Doulce Memoire staat onder leiding 
van dirigent Felix van den Hombergh 
terwijl Piet Hulsbos zijn medewer-
king op het orgel zal verlenen.
Het concert in de Dorpskerk aan 
de Burgemeester Enschedélaan 67 
te Santpoort-Noord vindt plaats op 
zaterdag 19 april en vangt aan om 
20.15 uur. Kaarten à 10 euro zijn aan 
de zaal verkrijgbaar. Via de website 
www.doulcememoire.nl kunt u kaar-
ten verkrijgen waarop een korting 
van 2 euro zal worden gegeven. 

Op zondag 13 april om 20.15 uur zal 
in de Remonstrantse Kerk, Wilhel-
minalaan 22 te Haarlem het concert 
eveneens te beluisteren zijn.
Voor alle overige informatie omtrent 
het concert in de Dorpskerk kunt u 
terecht op de website www.cultuur-
indedorpskerk.nl van de stichting 
‘Cultuur in de Dorpskerk’.

Wittte Theater
Sara Ringoet ‘Simon Says’
IJmuiden - Dinsdag 15 april om 
20.30 uur staat Sara Ringoet met 
‘Simon Says’ op de planken van het 
Witte Theater aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden. 
‘Simon Says’ is een voorstelling 
over geweld en de subtiliteit daar-
van. Het is een spel dat onschuldig 
begint, maar omslaat naar een on-
heilspellende situatie. ‘Simon says’ 
wordt door drie vrouwen gespeeld 
en toont hun geraffineerde spel-
technieken. Lopen, stilstaan, liggen 
en overeind krabbelen: mimester 
Sarah Ringoet schotelt het publiek 
een sobere choreografie voor. Sa-
rah Ringoet ontving voor haar afstu-
deervoorstelling de Jonge Makers 
opdracht van het Prins Bernhard-
fonds. Daarna ontwikkelde ze enke-
le voorstellingen bij de werkplaats 
van Theater Gasthuis en speelde ze 
in voorstellingen van Olivier Provily 
en Lotte van den Berg. 

Sara Ringoet in ‘Simon Says’ (foto: 
Annette Kamerich)
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Vindingrijk in Onroerendgoed

DRIE GENERATIES ERVARING EN EXPERTISE MET SLECHTS ÉÉN NAAM:

HAARLEM-HARTJE cEnTRuM!
Nassaustraat 25 rood 

 193.000,-- k.k.
Sfeervolle bovenwoning met ruime 
living en 2 slaapkamers.

Deze woning, welke is voorzien van 
centrale verwarming, ziet de droom 
van jonge mensen helemaal in 
vervulling gaan. Namelijk alles op 
loopafstand, zoals NS-station, 
Toneelschuur, Philharmonie, Patronaat, 
café’s, restaurants enz. enz.

G o E D  b E k E k E N ! Al drie generaties lang gaan onze 
ervaring en expertise (opgeteld ruim 140 
jaar) - hand in hand met kennis van de regio 
en het verworven vakmanschap. Hierbij 
staan betrouwbaarheid, een persoonlijke 
benadering en aandacht voor uw wensen 
bij ons voorop. Graag stellen we ons aan 
u voor om ook u van dienst te kunnen zijn 
met een verstandige en succesvolle koop of 
verkoop van uw pand.
Tot ziens bij uw of ons onderdak!

Makelaardij Goed onder Dak bv
Kleverparkweg 24, 2023 CE  Haarlem
Tel. 023 - 527 38 43
E-mail: info@goedonderdak.nl
Website: www.goedonderdak.nl

JoRRiT oTTE - JunioR

Motto - “Beter worden dan 
Otte senior”

MARLy vAn diEsT - MEdiuM

Motto - “Zorgdragen voor een 
stabiel evenwicht”

co oTTE - sEnioR

Motto - “De twee jonkies 
vóórblijven”

Goed onder Dak makelaardij!

Powered by

Optreden Hi !! Society
Haarlem - Op zondag 13 april  van 
14.30 tot 16.30 uur zal de zanggroep 
Hi !! Society optreden in Zorgcen-
trum Schalkweide. Entreeprijs is 3 
euro. Zorgcentrum Schalkweide ligt 
aan de Floris van Adrichemlaan 15 
te Haarlem. 
Zanggroep High Society is een ge-

mengd koor met 30 enthousiaste 
zangers. Zij staan onder de bezie-
lende leiding van dirigent Olaf van 
Rijn en worden begeleid met piano. 
Het repertoire is divers. 
Het restaurant Schalkerhof gaat 
vanaf 14.00 uur open voor het op-
treden. 

Muziekdienst voor kinderen
Haarlem - Op zondag 13 april zal 
in de Remonstrantse kerk  aan de 
Wilhelminastraat 22 een bijzondere 
muziekdienst voor kinderen worden 
gehouden. Het Bijbelverhaal over 
Esther wordt verteld, gezongen en 
met drama en muziek uitgebeeld.
Esther, een joods meisje dat in Per-
zië woont, wordt tot koningin geko-
zen, omdat ze zo mooi is. Na eni-
ge tijd hoort ze van haar oom Mor-
dechai, dat haar volk groot gevaar 
loopt. Door de boze plannen van 
Haman, de raadsman van de koning 
is er een ‘Wet van Meden en Perzen’ 
uitgevaardigd. Daarin staat dat haar 
volk gedood moet worden.  Nie-
mand kan die wet herroepen, zelfs 
de koning niet.
Hoe kan Esther het noodlot keren? 
Hoe kan de wet ongedaan wor-
den gemaakt? Wie de koning on-
gevraagd te spreken vraagt, kan de 

doodstraf krijgen. Esther verzint een 
list…

Dit Bijbelverhaal is door G.F.Händel 
op muziek gezet. Delen uit zijn ora-
torium ‘Esther’ worden in deze mu-
ziekdienst uitgevoerd. Charles van 
Tassel (bas) en Cecilia Roovers (alt) 
zingen, begeleid door Gerrie Meijers 
op het orgel.
Ds. Sabine du Croo de Jongh vertelt 
het verhaal en nodigt de kinderen 
uit om mee te doen en de gevoelens 
van het volk te vertolken.
De dienst begint om 10.30 uur, de 
deuren zijn vanaf 10.10 uur open. 
De hoofdingang bevindt zich aan de 
Prins Hendrikstraat, de zijingang is 
rolstoeltoegankelijk. Voor de aller-
kleinsten is er kinderopvang. Na af-
loop van de dienst is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten bij een kopje 
koffi e, thee of limonade.

Rondwandeling door de Hout
Haarlem - De gemeente Haarlem 
nodigt iedereen uit om op 13 april 
mee te wandelen door de Haarlem-
merhout. Tijdens deze wandeling 
geeft de stadsecoloog Dik Vonk in-
formatie over de natuurwaarden in 
de Hout. Er is dan ruimschoots gele-
genheid om vragen te stellen. 
Omwonenden van de Haarlemmer-
hout hebben de laatste tijd veel vra-
gen gesteld over (natuur)waarden 
van dit oude stadsbos. Ook in de 
media is hierover al het één en an-
der gepubliceerd. De gemeente 
Haarlem wil daarom graag dit on-
derwerp verder toelichten. 
Voor dit doel zal de stadsecoloog Dik 
Vonk een rondleiding geven door de 
Grote Hout. Hij is als ecoloog al vele 
jaren actief betrokken bij het onder-
houd van de Haarlemmerhout. Van-
uit zijn functie als stadsecoloog pro-

beert hij de bijzondere natuur- en 
cultuurelementen in Hout zo goed 
mogelijk te beschermen. Tijdens 
een rondwandeling door de Grote 
Hout wil hij graag zijn kennis delen 
met andere belangstellenden. Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden 
in de Hout zal hij dan ingaan op de 
bijzonderheid van bepaalde planten 
en waarde van bepaalde natuur- en 
cultuurelementen in de Hout. Er is 
tijdens de rondwandeling alle ruim-
te om vragen te stellen. 

De wandeling op zondag 13 april 
begint om 13.00 uur en duurt tot 
15.00 uur. Startpunt van de wande-
ling is de ingang van de Haarlem-
merhout bij Dreefzicht. 
Meer informatie over de Haarlem-
merhout kunt u vinden op www.de-
haarlemmerhout.nl

Nationale Tuinontwerpdag
Haarlem - De Nederlandse Ver-
eniging van Tuin- en  Landschaps-
architecten organiseert op 18 april 
de negende editie van de Nationale 
Tuinontwerpdag. Deze manifestatie 
vindt op vele locaties  in Nederland 
plaats, waaronder Haarlem.
In het ABC Architectuurcentrum  
geeft Michiel Veldkamp, tuin- en 
landschapsarchitect, die dag van 
13.00 tot 17.00 uur ruimtelijke advie-
zen aan bezoekers (hoe kan ik mijn 

tuin beter inrichten?). Ook is een 
projectie van foto’s te zien.  Om de 
tijd zo nuttig mogelijk te kunnen be-
steden is het belangrijk dat de be-
zoeker een plattegrond van de tuin 
meeneemt. Inschrijving voor een 
adviesgesprek van circa 20 minu-
ten kan bij het ABC, telefoon: 023- 
5340584.  

U vindt het ABC Architectuurcen-
trum op Groot Heiligland 47. 

Silkstone is terug
Haarlem - Silkstone is weer he-
lemaal terug en dat is zaterdag 12 
april te zien in de kleine zaal van 
patronaat. Deze Haarlemse pop/
rock- helden braken destijds in één 
klap door met hitsingles als ‘Ready’, 
‘Rain Has Come’, ‘Whats The Rea-

son’ en ‘Lost’. Hun nieuwe album is 
net uit en ze hebben al direct weer 
een 3FM Mega Hit te pakken. Vol-
ledig terecht! Een waanzinnig pop/
rock album ontsproten uit het Haar-
lemse. Aanvang 20.30 uur, entree 12 
euro.

Informatiebijeenkomst over 
chronische darmaandoeningen
Regio - Woensdag 16 april orga-
niseren de Crohn en Colitis Ulce-
rosa Vereniging Nederland, afde-
ling Noord Holland en het Informa-
tiepunt Zorg Spaarnepoort een in-
formatieavond over de psychoso-
ciale aspecten van de chronische 
darmaandoeningen de ziekte van 
Crohn en Colitis Ulcerosa. 
Op deze avond, die de titel ‘let’s talk’ 
heeft gekregen, zal een korte video-
fi lm vertoond worden over het om-
gaan met deze darmziekten.
Sprekers zijn dhr. W. Bruins Slot, 
maag- darm- leverarts  en mevr. 
L.Meinsma, maag-darm-leverver-

pleegkundige, beide verbonden aan 
het Spaarne Ziekenhuis. Er is vol-
op gelegenheid uw vragen over de 
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa 
te stellen.
Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. De capaciteit van de zaal is 
beperkt.

Voor nadere informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen met 
het Informatiepunt Zorg Spaar-
nepoort in het Spaarne Zieken-
huis, 023-8908360 of via de websi-
tes www.spaarnepoort.info of www.
spaarneziekenhuis.nl.

Ragio - Op donderdag 17 april or-
ganiseert het Spaarne Zieken-
huis in samenwerking met tal van 
(thuiszorg)organisaties, de vereni-
gingen voor kankerpatiënten en het 
Integraal Kanker Centrum Amster-
dam (IKA) een bijzondere informa-
tiedag rond het thema ‘Toekomst na 
Kanker’.
Deze dag biedt op een originele, 
positieve en veelzijdige manier in-
formatie aan iedereen die direct of 
indirect met kanker te maken heeft: 
patiënten, familieleden en professi-
onele zorgverleners.
Op een levendige informatiemarkt 
met diverse stands kunt u terecht 
met vragen rond het thema Toe-
komst na Kanker, de periode die 
begint na het afsluiten van de be-
handeling. Er zijn namelijk tal van 
zorgverleners en organisaties die u 
kunnen helpen de draad weer op te 
pakken. 
U kunt bijvoorbeeld vragen stel-
len over verzekeringen, of over za-
ken die spelen met betrekking tot 
werk. Maar ook vragen als ‘hoe kan 
ik een zinvolle invulling geven aan 
mijn tijd, hoe ga ik om met voeding, 
kan ik weer gaan sporten?’ kunnen 
aan de orde komen. Er is informa-
tie over sportief bewegen en reva-
lideren, ontspanning en creativiteit, 
lotgenotencontact en de activiteiten 
van patiëntenorganisaties, maat-

schappelijke aspecten, uiterlijke en 
lichamelijke verzorging, en dat alles 
in de buurt van uw eigen woonom-
geving. Het Spaarne Ziekenhuis en 
de thuiszorgorganisaties laten zien 
welke zorg zij u kunnen bieden.
Op de informatiedag wordt tijdens 
aparte workshops en lezingen op 
diverse thema’ s inhoudelijk dieper 
ingegaan, Er is een workshop coa-
ching over werken na kanker en 
een workshop creativiteit, een lezing 
over het programma Herstel en Ba-
lans, een modeshow voor vrouwen 
die borstkanker hebben gehad, ver-
zorgd door Jolie lingerie en founda-
tion en de mogelijkheid om kennis 
te maken met voet- en handmassa-
ge en aromatherapie.

U bent van harte welkom om zelf 
een kijkje te komen nemen of een 
bijeenkomst bij te wonen. Voor meer 
informatie (of om u op te geven voor 
een bijeenkomst) kunt u contact op-
nemen met het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort, telefonisch te berei-
ken op 023-8908360.
Het volledige programma kunt u 
vinden op onze website www.spaar-
neziekenhuis.nl  en op www.toe-
komstnakanker.nl. De website Toe-
komst na Kanker geeft ook thema-
tisch informatie over mogelijkheden 
voor ondersteuning en begeleiding 
voor mensen met kanker. 

‘Toekomst na Kanker’
Bijzondere informatiedag 
in Spaarne Ziekenhuis

Kayak in Haarlem
Haarlem - Kayak bestaat 35 jaar! 
En dat wordt gevierd met een nieuw 
album ‘Coming Up For Air’ maar ook 
met een nieuwe tour, waarin don-
derdag 17 april het Haarlemse Pa-
tronaat op de agenda staat. Kayak is 
met nummers als ‘Wintertime’, ‘Star-

light Dancer’ en ‘Ruthless Queen’ 
nog altijd hoog terug te vinden in 
de jaarlijkse top-2000. Geheel te-
recht staan ze vanavond weer op de 
bühne.
Aanvang 21.00 uur, een kaartje kost 
18 euro.

Muzikale circusvoorstelling 
voor en door kinderen
Haarlem - Wat is een circus zonder 
muziek, en wat is er leuker dan een 
muziekvoorstelling met clowns en 
acrobaten? Aanstaande zondag, 13 
april om 15.00 uur geven zo’n tach-
tig jonge muzikanten van leerlingen 
van Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland samen met leerlingen van 
Circus Okidokie een unieke voor-
stelling in de Oosterkerk aan de Zo-
merkade te Haarlem.
De allerjongsten, vanaf 5 jaar, zingen 
onder leiding van Yvonne Sonneveld 
liedjes met het thema ‘Circus’. Daar-
naast spelen er drie instrumentale 
kinderensembles: het Strijkersen-
semble onder leiding van Frans Vis-
ser, het Klarinetensemble, onder lei-

ding van Ciska van Ter Meij en het 
Accordeonensemble onder leiding 
van Evert van Amsterdam. De cir-
cusacts door de leerlingen van Oki-
dokie worden uitgevoerd onder lei-
ding van Edwin van Keulen. 
Het concert, dat ongeveer een uur 
duurt, is een goede gelegenheid 
voor ouders en kinderen om kennis 
te maken met Okidokie en met de 
diverse instrumenten waarop bij het 
Muziekcentrum wordt lesgegeven. 
Meer informatie hierover op www.
mzk.nl.
Zondag 13 april, 15.00 uur in de 
Oosterkerk,  Zomerkade 165 te 
Haarlem. Zaal open 14.45 uur. Toe-
gang gratis.

Haarlem - In het programma Oost-
Europa dat Holland Symfonia zon-
dag 13 april brengt in de Philhar-
monie staat Rusland centraal. Niet 
alleen de drie componisten, maar 
ook de vaste gastdirigent Boris Gru-
zin en meesterpianist Mikhail Rudy 
zijn van Russische origine. De Rus-
sische ziel is eveneens terug te vin-
den in de muziek van dit concert: 
zelfs het meest opgewekte werk 
kent zijn melancholische momen-
ten. In de opera ‘Ivan Susanin’ be-
schrijft Glinka het historische ver-
haal van een man die zijn leven op-
offerde voor de tsaar. Rachmaninov 
schreef zijn romantische ‘Tweede 
pianoconcert’ na een zware inzin-
king. De beroemde ‘Zesde symfo-
nie’ van Tsjaikovski is omgeven door 
mysteries. Zou deze sombere sym-
fonie wellicht een voorbode van zijn 
dood zijn geweest?

Aanvang 14.30 uur, inleiding om 
13.30 uur.
Meer informatie:  0900-5111222 
(45cpm) of www.philharmonie.nu.

Dirigent Boris Gruzin (foto: Natasha 
Razina)

Holland Symfonia speelt 
werken uit Rusland
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Auto over de kop
Velserbroek - Zaterdagmiddag rond half twee is een auto op de A208 ter 
hoogte van Velserbroek in de berm over de kop geslagen. Brandweer en 
ambulance werden erbij geroepen om de gewonde naar het ziekenhuis te 
brengen. Aanvankelijk werd alleen de oostzijde van de Velsertunnel geslo-
ten, later ook de andere zijde om de auto te kunnen bergen. Het verkeer 
werd via de afrit en oprit van de A208 omgeleid. (foto: www.kovanleeu-
wen)

Mr. John Buijsman (links) en Mr. Dennis Wientjes zijn nu samen notaris bij De 
Kiewit Buijsman Wientjes. Mr. Kees de Kiewit is nu kandidaat-notaris

Mr. Dennis Wientjes volwaardig notaris

De Kiewit & Buijsman Notaris-
sen breidt uit met Wientjes
Santpoort-Noord - In het histori-
sche pand Vlugthoven aan Hoofd-
straat 236 huist sinds 1997 Mr. de 
Kiewit als notaris. Deze notarisprak-
tijk is in 1931 gestart door notaris 
Anten in Driehuis. Hij werd in 1964 
opgevolgd door notaris Gall die op 
zijn beurt in 1980 werd opgevolgd 
door notaris Ackema die het kan-
toor later verplaatste naar Vlugtho-
ven. Sinds 1997 is Mr. de Kiewit de 
notaris op deze standplaats. In 2003 
werd wegens drukke werkzaamhe-
den de maatschap uitgebreid met 
Mr. John Buijsman. En sinds 1999 
werkt Dennis Wientjes als kandi-
daat-notaris bij deze maatschap. Per 
1 april 2008 is er echter een belang-
rijke verandering gekomen. Nota-
ris de Kiewit wordt opgevolgd door 
volwaardig notaris Dennis Wientjes. 
Kees de Kiewit is kandidaat-notaris 
geworden en gaat iets minder uren 
per week werken. De nieuwe naam 
van de maatschap wordt De Kiewit  
Buijsman Wientjes Notarissen.
Met de ervaring van drie notaris-
sen in huis biedt deze klantvriende-
lijke maatschap ruimte voor ieders 
vragen en opdrachten op juridisch 
gebied. Mr. John Buijsman specia-
liseert zich vooral op de begeleiding 
en advisering van ondernemers. Mr. 
Kees de Kiewit en Dennis Wientjes 
nemen alle overige zaken onder hun 
hoede, dus familierecht, hypotheken 
en onroerend goed. 

Met het notariskantoor in het hart 
van het dorp Santpoort-Noord wil 
dit kantoor laten zien dat zij dicht bij 
de mensen staan. 
,,Tegenwoordig kijken mensen niet 
meer tegen een notaris op,’’ zegt 
Dennis Wientjes. ,,En daar ben ik 
blij om. Naast alle droge rechtsken-
nis die wij bij ons dragen, gaat het 
ons toch vooral om de dienstverle-
ning aan mensen. Dat is het leuke 
van dit werk.’’
Voor alle notariële zaken, adviezen 
en begeleiding vindt u bij De Kiewit 
Buijsman Wientjes Notarissen een 
luisterend oor en veel deskundig-
heid, naast een nauwgezette uitwer-
king van elk juridisch contract. 
Voor meer informatie kunt u bel-
len met 023-5383434. Zie ook www.
dekiewit.nl

Musicalgroep ReAnO
‘De heks van de hoek’
in café De Wildeman
Santpoort-Noord - In oktober 
2007 startte ReAnO musical met 
een twintigtal kinderen uit de om-
geving van Velserbroek, Haarlem en 
IJmuiden een nieuwe musicalschool 
onder de leiding van het Velser-
broekse echtpaar René en Anneke 
van Oorsouw.
Daarvoor was een samenwerking 
aangegaan met de Dorpsgemeen-
schap Velserbroek zoadat er onder 
andere gebruik gemaakt kon wor-
den van de Veste naast het Polder-
huis in Velserbroek. Al snel groeide 
het aantal kinderen tot tweeënder-
tig leden die op enthousiaste wijze 
deelnamen aan het lesprogramma 
van zang, dans en toneel. Iedere za-
terdag wordt er druk gerepeteerd 
van 12.45 tot 15.15 uur. De leeftijd 
varieert van vijf tot veertien jaar, zo-
wel jongens als meisjes. 
ReAnO is een musicalschool die 
zich met name in zet voor kinderen 
die een extra zetje in de rug nodig 
hebben, en dat in de breedste zin 
van het woord. Toneel en musical 
zijn een ideale manier om kinderen
over hun verlegenheid en onzeker-
heid heen te helpen. In korte tijd zijn 
we uitgegroeid tot een hechte groep 
die met vereende krachten een spe-

ciaal product neer zet.
De musical, waar zo hard aan ge-
werkt wordt, is een eigen productie 
met de eigentijdse naam ‘De heks 
van de hoek’, een musical voor de 
hele familie vol eigen liedjes, dan-
sen en teksten begeleid door een 
professioneel samengestelde or-
kestband. Een kleine indruk; er zijn 
zo’n vijftien liedjes en acht dans-
jes. Dit alles maakt ‘De heks van de 
hoek’ tot een swingend en gevari-
eerd spektakel. 
Op 30 maart vond een generale re-
petitie plaats zodat de uiteindelij-
ke opvoering plaats kan vinden in 
theaterzaal van café De Wildeman, 
Hoofdstraat 142 in Santpoort-Noord 
op zaterdag 12 april. De middag-
voorstelling begint om 14.00 uur en 
zal duren tot circa 16.15 uur, on-
derbroken door een pauze. In de 
avond vindt de voorstelling plaats 
van 19.00 tot circa 21.15 uur. Het zal 
hierbij gaan om een matinee en een 
avondvoorstelling. 
Voor beide voorstellingen zijn nog 
kaarten beschikbaar. Bel voor infor-
matie: telefoon 06-36359154. Kaar-
ten zijn af te halen bij het Polderhuis 
in Velserbroek op 5 april van 12.30 
tot 13.30 uur.

Bluestrain to Thalia
IJmuiden – Bluesliefhebbers konden zaterdag in het Thalia Theater hun 
hart weer ophalen. Sinds 1997 is daar het jaarlijks terugkerende festival 
Bluestrain to Thalia. John the Revelator, de Haarlemse bluesband die vol-
gend jaar 40 jaar bestaat, trad er weer op en ontving diverse gasten. Tijdens 
hun laatste tournee door Spanje kwamen zij de Amerikaanse gitarist David 
Gwynn tegen. Hij beloofde bij die gelegenheid spontaan om in IJmuiden 
mee te komen spelen. Op uitnodiging kwam de Engelse blanke soulzanger 
Chris Farlowe. Hij arriveerde zaterdagmiddag in Nederland en speelde die-
zelfde avond een aantal nummers samen met John the Revelator, dus veel 
tijd om te repeteren was er niet. Maar de mannen stonden op het podium, 
alsof ze het al jaren deden. Het publiek genoot van de blues.

Open museumweekeinde
Kracht van waarheid
Driehuis – Afgelopen weekeinde, tijdens het open museumweekeinde dat 
als thema ‘De kracht van de waarheid’ meekreeg, waren veel musea gratis 
toegankelijk. Vaak werden er extra activiteiten georganiseerd. Ook in het tij-
delijke onderkomen van het Pieter Vermeulen Museum. Het museum bezit 
een omvangrijke verzameling opgezette dieren. Regelmatig krijgen zij een 
nieuw dier aangeboden, dat opgezet wordt door de vaste preparateurs Her-
man Groen en Marcel Lindeman. Zij waren zondagmiddag in het museum 
aanwezig, om de bezoekers te laten zien hoe het prepareren in zijn werk 
gaat en om er over te vertellen. Hier was veel belangstelling voor. Zij geven 
ook les in het prepareren. Wie dieren gaat leren opzetten, begint met een 
papagaai. Dat is een handzaam formaat en het dier is niet beschermd, zij 
komen binnen via kwekers. Wie een dode mus langs de weg vindt, mag dat 
niet zomaar mee naar huis nemen om te prepareren. Daar moet eerst de po-
litie toestemming voor geven. (Carla Zwart)

Pound won tweede paasdag de voorronde van IJmond Pop en is straks te zien 
bij de Koninginnepop in het Burg. Rijkenspark

25ste Koninginnepop 
wordt extra leuk
Santpoort-Noord - Koninginnedag 
2008 wordt in Velsen extra feestelijk 
door de 25ste editie van Koningin-
nepop in het Burg. Rijkenspark in 
Santpoort-Noord. Werd Koningin-
nepop in 2007 helaas afgelast, van-
wege de hoogte van de legeskos-
ten maar liefst 2.500 euro, dit jaar 
gaat alles goed en zal de organi-
satie met een prachtig programma 
extra swing aan de Koninginnepop 
geven.
Geert Simmer trekt samen met nog 
zeven muziekliefhebbers alweer vijf 
jaar de kar van de organisatie rond 
Koninginnepop. Dit jaar heeft de or-
ganisatie te maken gekregen met 
een heel nieuw legesbeleid: om-
dat het een gratis festival is, hoe-
ven geen leges betaald te worden. 
En dat scheelt op een krap budget. 
Gelukkig zijn er wel sponsors, zoals 
Witteman voor het podium, Corus, 
Zebra Uitzendburo, Hammerstein, 
Timit, Wesd en de Rabobank, die 
meehelpen in natura of met financi-
ele middelen. Zo doet Timit de hos-
ting van de serverruimte en zorgt 
Wesd voor het webdesign van de si-
te www.koninginnepop.nl waarop je 
kunt lezen wat de uiteindelijke pro-
grammaring wordt.
Zeker is het optreden van drie bands: 
Pound, een heerlijke metalband die 
al veel fans heeft in de regio; The 
Hype, die vorig jaar de Rob Acda 
Award won met hun easy Brit pop, 

en Funkabilities uit Haarlem, met ui-
teraard funkmuziek. Koninginnepop 
wil vooral beginnende lokale bands 
de kans geven op te treden voor een 
belangstellend publiek. Koninginne-
pop is een kleinschalig, vriendelijk 
popfestival. Tussen 13.00 en 20.00 
uur zullen zo’n acht bands gratis op-
treden. Vanwege het 25-jarig jubile-
um zal men dit jaar speciaal Koni-
ginnepop gebak verkopen. En voor 
kinderen zullen leuke activiteiten 
worden georganiseerd.
Elke Koninginnepop is een ontmoe-
tingsplaats voor vrienden en mu-
ziekliefhebbers, maar ook voor al-
le familieleden en vrienden van de 
bands die optreden. Daarom gaat 
het er altijd heel vriendelijk aan toe. 
De gemeente heeft laten weten dat 
volgend jaar beveiliging bij het festi-
val aanwezig moeten zijn, weer een 
extra kostenpost voor de organisa-
tie. Maar dit jaar stelt de gemeen-
te enkele toezichthouders beschik-
baar.
Volgens Geert Simmer is beveiliging 
niet echt nodig. ,,Tot nu toe hielden 
we zelf alles in de gaten en dat gaat 
altijd prima. Dat verwachten we nu 
ook bij deze jubileumeditie van Ko-
ninginnepop. Gebruik op onze web-
site ook de link naar hyves. We heb-
ben tal van aanmeldingen gehad 
van bands, zelfs uit Limburg. Maar 
bij ons gaan de regionale bands 
voor.’’ (Karin Dekkers)

Vraag: ‘Hoe kan ik mijn kind beter 
begrijpen en bereiken?’ 

Dit is een vraag die veel ouders 
mij stellen als ze met kinderen op 
consult komen. Gedragsproblemen 
van faalangst, tot agressief gedrag. 
Het hele spectrum komt voorbij. Op 
school, thuis, met vriendjes, op de 
sportclub, overal worden kinderen 
met impulsen gebombardeerd die 
ze uit hun evenwicht kunnen halen. 
Waardoor er gedrag ontstaat waar je 
als ouder soms echt geen vat op lijkt 
te hebben. 

Het werkelijk contact maken en de 
kinderen weer in hun kracht helpen 
is wat ouders natuurlijk graag willen. 
Om daarmee het zelfvertrouwen 
te verhogen, ze te leren luisteren 
naar hun gevoel en vooral om zich 
te kunnen uiten. Die dingen mee te 
geven waardoor ze beter in staat zijn 
om zich te handhaven. Op school te 
presteren, positieve keuzes te maken 
en gelukkig te zijn.

Met behulp van NLP, emotioneel 
evenwicht en de nieuwste kennis 
over hart-energie, is er een mo-

gelijkheid om meer vat te krijgen 
op gevoel en gedrag. Die kennis 
en vaardigheden zijn goed over te 
dragen en gemakkelijk dagelijks 
thuis toe te passen. Mijn passie is 
deze kennis te delen en ouders meer 
mogelijkheden te geven om hun 
kinderen te helpen.

Voor ouders geldt helaas, dat er vaak 
veel te doen is, waardoor rust en tijd 
nemen voor de kinderen niet altijd 
gemakkelijk is. Laat staan een dag 
voor jezelf plannen om hier aandacht 
aan te besteden. Het kan goed zijn 
jezelf dit wél te gunnen!

De workshop ‘Ouder en Kind samen 
in balans’ geeft ouders de gelegen-
heid om in een rustige sfeer inzicht 
te krijgen in emoties van zichzelf en 
emoties en gedrag van kinderen . 
Hoe je op een simpele, speelse en 
doeltreffende manier meer balans, 
plezier en rust kunt scheppen. De 
dag is een mix van kennis, oefenin-
gen, spelletjes en het uitwisselen 
van ervaring. Een lekkere lunch en 
een borrel na afloop zorgen voor 
de inwendige balans. Kijk voor het 
volledige aanbod en programma op 
www.bettyschouten.nl  Er zijn dit jaar 
diverse dagen gepland, waardoor we 
hopen dat het voor iedereen haalbaar 
is een dag te investeren. 

De vraag ‘Hoe kan ik mijn kind beter 
begrijpen en bereiken? ‘ kan daarna 
zeker beantwoord worden.

Heeft u vragen, stel ze gerust,

Betty Schouten. www.bettyschouten.nl
Tel.: 023-5477555

Vragen over Klassieke Homeopathie aan Betty Schouten

Eigenaresse van het Centrum voor 
Homeopathie en Vitaliteit, Santpoort

Ruzie om paarden 
niet bij manege
Santpoort-Noord - Vorige week 
stond in deze krant een klein stukje 
over een ruzie om paarden. Dit wek-
te ten onrechte de indruk, dat Paar-
dencentrum Santpoort (voorma-
lig manege Rozenstein) hierbij be-
trokken zou zijn. Dit is niet het ge-
val. De ruzie ging over paarden, die 
elders in de buurt van de manege 
stonden.

Wanneer wordt Velsen
nu eindelijk eens wakker?
Velsen - De Werkgroep IJmuider 
Spoorlijn is ronduit verbijsterd over 
de huidige discussie over het zo-
genaamde HOV-busvervoer en het 
voortbestaan van de spoorverbin-
ding. Om het direct duidelijk te stel-
len: de WIJS is niet tegen busver-
bindingen, maar wel tegen het feit 
dat door een verkeerde keuze mo-
gelijke toekomstige economische 
ontwikkelingen verloren gaan.
Wanneer voorstanders van de 
spoorlijn pleiten voor het behoud 
worden ze steevast verwezen naar 
rapporten uit het verleden die stel-
len dat er GEEN passagiers zijn!
Recente onderzoeken, uitgevoerd 
voor het onderbouwen van het 
HOV-voorstel, stellen echter dat er 
wel 18000 passagiers per dag zou-
den zijn.

Dit is dan ook de reden dat wordt 
verondersteld dat het ‘Hoogwaar-
dig’ Openbaar Vervoer absoluut no-
dig is, maar de hypocrisie druipt er 
aan alle kanten gewoon van af.
Wellicht voor velen een verrassing, 
maar de WIJS meent dat de ‘oude 
onderzoeken’ volkomen juist zijn 
en wordt hierin gesterkt door het 
beeld dat de lege bussen ons da-
gelijks buiten de ‘spitstijden’ laten 
zien. Een blik op de geschiedenis 
leert dat passagiers ook nooit de 
reden zijn geweest om de aftakking 
naar IJmuiden aan te leggen. Het 
economisch belang van de spoorlijn 
was uitsluitend gelegen in het ver-
voer van goederen (vis en kolen). 
Het was echter ook deze spoorlijn 
die er de oorzaak van was dat de 
visserij hier in IJmuiden en IJmui-
den als vissershaven tot zo’n grote 
bloei konden komen.

Duizenden personen vonden een 
baan in de verwerking en bij toe-
leveranciers, de lokale economie 
floreerde en doordat hier naast de 
havens en de sluizen ook nog eens 
de Hoogovens gevestigd waren, 
behoorde Velsen (IJmuiden) tot een 
van de rijkste gemeenten van Ne-
derland!
De opkomst van het vervoer over 
de weg, vangstbeperkingen enzo-
voorts hebben voor de (bewuste of 
onbewuste) afbraak van de visserij 
in IJmuiden gezorgd, met een grote 
leegstand als gevolg. In het kader 
van deze leegstand wordt momen-
teel zwaar ingezet op de ontwik-
keling van het havengebied en be-
drijfsterreinen. 

Het is echter een feit dat in 2006 in 
Nederland 20% van de bedrijfsge-
bouwen leeg stond (bron: ANWB-
kampioen maart 2008) en de ver-
wachting is dat dit cijfer over 2007 
nog fors hoger zal zijn! (bron: Rijks 
Planologische Dienst) En ook het 
havengebied van IJmuiden kent die 
leegstand in grote mate. Een sim-
pele vraag daarbij is dan: wie zijn 
dan de bedrijven die zich in IJmui-
den willen vestigen en de verloren 

gegane werkgelegenheid weer te-
rugbrengen? En waarom zouden 
die bedrijven zich in IJmuiden wil-
len vestigen? (Uit de IJmuider Cou-
rant van 7 maart jl. blijkt dat het al 
uiterst moeilijk is om een super-
markt naar oud-IJmuiden te halen!)
IJmuiden (Velsen) beschikt echter 
over een unieke mogelijkheid die 
bedrijven hier wél naar toe zouden 
kunnen lokken, namelijk havens di-
rect aan zee!
De WIJS was reeds lange tijd be-
kend met interesse vanuit het bui-
tenland voor goederenvervoer naar 
de derde haven en ook met de be-
langstelling van DFDS-Seaways 
voor het vervoer van passagiers per 
trein van en naar Amsterdam. Maar 
ja, wat doe je daarmee als ‘ama-
teurclubje’ en zonder kapitaal? Ge-
zocht werd dan ook naar een part-
ner met voldoende gewicht om nu 
eindelijk met de gemeente tot een 
gesprek te komen en voor het uit-
voeren van de plannen. Deze werd 
gevonden in Van den Herik Speci-
aal Transport uit Amersfoort, een 
bedrijf met ervaring in de trans-
portwereld én belangstelling voor 
de mogelijkheden van de spoorlijn. 
Nu is dan het cruciale moment voor 
de keuze van Velsen aangebroken, 
gaat men voor de korte termijn of 
richt de gemeente zich op de toe-
komst? (Hoezo korte termijn, de 
streefdatum voor het starten met 
HOV is gezien de infrastructurele 
maatregelen die men moet nemen 
2012!) 

Het standpunt van burgemees-
ter en wethouders van Velsen in 
deze is echter genoegzaam be-
kend, uitgesproken in de reactie 
op de vragen van de heer Wester-
man (GroenLinks) ‘de trein is geen 
goed alternatief’. Nogmaals beves-
tigd door de wethouders die met 
Van den Herik gesproken hebben 
en hem te verstaan gaven alleen te 
denken aan een HOV-busverbin-
ding! Het voordeel van deze keuze?
2,5 Minuten sneller op Haarlem-
station (wat volgens de experts 
enorm veel is), maar wél met min-
der haltes dus minder in- en uit-
stapplaatsen (mogelijk ook minder 
passagiers) en het opwaarderen 
van de nu reeds bestaande buslijn 
75 kost, afhankelijk van de geko-
zen optie, tussen de 11 en 48 mil-
joen euro. 

Aan de andere kant; het reactiveren 
van de spoorlijn, met beide moge-
lijkheden (passagiers én goederen) 
en de daaruit voortvloeiende eco-
nomische voordelen kost Velsen, in 
principe…. helemaal niets! Als onze 
portemonnee het voor het zeggen 
had, wist hij het wel. 
Wanneer wordt de gemeente Vel-
sen nu eindelijk ook eens wakker?

Kees Demmers
Voorzitter Werkgroep IJmuider 
Spoorlijn (WIJS)

Ingezonden brief
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.

ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Vrijdag 11 april: kippen-
soep, tartaar met champignonsaus 
en sperziebonen en tiramisu alsdes-
sert. Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor de open tafel. 
Aan het eind van de maaltijd altijd 
een kopje koffie. Kosten 4,50 euro. 
Opgeven uiterlijk 2 dagen van te vo-
ren. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.15 uur (rond 11.45 uur aanwezig 
zijn).
U kunt genieten van een 3-gangen 
a la carte menu inclusief drankje 
voor 6,-.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. Kosten 15,- per seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dins-
dagochtend tussen 11.00 en 12.00 
uur. U moet hiervoor een afspraak 
maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of 
bel 0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend 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.
Optreden Klavierschippers 
woensdag 14 mei om 19.30 uur. 
Kaartverkoop start 14 april.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur.
Het wijksteunpunt is gesloten op 
Koninginnedag 30 april, Hemel-
vaartsdag 1 mei en eerste en twee-
de Pinksterdag (11 en 12 mei).

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur.
De kosten 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 18 april: groen-
tesoep, hutspot met rookworst, vla 
met slagroom en koffie toe. Aan-
vang 12.30 uur. Aanmelden maan-
dag 14 april tussen 11.00 en 12.00 
uur.
Bezoek Visio donderdag 24 april 
om 10.00 uur. 
Tevens kunt u tot 11.30 uur allerlei 
hulpmiddelen bekijken en uitpro-
beren die geschikt zijn voor slecht-
ziende mensen.
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.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 0255-520960.
Kienen zondag 13 april. Kaartver-
koop start vrijdag 28 maart om 10.00 
uur bij de bar.
Klaverjassen donderdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Open tafel vrijdag van 12.30 tot 
13.30. Kosten 4,50. Info: 0255-
520960
Inloopspreekuur ouderenadviseur 
maandag- en vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden 
iedere werkdag spreekuur op af-
spraak, telefoon 0255-533885.
Vragen over zorgverlening kunt u 
terecht bij Frontoffice van Zorgba-
lans. 
Tenslotte kunt u terecht voor vele 
vormen dienstverlening. Telefoon 
wonenplus 0255-518888.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, ieder woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-.
Vanaf 16.00 uur bent u welkom. 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.

WF Visserhuis, Houtmanstraat 1 
IJmuiden.
Woensdag 16 april stamppot 
raapstelen met spekjes. Aanvang 
12.30 uur.
Freddy’s decoratieverkoop om 
09.00 en om 12.30 uur.
Optreden Boerenschot Kleden-
dracht en dans. Aanvang 14.30 uur.
Jachtschotel eten op donderdag 
24 april. Aanvang 12.30 uur. Om 
14.30 uur Oranje Quiz. 
Maandag 28 april om 17.30 uur 
filmavond over de Koninklijke fami-
lie.
Woensdag 30 april koninginne-
dagmenu om 12.30 uur. Vanaf 14.40 
uur koninginnedagviering met op-
treden van Guus van de Berghe.

Ouderennieuws

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
Expositie van cursisten van de aquarellessen. Het buurthuis is geopend 
van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren en van maandag tot 
en met donderdag van 19.00 tot 23.00 uur. 

De Mel, Wijkermeerweg 1 in Velsen-Noord, 
telefoon 0251-210050, e-mail: info@demel.nl.
Rommelmarkt zondag 13 april van 12.00 tot 15.00 uur.

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Rommelmarkt voor kinderen, zondag 20 april.
Sjoelen iedere maandagmiddag vanaf 13.30 uur. Kosten 1,50 euro. Aan-
melden niet nodig.
Fietsclub dinsdag 29 april. Start 10.00 uur achter het oude postkantoor. 
Woensdag 23 april kunt u meezingen met het smartlappenkoor De 
Tweede Stem. Van 20.00 tot 21.30 uur.

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

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Rommelmarkt zaterdag 12 april gaat wegens wegwerkzaamheden niet 
door. 
ZoMiPo (ZondagMiddagPodium), zondag 13 april met optreden van het 
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De bal in de korf zien te krijgen bij DKV

Rustige Rabo Club Dag
IJmuiden – De koopzondag werd 
gecombineerd met de Rabo Club 
Dag. Verenigingen werden hier in 
de gelegenheid gesteld om zich te 
presenteren aan het winkelend pu-
bliek.
Vanaf het Plein ’45 tot aan het Markt-
plein stonden kraampjes. Sommige 
van die kraampjes waren leeg. Blijk-
baar wel besproken door verenigin-
gen die er, om wat voor reden dan 
ook, toch maar van af zagen. ,,Ik wil-
de bij het dansen kijken, maar dat 
was al afgelopen’’, zegt een meisje 
tegen haar vriendin. Maar de ver-
enigingen die er wel waren, hadden 
hun beste beentje voor gezet. Op het 
Plein ’45 staat een klimwand van de 
Rabobank. Bij VSV wordt driftig op 
het doel geschoten. Gewonnen bo-
kalen staan te glimmen op de kraam 
en wie weet te raden in welk jaar 
de foto van het jeugdteam geno-
men is, maakt kans op een VIP-ar-
rangement. Ook voor de kraam van 
het dames- en meisjes is veel be-
langstelling en daar zijn veel posi-
tieve reacties. De jeugd van Water-
loo zoekt meisjes en jongens en er 

staat gratis kleding en een jaar lang 
voetballen tegenover het lidmaat-
schap. ,,Zit uw kind al op zwemles, 
mevrouw?’’, vraagt de man achter 
de kraam van zwemvereniging De 
Watervrienden aan een vrouw die 
samen met haar dochter langskomt. 
,,Sterker nog, ze heeft vorige week 
haar A-diploma gehaald’’, is het ant-
woord. Wie hier overweegt lid te 
worden, mag twee keer op proef 
komen zwemmen. Ook bij volleybal-
vereniging Smashing Velsen mogen 
aspirant-leden drie keer gratis mee 
trainen. De vereniging heeft twee 
nieuwe netten aangeschaft voor op 
het strand. Bij goed weer gaan ze 
daar lekker buiten trainen. Bij korf-
balvereniging DKV vliegen de ballen 
je om de oren, er staan drie korven 
waar in gemikt kan worden. Musi-
calvereniging De Jonge Stem, die 
reclame maakt voor hun nieuwe 
musical Oklahoma, lijken een beet-
je verdwaald tussen al die sportver-
enigingen. 
Maar ook zij zijn een club en daar-
om presenteren ook zij zich op deze 
Rabo Club Dag. (Carla Zwart)

Tijdens de medley van Doe Maar wordt er ook gezongen

Soli: helden in muziek
IJmuiden – Zaterdag was in de 
Stadsschouwburg Velsen muziek-
vereniging Soli te zien en te horen, 
met het concert ‘Helden in muziek’. 
Het publiek werd in de foyer muzi-
kaal begroet door de jongste muzi-
kanten, de Samenspelklas onder lei-
ding van Ineke Wentink. 
Tijdens zijn welkomstwoord vroeg 
voorzitter Outger Baron het publiek 
te gaan staan en een moment stilte 
in acht te nemen. Dit ter nagedach-
tenis aan de heer Jaap Oudendijk, 
die vorige week dinsdag vrij plotse-
ling overleed. Ruim 65 jaar was deze 
nestor lid van Soli, onder meer vele 
jaren als bestuurslid.
Een speciaal welkom van presenta-
tor Eelco Graafsma was er voor de 
heer Jaap Molenaar, het oudste lid. 
Hij was een jongen van zeven jaar 
toen Soli het tienjarige jubileum 
vierde, volgend jaar bestaat de mu-
ziekvereniging 100 jaar.
Graafsma kreeg assistentie van Pe-
pijn Schoneveld, die tijdens de aan-
kondigingen voor de komische noot 
zorgde. Geheel in het thema pas-
send kwam hij steeds in een ande-
re gedaante tevoorschijn, van James 
Bond tot Superman. Als eerste nam 
het Opleidingsorkest onder leiding 
van Michiel Drijver op het podium 
plaats. Zij speelden bekende tunes 
uit de films van James Bond. Mooi 

waren de solo’s van saxofonist Lara 
Putzes en de fluitisten Ellen Kuijper 
en Eline Duinker. Tijdens de herken-
ningsmelodie van The Blues Bro-
thers droeg iedereen een zonnebril. 
Dit namen de leden van het Klein or-
kest onder leiding van Boukje Wol-
ters over. Ook zij speelden een tune 
uit die film, met zonnebril op. Heel 
leuk en swingend was de medley 
van nummers van Doe Maar, waar-
bij zelfs gezongen werd. Ook swin-
gend en zeer ritmisch was het werk 
van de Slagwerkgroep onder leiding 
van Jille Visser.
Na de pauze was het podium voor 
het Harmonieorkest onder leiding 
van Vincent van den Bijlaard. Zij lie-
ten mooie werken horen, zoals de 
Brandweermars, Chef de Corps en 
een ode aan Ray Charles. Het con-
cert eindigde met de finale Super-
heroes R Us. Dit alles werd omlijst 
door leuke optredens van de Majo-
rettes onder leiding van Wendy van 
Gijlswijk en Saskia Haan en leden 
van Balletstudio Jolein, onder lei-
ding van Jolein van der Geest.
Dit concert was de opmaat naar het 
honderdjarig bestaan van Soli, dat 
in 2009 zal zijn. Dat wordt een jaar 
boordevol met allerlei acties. Zo zal 
er een jubileumboek verschijnen en 
zullen de leden in een nieuw uniform 
gestoken worden. (Carla Zwart) 

GroenLinks over de toekomst 
van de verzorgingsstaat
Regio - De afdelingen Beverwijk/
Wijk aan Zee, Heemskerk/Uitgeest 
en Velsen van GroenLinks organise-
ren op 15 april een openbare debat-
bijeenkomst over de toekomst van 
de verzorgingsstaat in buurthuis 
Wijk en Duin, Wilgenhoflaan 1c, 
Beverwijk. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur.
Leo Platvoet, voormalig lid van de 
eerste Kamer voor GroenLinks houdt 
een inleiding over de huidige verzor-
gingsstaat en zal enige dilemma’s 
schetsen met betrekking tot de toe-
komst van de verzorgingsstaat. Op 
basis van de geschetste dilemma’s 
is er volop gelegenheid voor debat 
onder leiding van Gert Jan Huijbens. 
Voor deze debatbijeenkomst is ie-
dereen welkom die inspirerende en 
creatieve ideeën heeft over de rich-
ting van onze verzorgingsstaat voor 
de toekomst.
Deze debatbijeenkomst vindt plaats 
in het kader van bijeenkomsten die 
in het hele land door GroenLinks 
worden georganiseerd over de toe-
komst van GroenLinks.
In de jaren negentig zijn de uit-
gangspunten van GroenLinks sa-
mengevat in vier idealen:
ecologische duurzaamheid, cultu-
rele openheid, sociale rechtvaardig-
heid en internationale solidariteit.
In de afgelopen decennia hebben 
ingrijpende moderniseringsproces-
sen plaatsgevonden waardoor ar-

beidsmarkten op drift raken, we-
reldwijde bedrijfsovernames plaats-
vinden (fusie Corus met het India-
seTata Steel), mensen voortdurend 
vertrekken naar plekken waar een 
menswaardig bestaan meer moge-
lijk lijkt te zijn, vervoersbewegingen 
naar een ongekende omvang groei-
en, de ontwikkeling van ICT-toepas-
singen maar doorgaat en waarvan 
het einde nog lang niet in zicht is. 
Het gaat om een samenstel van el-
kaar beïnvloedende trends: indivi-
dualisering, rationalisering, globali-
sering en migratie. Bij een aanzien-
lijk deel van de mensen brengen 
deze trends begrijpelijke gevoelens 
van onzekerheid met zich. Welke 
antwoorden heeft Groenlinks op de-
ze ingrijpende ontwikkelingen, met 
namen als het gaat over een aan-
tal belangrijke sociale kwesties: Hoe 
ziet GroenLinks de verhouding tus-
sen individu en gemeenschap, tus-
sen vrijheid en solidariteit? Hoe 
wordt in tijden van globalisering en 
migratie solidariteit in stand gehou-
den, als Nederland veel migranten 
toelaat? Wat betekent dat voor de 
toekomst van de verzorgingsstaat. 
Kortom veel vragen voor een inspi-
rerend debat om duidelijk te krijgen 
wat de echte pijlers van de samen-
leving zijn en wat zaken zijn die mis-
schien wel belangrijk zijn maar ook 
zonder veel schade veranderd kun-
nen worden.

Burgemeester Mieke Baltus van Uitgeest knipt de ketting door met hulp van
burgemeester Peter Cammaert van Velsen. Naast hem burgemeester Jaap 
Nawijn van Heemskerk en loco-burgemeester Frank Frowijn van Beverwijk

Gevonden fietsen nu 
op één punt in IJmond
Regio - De IJmond heeft een Alge-
mene Fiets Afhandel Centrale, kort-
weg AFAC. Ooit begonnen als Am-
sterdamse Fiets Afhandel Centra-
le, stond de destijds in Heemskerk 
waarnemend burgemeester Mark 
van der Horst uit Amsterdam, aan 
de wieg van de oprichting van een 
AFAC in de IJmond. Aan de Wijc-
kermolen 1 in Beverwijk vinden alle 
fietsen een plekje die in de IJmond 
worden verwijderd of zijn gevon-
den.
De fietsen worden er opgeslagen en 
geregistreerd, maar ook teruggege-
ven aan eigenaren.
De opening van de AFAC is voor de 
gemeenten in de IJmond een be-
langrijke ontwikkeling. Dat bleek 
uit de zware delegatie die de AFAC 
kwam openen. De burgemeesters 
Jaap Nawijn van Heemskerk, Peter 
Cammaert van Velsen, Mieke Baltus 
van Uitgeest en loco-burgemees-
ter Frank Frowijn van Beverwijk ver-
richtten de officiële openingshande-
ling: het doorknippen van een zwaar 
slot om een tandem.
De AFAC heeft nu al zijn nut bewe-

zen. In een toespraak vertelde bur-
gemeester Nawijn dat gemeentelij-
ke dienstfiets nummer één, de fiets 
waar de burgemeester gebruik van 
mag maken, verdwenen was. Het 
karretje was tergugevonden in de 
AFAC. 
Fietswrakken en fietsen die na een 
bepaalde termijn niet door de eige-
naar
zijn afgehaald, worden vernietigd of 
verkocht. Naast een depot voor
verwijderde en gevonden fietsen, 
vindt er ook controle plaats op dief-
stal, omdat de AFAC fungeert als 
meldpunt voor vermiste fietsen. Ook 
preventieve acties als het graveren 
van fietsen behoort tot de activitei-
ten van de AFAC.
Medewerkers van de Meergroep 
vinden in de AFAC een mooie leer- 
en werkplek. Na verloop van tijd 
kunnen zij doorstromen richting de 
fietsen- of montagebranche. Met de 
AFAC hebben de inwoners van Be-
verwijk,. Heemskerk, Velsen en Uit-
geest een punt gekregen van waar-
uit alles wordt geregeld. Meer infor-
matie staat op www.afac-ijmond.nl.

OMR ophaaldag
Velsen - Gebruikte kleding, gordij-
nen, beddengoed, schoeisel en an-
der textiel kunt u in de bij u bezorg-
de plastic zak op woensdag 16 april 
uiterlijk om 09.00 uur aan de stoep-
rand klaarzetten. De vrachtauto van 
de stichting Ondersteuning Medi-
sche Research (Stichting O.M.R.) 
haalt de zakken dezelfde dag nog 
op. 

Bewoners van een woonerf  kunnen 
de zakken op de algemene huis-
vuilverzamelpunten deponeren. Een 
week voor de inzameling ontvangt 
men een envelop met daarin de 
plastic zak. Op de envelop staat de 
juiste inzameldatum. Weer of geen 
weer Stichting O.M.R. haalt de kle-
ding op.
De ingezamelde kleding wordt ver-

kocht en de opbrengst hieruit is be-
stemd voor de Nier Stichting Ne-
derland. Voor het inzamelen van de 
kleding verleende de gemeente ver-
gunning.
De Nier Stichting is afhankelijk van 
de giften van de Nederlandse be-
volking. Met die hulp geeft de Nier 
Stichting Nederland al meer dan 30 
jaar directe hulp aan nierpatiënten. 
Daarnaast wordt jaarlijks meer dan  
5 miljoen euro besteed aan onder-
zoek met betrekking tot nierziekten. 
Onderzoek dat hard nodig is. Het 
aantal nierpatiënten stijgt immers 
nog steeds. 
De Nier Stichting doet daarom ook 
veel aan preventieve voorlichting en 
organiseert onder andere regelma-
tig nascholingscursussen voor huis-
artsen. Dit helpt nierziekten in een 

Editie 8. Verschijnt iedere donderdag 
in Velserbroek, Santpoort-Zuid, 
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord 

en Driehuis
 Oplage 15.600 ex.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
T 0255-533900 F 0255-518875
www.jutter.nl www.hofgeest.nl
Aanleveren van kopij:
redactie@jutter.nl
Aanleveren van advertenties:
aanlever@jutter.nl

Directeur:
Frits Raadsheer, 06-53951836

Redactiemedewerkers:
Karin Dekkers, Marja Krabbendam, 
Mats van der Wal, Carla Zwart en
Renée Wouwenaar

Opmaak:
Masja van Kuppeveld, Astrid van Loon, 
Kim Saarloos en Misja de Vries

Advertentieverkoop:
Therèse Imming, 06-13509314
Tinka van Leeuwen, 06-11215143
Gerda Ritskes, 06-45708874

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RV Castricum
T 0251-656750 F 0251-650746
info@boesenkool.nl
www.boesenkool.nl

Verspreiding:
Verspreid Net B.V.
www.verspreidnet.nl
T 0251-674433 F 0251-674080

Uitgever:
Kennemerland PERS BV 
IJmuiden
Advertentietarieven:
Op aanvraag
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
T 0297-341900 F 0297-342900
Overname/kopiëren van advertenties en/
of teksten uit deze uitgave is niet toege-
staan zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

Editie 9. Verschijnt iedere donderdag 
in IJmuiden en Velsen-Noord

 Oplage 20.025 ex.

Editie 7. Verschijnt iedere donder-
dag/vrijdag in Haarlem-Noord en 
Spaarndam. Oplage 24.150 ex.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
T 0255-533900 F 0255-518875
www.deschoter.nl
Aanleveren van kopij:
redactie@deschoter.nl
Aanleveren van advertenties:
aanlever@deschoter.nl

Directeur:
Frits Raadsheer, 06-53951836

Redactiemedewerkers:
Karin Dekkers, Marja Krabbendam,
Mats van der Wal, Carla Zwart,
Renée Wouwenaar (coördinator) 

Opmaak:
Masja van Kuppeveld, Astrid van Loon, 
Kim Saarloos, Misja de Vries

Advertentieverkoop:
Therèse Imming, 06-13509314
Tinka van Leeuwen, 06-11215143
Gerda Ritskes, 06-45708874

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RV Castricum
T 0251-656750 F 0251-650746
info@boesenkool.nl
www.boesenkool.nl

Verspreiding:
Verspreid Net B.V.
www.verspreidnet.nl
T 0251-674433 F 0251-674080
Uitgave van:
Spaarne PERS BV 

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
T 0297-341900 F 0297-342900
Overname/kopiëren van advertenties en/
of teksten uit deze uitgave is niet toege-
staan zonder schriftelijke toestemming 
van de uitgever.



pagina 18 10 april 2008

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

8/9

aDo’20-aFC	 	 	 	 	 - 20.00

Jong Hercules (4e)-K.HFC	 	 	 - 14.30
vvH/velserbroek ((4e)-Hoofddorp	 	 - 14.30
HbC-vSv (4e)	 	 	 	 - 14.30
Waterloo (5a)-Saenden 	 	 - 14.30

vuC-aDo’20 (hoofdklasse)	 	 	 - 14.00
eDo (1a)-Quick/a. 1890	 	 	 - 14.00
Purmersteijn-Dem (2a)	 	 	 - 14.00
De	brug-Schoten (4D)		 	 	 - 14.00
PSCK-beverwijk (5C)		 	 	 - 14.00
DIo-Waterloo (5F)	 	 	 	 - 14.00
aSv 55-Wijk aan Zee (6b)	 	 	 - 14.30

Purmerend-vSv (3b)	 	 	 	 - 19.00
DSov-Schoten (4D)	 	 	 	 - 19.00
Dynamo-Wijk aan Zee (6b)	 	 	 - 19.00

donderdag 10 april

zaterdag 12 april

zondag 13 april

zondag 17 april

Het eerste gemengd van de LTC Brederode wint met 7-1 dankzij een goed 
spelende Jairo Seur

Sterk debuut Jairo Seur 
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - Afgelopen zon-
dag werd op de banen van de LTC 
Brederode een zeer mooie score 
behaald. Jairo Seur, dit jaar overge-
stapt van het eerste herenteam naar 
het eerste gemengd team, wist knap 
zijn wedstrijden te winnen. Ook Eve-
lien van Mourik won al haar wed-
strijden en mede hierdoor wist de 
LTC Brederode met 7-1 te winnen, 
in deze klasse een zeer goed begin 
van de competitie. Hoe verging het 
dan het eerste herenteam? Zij stre-
den tegen het al jaren in de twee-
de klasse spelende Baarn. Dit jaar 
het debuut van Berend Jonker in de 
herencompetitie en dat was te mer-
ken. Met de derde set 6-0 wist hij de 
eerste single te winnen! Vervolgens 
wist hij samen met Kelly de Weers 
de dubbel ook te winnen, wat resul-
teerde in de einduitslag van vijf te-

gen één en dat tegen het toch goe-
de Baarn. Zou het eerste herenteam 
voor de promotie gaan? Komen-
de zondag op de banen van de LTC 
Brederode vanaf 10.00 uur het ver-
volg tegen het Haagse Hanenburg.
Waar gewerkt wordt, vallen spaan-
ders. Dat merkte ook de 17-jarige 
Remy de Jong in zijn eerste wed-
strijd voor het tweede herenteam, 
hij viel geblesseerd uit en werkt 
hard aan herstel voor de volgende 
zondag. Gelukkig kon zijn team de 
twee verliespunten goed opvangen 
en eindigden zij in totaal op een 3-
3 gelijkspel. Het jeugdige tweede 
gemengde team speelde ook gelijk 
(4-4), hier wist een sterke Daan van 
Randtwijk zijn drie wedstrijden knap 
te winnen. 
Komende zondag spelen ook zij 
thuis!

Hard werkend VSV
pakt drie punten
IJmuiden - Wanneer iemand mij za-
terdag had verteld dat er zondag in 
de Velserbroek gevoetbald zou wor-
den had ik diegene meewarig glim-
lachend aangekeken en waarschijn-
lijk enige twijfel aan zijn verstande-
lijke vermogens ten toon gespreid 
hebben. De regio Santpoort/Velser-
broek werd immers geteisterd door 
een wolkbreuk en dien ten gevol-
ge was sportpark de Hofgeest we-
derom omgetoverd in een soort van 
binnenmeer. Maar zondag werd er 
gewoon gevoetbald. VSV2 was uit-
geweken naar veld 3 en klopte daar 
met de nodige moeite Volendam 2 
(3-1). Het hoofdveld werd wederom 
door de inzet van de afwaterings-
specialisten zo goed en zo kwaad 
als mogelijk speelklaar gemaakt. 
Waarschijnlijk zou het veld norma-
liter afgekeurd zijn maar omdat er 
heel weinig ruimte meer in het pro-
gramma van de KNVB zit besloot de 
scheidsrechter van dienst te laten 
aftrappen. VSV opende sterk want 
al na vijf minuten opende Rem-
co Verschuren met een geplaatste 
kopbal de score (1-0). Hierna pro-
beerde WSV het initiatief te pakken 
maar al na een kwartier lag de 2-0 
in het net.
Remco Verschuren trok bij een lan-
ge bal van Dave Kalman op het juis-
te moment zijn hoofd in en daardoor 
kwam Bob Schol geheel vrij voor 
de vijandelijke doelman. Miste Bob 
donderdagavond nog een soortge-
lijke kans tegen Hoogland nu was 

het echter wel raak. Hierna ontspon 
zich een middenveldgevecht waar-
in Noureddine Abdelaziz wederom 
een hoofdrol vertolkte. Vrijwel alle 
duels werden door de VSV-aanvoer-
der gewonnen en ook zijn passing 
werd gekenmerkt door heel weinig 
balverlies. Verder gaf de VSV-defen-
sie (Spaans, Viskil, Olthof) praktisch 
geen kans weg en was elke hoge 
bal een prooi voor Matthé de Vent.
Na de rust werd VSV langzamer-
hand wat sterker en werden er ver-
schillende goede mogelijkheden ge-
creëerd. Zeker na het inbrengen van 
Robert Schippers kregen de aanval-
len wat meer élan. Helaas hadden 
de voorwaartsen het vizier niet op 
scherp staan zodat de 2-0 ruststand 
tevens de eindstand werd.
Hoe nu verder? Wanneer VSV de 
wedstrijd tegen VVZ met een ver-
schil van twee doelpunten of meer 
weet te winnen dan wint VSV de 
tweede periode. Wint VSV met een 
verschil van één doelpunt dan volgt 
er een beslissingswedstrijd tegen 
KHFC om de tweede periodetitel.
Bij elk ander resultaat gaat de peri-
odetitel naar KHFC. Echter ook in de 
eindstand doet VSV nog mee. Mocht 
er geen periodetitel behaald worden 
dan is plaats twee in de eindstand 
ook goed voor een nacompetitie-
plek. Kortom er zijn mogelijkheden 
genoeg maar het meest simpele is: 
Alle resterende wedstrijden winnen 
en aan het eind maar eens kijken 
wat daar de gevolgen van zijn.

Inschrijving avondvierdaagse 
van start gegaan
IJmuiden - Vanaf heden kunnen 
liefhebbers van het wandelen zich 
weer inschrijven voor de avondvier-
daagse 2008. Deze zal gelopen wor-
den op de dagen 2, 3, 4, en 5 juni. 
Alle dagen kan er gestart worden 
vanuit speeltuin de Veilige Haven 
aan de Heerenduinweg 6a in IJmui-
den tussen 18.00 uur en 19.00 uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt 3.50 eu-
ro per persoon. Leden van erken-
de wandelsportbonden genieten tij-
dens de voorinschrijving 1 euro kor-
ting. Groepen van 12 of meer per-

sonen kunnen zich melden bij me-
vrouw Boot, Gijzenveltplantsoen 135 
IJmuiden, telefoon 0255–510085. Te-
vens kan er ook ingeschreven wor-
den bij mevrouw Koster, Eenhoorn-
straat 95 IJmuiden, telefoon 0255–
530640, mevrouw van Weelderen, 
Fazantenlaan 30 IJmuiden, telefoon 
0255–530680 en tijdens openings-
uren in speeltuin de Veilige Haven, 
Heerenduinweg 6a in IJmuiden en 
bij mevrouw Boot. Met ingang van 
24 mei gaat het inschrijfgeld met 1 
euro omhoog voor iedereen.

Heren 2

Smashing Velsen
Heren op inzet naar winst
IJmuiden - Deze maand is de laat-
ste maand van de volleybalcompe-
titie en hoewel overal al bijna de 
prijzen verdeeld zijn wordt er op 
de verschillende velden nog met 
veel plezier met veel inzet gespeeld. 
Zo ook heren 2 wat het  in de der-
de klasse niet makkelijk heeft. Ge-
lukkig worden de punten beetje bij 
beetje bij elkaar geraapt. Zaterdag 
naast de landelijk speldende teams 
van Spaarnestad mochten ze tegen 
Die Raeckse. Na met 2-0 achter te 
zijn gekomen werd het tijd voor het 
tandje erbij. De set standen waren 
al in de 20 en de laatste twee wer-
den met heel veel zweet en reddin-
gen beloond met twee setwinsten. 
Die Raeckse was gebroken en de 
vijfde set werd een formaliteit, 3-2 
winst.
De Meiden B midweeks  tegen Alli-
des B1 en staan op één punt van de 
koplopers. Volgende week dus een 
topper tegen de nummer 1 KDO en 
hopen dat VCH punten laat liggen 

in hun wedstrijd. Meiden A wonnen 
op routine met 3-0 van Haarlem A1. 
Ook voor hun kan worden gezegd 
dat het een goed seizoen was met 
vele winstpartijen. Meisjes B1 pak-
te een punt in de thuiswedstrijd te-
gen Unitas.
Heren 1 is goed op weg naar pro-
motie naar de eerste klasse. In de 
Zeewijkhal was het een leuke wed-
strijd tegen WVV uit Wijk aan Zee. 
Met veel pressie met de buitenaan-
val werd de tegenstander zoek ge-
speeld. Het geplaagde dames 3 die 
door veel uitgestelde wedstrijden 
nog wat hebben in te halen won 
verdiend met 3-1 op de volleybal 
vrijdagavond. Dames 4 stelde een 
beetje telleur met iets te nonchalant 
spel tegen een zwakke tegenstan-
der maar won wel met 3-1.
Volgende week vrijdag een druk 
programma op 11 april met natuur-
lijk veel leuk volleybal in de Zeewijk-
hal. Meer info op www.smashing-
velsen.nl.

Opnieuw jeugdteam KHC 
Strawberries in kleren gestoken
Driehuis - De groothandel in fijngesneden spekjes Zandbergen & Zn. 
Vleeswaren BV uit Haarlem heeft de jongens van het E1 team in nieuwe kle-
ding gestoken. De rood-groenen verschijnen sindskort in heerlijke warme 
fleece-truien en na de winterstop is het team fris van start gegaan. De sfeer 
en het teamwork heeft ertoe geleid dat het achttal afgelopen zaterdag met 
10-0 gewonnen heeft gewonnen van Kikkers. 

Trainers van ‘IJmuiden’
IJmuiden - Het seizoeneinde na-
dert met rasse schreden - voor het 
eerste elftal alleen op de zaterdagen 
19 (HBOK uit) en 26 april (Zeemacht 
thuis) nog competitieverplichtingen 
- zodat veel aandacht op het vol-
gend seizoen is gericht. Daarvoor 
zijn ter behoeve van selectieteams 
voor alle leeftijdscategorieën weer 
contracten afgesloten met daartoe 
bevoegde trainers. Het eerste elftal 
gaat een tweede seizoen tegemoet 
met Ronald Dooijeweerd als oefen-
meester. 
Dit seizoen - een matige - zal de 
equipe waarschijnlijk als koploper 
van het rechter rijtje eindigen, een 
positie die halverwege het seizoen 
al min of meer werd ingenomen. 
Veel meer zat er ook niet in voor 
de te wispelturig spelende equipe 
dat tegen clubs uit het rechter rij-
tje maar liefst 16 punten inleverde 
terwijl tegen hoger geplaatsten wel 
goed werd gepresteerd. Voor het 
tweede team zal Hans Nieuwenhui-
zen (nu A-juniorentrainer) als trai-
ner werkzaam zijn terwijl de huidige 
tweede elftal-trainer Joop Veldman 
terug gaat naar de jeugd om daar de 
B1-junioren onder z’n hoede te ne-
men. Dit seizoen moet het reserve-

elftal een dreigende degradatie nog 
afwenden en met alle hens aan dek 
moet dit ook mogelijk zijn volgens 
trainer Joop Veldman. 
Zelf gelooft hij niet in degradatie en 
heeft alle vertrouwen in een goe-
de afloop. Jan Visser is het komend 
seizoen A-junioren-trainer terwijl 
Andries de Bruin - nu nog in dienst 
bij VV Terrasvogels - het nieuwe sei-
zoen de C-junioren onder z’n hoede 
gaat nemen om daar Ton Guijt (tien 
jaar trainer) af te lossen. Bij de D-
pupillen wordt Ruud Kuipers afge-
lost  door Ronald Maks terwijl Frans 
Zeilmaker bij de E-pupillen actief 
blijft. Al met al zijn er nogal wat ver-
schuivingen, maar met het aanstel-
len van alle genoemde oefenmees-
ters is het bestuur ervan overtuigd 
haar zaakjes voor het komend sei-
zoen goed op de rails te hebben. 
Voor sommige groepen zullen nog 
assistenten worden aangesteld en 
daarvoor worden gesprekken ge-
voerd. 
Nadat de Voetbalbond het eerste elf-
tal afgelopen zaterdag al vrijaf gaf, 
is de equipe ook overmorgen weer 
vrij, zodat komende zaterdag alleen 
wedstrijden voor lagere teams en 
jeugdgroepen op de rol staan.

Anneke en Els winnaars dames vrijdag poule 3

Wintercompetitie Tennis-
centrum Velserbroek
Velserbroek - Vrijdag was het ook 
voor de dames van poule 3 en 4 
echt de laatste keer dat er getennist 
moest worden.
Al twee weken lang vinden er in 
Tenniscentrum Velserbroek prijsuit-
reikingen plaats van alle competitie 
poules. En dan nu toch echt de al-
lerlaatste uitreikingen.
De dames van poule 4 mochten tus-
sen 09.00 en 11.00 uur hun kunsten 
vertonen. De nummers één en twee 
stonden heel erg dicht bij elkaar 
voordat zij beide om 10.00 uur naast 
elkaar de baan op gingen. Natuurlijk 
hielden zij elkaar goed in de gaten. 
Uiteindelijk werden Rita en Tineke 

met één punt verschil ten opzichte 
van Marianne en Riet toch eerste!
Poule 3 speelden tussen 11.00 en 
13.00 uur. Hier was het al bekend 
dat Anneke en Els volgend jaar pro-
moveren. Na al twee jaar tweede te 
zijn geworden is dit een leuke uitda-
ging voor beide dames.
Wie de nummers twee en drie zou-
den worden was tot het laatst toe 
nog spannend.
Het koppel Kriny en Jolanda kreeg 
tot slot de beker voor de tweede 
plaats uitgereikt. Na een gezellig sa-
men zijn konden ze weer terug zien 
op een heel geslaagd winterseizoen. 
En nu lekker naar buiten!

Wim Geels (uiterst rechts) met naast hem Sjef Rosier verdedigden de staart-
borden van Kijk Uit 2

Schaakteams Kijk Uit
boeken wisselend succes
IJmuiden - Afgelopen week tra-
den de drie teams van schaakclub 
Kijk Uit aan in de Noord-Holland-
se schaakcompetitie. Het eerste 
team verloor in de schaakderby te-
gen schaakclub Santpoort met het 
kleinst mogelijke verschil. Het ver-
lies was geheel te wijten aan de drie 
kopbordspelers die geen van allen 
ook maar een half puntje wisten te 
scoren. De drie invallers deden het 
daarentegen uitstekend. Ingmar 
Visser, Jan Jansen en Andries Vis-
ser scoorden gezamenlijk twee pun-
ten tegen op papier veel sterkere te-
genstanders. De winst van Peter 
van Nieuwenhuizen en de remise 
van Sebastiaan van Westerop wa-
ren niet voldoende om het verlies af 
te wenden. Een geluk bij een onge-
luk is dat dankzij gunstige uitslagen 
van de overige teams in de poule de 
kans om te degraderen uiterst klein 
is geworden.
Het tweede team won in de laatste 
ronde met grote cijfers van schaak-
club De Uil uit Hillegom. Ook in deze 
wedstrijd moest een beroep gedaan 
worden op drie invallers. Hier deden 
de invallers het echter minder goed. 
Alleen Wim Geels maakte korte met-
ten met zijn tegenstander en haalde 

de volle winst binnen. Kopman Dick 
Wijker overzag een mat in twee en 
forceerde remise door herhaling van 
zetten. Dit was het enige schoon-
heidsfoutje want de overige spelers 
versloegen hun tegenstanders op 
gedegen wijze. Met deze overwin-
ning eindigde Kijk Uit 2 op de twee-
de plaats in hun poule ondanks een 
slechte start van de competitie met 
twee verloren wedstrijden in de eer-
ste drie ronden.
Het derde team kreeg in Purme-
rend een enorm pak slaag. Tegen 
de gelijknamige schaakclub werd 
een 7-1 nederlaag geleden. Slechts 
twee spelers, Louwe Post en Patrick 
de Koning, wisten hun tegenstan-
ders een halfje te ontfutselen. Al-
le overige spelers gingen kansloos 
ten onder. De gebroeders Geels die 
deel uitmaakten van het team over-
wogen zelfs even om over te stap-
pen op de damsport, zo slecht werd 
er gespeeld. Ook voor het derde 
team was dit de laatste wedstrijd 
van het seizoen. Geen enkele wed-
strijd werd gewonnen en Kijk Uit 3 
eindigde dan ook op een oneervolle 
laatste plaats. Zie ook www.schaak-
clubkijkuit.nl. Informatie op telefoon 
0255-512196.

Johan van der End 
gediplomeerd karateleraar
IJmuiden - Sinds afgelopen week-
end is Johan van der End volledig 
bevoegd karateleraar.
Hij sloot de lerarenopleiding van de 
Karate Bond Nederland af met exa-
mens in lesgeven, eigen vaardig-
heid en geschiedenis van het kara-
te. Voor alle onderdelen haalde hij 
ruime voldoendes, waarmee hij of-
ficieel zijn volledige bevoegdheid 
kreeg om zelfstandig leerlingen op 
te leiden tot zwarte band en hoger.
Johan begon zijn karatecarrière als 
leerling op de sportschool van Jos 
Kops, ABC Kops. Al snel ontpopte 
hij zich als een zeer gedreven leer-
ling, waardoor hij al vlot zijn eerste 
en tweede dan behaalde. Soms nam 
hij de les over van Jos, waarna bleek 
dat hij heel enthousiast de oefenin-
gen kon overbrengen op de leerlin-
gen. Hij werd bij ABC Kops het ge-
zicht van het karate en zelfstandig 
lesgever. Eerst voor de senioren en 
later ook voor de jeugd. Lange tijd 
bleef hij dit als hobby naast zijn da-
gelijkse werk doen. 

Uiteindelijk vond hij het belangrijk 
om ook een beroepsdiploma te ha-
len om die zelfstandige status te be-
nadrukken. Een geweldige prestatie 
van Johan van der End, waar al zijn 
leerlingen trots op kunnen zijn.
Voor professioneel karate kun je 
dus bij ABC Kops terecht, telefoon 
0643250737.
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De leden van de Commissie van Aanbeveling.

Rabobank Velsen
Coöperatiefonds keert uit
Velsen - Het Coöperatiefonds sti-
muleert maatschappelijke activitei-
ten in het werkgebied van Rabo-
bank Velsen en Omstreken. Op deze 
manier werkt de Rabobank samen 
met u aan een betere maatschap-
pij. De Commissie van Aanbeve-
ling, bestaande uit een afvaardiging 
van de ledenraad, heeft onlangs de 
binnengekomen verzoeken beoor-
deeld. Hiermee is het Coöperatie-
fonds concreet van start gegaan.
De volgende gelukkigen ontvangen 
een bijdrage om hun maatschappe-
lijke activiteit te kunnen realiseren:
Badmintonclub BC Velsen, voor het 
in standhouden en uitbreiden van 
de groep aangepast badminton in 
de IJmuiden Zeewijkhal. Met het 
bedrag worden diverse materialen 
aangeschaft en een training bekos-
tigd voor de trainers specifiek van 
minder validen. Lalalau om theater 
onder de jeugd in Spaarndam te sti-
muleren in de vorm van de kinder-
musical Lumi op 24 en 25 mei. 
Stichting Vrienden van de Oude Kerk 
om voorzieningen te treffen voor de 
toegankelijkheid voor invaliden. 
Stichting RC de Ruimte om de 
naamsbekendheid van de orga-
nisatie lokaal te vergroten. Zij wil 

zich bewegen op een breed maat-
schappelijk terrein van beeldende 
kunst, cultuur en vormgeving. Ook 
wil zij de infrastructuur voor beel-
dend kunstenaars en vormgevers 
verbeteren. Velser Omroep Stich-
ting (Seaport FM/TV) voor de mo-
dernisering van het radio-automa-
tiseringssysteem. Het doel van dit 
systeem is om met een zo efficiënt 
mogelijke inzet van vrijwilligers opti-
maal gebruik te kunnen maken van 
het systeem om radioprogramma’s 
op een goed kwalitatief niveau te 
kunnen produceren.
De Stichting Krayenhoff heeft een 
bijdrage gekregen voor de realisa-
tie van de Open Monumentenda-
gen en het nieuwe initiatief: de Stel-
lingmaand in september. Veel for-
ten van de Stelling van Amsterdam 
én de forten bij Spaarndam zijn dan 
geopend. Heeft u een project dat in 
aanmerking komt voor het Coöpera-
tiefonds? Vraag dan het aanvraag-
formulier op via communicatie@vel-
sen.rabobank.nl of bel 023-5133715. 
De eerstvolgende vergaderdatum 
van de Commissie van Aanbeveling 
is 26 juni. De aanvragen moeten ui-
terlijk 14 dagen voor de vergadering 
binnen zijn bij de bank. 

Martine met het zandmannetje van Annekabouke

Sfeervolle cadeaus bij
Mara Home Decorations
IJmuiden – Deze week is het pre-
cies vijf jaar geleden dat Mara Home 
Decoration begon. Eerst met thuis-
party’s en een webwinkel en sinds 
ruim twee jaar in het leuke winkeltje 
aan het Plein ’45. ,,En ik vind het nog 
steeds leuk’’, zegt Martine, die stra-
lend achter de toonbank staat. Er is 
veel te zien in de zaak en er zijn net 
nieuwe collecties binnen.
Zo is er een nieuwe serie beeldjes 
van Annekabouke. Heel leuk is het 
zandmannetje, dat de kinderen zand 
in de ogen strooit. De kindjes zitten 
er klaar voor, in pyjama, de beer on-
der de arm en de duim in de mond. 
Ook de nieuwe engeltjes van dit 
merk zijn heel mooi. Deze beeldjes 
zijn allen met de hand beschilderd. 
Het merk Green Gate uit Denemar-
ken is exclusief voor Mara en dus 
nergens anders verkrijgbaar. Mooie 
theedoeken en kinderschortjes, 
maar ook bijzonder servies. Dit alles 
met hele fijne motiefjes, zoals bloe-
metjes of stippeltjes. De geurencol-
lectie van het merk Green Leave is 
heel uitgebreid. Nieuw is de Reed 
diffuser. Een decoratieve vaas ge-
vuld met olie en speciale bamboe-

stokjes verspreiden een heerlijke 
geur. Er is ook een grote collectie 
oliebranders. Ook nieuw zijn de af-
firmatiekaarsen. Die zijn gemaakt op 
basis van natuurlijke wax en etheri-
sche olie. Heel leuk om cadeau te 
doen zijn de Blessingkaarsen. Die 
zijn er voor diverse gelegenheden, 
zoals financiële groei. Op de geluks-
kaars staat een spreuk, die dient uit-
gesproken te worden als de kaars 
aangestoken wordt. Ook deze ver-
spreiden een heerlijke geur. 
Verder is er zoals altijd een grote 
collectie engeltjes en allerlei ge-
luksbrengers. Bijzonder leuk om ca-
deau te doen en om te krijgen. Loop 
eens vrijblijvend binnen en ontdek 
zelf, wat een leuke artikelen er bij 
Mara Home Decorations te vinden 
zijn. De winkel bevindt zich aan het 
Plein 1945 op nummer 83. Telefo-
nisch bereikbaar via nummer 0255 
520956 en de webwinkel is te vin-
den bij www.marahomedecorations.
nl. Openingstijden: maandag van 
13.00 uur tot 17.00 uur en op dins-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Woens-
dag gesloten

ROC Nova College ontwikkelt 
opleiding met bedrijven
Regio - Een gegarandeerde baan, 
een volledig betaalde mbo-oplei-
ding met stagevergoeding én door-
stroommogelijkheden naar een du-
ale hbo-opleiding. Het zijn enkele 
van de voordelen voor cursisten van 
de opleiding Werktuigbouwkun-
de bij ROC Nova College. Het Nova 
College tekende donderdag 3 april 
in Haarlem een overeenkomst met 
stichting M-Technology.
Nova College ontwikkelde de com-
petentiegerichte vierjarige oplei-
ding in opdracht van zes bedrij-
ven die samenwerken in Stichting 
M-Technology. De stichting beoogt 
met de nieuwe opleiding een beter 
aanbod van hoogwaardig opgeleid 
werktuigbouwkundig personeel op 
het hoogste mbo-niveau. Daarnaast 
mikt M-Technology op een beter 
imago voor werken in de techniek.
Ontwerpen, berekenen en produce-
ren. In de opleiding Werktuigbouw-
kundige leren cursisten alles over 
de uitvoerende en coördinerende 
taken in dit vak: voorwerpen, machi-

nes en installaties ontwerpen, bere-
kenen en produceren. Ook tekenen 
met de computer (CAD) en com-
putergestuurde bewerkingsmachi-
nes (CNC-machines) behoren tot 
de leerdoelen. De opleiding van M-
Technology begint in augustus 2008. 
Het lesgeld wordt volledig vergoed 
door stichting M-Technology, die te-
vens garant staat voor stageplaat-
sen en banen. In april kunnen geïn-
teresseerde vierdejaars vmbo-tl en 
vmbo-kader op MTECH-excursies in 
Alkmaar en Amsterdam. Voor infor-
matie: www.novacollege.nl/MTECH
Stichting M-Technology vertegen-
woordigt zes gerenommeerde be-
drijven: Afval Energie Bedrijf Am-
sterdam, BAM Techniek, GTI Noord-
west BV, HVC, Loders Croklaan BV 
en Nuon Power Generation BV. 
Dankzij hun initiatief kunnen jonge-
ren ervaren dat werktuigbouwkun-
de veel carrièremogelijkheden biedt 
en krijgen ze de kans met de nieuw-
ste technische ontwikkelingen te 
werken.

Naar de pinksterrace
met Van Keulen
IJmuiden – Afgelopen weekeinde stond er een knalrode Porsche racewa-
gen voor de deur bij Van Keulen herenmode aan de Lange Nieuwstraat. De-
ze kar is eigendom van State of Art, één van de mooie merken die bij Van 
Keulen verkrijgbaar is en ondersteunde de actie, die de gehele maand april 
van kracht zal zijn. Het hele jaar door is het feest, omdat Van Keulen Men’s 
Fashion dit jaar honderd jaar bestaat. Elke maand is er een andere leuke 
actie. Wie in de maand april een aankoop doet, maakt automatisch kans op 
een VIP-arrangement voor twee personen. Een compleet verzorgde dag tij-
dens de Pinksterraces op het circuit van Zandvoort. De winnaars zijn daar 
te gast in de VIP-ruimte van het team Bleekemolen. Naast de catering is er 
live muziek en entertainment. De gasten krijgen een luxe ontvangst, mogen 
gebruik maken van alle faciliteiten, nemen deel aan een pits-walk en zijn 
aanwezig bij de nabeschouwing met de coureurs. Een superdag dus, waar 
elke klant in de maand april kans op maakt.  

De Keuken Makers
‘restylen’ uw eigen keuken
IJmuiden - U heeft een prima keu-
ken, maar er mankeert iets aan. U 
wilt een nieuw blad, meer kastruim-
te, modernere frontjes of betere in-
bouwapparatuur. Of eigenlijk wilt u 
de afzuigkap op een heel andere 
plaats. Dan moet u bij De Keuken 
Makers zijn. Piet Hoekstra van De 
Keuken Makers komt bij u thuis met 
een vakkundig en praktisch advies 
en neemt zo nodig het hele project 
voor u in eigen handen.
Een keuken aanpassen is minder 
duur dan een nieuwe keuken en 
doorgaans veel minder ingrijpend. 
Bovendien kunt u de goede onder-
delen van uw keuken gewoon be-
houden. En dankzij De Keuken Ma-
kers is vrijwel alles mogelijk. Neem 
nu de keuze voor de frontjes: er zijn 
maar liefst 1500 verschillende fron-
ten en kleuren mogelijk. Ook de 
keuze in greepjes en werkbladen is 
immens. De Keuken Makers levert 
bovendien inbouwapparatuur van 
kwaliteitsmerken als Miele, Atag, 
Bosch en Pelgrim. 
De Keuken Makers Piet Hoekstra 
is onderdeel van de Almat Groep. 
Als meubelmaker heeft hij bijzon-
der veel zicht op het plaatsen en re-
noveren van keukens. Maar ook op 
het gebied van verbouwen staat hij 
zijn mannetje. Met zijn technische 
inzicht en zijn talent voor planning 
heeft hij al menige keukenverbou-

wing van begin tot eind tot volle te-
vredenheid van de opdrachtgever 
voltooid. Samen met zijn vrouw Nel, 
die thuis de afspraken regelt, is Piet 
Hoekstra verantwoordelijk voor zijn 
eigen klanten. U heeft dus altijd di-
rect met Piet of Nel te maken en dat 
werkt heel makkelijk.
Piet vertelt: ,,Ik vind het fantas-
tisch om een hele keuken te reno-
veren en dat totale project te vol-
brengen, maar ook voor het plaat-
sen van een nieuwe inbouwkoelkast 
kom ik langs. Tegenwoordig doe ik 
ook regelmatig ergonomische aan-
passingen, voor lange of gehandi-
capte mensen. Daar moet je echt de 
tijd voor nemen. Daarnaast word ik 
steeds vaker bij schadegevallen van 
brand of water geroepen. Ik maak 
dan een taxatie voor het herstel van 
de keuken en omdat ik een goede 
raming van de echte kosten kan 
maken, zitten de klanten achteraf 
niet met problemen.’’ 
Het woord problemen komt eigenlijk 
niet voor in de vocabulaire van Piet. 
Hij komt met snelle oplossingen, 
ook voor noodsituaties, zoals leve-
ring van een kapotte koelkast bin-
nen 24 uur, en weet op elke vraag 
een goed antwoord.
Voor alle informatie kunt u contact 
opnemen met Piet en Nel Hoekstra, 
via 0255-527666 of kijk op www.
phoekstra.nl

Nel en Piet Hoekstra zijn samen de Keuken Makers

Open kantoor bij
De Wekker Makelaardij
IJmuiden – Op zaterdag 12 april is 
er van 11.00 uur tot 15.00 uur een 
open kantoor bij De Wekker Make-
laardij aan de Lange Nieuwstraat 
425a. Iedereen kan er dan zonder 
afspraak vrijblijvend naar binnen 
lopen voor een gratis advies. Voor 
alle vragen over het kopen en ver-
kopen van een huis, verkoop tac-
tiek, lenen, verbouwen en nog veel 
meer staan de mensen van De Wek-
ker Makelaardij klaar. Zij geven een 
open en eerlijk advies. Dat komt 
door het unieke concept, waarmee 
bij De Wekker gewerkt wordt. Ma-
kelaar Martin Crezee werkt nauw 
samen met John van den Eeckhout 
van Van Den Eeckhout & Slegt Fi-
nanciële Dienstverlening BV. Hij is 
erkend hypotheekadviseur  en weet 
alles over hypotheken, BKR-hypo-
theken, verzekeringen, pensioenen 
en kredieten. Op die manier kan het 
allemaal direct naar de wens van 
de klant geregeld worden. Zonder 
doorverwijzen, er zijn geen wachttij-
den. Zo weet de klant direct waar hij 
of zij aan toe is.
Alle kennis van zaken is gebun-
deld in dit samenwerkingsverband. 
Ze zijn er bij dit makelaarskantoor 
van overtuigd, dat een woning bin-
nen drie maanden verkocht kan 
zijn. Dit komt doordat de mensen 
direct daadwerkelijk actief aan de 
slag gaan. Niet alleen bij het ko-

pen of verkopen van een huis, ook 
is er antwoord op alle vragen van 
bijvoorbeeld starters die hun eerste 
stappen op de huizenmarkt zetten. 
Er komt zoveel bij kijken, De Wek-
ker Makelaardij / VD Eeckhout & 
Slegt Financiële Dienstverlening BV 
zal ze graag met raad en daad van 
dienst zijn. Of bijvoorbeeld senioren, 
die overwegen om hun huis te ver-
kopen. De kinderen zijn het huis uit 
en wat doe je dan? Blijf je in je –te 
grote- huis wonen of verkoop je het 
op tijd en ga je in bijvoorbeeld een 
serviceflat wonen? Bovendien komt 
er dan geld vrij om leuke dingen te 
doen. Een overweging waard en ook 
daar hebben Martin Crezee en John 
van de Eeckhout een passend ad-
vies voor.
Dit open kantoor is een aanvulling 
op de service die altijd al verleend 
werd en zal maandelijks terugke-
ren, elke tweede zaterdag van de 
maand. Maar de werknemers wer-
ken ook op afspraak en komen, in-
dien gewenst, ook in de avonduren 
bij de mensen thuis. Kortom, De 
Wekker Makelaardij: laagdrempe-
lig, een open en eerlijk advies, direct 
antwoord op alle vragen, doortas-
tend en voortvarend.
Het makelaarskantoor bevindt zich 
aan de Lange Nieuwstraat 425a en 
is telefonisch te bereiken via tele-
foonnummer 0255 511453.

John van den Eeckhout en Martin Crezee van De Wekker Makelaardij

Wokshops bij Bloemèl
IJmuiden – Voor wie het voorjaar in 
huis wil halen of gewoon zin heeft 
om creatief bezig te zijn, worden er 
binnenkort leuke workshops gehou-
den bij Bloemèl aan het Plein 1940 
nr. 81.
Op donderdag 17 april en 24 april 
kunnen de deelnemers in overleg 
kiezen voor het maken van een ver-
sierde betonnen hoed, een paraplu 
van gras en mos, een koffertje of 
stevige stappers. De figuren worden 

opgemaakt met allerlei leuk natuur-
lijk materiaal. Een avond lekker met 
de handen bezig zijn met als eind-
resultaat een decoratief figuur dat 
het huis of de tuin opsiert. De work-
shops beginnen om 20.00 uur en 
worden gegeven door Melvin Snoek 
Hageman en zijn collega Tim Kers-
semeeckers.
De creativiteit van Melvin is in de 
leuke bloemenzaak goed te zien. Er 
staan niet alleen bloemen en plan-
ten, maar ook veel mooie decora-
tieve artikelen. Leuk om cadeau te 
doen. Zoals de bloemen in glas. Ze 
zijn gedroogd maar door een speci-

ale techniek lijken ze vers en blijven 
ze jaren goed. Heel bijzonder om te 
zien en in IJmuiden alleen verkrijg-
baar bij Bloemèl. Er is ook een eigen 
lijn geurolie met bijzondere geuren, 
van bloemen tot fruit, onder andere 
jasmijn en lavendel, aardbei en ap-
pel. Spannend voor in de slaapka-
mer is de geur Karma Sutra. Er zijn 
diverse Boeddhabeelden verkrijg-
baar en verschillende soorten wie-
rook.
Ook van speciale arrangementen 
weten ze bij Bloemèl iets bijzon-
ders te maken. Er wordt bijna niets 
kant-en-klaar ingekocht, alles wordt 
zelf in de zaak gemaakt. De creati-
viteit van Melvin werkt aanstekelijk. 
Er staan mooie zilverkleurige va-
zen in de etalage, hij laat daarmee 
verschillende mogelijkheden zien. 
Daarop kwam een mevrouw de zaak 
binnenlopen: ,,Doe mij maar zo’n 
zilveren vaas, ik heb thuis ook een 
krans liggen, dan ga ik er zelf iets 
moois van maken.’’ Maar nu eerst 
dus de leuke workshops, op 17 april 
en 24 april. Wie op één van de avon-
den deel wil nemen, kan even bin-
nenlopen bij Bloemèl of bellen met 
telefoonnummer 06 47061626. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Slagerij van Haaster
in de prijzen
Velserbroek - Keurslagerij van Haaster heeft de finale van de prestigieuze 
wedstrijd Slagerij van het jaar weten te behalen. Deze wedstrijd gaat tussen 
vakmensen, met passie en bezieling voor het vak. Goede, ambachtelijke sla-
gers dus die door de klant zeer gewaardeerd worden.
De finalisten werden beoordeeld op presentatie, assortiment, hygiëne en 
beheer, personeelsbeleid, service, reclame, promotie en ondernemerschap.
Ook bezocht een mysteryguest de slagerij en werd er onderzoek gedaan.
Van Haaster wist de zesde plaats te behalen. 
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Het deskundige team van centrum Aditi

Open middag bij Aditi
IJmuiden - Aditi, centrum voor on-
der andere meditatie, yoga, reiki, ba-
bymassage, bekkendans, voedings-
advies, kruidenleer en vele andere 
workshops en lezingen, biedt al en-
kele jaren een stukje welzijn aan in 
IJmuiden en omstreken.
Op 5 april was er een open middag 
in de Rijpstraat 1a te IJmuiden.
De dag stond in het teken van ba-
lans, zowel binnen als buiten de 
mens. Om direct balans te ervaren, 
kon tijdens de open middag inge-
schreven worden voor een korte 
proefles van bekkendans. Voor deze 
les was veel animo en de mensen 
waren enthousiast.
Verder kon er kennis gemaakt wor-
den met verschillende cursusleid-
sters en therapeuten. Zij geven cur-
sussen en klantgerichte behande-

lingen, waardoor deelnemers zich 
beter gaan voelen.
Meditatie kan een dagelijkse korte 
vakantie zijn in een druk leven, reiki 
kan klachten verlichten en persoon-
lijke energie doen toenemen. Baby 
massage is goed voor een nog beter 
contact tussen moeder en kind. 
Yoga zorgt voor een betere geeste-
lijke en lichamelijke balans. Ook een 
voedingsadvies of gebruik van krui-
den kan daarbij helpen.
Nogmaals: workshops, cursussen, 
adviezen en lezingen kunnen bij-
dragen aan persoonlijke ontwikke-
ling en welbevinden Kijk eens op de 
website: www.centrumaditi.nl.

De volgende open middag is op 17 
mei. Bellen  kan ook altijd. 0255-
512391  

De mode is vrouwelijk en zwierig dit voorjaar

Modeshow bij Jacky Hart
IJmuiden – Deze week vond de tra-
ditionele voorjaarsmodeshow van 
Jacky Hart aan de Kennemerlaan 
plaats. De collectie is heel divers, de 
mode is vrouwelijk en zwierig. Soe-
pele stoffen, leuke motieven en veel 
zachte kleuren. Er zijn veel grappige 
details, zoals ruches, plooien, strik-
ken, pofmouwen en bijvoorbeeld 
gouden biesjes. Heel leuk zijn de 
bolerovestjes en de korte jasjes, die 
over een top kunnen of bij een zo-
merjurk als het iets kouder is. Veel 
wit en zwart, waarmee eindeloos 
gecombineerd kan worden. Ook ro-
de kleding combineert daar prachtig 
bij. Er waren veel leuke zomerjurken 
te zien, mooie rokken, broeken die 
soepel vallen maar ook strakke spij-
kerbroeken en veel witte broeken. 
Leuk is de combinatie van een zo-
merjurk met een driekwart legging. 
En er zijn mooie tunieken in leuke 
kleuren en motieven die heel luch-
tig en zwierig dragen. Schoudertas-
sen worden niet gezien dit voorjaar 
en deze zomer, het zijn vooral hand-
tassen. Mooi zijn de witte laarzen en 
heel grappig de gouden en zilve-
ren ballerina’s, die werkelijk overal 

bij staan. Maar er zijn ook schoenen 
met een klein hakje of mooie pumps 
met een naaldhak. Echt alles kan en 
mag, lijkt het wel.
,,Er hangt veel meer in de rekken 
dan wij konden showen, dus kijkt 
rustig rond’’, zegt eigenares Jacco-
bien aan het einde van de mode-
show tegen het publiek. Er is een 
hapje en een drankje, maar in eer-
ste instantie hebben de dames daar 
geen tijd voor. Haast iedereen heeft 
wel iets van haar gading gezien. 
,,Waar hangt de kaki broek die dat 
lange model aan had?’’, vraagt een 
jonge vrouw aan een verkoopster. 
Een andere vrouw is op weg naar 
de paskamer, met een donkergrijze 
lange rok en een lichtgrijs kort jasje, 
een prachtige combinatie. ,,Die rok-
ken net boven of net over de knie, 
dat is meer voor de jonge meiden’’, 
zegt ze. ,,Dit is klassiek en toch vlot. 
Ik was er direct weg van, toen ik 
het voorbij zag komen.’’ Een andere 
vrouw staat met een aantal tunieken 
in haar handen. ,,Ik vind ze allemaal 
leuk, ik kan niet kiezen’’, zegt ze. Het 
antwoord van haar vriendin: ,,Nou, 
dan neem je ze toch allemaal.’

Peter de Haas, zanger van The Fat Bastards

The Fat Bastards in Cheers
IJmuiden - Zaterdag 12 april tre-
den The Fat Bastards op in Café 
Cheers aan de Kennemerlaan 93 
in IJmuiden. Vanaf 21.00 uur kan 
er geproost worden op een gezellig 
avondje knallende Rock & Roll!
Het dampende repertoire van The 
Fat Bastards bestaat uit rock-co-
vers uit de verre en recente histo-
rie. Tijdens optredens zullen num-
mers passeren van onder andere 
Creedence Clearwater Revival, Gol-
den Earring, AC DC en vele ande-
ren. Ook oude ‘Rock & Roll Classics’ 
van Carl Perkins & Chuck Berry zul-
len de revue passeren en zelfs een 
klein funky, soul-achtig uitstapje 
wordt niet geschuwd.

The Fat Bastards bestaan uit Peter 
de Haas (zang), Mark Engels (gi-
taar), Marco Otter (gitaar), Peter 
Mooij (drums) en Bas van Geldorp 
(Bass).
De liefhebbers kunnen verder alvast 
zaterdag 3 mei in de agenda noteren, 
want dan treden The Fat Bastards op 

in De Zeewegbar in IJmuiden. Ver-
der zijn The Fat Bastards al vastge-
legd voor de IJmuidense Feestweek 
bij ’t Zandhuis & op het Dorpsfeest 
Santpoort bij Ramsis. Zie ook www.
thefatbastards.nl.

Jan Baars van JBs Wonen

Jan Baars: ‘Anders kijken
naar een koopwoning’
Beverwijk - Beverwijk is een nieuw 
bedrijf rijker, en wel één met een 
heel eigen identiteit: JBs Wonen 
is een onafhankelijke woonservice 
voor huiseigenaren. Jan Baars is de 
drijvende kracht achter dit nieuwe 
concept. 
Hoe is het bedrijf ontstaan? ,,Ik ben 
van huis uit economisch historicus 
en heb ook kunstgeschiedenis ge-
studeerd, met name architectuur en 
bouwkunde. Ik heb de nodige erva-
ring met bedrijven en via projectma-
nagement ben ik in het bouwma-
nagement terechtgekomen en van-
daar in het onroerend goed. Ik was 
al een tijd op zoek naar een formule 
waarin ik al mijn ervaring zou kun-
nen bundelen en die in de richting 
zou liggen van wat de Vereniging 
Eigen Huis voorstaat: méér service, 
méér onafhankelijke deskundigheid 
en zó vormgegeven dat het voor de 
klant volledig transparant is. Wonen 
is niet alleen een eerste levensbe-
hoefte, het gaat vaak ook om zulke 
grote bedragen dat kleine verschil-
len grote gevolgen kunnen hebben 
voor iemands leefsituatie. Huisei-
genaren moeten daarom met alle 
woonvragen ergens terecht kunnen 
en zoiets bestaat in Nederland ei-
genlijk niet. En gezien het verband 
tussen wonen en milieu wil ik een 
actieve bijdrage leveren aan duur-
zaam wonen. Al deze draden komen 
samen in deze woonservice. Ik weet 
dat het ambitieus klinkt, en dat is 
het ook. Het vraagt veel ervaring en 
een brede kennis, maar de formule 
is ruim twee jaar hier in de regio ge-
test en wat ik vermoedde werd be-
waarheid: er is een grote behoefte 
aan.’’
Voor welke diensten kan men bij 
JBsWonen terecht? ,,Op de eerste 
plaats voor alles wat een makelaar 
doet op het gebied van aan- en ver-

kopen. Maar we zijn veel breder: wij 
begeleiden bijvoorbeeld ook ver-
bouwingen en helpen mensen bij 
hun bezwaarschrift tegen de WOZ-
aanslag. Wij verzorgen verkoop- en 
aankoopkeuringen, gratis waarde-
bepalingen, treden op als zaakwaar-
nemer en geven als gecertificeerd 
bedrijf energielabels af. Want ja, die 
moeten echt! Voor mensen die zich 
voor het eerst op de woningmarkt 
begeven en daar nog onwennig te-
genover staan, hebben wij de gratis 
startersvoorlichting geïntroduceerd. 
Ook nieuw is de Gouden Generatie 
Service. Er heeft nog nooit een ge-
neratie in Nederland geleefd die zo 
welvarend was. En ook niet een die 
zo druk was. Als een soort woon-
coach nemen wij de klant alles uit 
handen en regelen niet alleen de di-
recte koopaangelegenheden, maar 
alles daaromheen: van de verhuizer 
tot de tegelzetter, en van de schilder 
tot de hovenier.’’
Dit alles gebeurt op urentarief, waar-
bij overigens verschillende diensten 
ook verschillende tarieven hebben. 
Net als bij een advocaat of accoun-
tant wordt op elke factuur gespe-
cificeerd aangegeven hoeveel tijd, 
waaraan is besteed. Het tarief is van 
tevoren afgesproken, dus de klant 
weet op elk moment waar hij finan-
cieel aan toe is. De klant betaalt dus 
alleen de feitelijke kosten. Huis snel 
verkocht, dan ook lage kosten. Een 
urentarief is een efficiënt en door-
zichtig systeem. Enerzijds zijn we 
vaak veel goedkoper, terwijl we an-
derzijds een grote service en een ho-
ge mate van deskundigheid kunnen 
garanderen. Dat houdt woonservice 
toegankelijk en dat is precies de be-
doeling van JBsWonen bv.
JBsWonen bv, telefoon 0251-
226252, website: www.jbswonen.nl, 
e-mail: info@jbswonen.nl.

Fotograaf Andy Scoen in actie

Andy Schoen Fotografie
Santpoort-Noord - Een foto samen 
met partner, familie of vrienden is 
altijd leuk om te hebben, of om weg 
te geven. Wie al een tijdje met het 
idee loopt om zo een foto te laten 
maken, krijgt bij Andy Schoen foto-
grafie deze kans. Op vrijdag 18 april, 
zaterdag, 19 april en zondag 20 april 
zal fotograaf Andy Schoen is er de 
mogelijkheid om op de foto te gaan. 
De kosten van de portretreportage 
bedragen 20,95 euro, daarvoor krijgt 
de klant een cd-tje met alle foto’s 
op beeldschermformaat en een fo-
to van de reportage op het formaat 
13x18. Uiteraard zijn alle foto’s na te 
bestellen, op foto papier maar heel 
mooi is het om het op canvas te la-
ten zetten. 
Voor meer informatie of aanmelding  
www.andyschoen.com of via tele-
foonnummer 0648965226. Wees er 

snel bij want vol is vol!!
Voor de mensen die meer willen 
weten over fotografie biedt Andy 
Schoen fotografie de mogelijkheid 
om via het volgen van workshops 
meer te weten te komen over foto-
grafie en de fotocamera. De work-
shop bevat een klein deel theorie 
waarna alles op een speelse ma-
nier in de praktijk zal worden toege-
past.  Maar gewoon lekker gezellig 
een dagje fotograferen als uitje, met 
werk, vereniging, of gewoon met 
vrienden behoort ook tot de moge-
lijkheden. 
De klant is koning, die mag het zeg-
gen maar er kan ook een verras-
singsprogramma verzorgd worden. 

Voor meer informatie of aanmelden: 
www.andyschoen.com of telefoon-
nummer 0648965226

Chocoladeverrassing bij 
verjaardagswenskaarten
IJmuiden - In de maand april doet 
de Gospel Boektiek mee aan de ver-
jaardagscampagne ‘Gratis Droste 
Chocolade’. Deze actie is een initia-
tief van de Stichting Wenskaart Ne-
derland.
Bij aankoop van drie felicitatiewens-
kaarten ter waarde van minimaal 5 
euro ontvangt de koper gratis een 
chocolade verrassing. 
De actie loopt van 7 tot en met 26 

april, en geldt zolang de voorraad 
strekt. 
De Gospel Boektiek is een initiatief 
van 6 kerkgenootschappen uit Vel-
sen met als doel om de christelijke 
boodschap uit te dragen door reli-
gieuze literatuur en muziek te ver-
kopen. 
De Gospel Boektiek is gevestigd aan 
de Kennemerlaan 224 in IJmuiden
Zie ook www.gospelboektiek.nl.

‘Nightwatching’ op het 
doek van Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 11 en woensdag 
16 april draait het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat 257, om 20.30 uu, de 
film ‘Nightwatching’.
Rembrandt is in 1642 op het hoog-
tepunt van zijn roem. Wanneer zijn 
vrouw Saskia zwanger raakt, neemt 
Rembrandt op haar aandringen de 
opdracht aan voor een groepspor-
tret van de Amsterdamse schutters-
compagnie, het schilderij dat later 
bekend zal worden als De Nacht-
wacht.
Wanneer een van de te portrette-
ren schutters komt te overlijden, be-
gint Rembrandt te vermoeden dat 

de man is vermoord. Hij besluit zijn 
verdenking in het schilderij te ver-
werken en gebruikt zijn doek om de 
schuldige aan te wijzen. Wanneer 
De Nachtwacht wordt onthuld, zijn 
degenen die erop staan afgebeeld 
woedend. Dit is immers niet wat ze 
in gedachten hadden. Zij zweren 
wraak op de schilder, wiens leven 
vervolgens in een neerwaartse spi-
raal terecht komt. 
Bekroond met o.a. Gouden Kalf voor 
Beste Scenario.
Tegen inlevering van dit artikel 2 
euro korting. Toegang normaal 6 
euro.

Comité 4 en 5 mei in Velsen
‘Solidariteit de ruggen-
graat van vrijheid’
Velsen - In aanloop naar de her-
denking op 4 mei wil het Comi-
té 4 en 5 mei Velsen u alvast op de 
hoogte brengen van de plechtighe-
den die op die dag plaatsvinden. 
‘Solidariteit de ruggengraat van vrij-
heid’ is het jaarthema voor de activi-
teiten in 2008. Met solidariteit wordt 
de inzet voor de vrijheid van een an-
der bedoeld. 

In 1948 stelden de Verenigde Na-
ties de Universele Verklaring voor 
de Rechten van de Mens op. Door 
rechten aan mensen toe te voegen, 
wordt hun vrijheid optimaal gewaar-
borgd. In theorie gelden mensen-
rechten voor iedereen. 
Ze stijgen uit boven nationaliteit, 
politieke voorkeur, etniciteit, huids-
kleur, geaardheid, religieuze over-
tuiging, sekse of leeftijd. Alleen door 
mensenrechten voor alle wereldbur-
gers op te eisen – verklaren wij ze 
ook van toepassing op onszelf. Deze 
inzet voor vrijheid en mensenrech-

ten dwingt tot solidariteit.
Als vrijheid meer is dan eigen be-
lang, dan zal solidariteit niet stoppen 
bij landsgrenzen. Voor echte vrijheid 
zal solidariteit, nationaal en interna-
tionaal, hoog op de agenda moeten 
blijven staan. Hoe valt solidariteit te 
bevorderen als de nationale en in-
ternationale gemeenschap ook an-
dere belangen dan mensenrechten 
nastreeft? Hoe kunnen we ons so-
lidair tonen met mensen die binnen 
hun eigen landsgrenzen voor oor-
logsgeweld vluchten? Onder welke 
omstandigheden vraagt solidariteit 
om militair ingrijpen ten behoeve 
van vrede en veiligheid elders? En 
strekt solidariteit zich ook uit over 
het vormgeven van vrijheid, zoals 
wederopbouw? Zo ja, zijn we dan 
niet moreel verplicht om onze soci-
ale en economische solidariteit ook 
in daden te tonen? Vrijheid maak 
je met elkaar. (bron: website Nati-
onaal Comité 4 en 5 mei). Zie ook: 
www.4en5meivelsen.nl

Nieuwe seizoensbrochure 
Stadsschouwburg
Velsen - De plannen voor het thea-
terseizoen 2008-2009 van de Stads-
schouwburg Velsen zijn nagenoeg 
klaar. En het belooft een prachtig 
seizoen te worden boordevol gro-
te namen. Van Bert Visscher, Karin 
Bloemen en Jochem Myjer tot Dan-
ny Melando, Ruth Jacott en Van Dik 
Hout. Een seizoen met betoveren-
de toneelavonden met hoofdrollen 
voor onder andere Pierre Bokma, 
Mark Rietman, Anne-Wil Blankers 
en Paul van Vliet, met swingende 
musicals als ‘Fame’, ‘Footloose’ en 
‘High School Musical’, grote opera’s, 
grappig jeugdtheater, veel caba-
ret en de mooiste dansvoorstellin-
gen ter wereld. De nieuwe theater-
gids met daarin het aanbod van de 

Stadsschouwburg Velsen, het Thalia 
Theater en Witte Theater verschijnt 
donderdag 24 april.
Met ingang van het nieuwe theater-
seizoen werkt de Stadsschouwburg 
Velsen met een gloednieuw kaart-
verkoopsysteem. Groot voordeel van 
dit nieuwe systeem is dat bezoe-
kers 24 uur per dag en zeven da-
gen per week via de website, www.
stadsschouwburgvelsen.nl, zelf hun 
stoelen in de plattegronden kun-
nen kiezen én dat zij direct weten of 
zij plaatsen hebben. Vrijdag 25 april 
om 12.00 uur start de kaartverkoop 
voor het nieuwe theaterseizoen.
Uiteraard blijft het mogelijk om 
kaarten te bestellen via het bestel-
formulier in de theatergids. 

Ledenvergadering 
Velsen Lokaal
Driehuis - Op dinsdag 15 april 
houdt Velsen Lokaal haar algeme-
ne ledenvergadering en is voor ie-
dereen vrij toegankelijk, dus ook 
voor niet-leden. Na een kort huis-
houdelijk gedeelte kunnen alle aan-
wezigen vragen afvuren op de frac-
tie, maar ook voorstellen doen waar 
Velsen Lokaal zich de komende tijd 
flink voor moet inzetten. De bijeen-
komst is in Café Middeloo (woonka-
mer van Oma), Driehuizerkerkweg 
71 in Driehuis. Aanvang 20.00 uur.
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Akrides wint van Leiden
Velsen - De heren van Velser Bas-
ketbal Club Select Windows Van der 
Vlugt Akrides hebben afgelopen za-
terdag in de eigen Sporthal IJmui-
den-Oost met 88-55 gewonnen van 
het tweede team van eredivisionist 
Zorg en Zekerheid Leiden. De for-
matie van coach Kees Amama had 
in de wedstrijd tegen Leiden nooit 
een achterstand en vijf spelers van 
Akrides eindigden qua punten in die 
wedstrijd in dubbele cijfers.
De eerste score van de wedstrijd was 
een actie inside van Ralf de Pagter 
die gevolgd werd door een driepun-
ter van Bas van Riessen. Aanvoer-
der Bas van Riessen was met acht 
punten de meest productieve speler 
in het openingskwart. Ralf de Pag-
ter kwam met drie scores inside tot 
zes punten en was eveneens goed 
voor drie rebounds. Center Bas van 
Willigen was tegen Leiden dominant 
de reboundduels. Hij pakte vijf re-
bounds in het eerste kwart en in to-
taal veertien rebounds in de wed-
strijd. Verder was er in het eerste 
kwart een opmerkelijke rol voor Ri-
chard Foekens weggelegd waarin 
hij naast vier punten tot drie assists 
kwam waaronder een hele fraaie 
op Bas van Riessen. Akrides sloot 
de eerste periode van tien minuten 
af met een voorsprong van 23-12. 
In het tweede kwart bouwde Akri-
des de voorsprong uit tot een stand 
van 39-24 bij rust. Zes verschillende 
spelers van Akrides kwamen in dat 
kwart tot scoren.
Meest opvallende speler bij Akrides 
in kwart twee was Bas van Ries-
sen met twee punten, vijf rebounds 
en drie assists. Leiden mocht in het 
tweede kwart veelvuldig op de vrije 
worp lijn verschijnen maar benutte 
slechts zes van de twaalf toegeken-
de vrije worpen.
Na de pauze in het derde kwart 
liet Akrides maar liefst vijf driepun-
ters op het wedstrijdformulier no-
teren. Drie driepunters kwamen op 
naam te staan van Marvin Marti-
na  en de andere twee driepunters 
waren afkomstig van respectieve-
lijk Bas van Riessen en Paul Wes-
sels. Pointguard Paul Wessels en 
power forward Marvin Martina wa-
ren beiden goed voor negen pun-
ten in kwart drie en Akrides leidde 
naar drie kwarten ruim met 64-40. 
In het vierde en laatste kwart gene-
reerde Akrides acht intercepties die 
regelmatig voortgingen gemakkelij-
ke scores. Hoogtepunt van het laat-

ste kwart was een dunk van Ralf de 
Pagter op assist van Frank de Ruijter 
die eerst voor de interceptie had ge-
zorgd. Verder waren er in het afslui-
tende kwart driepunters te bewon-
deren van Richard Foekens en Paul 
Wessels. Akrides kwam in de wed-
strijd tegen Leiden tot in totaal elf 
driepunters waar Leiden twee drie-
punters tegenover stelde.
Akrides won het laatste kwart met 
24-15 en won de wedstrijd met 88-
55. Center Nils Wytzes was trou-
wens goed voor negen van de vijf-
tien punten van Leiden in kwart vier. 
De formatie van coach Kees Ama-
ma blijft door deze overwinning met 
nog vier wedstrijden te spelen op de 
vierde plaats staan in de Promotie-
divisie van de NBB. Een plaats die 
recht geeft om na het reguliere sei-
zoen te mogen deelnemen aan de 
Final Four waarin gestreden gaat 
worden om het kampioenschap.
Komend weekend spelen de heren 
van Velser Basketbal Club Select 
Windows Van der Vlugt Akrides een 
uitwedstrijd. Akrides speelt zondag-
middag in Duiven tegen Pigeons.
Uitslag: VBC SW VdV Akrides - Zorg 
en Zekerheid Leiden 2 88-55 (23-
12, 39-24, 64-40). Statistieken: Paul 
Wessels, 21 punten, 4 rebounds, 4 
assists, 2 steals. Richard Foekens, 
18 punten, 5 rebounds, 7 assists . 
Bas van Riessen, 16 punten, 10 re-
bounds, 6 assists, 2 steals. Ralf de 
Pagter, 15 punten, 3 rebounds, 3 
steals. Marvin Martina, 13 punten, 5 
rebounds en 2 steals. (WB)

Strawberries verliest op 
eigen veld van Weesp
Driehuis - De dames van Kenne-
mer Hockey Club Strawberries heb-
ben afgelopen zondag op eigen veld 
met 1-2 verloren van Weesp. Het 
was voor het team van coach Simon 
de Hoog de tweede nederlaag op 
rij na een reeks van drie gewonnen 
wedstrijden. Strawberries staat met 
nog zes wedstrijden te spelen op de 
zesde plaats op de ranglijst van de 
Tweede Klasse B van de KNHB.
Het bezoekende Weesp begon de 
wedstrijd offensief ingesteld en had 
in de beginfase het betere van het 
spel maar was niet in staat de so-
lide verdediging van Strawberries 
het echt lastig te maken. Na onge-
veer tien minuten kwam ook Straw-
berries aan aanvallen toe en dat re-
sulteerde na krap een kwartier in de 
eerste strafcorner van de wedstrijd. 
Die strafcorner werd rechtstreeks 
ingeslagen door Daphne de Boer 
maar gered en ook Ellen Huijink 
kwam in tweede instantie niet tot 
scoren. In de daaropvolgende minu-
ten waren er aantal mooie combina-
ties te bewonderen voordat Straw-
berries na ruim twintig minuten haar 
tweede strafcorner kreeg. De straf-
cornervariant leidde echter niet tot 
het gewenste resultaat. Vlak daar-
na volgden kansen voor Ellen Hui-
jink, Izy Bonder en Renske van Driel 
maar het lukte ze alledrie niet om de 
keepster van Weesp te passeren. In 
de zevenentwintigste minuut zorgde 
Izy Bonder voor een interceptie en 
bracht vervolgens Linda Offerman 
in scoringspositie maar zij zag haar 
inzet naast gaan. De laatste kans 

van de eerste helft was er circa vijf 
minuten voor de rust middels een 
strafcorner voor Strawberries maar 
ook Madelon Wientjes lukte het niet 
de goalie van Weesp te verschalken. 
Er ging derhalve zonder doelpunten 
gepauzeerd worden.
Na de pauze in de vierde minuut na 
rust was het dan eindelijk prijs voor 
Strawberries. De direct ingeslagen 
strafcorner van Madelon Wientjes 
werd nog wel gestopt maar Rens-
ke van Driel zorgde in de rebound 
op fraaie wijze met een geplaatste 
harde slag voor 1-0. Na dit doelpunt 
volgde een fase van vijftien minuten 
waarin beide elftallen aanvallend 
bleven spelen zonder dat er daad-
werkelijke kansen gecreëerd wer-
den. Een kwartier voor tijd zorgde 
Weesp door middel van een uitbraak 
voor de gelijkmaker en het was 
daarmee weer volledig terug in de 
wedstrijd. Kort daarop mocht Straw-
berries via en strafcorner weer pro-
beren de leiding te nemen hetgeen 
echter niet lukte, ook niet in tweede 
instantie. Een paar minuten voor het 
einde van de wedstrijd kreeg Weesp 
een strafbal toegekend van het ar-
bitrale duo die het wist te verzilve-
ren en daarmee de eindstand be-
paalde op 1-2. De zesde strafcorner 
van Strawberries vlak voor tijd werd 
namelijk onschadelijk gemaakt door 
de defensie van Weesp. Het team 
van coach van Simon de Hoog ver-
loor voor de tweede keer in evenveel 
wedstrijden en speelt de komende 
twee wedstrijden buiten Driehuis.
(WB)

Winnaars van de choreografiewedstrijd

Kunstencentrum Velsen
Choreografiewedstrijd 
leerlingen balletafdeling
Velsen - Zaterdagmiddag werd er 
een choreografiewedstrijd gehou-
den voor leerlingen van de balletaf-
deling van het Kunstencentrum Vel-
sen. Familie en vrienden vulden het 
theaterzaaltje in de bibliotheek aan 
het Dudokplein helemaal. Er wa-
ren twee leeftijdscategorieën, zes 
tot tien jaar en tien tot vijftien jaar. 
Quinty en Valentine waren als eer-
ste aan de beurt met een flitsende 
Freestyle dans. Daarna waren er en-
kele mooie klassieke dansen te zien, 
solo of in een groep. Iedereen had 
er hard aan gewerkt en het niveau 
was hoog. 
In deze leeftijdsgroep ging de beker 
voor klassiek naar Sterre, Joy, Es-
may, Sophie en Noa (zie foto) met 
een prachtige choreografie die mooi 
gelijk werd uitgevoerd. De beker 
voor jazz-dance ging naar Roos en  
Denise die een swingende dans lie-
ten zien. Bij de oudere groep wer-
den De kijkers verrast door Finn, 
een broertje van één van de leerlin-
gen, die tussen een klassieke cho-

reografie door een geweldig staaltje 
streetdance liet zien. De eerste prijs 
voor klassieke dans ging naar Kel-
ly, Araminta en Mies met een ont-
roerende uitvoering van hun chore-
ografie. Iris en Joy wonnen met een 
spetterende Freestyle dans de beker 
voor deze categorie. Leerlingen en 
toeschouwers hebben genoten van 
de wedstrijd en de winnaars mogen 
hun dansen uitvoeren bij de voor-
stellingen op 11, 12, 13  en 14 juni in 
de Stadsschouwburg.
Zaterdag 12 april is er in het gebouw 
van het Kunstencentrum, PJ Troel-
straweg 20 in IJmuiden een mo-
gelijkheid om een peuterles (vanaf 
drie jaar) mee te doen. Deze les be-
gint om 10.00 uur en duurt een half 
uurtje. Aansluitend kunnen leerlin-
gen vanaf tien jaar een Showdans 
les volgen. 
Deze les begint om 10.45 uur en 
duurt tot 11.30 uur. Bel voor meer 
informatie tijdens kantooruren naar 
de administratie van het Kunsten-
centrum, telefoon 0255-510684.

Succes Velsense Ultralopers 
in Amsterdamse bos
Velsen - Zaterdag hebben twee lo-
pers van AV Suomi met succes deel-
genomen aan de Self Transcenden-
ce Run over 50 kilometer in het Am-
sterdamse bos.
Ondanks regen en hagelbuien wist 
Carel Schrama (die dit jaar de 246 
kilometer lange Sparthalon uitliep) 
een mooie tweede plaats te halen 
bij de heren 50plus, in een tijd van 
vier uur en elf seconden overbrug-
de hij de 50 kilometer lange loop die 

soms over zeer modderige paden 
door het Amsterdamse bos voerde. 
Voor Rob van Tol, eveneens uitko-
mende in de 50plus categorie was 
het de eerste keer dat hij aan een 
ultraloop deelnam. 
Uitlopen zonder wandelen was het 
doel wat uiteindelijk resulteerde in 
een tijd van vier uur en negenen-
veertig minuten, wat een gemiddel-
de snelheid van 10,5 kilometer per 
uur inhoud.

Volleybalvereniging 
Ludiek zoekt leden
IJmuiden - Volleybalvereniging Lu-
diek is op zoek naar nieuwe leden. 
We zoeken mannen en vrouwen in 
de leeftijd van 25 jaar en ouder met 
enig balgevoel.
Zij trainen op donderdagavond van 
21.00 uur tot 22.30 uur in de Hee-
renduinzaal (tegenover het zwem-
bad). Ludiek is een recreatief en ge-
zellig team en doen twee keer per 

maand mee aan een recreanten-
toernooi in Haarlem. 
Ben je nieuwsgierig of dit ook wat 
voor jou is, kom dan tot het eind van 
dit seizoen gratis trainen! De jaar-
contributie bedraagt 70 euro. Voor 
meer informatie kijk op www.vvlu-
diek.nl of bel met Jolanda, teefoon 
06-52152617 of met Katja, telefoon 
0255-515418. 

Rombout en Mylène van 
Amstel kwalificeren zich
Velserbroek - De Velserbroekse 
tweeling Rombout en Mylène van 
Amstel (11 jaar) hebben zich tijdens 
het Noord-Hollands kampioenschap 
judo tot 15 jaar gekwalificeerd voor 
het Nederlands kampioenschap ju-
do wat over twee weken wordt ge-
houden in Eindhoven.
Mylène beet s’ochtends in Beverwijk 
de spits af en wist na vijf partijen be-
slag te leggen op de derde plaats in 
de gewichtsklasse tot 36 kilogram. 
Rombout moest s’ middags de mat 
op en stond in de grootste poule (-
42 kilogram) van de dag, te weten 

29 deelnemers uit geheel Noord-
Holland.
Na drie partijen met ippon gewon-
nen te hebben, verloor hij de hal-
ve finale van een zeer sterke judo-
ka. Echter, middels winstpartijen in 
de herkansing wist Rombout alsnog 
beslag te leggen op de derde plaats 
en daarmee de plaatsing voor het 
NK veilig te stellen.
Als jongste deelnemers aan het NK-
15 zal het erg zwaar worden maar in 
ieder geval een hele mooie ervaring. 
Beide judoka’s trainen bij Ben Riet-
dijk sport uit Velserbroek.

Alkemade en Bloemen in ‘Wij willen ook naar huis’

‘Wij willen ook naar Huis’
Alkemade en Bloemen
in het Witte Theater
IJmuiden - Zaterdag 12 april om 
20.30 uur speelt Alkemade en Bloe-
men ‘Wij willen ook naar Huis’ in het 
Witte Theater aan de Kanaalstraat 
257 in IJmuiden.
Na zeven jaar zijn Alkemade en 
Bloemen meer dan alleen cabare-
tiers. Ze zijn vaste tekstschrijvers 
voor het radioprogramma ‘Spijkers 
met Koppen’, waren te zien in Jack 
Spijkerman’s ‘Koppensnellers’ en in 
‘Shouf Shouf de serie’. Maar bovenal 
maken ze theater. Hun vorige pro-

gramma was volgens de pers om 
in een gouden lijstje te zetten. Met 
hun nieuwe programma ‘Wij willen 
ook naar huis’ gaan ze voor platina. 
Alkemade en Bloemen staan garant 
voor tragikomisch theater en schrij-
nende scenes en zijn nog steeds 
met niemand te vergelijken. Alke-
made en Bloemen of, zoals de pers 
het omschrijft, ‘Hoe bloedmooi die-
pe ellende kan zijn.’(www.dezee.nl) 
Toegang 11 euro, 9 euro met WT-
pas.

André kruipt in de huid van dolkomische typetjes (foto: Roy Beusker)

André een week lang de baas in Velsen

‘De Nieuwe André van Duin 
Revue’ in Stadsschouwburg
Velsen - André van Duin laat Velsen 
een week lang schuddebuiken van 
het lachen. Van woensdag 23 tot en 
met zondag 27 april staat de groot-
ste komiek van het land in de Stads-
schouwburg Velsen met ‘De Nieuwe 
André van Duin Revue’. Een feeste-
lijke show vol maffe typetjes, dol-
dwaze conferences, vrolijke liedjes 
en wervelende dansnummers. Ron 
Brandsteder, een groots revuebal-
let en een live showorkest staan de 
meester van de lach bij. André van 
Duin kruipt in de huid van dolkomi-
sche typetjes als een aan lager wal 
geraakte trouwambtenaar en een 
portier van de schouwburg die per 
ongeluk op het toneel belandt en 
verzeild raakt in een quiz. En Van 
Duin imiteert tot grote hilariteit van 
het publiek vele bekende Nederlan-
ders. Van Jules Deelder, Cas Spij-
kers en Frans Bauer tot de Rijdende 
Rechter, Marc-Marie Huijbregts en 
Hans Klok.
Ook verschijnt de komiek als een re-
vuedanseres compleet met verentooi 
op zijn rug om het publiek te trakte-
ren op een ballet zoals een ballet in 
een revue behoort te zijn. En waagt 
hij in het programma van zijn trouwe 
‘sidekick’ Ron Brandsteder, ‘Dancing 
with the Stars’, een dansje. Natuur-
lijk loopt dit optreden compleet uit 
de hand. Hoogtepunt van ‘De Nieu-

we André van Duin Revue’ zal voor 
veel trouwe André van Duinfans de 
‘Dik Voormekaar Show’ zijn. André 
van Duin liet met zijn kompaan Fer-
ry de Groot vele generaties lachen 
om de simpelste zaken uit het da-
gelijkse leven van Ome Joop, Har-
rie Nak en de dames Toos en Bep. 
De radiohit, en later televisieshow, 
komt nu terug als showtopper in 
deze onvergetelijke theatershow. 
Als wij de landelijke pers mogen ge-
loven, is ‘De Nieuwe André van Duin 
Show’ er een om nooit meer te ver-
geten. ‘Humor in de hoogste ver-
snelling en schuddebuiken van het 
lachen’, concludeerde de Telegraaf. 
En de IJmuider Courant besloot met 
‘Nieuwe Revue is misschien wel An-
dré’s beste.’
Een show met André van Duin, 
Ron Brandsteder als aangever, een 
groots showballet en een live orkest, 
is zonder meer de garantie voor een 
avondje onbekommerd lachen. Re-
serveer nu de allerlaatste kaarten.
Voorstellingsdata: woensdag 23, 
donderdag 24, vrijdag 25 en zater-
dag 26 april (20.15 uur) en zondag 
27 april (14.00 uur). Prijs: 53,50 eu-
ro, inclusief pauzedrankje en garde-
robe. Informatie: Stadsschouwburg 
Velsen, telefoon 0255-515789 of re-
serveer via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

90 minuten non stop Pärt
Concert Haarlems koor  
Puisque Tout Passe
Haarlem - 90 minuten non stop Pä-
rt. Bent u er ook klaar voor? In 1997 
componeerde Arvo Pärt de Kanon 
Pokajanen. Pärt nam hierin de Sla-
vische taal en de tekst van de boe-
tecanon als uitgangspunt.  Naar ei-
gen zeggen was hij zelf verbaasd 
over het resultaat: muziek die volle-
dig is ondergedompeld in het spe-
cifieke karakter van de Slavische 
Kerk. Het vocaal ensemble Puisque 
Tout Passe zingt Kanon Pokajanen 
in het Slavisch op zondag 13 april in 
de Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 
24 in Haarlem. De dirigent verzorgt 
om 14.00 uur een inleiding, het con-
cert begint om 15.00 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de zaal of te-
voren bij Bruno Klassiek, Gierstraat 
50 in Haarlem.

De Kanon Pokajanen bestaat wel-
iswaar uit meerdere onderdelen - 
odes en gebeden - maar vormt één 
samenhangend geheel. Het stuk 
ademt een heel speciale sfeer, die 
het beste ononderbroken genoten 
kan worden. Daarom voert Puisque 
Tout Passe het stuk in zijn geheel 
achter elkaar uit: 90 minuten non 
stop Pärt dus.
Pärt heeft een heel eigen geluid: het 

is genoeg wanneer een enkele noot 
prachtig gespeeld wordt. Hij ont-
wikkelde in zijn componeren een ei-
gen techniek waarin hij de eenvoud 
van die ene noot als uitgangspunt 
neemt en de andere noten daar om-
heen beweegt.
De Kanon Pokajanen is geen door-
snee koorstuk en past daarom pre-
cies bij het vocaal ensemble Puisque 
Tout Passe. Het koor onderscheidt 
zich van andere amateurkoren door-
dat het steeds kiest voor niet alle-
daagse klassieke muziekstukken uit 
de 19e en 20e eeuw. Dat leidt steeds 
tot bijzondere - vier- of achtstemmi-
ge - klankcombinaties en harmonie-
en. Het koor staat nu vier jaar onder 
leiding van Arno van Raaphorst.
De 20 leden van het koor zoeken ie-
der jaar een ander project of the-
ma. Zo koos het koor vorig jaar voor 
stukken rond de leden van Groupe 
des Six. De muziek van deze zes 
Franse componisten, van wie Pou-
lenc en Auric de bekendsten zijn, 
werd gekenmerkt door speelsheid 
en simpelheid. De composities wa-
ren een mengeling van invloeden 
van Stravinski, Satie en meer popu-
laire invloeden, zoals Amerikaanse 
jazz en Braziliaanse dansen. 

Meisjesvoetbal
bij VSV
Velserbroek - Ben je een meisje 
van 6, 7, 8 of 9 jaar? Heb je altijd al 
willen weten of voetballen iets voor 
jou was, maar zou je het eerst eens 
uit willen proberen? Dan is hier je 
kans. Voetbalvereniging VSV houdt 
op woensdag 16 april een promotie-
dag voor het meisjesvoetbal. Neem 
al je vriendinnen mee en kom ge-
zellig meedoen. Je krijgt een diplo-
ma aan het einde van de middag en 
er wordt voor wat lekkers gezorgd. 
Ook wordt er aan het einde van de 
middag een toernooi georganiseerd. 
Dus kom allemaal gezellig meedoen, 
vanaf 15.00 uur op het VSV-terrein 
Voor vragen: Moniek van Kampen, 
telefoonnummer 023 892212.
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Schonere lucht 
in de IJmond
Regio - Het Nationaal Samenwer-
kingsprogramma Luchtkwaliteit 
maakt het mogelijk dat landelijke, 
regionale en gemeentelijke overhe-
den kunnen samenwerken aan de 
luchtkwaliteit. De IJmond gemeen-
ten werken samen in een regionaal  
actieprogramma Noordvleugel. Al-
leen in Beverwijk en Velsen werden 
de normen in 2006 op een aantal 
wegen nog overschreden. De maat-
regelen van rijk, regio en gemeen-
ten hebben het gewenste effect. In 
2010 wordt voldaan aan de normen. 
Het voordeel voor gemeenten met 
knelpunten en/of projecten is dat 
dit programma de maatregelen en 
de financiering regelt. 

‘School ‘s Cool’
Velsen - Geïnspireerd door een ge-
lijknamig project in Amsterdam, zal 
de gemeente Velsen starten met 
een ‘School ‘s Cool’ project om uit-
val van kinderen in groep 8 van de 
basisschool op te vangen. Leerlin-
gen die extra risico lopen op school-
uitval door persoonlijke omstandig-
heden of omgevingsfactoren kun-
nen worden begeleid door een (vrij-
willige) mentor. Er is speciaal voor 
deze doelgroep gekozen omdat zij 
bij de overgang naar het middel-
baar onderwijs extra kwetsbaar zijn 
door de vele veranderingen. ‘School 
‘s Cool’ is onderdeel van armoede-
bestrijding/ minimabeleid. Er wordt 
voorlopig voor een periode van drie 
jaar een projectcoördinator aange-
steld voor 24 uur per week. 

Velsen gaat voor 
brede mondiale 
bewustwording
Velsen - Per 1 september wordt de 
huur van het Solidariteitsgebouw 
aan de Eenhoornstraat stopgezet. 
Het college van Velsen wil daarom 
een discussie opzetten over een bre-
dere mondiale bewustwording. Zo 
zou SOS Velsen graag meer steun 
aan Galle willen geven, niet alleen 
aan ontwikkelingssamenwerking, 
maar ook op economisch en cul-
tureel gebied. De gemeente Velsen 
betaalt jaarlijks 80.000 euro voor de 
Eenhoornstraat en 20.000 euro voor 
SOS Velsen en wil zich heroriënte-
ren op mogelijkheden voor hulp op 
een breder gebied dan momenteel 
gebeurt. De raad mag zich onder 
meer buigen over de vraag of ont-
wikkelingssamenwerking wel een 
(kern)taak van de gemeente is.

Ontwikkeling 
aan de kust
Velsen - Seaport IJmuiden Onroe-
rend Goed BV gaat met partner De 
Wilgen Vastgoed uit Rotterdam een 
samenwerkingsovereenkomst aan 
voor de ontwikkeling van bouw-
plannen in IJmuiden aan Zee. De 
gemeente Velsen vindt dit een goe-
de stap voorwaarts in de verdere 
realisatie van de Kustvisie. De ge-
meente Velsen hoeft hierbij alleen 
zorg te dragen voor de randvoor-
waarden. De twee partners zijn de 
komende maanden bezig met het 
uitwerken van de samenwerkings-
overeenkomst.

Bureau SLA moet 
strandroute 
mooier maken
IJmuiden aan Zee - Een mooiere 
strandroute is al jarenlang een gro-
te wens van de gemeente. De route 
door de Kromhoutstraat, waar veel 
bedrijvigheid maar weinig moois is, 
is velen een doorn in het oog. Het 
college van Velsen heeft daarom 
Bureau SLA (Architectuur en Ste-
debouw) gevraagd met voorstel-
len te komen zodat het toeristisch 
IJmuiden aan Zee wordt versterkt 
en de bereikbaarheid aan de kust 
wordt verbeterd. Bureau SLA zal 
hierbij samenwerken met P2 Land-
schaparchitecten. De twee hebben 
eerder samengewerkt aan het Na-
tionaal Glasmuseum in Leerdam 
en bovendien aan de verbetering 
van het Inundatiekanaal dat dwars 
door Tiel loopt. Hoewel deze projec-
ten nog niet zijn afgerond, zijn bei-
de veelbelovend. Wethouder Verka-
ik vertelde dat voor Bureau SLA is 
gekozen vanwege de kwaliteit, de 
potentie, communicatie en creati-
viteit. Het wordt dus spannend om 
te zien waarmee dit bureau straks 
IJmuidens strandroute mooier wil 
maken.

Broedseizoen
begonnen
Regio - Langs de slootkanten zit-
ten weer diverse eenden, water-
hoentjes, meerkoeten en zwanen 
te broeden. Helaas worden de aan-
staande moeders vaak van het nest 
gejaagd door honden. Verzoek aan 
de hondeneigenaren: als u uw hond 
uitlaar, zorg er dan alstublieft voor 
dat uw hond de broedende vogels 
met rust laat. Namens alle broeden-
de vogels: Hartelijk bedankt!

Kienen
Velsen-Noord - De Klaverjasver-
eniging Velsen-Noord organiseert 
weer een kienavond op vrijdag  11 
april. Aanvang 20.00 uur en de zaal 
gaat om 19.00 uur open. De kosten 
bedragen 5 euro voor de drie ronden 
en een staronde. Natuurlijk wordt 
ook de grote verloting weer gehou-
den. Het kienen vindt plaats in het 
dienstencentrum Watervliet op de 
hoek van de Wijkerstraatweg en de 
Doelmanstraat in Velsen-Noord.

Kinderkermis 
op Het Kompas
IJmuiden - Op zaterdag 29 maart 
werd op de locatie West de kinder-
kermis weer gehouden. Mede dank-
zij de bijdragen van de sponsors is 
de kinderkermis een groot succes 
geworden. Het geld dat er met de 
kinderkermis is verdiend wordt ver-
deeld over alle 20 klassen, zodat 
de leerkrachten extra speelmateri-
aal kunnen aanschaffen en/of ex-
tra uitstapjes kunnen maken, die 
bij de lesthema’s passen. Het was 
een mooie en vooral gezellige dag 
voor de kinderen en hun ouders. Al-
le prijswinnaars van de loterij heb-
ben inmiddels hun prijs in ontvangst 
kunnen nemen.

Chapter 9 Syndrome

Finalisten tweede ronde IJmond Popprijs bekend

Chapter 9 Syndrome en 
Cellhyll winnen plek in finale
Regio - Afgelopen zaterdag, op 5 
april heeft de tweede ronde van de 
IJmond Popprijs plaatsgevonden 
in de Lageweg in Wijk aan Zee. In 
een goed gevulde Lageweg traden 
vijf bands op die streden om twee 
plaatsen in de finale van de IJmond 
Popprijs. 
Het niveau was iets lager dan de 
eerste voorronde maar de twee fi-
nalisten zitten terecht in de fina-
le. De jury, die dit keer bestond uit 
Jeremy Jongepier, Daan van Putten 
en Noortje Meiland, was er redelijk 
snel uit. De solist Chapter 9 Syn-

drome en de band Cellphyll werden 
uitgekozen om in de finale te gaan 
schitteren. 
Chapter 9 Syndrome werd gepre-
zen om zijn goede popliedjes, en 
sterke podiumpresentatie. De band 
Cellhpyll  zoekt het echt in het ja-
ren ’90 register, maar doet wel zeer 
overtuigend. De IJmond Popprijs is 
een initiatief van Beeckestijn Pop 
en stichting Kunst & Cultuur Be-
verwijk en wordt mogelijk gemaakt 
door de gemeente Velsen, Bever-
wijk, Heemskerk en Corus. Zie ook 
www.ijmondpopprijs.nl.

Het Brein dat kwam uit de Ruimte

IJmond Popprijs
Derde voorronde in
De Nozem en de Non
Regio - Op zaterdag 12 april zal de 
derde voorronde voor de IJmond 
Popprijs plaats vinden in het De No-
zem en de Non te Heemskerk. Dit 
is  de derde  voorronde in het be-
staan van de IJmond Popprijs want 
dit popconcours voor talent uit de 
IJmond is een nieuw initiatief van 
het jubilerende Beeckestijn Pop en 
de Stichting Kunst en Cultuur Beve-
wijk. De deelnemers van de derde 
voorronde zijn: Het brein dat kwam 
uit de ruimte, Johnny Knows, E-117, 
Wave Zero, Deafening en One for 
the Bodycount.
Zij zullen gaan strijden om een plek 
in de finale, die op 3 mei plaatsvindt 
in het Witte Theater in IJmuiden. Tij-
dens die finale zijn fantastische prij-
zen te winnen waaronder: optredens 
op Beeckestijn Pop, het Visbakfesti-
val in Wijk aan Zee en het Young Art 
Circus Festival in Beverwijk. Maar 
er is ook professionele ondersteu-
ning te winnen voor het maken en 
ontwerpen van een eigen website. 
Het Beverwijkse webapplicatie be-

drijf Kingsquare levert een site en 
voor de vormgeving wordt de des-
betreffende winnaar geholpen door 
ontwerpbureau SLEM. Verder is er 
ook nog studiotijd te winnen en een 
professionele fotosessie. Kortom al-
lemaal prijzen die een band verder 
kunnen helpen in hun ontwikkeling. 
Dit IJmond Popprijs ondersteund 
door Corus en de gemeenten Velsen, 
Beverwijk en Heemskerk. Met dit de 
gemeente-initiatief wil de organisa-
tie de popcultuur in de IJmond on-
dersteunen door in eerste instantie 
de muzikanten een podium te bie-
den waar ze kunnen optreden. 
Maar eerst dus de derde voorron-
de in de Nozem en de Non. De deu-
ren gaan om 20.30 open en de en-
tree bedraagt 5 euro. De  juryuit-
slag wordt rond 00.30 uur verwacht. 
Na de optredens zal het feest nog 
doorgaan met DJ Soultune die al-
tijd zorgt voor een supergezellig en 
dansbaar feest! Voor meer informa-
tie zie www.ijmondpopprijs.nl en 
www.nozemennon.nl.

Algemeen Velser Ouderen 
Koor naar Concert Varié
IJmuiden - Het goed georganiseer-
de Concert Varié (korendag) vond 
plaats op 5 april in de Trefpuntkerk 
in Alkmaar. Verdeeld in drie blokken 
zongen telkens vijf koren, heel en-
thousiast, hun gevarieerde repertoi-
re en het publiek applaudisseerde, 
soms beleefd maar meestal uitbun-
dig. 
Omdat het Velser Ouderen Koor was 
ingedeeld in het derde blok, misten 
zij jammer genoeg het optreden van 
plaatsgenoot ‘Decibel’.
Dirigent Thom ten Harkel was erg 
tevreden over de zangkunst van zijn 
koor, dat begeleid werd door de vas-
te pianiste Jaqueline van Ratingen.
Is Uw interesse gewekt? Kunt U 

zingen? Kom dan luisteren naar, of 
meteen meezingen met de sopra-
nen, alten, tenoren of bassen van 
dit oergezellige koor en vergeet de 
naam ‘Ouderen koor’. De leden zin-
gen ‘jong’ en dus voelen ze zich 
jong. Muziek kunnen lezen is han-
dig maar beslist niet noodzakelijk. 
Repetitie: elke woensdag van 09.45 
tot 11.45 uur in de Delta, Rijnstraat 
2 in IJmuiden.
Zondag 13 april geeft het ‘Algemeen 
Velser Ouderen Koor’ een Koffie-
concert, samen met “De Stem des 
Volks’ en de Kennemer Harmonie-
kapel ‘Oud Goud’, in de Laurentius-
kerk, Fidelishof in IJmuiden. De toe-
gang is gratis.

Het koor tijdens de kerstnacht

Met het oog op Pinksterviering
Nieuw zangproject
Santpoort-Noord - Op dinsdag 15 
april start een nieuw zangproject, 
met het oog op een feestelijke oe-
cumenische Pinksterviering in de 
‘Naald’ op zondag 12 mei. In dit oe-
cumenisch zangproject van Dorps-
kerkcantorij en alle andere zanglief-
hebbers repeteren we voor een vo-
cale bijdrage aan dit Pinksterfeest 
In het project zullen liederen gezon-
gen worden uit de inspirerende Io-
na-communiteit, gelegen in Schot-
land. Iona-liederen zijn prachtig en 
bovendien redelijk eenvoudig om 
aan te leren; daarom biedt dit reper-
toire net als Taizéliederen, veel mo-
gelijkheden voor zang en samen-
zang. Vanaf dinsdag 15 april wordt 
in 3 repetities (dinsdag 15 april en 
22 april, én een generale op zater-
dag 10 mei tijdstip en plaats nog 
nader af te spreken) gewerkt. Dan 
zullen zangers van de Dorpskerk-
cantorij zich samenvoegen met zan-
gers van andere koren van Rooms 
Katholieke of Protestantse (PKN)  of 

andere huize, om zo een mooi ge-
zamenlijk koor te vormen. Antje de 
Wit zal dirigente zijn. Zangers in alle 
stemtypen kunnen deelnemen. Eni-
ge ervaring in meerstemmige koor-
zang is gewenst. Gaarne bij aanmel-
ding stemtype vermelden. Opgave 
vooraf nodig , in verband met de lo-
gistieke planning. Deelnamekosten 
zijn slechts vijf euro, en dat is een 
tegemoetkoming in de kosten voor 
bladmuziek en dirigent. 
Alle informatie is ook te vinden op 
de website www.vespersindedorps-
kerk.nl. Hier is ook actueel nieuws 
te vinden.. 
 Wie mee wil zingen, meldt dat dan 
bij voorkeur van te voren. Dat kan 
bij voorkeur per email naar symp-
honia@xs4all.nl . Of telefonisch via 
Antje de Wit, 023-5373192. Repeti-
ties zijn op dinsdagavond van 20.00-
21.30 uur (tenzij anders vermeld),  
in het Ontmoetingscentrum van de 
Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 67, 
Santpoort-Noord.

Dasha Beltiukova en Sergey Smirnov

‘t Mosterdzaadje
Meesterlijke muziek vol
romantische hoogtepunten
Santpoort-Noord - In ’t Mos-
terdzaadje geven de fluitiste Da-
sha Beltiukova en de pianist Sergey 
Smirnov op vrijdag 11 april om 20.15 
uur een concert in ’t Mosterdzaadje. 
Op het programma de prachtige pi-
anosolo stukken van Tsjaikovski en 
de meesterlijke sonate voor fluit en 
piano van Prokofiev. Tevens de we-
reldpremière van het muziekstuk 
Olivia, geschreven door de in Wit-
Rusland wonende vader van Dasha, 
de componist Sergey Beltiukov, te-
vens grootvader van Olivia.
Ze waren amper tien jaar oud toen 
Dasha en Sergey al voor volle zalen 
optraden. Hun grote muzikale be-
gaafdheid en het daar op gerichte 
onderwijs in Minsk, waar zij beiden 
geboren en getogen zijn, maakte 
van deze jonge talenten in combi-
natie met de aanvullende studies 
in Nederland een paar allround top 
musici.Het concert begint met de 
beroemde pianostukken van Tsjai-
kovski. Vier miniaturen en variaties 
in F. Dit laatste stuk is standaard 
verplicht op het beroemde Tsjai-
kovski piano concours in Moskou. 
Het is echt typische romantische 
Russische muziek Van over muziek 
praten houdt Sergey Smirnov niet. 
Hij wil het gewoon spelen, en dat 
kan hij érg goed. Prokofiev schreef 
zijn meesterlijke sonate voor fluit en 
piano in 1943, ten tijde van de twee-
de wereldoorlog. Het is een krachti-
ge en kleurrijke sonate waarin som-
mige stukken doen denken aan het 
ballet van Romeo en Julia. 
Dasha Beltiukova woont in Sant-
poort waar zij een lespraktijk heeft. 
Zij maakt deel uit van onder andere 
het MirAnDa Trio en treedt regelma-
tig op ook met haar zusje de violiste 
Ksenia Beltiukova. Sergey Smirnov 
woont in Heemstede en treedt be-
halve als solist ook op met de zan-
geres Olga Zinovieva, waarmee hij 
onlangs meedeed aan het Grach-
tenfestival concours in het Muziek-
gebouw aan het IJ.
Op zondag 13 april om 15.00 uur 

zullen de pianiste Sara Crombach 
en de violist Philip Dingenen een 
bijzonder mooi programma uitvoe-
ren met werken van Schumann, 
Brahms en Ysaye.
Terwijl Sara Crombach  al sinds jaar 
en dag  te gast is in ’t Mosterdzaad-
je, maakt de uit België afkomstige 
Philip Dingenen zijn debuut in Sant-
poorts concertgebouw. ‘Een gewel-
dig violist’, zo omschrijft de pianis-
te de 28-jarige musicus waarmee ze 
sinds een half jaar samenwerkt. Dat 
moet ook wel om sonate voor viool-
solo van Ysaye te kunnen spelen. Dit 
werk grijpt terug op de solo sona-
tes van Bach. ‘Alsof je in je ééntje 
met je viool een hele kathedraal kan 
doen laten klinken. Een heel virtu-
oos en technisch wonderbaarlijk 
werk’. Ysaye wordt geflankeerd door 
twee hoogtepunten uit de roman-
tiek: Schumann en Brahms.
Deze twee componisten zijn ziels-
verwanten, maar het is ongelooflijk 
hoe verschillend ze hun verhaal ver-
tellen en hoeveel gemoedstoestan-
den de revue passeren. Schumann 
is sprookjesachtig met in het eerste 
deel laat een vrouwelijke onrust. Het 
tweede deel is doordrenkt van wee-
moed eindigend in een obsessieve 
opgewondenheid in het derde deel.
De sonate van Brahms is een groot 
monumentaal werk in harmonische 
sferen.
Een levenskrachtig eerste deel, 
waarna een warm gezongen tweede 
deel volgt, intens en innig. Het laat-
ste deel is dramatisch met een soort 
woedende opwinding. 
Naast haar werk als pianiste stu-
deerde Sara Crombach Russische 
literatuur gestudeerd en rondt zij dit 
jaar haar studie Oost-Europese po-
liticologie en geschiedenis af. Te-
vens is zij uitgenodigd om te pro-
moveren.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord, telefoon 023-5378625. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. Half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, collecte na afloop.

Gezellig klaverjassen 
bij StormvogelsTelstar
IJmuiden - Vrijdag 4 april wa-
ren weer twaalf tafels bezet tijdens 
het klaverjassen in de kantine van 
StormvogelsTelstar. De hoofdprijs, 
een bandschuurmachine ging deze 
keer naar de heer F. Maalman. 
De uitslag bij het klaverjassen is als 
volgt: eerste prijs, een rollade, ging 
naar de heer P. Roos met  5738  pun-
ten; tweede prijs, een fles port,  ging 
naar mevrouw J. Kalkman met  5538 
punten; derde prijs, een pak cordon 
bleu, ging naar de heer P. Duin met 
5412 punten. 
De marsenprijs ging naar de heer P. 
Duin met 5 marsen. Bovenaan in het 
marsenklassement staat de heer C. 

Harms met 48 marsen.
De tussenstand bij het klaverjas-
sen is als volgt: 1. de heer H. Kooij-
man met 54477 punten; 2. de heer R. 
van Henten met 54020 punten; 3. de 
heer C. Harms met 53955 punten.
Vrijdag 11 april zijn de prijzen bij het 
klaverjassen een rollade, drank en 
nog veel meer. U bent vanaf 20.00 
uur van harte welkom in de kantine 
van StormvogelsTelstar aan Zuider-
kruisstraat 72, 1973 XM IJmuiden. 
De hoofdprijs in de loterij is dan een 
koffiezetapparaat met koffie. Wilt u 
meer weten, bel dan naar  0255-
513826 of 06-34040940 of mail 
hj.retz@quicknet.nl

Zebra sponsort Rietdijk Judo
IJmuiden - Zebra Uitzendburo BV sponsort op verschillende manieren. 
Voetbal, hockey, gehandicaptensport, paardensport, darts, shantykoor, ope-
ra, theater, havenfestival, haringparty’s, Alpe ‘d Huzes en nu ook de judoka’s 
van Ben Rietdijk Sport. Zebra is een commercieel bedrijf dat zijn geld ver-
dient in de IJmond en Amsterdam West. ,,Maar wij brengen ook geld terug 
naar de gemeenschap”, aldus Henk Brandjes, directeur van Zebra Uitzend-
buro BV. ,,En dat doen wij met veel plezier.”
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Op de foto vanaf links Dana van der Wiele, Vince van der Wiele en Rick Hart-
man

DCIJ–nieuws
Felle strijd kent 
veel beslissingen
IJmuiden - Nu het einde van de on-
derlinge competitie bij de Damclub 
IJmuiden in zicht komt vallen er 
steeds meer beslissingen. Punten-
delingen worden steeds zeldzamer. 
Fouten, blunders maar ook prachti-
ge aanvalspartijen zorgen voor veel 
beslissingen. Opmerkelijk was het 
debuut van de 10-jarige Dana van 
der Wiele bij de senioren. In haar 
leeftijdsgroep en dan voornamelijk 
bij de meisjes komt ze al tot mooie 
resultaten. Hoewel nog jong speelt 
ze al met een juiste  instelling en 
probeert ze elke partij te winnen. 
Samen met haar 13-jarige broer 
Vince moest ze aantreden tegen 
Nicole Schouten. Ook Rick Hart-
man nam plaats achter het bord om 
Schouten het leven zuur te maken. 
Geen van drieën lukte het om een 
remise af te dwingen. Dat wil echter 
niet zeggen dat Schouten de punten 
cadeau kreeg. Eerst na hart werken 
en met de nodige routine slaagde zij 
erin om de jeugdige tegenstanders 
af te schudden. Een ander jeugdlid 
de 14-jarige Conall Sleutel is in ont-
wikkeling al verder. Lange tijd zag 
het ernaar uit dat hij Piet Kok een 
nederlaag zou bezorgen. Kok vond 
in het eindspel nog en remisegaatje 
en kwam daardoor nog goed weg. 

Leo Binkhorst blunderde tegen Jan 
Maarten Koorn en was in het ver-
volg van de partij kansloos. Het zelf-
de euvel viel te bespeuren bij Jan 
Apeldoorn in zijn partij tegen Har-
rie van der Vossen. Ook hier was het 
snel bekeken. Kees van Nie was net 
een maatje te groot voor de 10-ja-
rige Jelmer Gouda. Gezien de ont-
wikkeling van de jeugdspelers, en 
daar hoort Gouda ook bij, zullen 
zij in de nabije toekomst zeker een 
hartig woordje meespreken. Mar-
tin van Dijk boekte een te verwach-
ten winst op de altijd wisselval-
lig spelende Cees van der Vlis. Van 
der Vlis wisselt fraaie prestaties te 
vaak af met zwakke partijen. Wan-
neer hij erin slaagt zijn spel stabieler 
te krijgen zal hij hoge ogen kunnen 
gooien in de strijd om de clubtitel. 
De mooiste wedstrijd van de avond 
werd gespeeld door Koos de Vries 
en Bram van Bakel. Vooral de laatst 
genoemde toont bijna wekelijks aan 
dat zijn spel een enorme progressie 
doormaakt. Tegen De Vries speelde 
hij weer een gedegen partij en fel 
op winst. De geroutineerde De Vries 
moest alles in het werk stellen om 
aan verlies te ontkomen. Het werd 
remise wat op zich al uitzonderlijk is 
gezien de vele beslissingen

De koplopers in groep twee: Koen van de Velde en Guido de Waal.

Twee identieke remises
bij jeugd Kijk Uit
IJmuiden - De twee grote kansheb-
bers voor de eerste plaats in groep 
twee, Koen van de Velde en Guido 
de Waal, hebben beide remise ge-
speeld, en wel door zetherhaling. 
Koen van de Velde weliswaar met 
een kwaliteit meer tegen Daan Koet-
zier, kreeg te maken met een vijan-
delijke vrijpion. Deze kon enkel door 
zetherhaling worden gestopt. Rivaal 
Guido de Waal kreeg ook te maken 
met een vijandelijke vrijpion. Door-
dat Guido met zijn loper het promo-
tieveld bezet hield, zat er voor Wim 
Dijkman niet meer in dan remise. 
Menno Jaspers behield zijn derde 
plaats in deze groep door een snelle 
overwinning op Marco Wellinga.
In groep een is Ingmar Visser voor 
de concurrentie buiten bereik ge-
raakt. Roelof Stikker vocht als een 
leeuw, maar na dik een half uur 
spel had Roelof te veel stukken ver-
loren om nog tot winst of remise te 
komen. Maurits van Rees had een 
taaie tegenstander aan Thomas Re-
bel. Uiteindelijk verloor Thomas een 
loper en kon Maurits de winst bij-
schrijven. Gregory van den Ende 
zorgde voor een verrassing. Tegen 
de dit seizoen sterk spelende Mark 

Scholten won hij een loper en be-
zorgde zichzelf hierdoor de winst.
In groep drie gaat Marnix van der 
Bijl fier aan kop. Een snel mat te-
gen Erin Lucassen bracht hem de-
ze avond opnieuw winst. Arman-
do Noordzij op de tweede plaats 
in groep drie, kwam eveneens tot 
winst. In een voor Armando lastige 
partij tegen Gizem Erdogan vond hij 
tenslotte het mat.
Lara von Wintersdorff pakte ook 
in haar tweede partij op de club 
punten, zij won haar partij tegen 
Niels Verduijn. Boy Wu lijkt uit zijn 
schaakdip te komen, na een gelijk 
opgaande partij tegen Pieter Rebel, 
verraste hij Pieter met een mataan-
val. Vincent Geschiere boekte zijn 
derde zege op rij ten koste van Fa-
nuel de Klark. 
Thomas Otte deed wat damezetten 
te veel waardoor Barry Broek een 
betere stelling kreeg en zo de over-
winning kon behalen. Quinten Otte 
verloor van Cory van Bellen en de 
op de ranglijst te laagstaande Tom 
Noordzij won van Jared van der 
Zee. Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl. Informatie op telefoonnum-
mer 0255-535743.

Robin van der Kolk wint 
Nederlandse topcompetitie
IJmuiden - Afgelopen weekend is 
in Oss de tweede wedstrijd verre-
den van de Nederlandse topcompe-
titie fietscross. 
Robin (17 jaar) kwam ’s ochtends 
aan de start met zijn 24 inch cruiser-
fiets in de junior men klasse. Tijdens 
de manches liet hij al zien dat hij 
op dreef was. Vol overtuiging ging 
hij met drie eerste plaatsen aan de 
haal. Ook in de A-finale rit had hij 
een kopstart en dit resulteerde in 
wederom een eerste plaats.
Sharon (19 jaar) wist in haar, 24 inch 
cruiser Woman-klasse door te drin-
gen tot de halve finale. Hier ging ze 
keurig weg bij het starthek en won 
de halve finale. Haar start in de A-
finale was wat minder maar des-
ondanks wist ze door slim en tech-
nisch te rijden de tweede plaats te 
bemachtigen. Sharon is in het tus-
senklassement gestegen naar de 
eerste plaats.
Claudia (12 jaar) fiets nationaal bij 
de girls 13- en 14 jaar. Ondanks 
ziekte moest ze door de manches 

komen om zich te plaatsen voor het 
Nederlands Kampioenschap.
Gelukkig wist ze door drie keurige 
vierde plekken in de manches de 
halve finale te bereiken. Hier werd 
ze zesde. 
‘s Middags kwam Sharon weer in 
actie in de Elite woman-klasse.
Dit is natuurlijk zwaar als je ’s mor-
gens ook al een wedstrijd gere-
den hebt. Door drie keer een derde 
plaats te behalen lukte het wel om 
door te dringen tot de halve finale 
waar ze zesde werd.
Ook Robin verscheen weer aan de 
start. Zowel in de manches als halve 
finale pakte hij eerste plaatsen.
Een super start in de A-finale ge-
combineerd met zeer mooie spron-
gen zorgde voor zijn tweede dag-
zege.
Over twee weken zal Robin in het 
Zwitserse Echichens aan de start 
verschijnen voor de negende- en 
tiende ronde in de strijd om de Eu-
ropese competitie, waarin hij mo-
menteel negende staat.

Wateroverlast na breuk 
waterleiding
IJmuiden - Woensdag 2 april is tij-
dens werkzaamheden in de Burge-
meester Rambonnetlaan/ Edison-
plein in IJmuiden een transportwa-
terleiding geraakt. Hierdoor hadden 
de huizen in de Burgemeester Ram-
bonetlaan, Daltonstraat en Napier-
straat tijdelijk geen water. 
Ook is er veel water vrijgekomen 
wat tot overlast in de buurt heeft 
geleid. Inmiddels hebben de Na-

pierstraat en Daltonstraat weer wa-
ter. PWN Waterleidingbedrijf is be-
zig om vandaag de bewoners van de 
Rambonnetlaan ook weer van water 
te voorzien.
Er is ook veel zand vrijgekomen in 
de straten. ReinUnie heeft opdracht 
gekregen om dit op korte termijn te 
verwijderen. Naar de oorzaak van 
het incident wordt nader onderzoek 
gedaan. 

Drie dagen feest op 6, 7 en 8 juni

Thuismarkt wordt 
Dorpsfeest in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Niet één, maar drie 
dagen lang zal het op 6, 7 en 8 ju-
ni feest zijn tijdens Dorpsfeest Vel-
sen-Noord. De voorbereiding van 
voorheen Thuismarkt Velsen-Noord 
heeft tot een grote verandering ge-
leid. Niet een, maar drie dagen feest 
in Velsen-Noord! Er is een grote 
tent gehuurd die op het Strating-
plantsoen een plek krijgt. Het glo-
bale programma bestaat uit vier on-
derdelen: vrijdag 6 juni van 20.00 
tot 23.30 uur een jamsessie. Zater-
dag 7 juni van 8.00 tot 24.00 uur de 
Thuismarkt met leuke attracties met 
Western Games én de gezamenlijke 
barbecue. Zondag 8 juni van 10.00 
tot 14.00 uur een zeskamp en van 
15.00 tot 20.00 uur de Amsterdam-
se middag.
Tijdens de Jamsessie op vrijdag zijn 
muzikanten uit Velsen-Noord en 
omgeving van harte welkom. Het 
instrumentarium is aanwezig even-
als de PA. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij buurtcentrum de 
Mel, via 0251-210050. Voor nade-
re informatie: Frank Dubbelaar, via 
0251-225555.
De Thuismarkt op zaterdag 7 juni is 
weer de bekende presentatie van 
activiteiten, ondernemers en orga-
nisaties uit Velsen-Noord met daar-
bij een braderie, rommelmarkt, de-
monstraties, optredens en als afslui-
ting de gezamenlijke barbecue. Kra-
men kunnen vanaf 1 april gereser-
veerd worden via de bloemenkiosk 
van Leo Aardenburg. Kosten bedra-
gen 18,50 met een borg van 10 eu-
ro. Aanmelden voor demonstraties 
en optredens bij Jos Bisschop van 
Buurtcentrum de Mel en Leo Aar-
denburg. 
De barbecueboekjes zijn vanaf 1 
mei verkrijgbaar bij bloemenkiosk 
Leo Aardenburg, voor een bijdrage 
van 8,50 euro. Ook vegetariërs en 
mensen die geen varkensvlees eten 
zijn van harte welkom!

Zondag 8 juni is van 10.00 tot 14.00 
uur de zeskamp voor sportieve 
teams. Deelnemende teams komen 
voort uit de Ondernemersvereni-
ging Velsen-Noord (OVVN). Deel-
name kost 150 euro per team, in-
clusief koffie/thee bij aanvang; per 
team een aantal consumptiebon-
nen en een snack tussendoor. De 
Zeskamp is een goede mogelijk-
heid uw  bedrijf of team te presen-
teren, eventueel met een reclame-
uiting. Na afloop is bovendien een 
gezellig themafeest. De teams be-
staan uit vier dames, vier mannen 
en een captain. Er is ruimte voor 
acht tot twaalf teams. Bekende on-
derdelen zijn de zeephelling en het 
zwembad. De Zeskamp gaat alleen 
door bij voldoende deelname. Voor 
informatie en inleveren van deel-
nameformulieren: Herman Slotman, 
telefoon 0251-494041, e-mail: slot-
man@zonnet.nl.
Voor de Zeskamp is men nog op 
zoek naar vrijwilligers voor het op-
bouwen en monteren van spelon-
derdelen; als spelbegeleiders en 
voor diverse hand- en spandiensten, 
van voorbereiding tot afsluiting.
De Amsterdamse middag op zon-
dag van 15.00 tot 20.00 uur is een 
oer-Hollandse middag: luisteren en 
meezingen met muziek, inhaken en 
dansen met een drankje in de hand. 
Dit alles in en rondom de feesttent 
op het Stratingplantsoen. Nadere 
informatie over de verschillende op-
tredens volgt.

Ook oud-Velsen-Noorders zijn van  
harte welkom tijdens het Dorpsfeest. 
Wilt u meehelpen om dit dorpsfeest 
tot een succes te maken? U kunt 
zich aanmelden via buurtcentrum de 
Mel. Vele handen maken licht werk. 
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met buurtcentrum de 
Mel, mevrouw Jos Bisschop, 0251- 
210050, e-mail: info@demel.nl

De kinderen van de lagere school in het dorpje Vilisoara zijn blij met de com-
puters.

Humanitair transport 
Roemenië groot succes
IJmuiden - Wederom heeft een hu-
manitair transport plaatsgevonden 
en is 25 ton aan goederen, bestaan-
de uit: meubilair, computers, kle-
ding, bedden, speelgoed, knuffels, 
kachels, servicegoed, etc. 
In dit transport waren onder andere 
twaalf computers, afkomstig van de 
Sint Franciscus School meegeno-
men. Het transport heeft onder be-
geleiding plaatsgevonden om zeker 
te zijn dat alles op de juiste plaats 
wordt gebracht. De goederen wor-
den bij de school afgeleverd en van-
daar naar de mensen gebracht die 
het hard nodig hebben. Coördinator 
daar is mevrouw Norina Porumb.
De computers waren bestemd 
voor de lagere school in het dorp-
je Vilisoara, ongeveer 2000 km van-
af Velsen en is de eerste  school van 
het dorp met computers, maar heeft 
nog geen waterleiding, geen toilet, 
stromend water, maar wel achter op 
het veld een hok met gaten in de 
vloer. Dus goed mikken is belang-
rijk. In een soort melkbus met een 
kraantje op een tafeltje, gevuld met 
water en daaronder een waskom, 
kun je je handen wassen.
Er zijn maar vier klaslokalen, die 
dubbel worden gebruikt, dus in de 
ochtend kinderen en in de middag 
weer andere kinderen.
De kosten van aansluitingen, rand-
apparatuur en software werden 
door het transport betaald. De elek-
triciteitvoorziening was niet zwaar 
genoeg en moest worden aange-
past. Hiervoor werden sleuven ge-

maakt om nieuwe kabels te kunnen 
monteren. Deze extra werkzaamhe-
den hebben twee maanden vertra-
ging veroorzaakt.
In het dorp kom je hoofdzakelijk 
kinderen en oude mensen tegen. De 
oude mensen passen op hun klein-
kinderen terwijl hun vader en moe-
der in het buitenland werken, voor-
namelijk in Spanje. De ouders zien 
hun kinderen hooguit twee keer per 
jaar.
Op maandag 21 maart kwam het  
bericht dat de eerste vier computers 
klaar waren voor gebruik. Dat was 
een feestelijke dag. De kinderen 
mochten allemaal de computers uit-
proberen. Mede namens de school 
in Roemenië, hartelijk bedankt voor 
iedereen die heeft geholpen. Zonder 
uw hulp is het niet mogelijk boven-
genoemde transporten uit te voeren. 
Het volgende transport zal plaats 
vinden begin september en gaat 
naar School nummer 6 in de plaats 
Medias , provincie Sibiu. Coördi-
nator ter plaatse is mevrouw Ele-
na Almasan. Het transport gaat via 
Duitsland, Oostenrijk en Hongarije 
naar Roemenië. Medias is bekend 
door zijn kolenmijn en glasfabriek. 
De lagere school aldaar heeft hulp 
gevraagd. Er is gebrek aan kasten, 
kleding, schoenen, schoolborden, 
verlichting, kachels en huisraad. 
De goederen worden nu verzameld. 
Het transport wordt gefinancierd uit 
de opbrengst van de maandelijk-
se markt in Het Eenhoorn gebouw 
aanDe Eenhoornstraat.

Café De Grote Hout:
eerste rookvrije café
Velsen-Noord - In Velsen-Noord 
is een nieuwe uitgaansgelegenheid 
gekomen. Vorig weekend ging ca-
fé De Grote Hout open voor het pu-
bliek. Een lekker fris café waar het 
goed toeven is. Tiny en Ron koch-
ten het een jaar geleden. Ze hadden 
het perceel nodig voor hun bedrijf 
en namen het café op de koop toe. 
Langzamerhand kregen ze er zin in 
om het café te verbouwen. Ook om-
dat beiden ervaring in respectieve-
lijk de horeca en de beveiliging van 
horeca hadden. Met een enthousi-
aste groep vrienden om zich heen 
ging het ondernemende stel aan de 
slag. Er werd keihard gewerkt en het 
resultaat is prachtig. Een bar, tafels 
en stoelen en een blinkend nieuwe 
keuken.
Het is het eerste rookvrije café in de 
regio. Per 1 juli mag er in Nederland 
in geen enkel café of restaurant 
meer gerookt worden en daarom 

vonden de eigenaren het een goed 
idee om het rookverbod dan maar 
meteen in te stellen. Alles is nieuw 
en zo houden ze het fris. Natuurlijk-
mag er buiten gerookt worden. Er 
is een sfeervolle overdekte veranda 
met een gezellige loungezit.
Wie binnenstapt, ervaart meteen de 
goede sfeer in De Grote Hout. De-
muziek staat op normaal volume zo-
dat er een gesprek mogelijk is. Er 
zijn ook hapjesverkrijgbaar. Er be-
staan plannen om er in de toekomst 
een café-restaurant van te maken. 
Met de keuken is daar al rekening 
mee gehouden. Ron en Tiny hebben 
doordeweeks allebei een baan en in 
het weekend is het café geopend. 
Proef de gezelligheid en ga eens 
kijken aan de Grote Hout- of Ko-
ningsweg 44 in Velsen-Noord. Open 
op vrijdag en zaterdag van 14.00 
tot 02.00 uur, zondag van 14.00 tot 
22.00 uur.

Kelly achter de bar

U de hond, wij de stront!
IJmuiden - Ik vraag me af wat voor 
een soort persoon je moet zijn om 
jouw hond precies voor de ingang 
van een woning zijn behoefte te la-
ten. Als deze persoon zich aan de 
regels zou hebben gehouden, zou 
hij erbij hebben gestaan en ernaar 
hebben staan kijken, de hond dient 
immers aangelijnd te zijn. 
Enfin ’s avonds was ik het eerste 
slachtoffer zonder dat ik er erg in 
had. ,,Gatverdamme in de stront 
getrapt dacht ik een paar minuten 
later, smerige rothonden.” 
De volgende ochtend was mijn 
zoontje van vijf het volgende slacht-

offer en ’s middags twee oudere 
mevrouwtjes. Op deze manier wordt 
de ontlasting vanzelf opgeruimd 
zullen we maar denken.
’s Middags ging ik mijn zoontje van 
de Pleiadenschool halen en wat ge-
beurt daar: juist op het speelveldje 
van de kinderen, wederom van die 
prachtige mooie drollen. Zou het 
dezelfde eigenaar met hond zijn 
geweest, want ik kan me niet voor-
stellen dat iedere hondenbezitter 
dit soort praktijken uithaalt. Toch? 

Rene Sehr, IJmuiden.

Ingezonden brief

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Vorige week dins-
dag in de 30ste speelweek van Full 
Speed Darts wist Martin van der 
Neut makkelijk te winnen van John 
Roskam. Nadat hij een leg in de 501 
wist te eindigen met een finish van 
105 nam hij de overige punten ook 
mee naar huis. 
Sander Roos die deze avond wel drie 
partijen zou gooien begon slecht in 
zijn partij tegen Arend van Vierzen, 
hij wist met moeite een leg te pak-
ken in de 501 maar moest de rest 
van de punten aan Arend laten. La-
ter op de avond wist Sander wel te 
winnen van Martin de Vreugd met 
3 tegen 1 én Ernst Ausma met 3 te-
gen 1. Ernst wist eerder deze avond 
met 3 tegen 1 te winnen van Tristan 
Kluft zodat niet de hele avond verlo-
ren was. Ard de Jong kon dik tevre-

den zijn over het aantal punten dat 
hij mee naar huis nam. Na een ge-
lijk spel tegen Peter Voetman moest 
hij tegen Mark van Loon spelen die 
uit was op een revanche na de ver-
loren wedstrijd van paar weken eer-
der. Ondanks Dat Mark regelmatig 
als eerste aan het finishen toe was, 
kon hij de dubbels niet vinden en 
liep Ard weer met alle punten weg.
Nieuwkomer Paul Blanken wist deze 
avond met gemak van Dries Pover 
te winnen.
Wilt U weten of de darts sport wat 
voor u is? Kom dan gerust eens 
op de dinsdagavond langs bij Full 
Speed aan de Tolsduinerlaan in Vel-
sen-Zuid. Voor meer info kunt u te-
recht bij: www.svfullspeed.nl, Mark 
van Loon via 0255-534876 of e-mail 
naar fullspeeddarts@quicknet.nl


