ulti Vastgoed blaast het hart van IJmuiden nieuw leven in
Nieuws-weekblad
Met ons plan wordt het hart van IJmuiden omgevormd tot een gezellig
centrumgebied met lokale en nieuwe winkels, horeca en terrassen.
Hierdoor wordt het centrum van IJmuiden weer een ontmoetingsplaats,
een plek waar mensen met elkaar afspreken.

Zeeweg 189-191

voor IJmuiden
en Velsen-Noord
www.jutter.nl
info@jutter.nl

In de Lange Nieuwstraat, tussen het Marktplein en het Velserduinplein,
komt een verdiepte winkelstraat met aan twee kanten winkels. De
kiosken worden vervangen door echte winkels. Bovenop de winkels van
1971 HB IJmuiden
Tel: 0255-533900 Fax: 0255-518875
de verdiepte straat wordt straks aan de ene kant weer gewinkeld en
gewandeld. Aan de andere kant is ruimte voor de bus en de fiets en is
zelfs nog eenrichtingsverkeer mogelijk.
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College kiest voor snel realiseerbaar plan

IJmuiden krijgt koopgoot

Tijdens de bouw, die slechts anderhalf jaar zal duren, blijven de winkels
open. Daarna kunt u uitgebreid genieten van het vernieuwde, sfeervolle
hart van IJmuiden!

IJmuiden - Na Rotterdam
ook zijn:
IJmuiden een koopordelen vankrijgt
ons plan
goot, oftewel een verdieprbaar
te winkelstraat met aan twee
kanten winkels. Burgemeesningen te worden
gesloopt,
dus niemand
ter en
wethouders
hebben
woensdag voor het plan van
Multi Vastgoed gekozen omdat plek
het blijven
relatiefzitten
snel gerealien op de huidige
seerd kan worden en er geen
de waarde van
de huidige
woningen
en winkels
winkelsen
voor gesloopt hoeven te worden.
ntrum

jft bestaan Met de aanleg van de verdiepte winkelstraat tussen de HEMA
eft niet te worden
en hetverplaatst
Velserhof wordt de Lange
Nieuwstraat omgevormd tot een
nte geen geldgezellig centrumgebied met winkels, horeca en terrassen. Projectontwikkelaar Multi Vastgoed
uit Gouda denkt dat het centrum weer een plek kan worden
waar mensen met elkaar afspreken. Bovenop de verdiepte winkelstraat komt aan de kant van
de huidige winkels een wandelgedeelte. Aan de kant van de appartementen van Woningbedrijf
Velsen is ruimte voor de bus en
fiets en is ook nog autoverkeer
mogelijk.

Groenrijk Santpoort

Groenrijk
Santpoort
Groenrijk
Santpoort
Biezenweg
70 s 023

5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Informatie
van de
gemeente
Velsen
Voor het college zijn een aantal punten in het plan van Multi Vastgoed doorslaggevend, zoals het handhaven van de stedebouwkundige structuur van
Dudok, het lage risicoprofiel, de
snelle realisatietijd en het behoud van de mogelijkheden voor
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
over de Lange Nieuwstraat.
Het plan van Multi Vastgoed
wordt in mei voorgelegd aan de
gemeenteraad. (Friso Huizinga)

2E PAASDAG
GEOPEND
10.00 - 17.00 UUR

s 023
s www.groenrijksantpoort.nl
s www.groenrijksantpoort.nl
Biezenweg
Biezenweg
70 s70
023
5376190
5376190

Iedere week
in deze krant:

Tijdens de aanleg van de verdiepte winkelstraat kunnen de
winkels open blijven.
Het beoordelen van de vier ingediende plannen heeft langer geduurd dan verwacht. Het college
nam het zekere voor het onzekere en heeft de projectontwikkelaars meerdere keren om aanvullende informatie gevraagd.
Het resultaat is dat er ‘zorgvuldig en kritisch’ is gekeken naar
de haalbaarheid van de plannen.
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Rabobank Velsen
en Omstreken
introduceert de
Startersprijs
Zie artikel elders in de krant

Het is tijd voor u.

100 Jaar
Duin & Kruidberg
uw audiospecialist!

LCD schermen

Nu sterk in
prijs verlaagd
Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
Tel.: 0255-515726

Bedreiging
IJmuiden - Politiemensen hielden vorige week vrijdag omstreeks 09.00 uur een 45-jarige
inwoner van Velsen aan voor het
uiten van bedreigingen. De man
was in een buurtcentrum aan de
Planetenweg op zoek naar een
vrouw, onderwijl forse bedreigingen aan haar adres uitend.
Toen de politie aankwam, had de
man het centrum verlaten. Politiemensen hebben hem korte
tijd later in zijn woning aangehouden. Hij is overgebracht naar
een politiebureau en ingesloten
voor verhoor.

1 juni: jaarmarkt!
Rabobank Velsen
en Omstreken
Berliner
Editie: x Documentnaam:
introduceert
de x
Startersprijs
Meer info www.duin-kruidberg.nl
of bel
023in512
18 00
Zie artikel
elders
de krant

Het
is tijdTERRAS
voor u.
ONS

IS OPEN!

www.villa-westend.nl



Wij wensen
Rabobank Velsen
u fijne
en Omstreken
introduceert
de
paasdagen!
Startersprijs
Zie artikel elders in de krant

Slepers maken indruk

Het is tijd voor u.

IJmuiden - Na afloop van de opening van het nieuwe pand van Svitzer Wijsmuller vond vorige week vrijdag een vlootschouw plaats van de slepers die in IJmuiden en Amsterdam actief zijn. De kapiteins en de
bemanningsleden haalden alles uit de kast om de mogelijkheden van deze schepen aan de aanwezigen
te tonen. Dat leverde een fraai plaatje op. (foto: Ko van Leeuwen)

Rabobank Velsen
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2 2008
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0
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp.
advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes
06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Nostalgische receptie
250 jaar Harddraverij
Santpoort-Noord – Op landgoed Duin en Kruidberg leek
zondagmiddag de tijd even
terug gezet met de feestelijke receptie ter ere van het
250-jarig bestaan van Harddraverij Vereniging Santpoort
en omstreken. Lakeien, pruiken, achttiende eeuwse muziek, kostuums en jurken, een
troubadour, koetsen en natuurlijk paarden speelden de
hoofdrol op dit elegante feest
met een paardengezicht. Belangrijke gasten zoals de burgemeester en de schrijvers
van het boek ‘250 Korte Banen Lang’ werden met open
rijtuigen naar het zonnige terras van Duin en Kruidberg gebracht waar alle feestelijkheden zich afspeelden.
In 1752 vond de eerste harddraverij in Santpoort-Noord plaats.
Troubadour Pieter Versier (Piet
Parré) vertelde voor een vol terras op komische wijze over oprichtster Maria van Schuilenburg, de eerste Zilveren Zweep,
een amoureuze schout en (alweer?) een doofpotaffaire. Muzikanten The Highlanders brachten met hun kostuums en instrumenten de sfeer van de achttiende eeuw dichterbij.
Vorige week was al de feestelijke jaarvergadering in Muziekcentrum Soli van de Harddraverij Vereniging. Deze zondag was
de receptie voor de Harddraverij, zusterverenigingen en sponsors op Duin en Kruidberg. Het
bestuur en tal van vrijwilligers
hadden zich in achttiende eeuwse kleding gehuld. Het 250-jarig
bestaan van de Harddraverij zal
namelijk op nostalgische wijze
worden gevierd.
Voorzitter Bernard Vork van
Harddraverijvereniging
Santpoort en omstreken vertelde dat
de harddraverij in Santpoort het
oudste paardenevenement van
Nederland is. Nog steeds staat
Dorpsfeest Santpoort namelijk
bol van de paardenevenementen.
,,De kermis is ook heel belangrijk
voor ons,’’ zo zei hij. ,,Niet alleen
in financieel opzicht, we hebben
ook een emotionele band met
de kermisexploitanten die door

de jaren heen bij alle bewoners
stroom, water en (na afloop) een
borreltje konden krijgen.’’
Ab Kabalt overhandigde namens
de kermisexploitanten na een
humoristische speech een mooi
cadeau aan de Harddraverij. Hij
vond dat de Harddraverij wel een
koninklijk predikaat verdiende,
maar liet dat toch liever over aan
de gemeente.
Erelid Loek van Bronkhorst, ook
commentator en jury bij het
paardenevenement, was deze dag een prachtige opperstalmeester. Bas Kuntz coördineert
alle feestelijkheden van het jubileumjaar en is daar zelfs al een
paar jaar mee bezig. Er werd verteld over de grote borden die
in Santpoort het jubileum zullen aankondigen. En over de loten waarmee men 10.000 euro
kan verdienen en die helpen alle feestelijkheden te realiseren.
Totaal zijn er negen bestuursleden en meer dan 250 vrijwilligers
in vele commissies die het feest
helpen organiseren.
En dan het boek ‘250 Korte Banen Lang’, dat werd geschreven door Telegraaf journalist Nico van der Zwet Slotenmaker en
ons aller Jaap de Vries. Ook Theo
Koster had een belangrijke stem
in de totstandkoming van dit jubileumboek. En Maaike Spaanderman redigeerde. Het boek
telt 100 pagina’s, vele kleurenfoto’s en –platen die zijn aangeleverd door Santpoorters en
is een uniek exemplaar. Niet alleen staat er veel geschiedschrijving in, volgens Bas Kuntz ‘oude
paarden uit de sloot’genoemd,
maar ook veel huidige Santpoorters worden er met naam en geboortedatum in vermeld. De eerste twee exemplaren werden
zondagmiddag aan burgemeester Peter Cammaert en aan de
langstlevende voorzitter van de
harddraverij van lang geleden,
Paul Scholts, overhandigd.
Daarna werd, nog maar eens, het
glas geheven op deze belangrijke vereniging die elk jaar zorgt
voor acht dagen lang feest rondom de harddraverij in SantpoortNoord. Het boek is verkrijgbaar
in verschillende winkels aan de
Hoofdstraat. (Karin Dekkers)

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
023-5310200 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Donderdag 9 april
Paas promoteam deelt op
de weekmarkt in IJmuiden cadeaubonnen, eieren en nog veel
meer uit.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Eerste steen wordt gelegd van
de Westtribune. Vanaf 15.30 uur
is iedereen van harte welkom op
sportpark Schoonenberg. Vanaf
16.00 uur is er mogelijkheid om
deel te nemen aan een rondleiding over de bouwplaats.
Voorlichtingsavond
over
overgangsklachten in het KG
locatie zuid, 20.00 uur. Info en
aanmelden: 023-5453138 of info@kg.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Vicky Cristinsa
Barcelona’. Aanvang 20.30 uur.
Après Ski Party bij Seasons,
Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang 22.00 uur. Toegang vanaf
16 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Kleine zaal:
LOS! met dj Paullie & Co. 23.0004.00 uur. Café: Noa Babyof en
Amit Erez. 21.30 uur. Toegang
gratis.

Vrijdag 10 april
Paas promoteam deelt op de
weekmarkt in Santpoort cadeaubonnen, eieren en nog veel
meer uit.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat
IJmuiden.
Aanvang 20.00 uu.
Stadsschouwburg
Velsen:
Het Toneel Speelt met ‘Geslacht’.
Aanvang 20.15 uur.
Sara Crombach en Noëmi
Bodden in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.15 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Vicky Cristinsa
Barcelona’. Aanvang 20.30 uur.
DJ Coco in Seasons, Kennemerlaan IJmuiden. Toegang gratis vanaf 18 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Dommelsch
zaal: Finale Rob Acda Award in
het Patronaat. 20.00 uur. Toegang 7,50. Kleine zaal: Spinal &
Steen. 20.30 uur. Toegang 10,. 23.00-04.00 uur Technovision:
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Kabale Und Liebe. Toegang 10,vanaf 18 jaar. Café: No Comment.
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 11 april

04.00 uur. Toegang 11,- vanaf 18
jaar. Café: Otis Gibbs. 17.00 uur.
Toegang gratis.

Maandag 13 april

Paastoernooi bij VSB in Velserbroek. Wedstrijden beginnen om
09.00 uur. Het middagprogramma om 13.30 uur.
Paastoernooi bij Hockeyclub
Strawberries in Driehuis. De
wedstrijden beginnen om 10.30
uur.
Makrelentoernooi bij Jeu de
Boule vereniging PUIJ in IJmuiden. Van 10.30 tot 16.30 uur. Het
clubhuis is vanaf 09.30 uur geopend.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Paasactiviteiten voor kinderen
in Winkelcentrum Velserbroek
van 12.00 tot 16.00 uur.
Opening speeltuin Santpoort
om 14.00 uur.
Thalia filmdiner ‘Shadows of
Time’. Aanvang 19.00 uur. Breesaapstraat 52 IJmuiden.
The Flying Embryo’ in Café De
Griffioen, Frans Naereboutstraat
9 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
De toegang is gratis.
Stadsschouwburg
Velsen:
Het Toneel Speelt met ‘Geslacht’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Luna en Alta Mar.
Aanvang 20.30 uur.
DJ Ricardo in Seasons, Kennemerlaan IJmuiden. Toegang gratis vanaf 18 jaar.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Beide zalen: Backyard. 22.00-04.00 uur.
Toegang 14,- vvk, 16,- add vanaf 18 jaar. Kleine zaal: Hit Me Tv
en Kensington. 20.30 uur. Toegang 9,-.

VV IJmuiden Zeeg Vlieland
& Jan Smit-toernooi. Aanvang
10.00 uur. Prijsuitreiking om
15.15 uur.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Prijswinnaars. Aanvang 15.00 uur.
Paasconcert, ode aan Chopin
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Dj Bas en Peter in Café De Wildeman, Hoofdstraat 142 in Santpoort-Noord. Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis.
Optreden Rosanna in Dingespoort, Hoofdstraat 188 Santpoort-Noord. Vanaf 20.00 uur.

Zondag 12 april

Workshop Internetbankieren in
de Centrale bibliotheek Ijmuiden.
Van 09.00 tot 11.30 uur.
Inloopochtend voor mannen
en vrouwen met borstkanker
in het Kennemer Gasthuis locatie noord, 10.00-11.30 uur. Info:
023-5630899.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Kiezen om vrij van verslaving
te leven, inloopuur in Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp, 13.0015.00 uur. Info: 023-8908360 of
www.zelfhelp.nl.
Vertelvoorstelling ‘Bezoek bij
de vijver’ in het Pieter Vermeulen
Museum, Driehuizerkerkweg in
Driehuis. Voor kinderen van 3 tot
6 jaar. Aanvang 14.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Familiemusical ‘Kikker en zijn
Vriendjes’. 14.00 en 16.15 uur.
Inzameling oud papier Parnassiaschool. De container staat van
18.30 tot 19.30 uur op het grasveld bij de kerk, Dinkgrevelaan
in Santpoort-Noord.
Palmzondag in Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang 19.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Vicky Cristinsa

Kofferbakmarkt in Wijk aan Zee
op de Dorpsweide. Info: 0251375150 of 06-55387748.
Paastoernooi bij VSB in Velserbroek. Wedstrijden beginnen om
09.30 uur.
Paastoernooi
bij
Hockeyclub Strawberries in Driehuis.
De wedstrijden beginnen vanaf
10.00 uur.
Lezing ‘Wat moeten wij verstaan
onder opstanding’ in de Kapel,
Potgieterweg 4 in Bloemendaal.
Door drs. Harry Schram. Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Zanger Nico Bakker in Café De
Wildeman, Hoofdstraat 142 Santpoort-Noord. Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis.
Hollandse Avond bij Seasons,
Kennemerlaan IJmuiden. Toegang gratis vanaf 18 jaar.
Easter 16 Party bij Rico’s, Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang
22.00 uur. Legitimatie verplicht.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Dommelsch
zaal: 90’s Now Paaseditie. 23.00-

Barcelona’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Café: MZK
Bandjesavond: N.O.T. 20.30 uur.
Toegang gratis.

Donderdag 16 april
MS-inloopuur in het Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp, 10.0011.30 uur. Info: 023-8908360.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Foto-expositie van het loodswezen in het Zee- en Havenmusuem van Mirajam Terpstra. Ope-

ning om 16.00 uur. Expositie is te
zien tot en met 27 augustus.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Edward 2 & Theo, een
opgejaagd exemplaar van het
mensensoort.
Repetitiezolder.
Aanvang 14.30 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Musical ‘Brandende Liefde’. Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem
(www.patronaat.nl): Kleine zaal:
Gloudmachine (cd-presentatie)
en Support. 20.30 uur. Toegang
8,-. 23.00-04.00 uur LOS! met dj
Paullie & Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar, gratis met studentenkaart. Café: The Polar Exploration
Ship. 21.30 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 14 april
Inschrijven avondvierdaagse
van start.
Inzameling oud papier Parnassiaschool. De container is
geopend 16.00 tot 16.30 uur en
18.30 tot 19.30 uur en staat op
het grasveld bij de kerk, Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord.
Paasexpositie in Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a in Velserbroek. Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Orkater speelt ‘Blackface’. Aanvang
20.15 uur.

Woensdag 15 april

Voordelige lente bij
restaurant De Meerplaats
IJmuiden - De maand april pakt
het bekende Visrestaurant De
Meerplaats uit IJmuiden weer
eens geweldig uit, een lente- en
lunchmenu aanbieding die de
gehele maand geldig is.
Het lentemenu begint met een
amuse en stokbrood met heerlijke kruidenboter, als hoofdgerecht een grote Noordzeetong
(circa 350 gram) uiteraard geserveerd met verse groenten, salade, twee aardappel garnituren
en verse compote. Dit heerlijke
menu heeft een prijskaartje van
slechts 19,75 Euro en daar kunt
u toch bijna zelf niet voor in de
keuken gaan staan.
Visrestaurant De Meerplaats is
een bijzonder mooi gelegen restaurant in IJmuiden. Het staat al
jaren goed bekend vanwege de
heerlijk kwaliteit en de gezellige
sfeer. Vele hebben de afgelopen

vele jaren al kennis gemaakt en
zijn blijvend klant geworden.
Mocht u het restaurant niet kennen ga dan zeker deze maand
eens langs om kennis te maken
voor een ‘vriendenprijsje’.
Naast de uitgebreide menu-/
lunchkaart is er ook een mooie
wijnkaart. Voor de liefhebbers
moet er bij vermeld worden dat
de wijnen komen van Wijnhuis
Okhuysen uit Haarlem. Kortom een gezellige plek om te zijn
en een heerlijke keuken om van
te smullen. Voldoende parkeerplaatsen voor de deur en geopend van maandag t/m vrijdag
vanaf 12.00 uur, in het weekend
vanaf 16.00 uur.
Visrestaurant De Meerplaats,
Trawlerkade 80 te IJmuiden, telefoon 0255-510806 of kijk op
www.meerplaats.nl.

Winkelcentrum Velserbroek

Paasactiviteiten voor
jeugdige bezoekers
Velserbroek - Op zaterdag 11
april viert winkelcentrum Velserbroek Pasen. Kinderen die winkelcentrum Velserbroek bezoeken, kunnen aan diverse Paasactvititeiten deelnemen. Er staan
tentjes in het winkelcentrum
waar kinderen kunnen deelne-

men aan een kookworkshop en
paasbroodjes kunnen maken.
Ook kunnen ze Paaseieren schilderen, Paasbonbons maken en
zelfs Paaseieren zoeken die door
de Paashaas verstopt zijn.
De activiteiten vinden plaats van
12.00 van 16.00 uur.
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Online wijn bestellen
bij Deka Wijnmarkt
Velsen-Noord - Vanaf heden
kunnen klanten via www.dekawijnmarkt.nl zeer voordelig geprijsde kwaliteitswijnen bestellen, laten bezorgen of zelf afhalen in een DekaMarkt naar keuze.
De Deka Wijnmarkt wijnen zijn
zeer voordelig geprijsd. Voor
een groot deel van het assortiment geldt bovendien: 6 = 5. Indien klanten zes flessen in één
aankoop bestellen, betalen ze er
maar vijf. Dit mogen ook zes verschillende wijnen met uiteenlopende prijzen zijn.
Klanten hoeven niet voor een minimumbedrag te bestellen. Om
het risico van breuk te beperken, moet de bestelling wel uit
een veelvoud van 6 flessen bestaan. De klant kan zijn bestelling thuis laten bezorgen, of afhalen en betalen in een DekaMarkt filiaal naar keuze.
Het assortiment van de Deka Wijnmarkt biedt voor elk wat
wils: wijnen uit de oude en nieuwe wereld, variërend van eenvoudige eerlijke wijnen tot en
met wijnen uit het topsegment.
De verkoopprijs schommelt van
een fles van nog geen drie euro, tot een topwijn van meer dan
honderd euro per fles. Om de
keuze te vereenvoudigen kan de
klant zijn selectie op allelei manieren verfijnen.
Miriam Leijen, inkoper Deka Wijnmarkt: ,,Met deze online
wijnshop bieden we onze klan-

ten alle vrijheid. Niet alleen in
de keuze van de wijn natuurlijk, maar ook in de bezorg-, afhaal- en betaalwijze. Daarnaast
zijn de prijzen uiterst scherp en
geldt er geen minimumbedrag.
We verwachten hiermee een
grote groep wijnliefhebbers en
–kenners te bereiken. De expertise die we hebben opgebouwd
bij onze wijnmarkt, gebruiken we
overigens ook bij de inkoop van
het wijnassortiment voor onze
supermarkten.”
Bij het overgrote deel van de wijnen op www.dekawijnmarkt.nl
staat zeer gedetailleerde informatie over onder meer de streek,
smaak en serveersuggesties.
Niemand minder dan culinair
journalist Onno Kleyn heeft deze
wijnen stuk voor stuk geproefd
en uitgebreid omschreven.
Een flink aantal wijnen uit het
topsegment scoren zeer hoog
in de puntentelling van de Amerikaanse wijnjournalist Robert
Parker.
De eventuele waardering staat
vermeld bij de detailinformatie
van de betreffende wijnen.
De Deka Wijnmarkt bestaat sinds
oktober 2007 en is gevestigd in
het Marlo Center te Beverwijk.
Het volledige assortiment van de
online wijnshop is er voor dezelfde verkoopprijzen verkrijgbaar.
Klanten kunnen er terecht voor
een persoonlijk advies. De Deka
Wijnmarkt organiseert regelmatig proeverijen.

Velsen Centraal op TV
IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag 10 april starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden

worden. Komende week zijn de
scheidende oud-fractievoorzitter van de VVD en twee fractievoorzitters van de gemeenteraad
van Velsen de studiogasten. Het
Paasfeest is het onderwerp van
het andere programma.

‘Mijn trots is kampioen’
Regio - ,,Mijn trots is weer kampioen!’ Dat riep trainer/coach Ruud
Hens van VVH Velserbroek A2 vorige week zaterdag na de spannende wedstrijd tegen Egmondia. Een groot aantal meegereisde supporters zag het team met de hakken over de sloot gaan, maar wel met 65 winnen van Egmondia. Heeft het team het toch voor elkaar en dat
werd uitbundig gevierd met een beker, bloemen en champagne.

Ouderennieuws
ANBO Nieuws Santpoort/Velserbroek: Postbus 39, 2080 AA
Santpoort-Zuid.
Pergamano maandag van 09.30
tot 11.30 uur. Klaverjassen, dinsdag vanaf 20.00 uur en vrijdag
vanaf 13.30 uur. Bridgen dinsdag
13.00 uur. Schilderen, donderdag
09.00 tot 12.00 uur. Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis
Het Terras.
Hobbyhuis van A tot Z, Kromhoutstraat
IJmuiden,
0612650716, mevrouw Nupoort.
Houtbewerking elke middag
van 13.30 tot 15.30 uur.
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur inloopmiddag. Kosten 2 euro per keer.
Elke donderdagmiddag darten
van 13.30 tot 15.30 uur.
Klaverjasmiddag zal van start
gaan bij voldoende aanmeldingen. Neem gerust contact op.
Inloopmiddag waar iedereen
kan doen wat hij/zij leuk vindt,
zoals b.v. creatief bezig zijn, spelletjes et cetra.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650 of g.schol@zorgbalans.
nl
Open tafel. Vrijdag 10 april: aspergesoep, bloemkool met suas
en sausijsjes, vla toe. Woensdag
15 april: kippensoep, tuinboontjes met spekjes, dessert rijstepudding. Vrijdag 24 april is er
geen open tafel in verband met
het openingsfeest van de nieuw
tuin. Altijd een kopje koffie/thee.
Kosten 5,-. Uiterlijk 2 dagen van
tevoren opgeven.
Restaurant is er op maandag,
dinsdag en donderdag tussen
12.00 en 13.00 uur (rond 11.30
uur aanwezig zijn). U kunt genieten van een 3-gangen a la carte menu inclusief drankje voor
5,50.
Elke 4e woensdagmiddag van
de maand van 13.30 tot 15.00 uur
voorlichting Bijzondere Bijstand.
Voorlichting Bijzondere Bijstand. Elke 4e woensdag van de
maand tussen 13.30 en 15.00 uur
in de hobbyruimte.
Cinema Zeewijk vanaf oktober
één maal per maand een filmvoorstelling.
Aanvang 19.30 uur. Kaartjes 2,per stuk, inclusief een kopje koffie of thee. Kaartjes zijn dagelijks verkrijgbaar aan het buffet tussen 09.00 en 17.00 uur. in
het weekend van 13.30 tot 16.30
uur.
Een gezonde mix van fietsen,
wandelen en klootschieten. Elke woensdag van 15.00 tot 17.00
uur. Start 15 april, bij voldoende
deelname. Kosten voor 19 trainingen 47,50 incl. kopje koffie
vooraf. In twee termijnen betalen
is mogelijk.
Paasbrunch maandag 13 april.
Aanvang 11.00 uur. Kosten 8,. Aansluitend optreden van de
Belanda’s.

Wijksteunpunt De Moerberg,
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden,
0255-561500.
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-gangenmaaltijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel Vrijdag 17 april: krabcocktail, kibbeling, groenten,
aardappelen en vanillepudding
met warme kersen en een kopje
koffie toe. Opgeven maandag 14
april tussen 11.00 en 12.00 uur.
Aanvang 12.30 uur. Kosten 5,-.
Restaurant geopend op maandag en woensdag vanaf 12.00
uur. Opgeven vooraf niet nodig.
Kosten 5,-.
Paas-in maandag 13 april. De
gezellige middag met muziek
van Wim Schindler. Er zal een
buffet met heerlijke salades etc
klaarstaan. Aanvang 12.00 uur.
Kaarten 7,50.
Koersbal op maandag zoekt
nog enthousiaste deelnemers
op maandagmiddag vanaf 10.00
uur.
Cinema: Aanvang 19.30 uur.
Kosten 2,- incl. kopje koffie of
thee en een hapje.
Vrijwilligers gezocht: kok voor
de open tafel en een tweetal voor
de felicitatiedienst.
Visserhuis,
Houtmanstraat,
IJmuiden, 0255-549549.
Filmmiddag dinsdag 14 april.
Aanvang 14.30 uur.
Stamppot raapstelen met
spekjes, woensdag 15 april. Aanvang 12.30 uur.
Optreden Grace Darling, zondag 19 april om 14.30 uur.
Menu van de dag Jachtschotel. Donderdag 23 april. Aanvang
12.30 uur.
Dag naar de Tropische Rozentuin in Burgerveen. Maandag
27 april. Van 10.00 tot 15.30 uur.
Kosten 25,- (lunch en vervoer).
Menu van de dag, woensdag
29 april. Aanvang 12.30 uur.
Koninginnedag met optreden
Guus van der Berghe. Donderdag 30 april. Aanvang 14.30 uur.
Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur ouderenadviseur maandag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
De Sociale Raadslieden houden iedere werkdag spreekuur op afspraak, telefoon 0255533885.
Formulierenbrigade voor inforamtie en ondersteuning bij het
aanvragen van Gemeentelijk regelingen en voorzieningen, telefoon 0255-533885.

Vragen over zorgverlening kunt
u terecht bij Frontoffice van
Zorgbalans. Tenslotte kunt u terecht voor vele vormen dienstverlening. Telefoon wonenplus
0255-518888.
Bij de volgende activiteiten is
nog plaats voor leden: Koersbal (maandagochtend), sjoelen
(maandagmiddag), darten (dinsdagmiddag), en klaverjasles op
donderdagmiddag.
Belastingformulier.
WonenPlus helpt u graag. Vrijwilligers
komen ouderen aan huis helpen
om het belastingformulier in te
vullen. Kosten 15,- per formulier,
inclusief reiskosten.
Stichting Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-5396962.
Open tafel, iedere woensdag
voor 55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kosten 5,. Vanaf 16.00 uur bent u welkom.
Opgeven maandagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur.
ZoMiPo zondag 19 april om
14.00 uur. Optreden Blokkerder Dansgroep. Toegang 3 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle
ZoMiPo-locaties en zondag aan
de zaal.
Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254 Driehuis, telefoon 0255-548100
Internetcursus, elke maandag, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten 10,- voor drie lessen. Opgeven bij de receptie.
Restaurant elke dag van 16.00
tot 18.30 uur geopend voor een
snack of kleine maaltijd. Opgeven vooraf is niet nodig.
ANBO afdeling IJmuiden, Driehuis en Velsen-Zuid
High tea in Darthuizen, woendag
15 april.
Vertrek: Visserhuis 12.00 uur,
Sam Vlessinghof 12.10 uur, Dienstencentrum Zeewijk 12.20 uur,
Oude postkantoor Lange Nieuwstraat 12.30 uur.
Rond 18.00 uur terug. Info: mw.
B. Wit, telefoon 0255-510797 of
06-22197237.

BV Velsen
zoekt leden
Santpoort - Het kader-biljartseizoen 2008-2009 van BV Velsen aan de Wüstelaan 79 in
Santpoort loopt ten einde. Er
moet thuis nog één ronde worden gespeeld en wel op vrijdagavond 10 april om 19.00 uur. Bij
de vereniging is op de maandagavond nog plaats voor enkele ‘gewone’ leden van verschillende speelsterkte. Spelers met
een moyenne van 1.00 tot en met
5.00 en hoger, zijn van harte welkom. Voor informatie: F. Kunst,
telefoon 0255-513315.
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Streektoppers in beeld
Even voorstellen…
“Mijn naam is Wesley van der Knaap, ik ben zeventien
jaar en zit op het Ichthus College. Na dit jaar ga ik naar
het HvA voor docent maatschappijleer, zodat ik
“Ikuiteindelijk
ben Aysenur
Sari en woon
IJmuiden,
samen
met mijn
politicologie
kan ingaan
studeren.
Ik woon
in ouders en
twee
broers.met
Ik zitmijn
op het
Ichthus
Lyceum
in Driehuis.
Mijn
IJmuiden
moeder,
zusje
en twee
katten. Ik
houhobby’s zijn
dansen,
lezen,
muziek
luisteren
dingen
van gitaar
spelen,
uitgaan
en en
benleuke
graag
bezigdoen
met met vrienden.
Sinds
kort heb ik een
ik geef
Turkse
les!”
webdesigning.
Als bijbaantje:
bijbaantje werk
ik bij
de Vomar.”
Hoe
begonnen
lesgeven?
Jeben
hebtje een
apartemet
studie
gekozen, leg eens uit…
“Ik ben begonnen met lesgeven toen mijn vader mij vroeg of ik zin had
“Ik heb een
grote interesse
in de politiek door mijn vader.
(ingezonden
mededeling)
een Nederlandse vrouw te helpen om Turks te leren. Deze vrouw nam
Door hem vind ik het leuk om mij bezig te houden met de
vervolgens contact met mij op. Zo begon het balletje te rollen. Ik heb nu
ik willesmateriaal.
weten hoe alles
vijfwetgeving
leerlingen in
enNederland
maak mijnen
eigen
Ik heb zelf ook ontzetgeregeld
wordt.
Ik
kan
bijvoorbeeld
tend veel van de Turkse taal geleerd.” bij de overheid gaan

werken. De film van Wilders? Ik vind dat deze
uitgezonden
worden, iedereen heeft vrijheid van
Hoe
lang durenmoet
je lessen?
meningsuiting,
Geert Wilders
dus
“Dat
verschilt per leerling.
Soms is
hetook.”
een uur in de week, bij anderen

is het alweer twee uur in de week. Ik laat het aan mijn leerlingen over
is zij
een
hobby
je? met mijn drukke agenda.
enGitaar
meestalspelen
houden
ook
weervan
rekening
ik ben lang
begonnen
met een
klein
Mijn“Ja,
schoolwerk
lijdtgeleden
er overigens
niet onder
hoor,
meestal geef ik les na
school.
Danvan
hebmijn
ik daarna
dewas
tijd voor
mijn eigen
gitaartje
vader, ook
maarnog
toen
de motivatie
er schoolwerk.”

nog niet. Nu zit ik sinds september op les en vind het

Waar
baseerMijn
je jedroom
lessen is
op?
geweldig.
om in een bandje te spelen en te
“Ikjammen
maak mijn
met nadruk op de praktijk. Ik kijk hoe de menmetlessen
vrienden.”
sen in Turkije praten: ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen Turkse
mensen
verstaanop
endie
zelfplek?
ook redelijk goed praten, het
Waar goed
ga je kunnen
uit en waarom
is natuurlijk
nutteloos
wanneer
ze
hoogbegaafd
Turks leren. Ik maak
“Ik ga veel naar de Asgard in Beverwijk, mijn stamkroeg!
bijvoorbeeld gesprekken. De leerling moet dan die gesprekken vertalen,
Dit is een rockcafé. Ik hou niet van dansen, maar hier kun
of aan mij globaal uitleggen waar het over gaat. Ook vraag ik vaak om
je lekker praten, darten en poolen. Wat ik jammer vind, is
zelf zinnen te maken. Dit hoeft dan niet meteen op hoog niveau te zijn,
dat mijn
we inleerlingen
IJmuidenmoeten
niet vanna
diteen
soort
kroegjes
maar
tijdje
wel zohebben.
kunnen praten dat
Het
is
best
wel
irritant
dat
je
altijd
met
de
pont moet.”
een Turk ongeveer weet waar je het over hebt.”

Wat
vind je
vanjeIJmuiden?
Wat
gebruik
je om
les goed te laten verlopen?
vind
winkelcentrum
echt bagger.
zijn
helemaal
“Ik“Ik
heb
niethet
echt
speciale middelen
om mijnErles
goed
te laten verlopen.
geengewoon
gezellige
terrasjes
en het
eengrapje.
grote Ik vind het
Ik ben
mijzelf
en maak
zoVelserhof
nu en daniseen
mislukking.
Er hadden
leuke
cafeetjes
moeten
staan! en
Deook zichzelf
belangrijk
dat mensen
zich
lekker
voelen bij
mijn lessen
kunnen
zijn. Ik
ik denk dat mensen beter leren
Noostraat
is ben
ook ook
echtniet
eenstreng:
lelijke binnenkomst.”
wanneer zij op hun gemak zijn. Bovendien moeten mijn lessen natuurlijk
leuk
zijn om
gaan!”
Vertel
onsheen
eensteiets
over webdesigning?
“Ik heb een eigen fansite van een symfonische death
Ziemetal
je eenband,
toekomst
in Symfonisch
het lesgeven?
Opeth.
betekend dat er
“Voorlopig
vind
ik
het
nog
ontzettend
Heten
lijktdeath
mij ook zeker leuk
elementen uit de klassieke
muziek leuk!
in zitten,
ommetal
mee staat
door te
gaan
in
de
toekomst,
er
is
vraag
naar
bekend om haar diepe grunts. Om te zienen ik wil dat
graag bieden. We zullen zien wat de toekomst brengt!”
waar ik me mee bezig houd kun je op de site kijken, het
adres is www.ia-clan.nl/ghostofopeth. Dank je wel!”
(Daniëlle Mooij)
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In de rubriek GameCorner gaat Joost Bart van gameshop BMM
Games in Beverwijk in op nieuws, actuele ontwikkelingen en
trends op het gebied van computergames. Vandaag: Godfather 2
De mafia en het Godfatherimperium blijven inspiratiebronnen
voor de makers van computergames. Logisch, want alle populaire
onderdelen van GTA achtige games zitten erin.
Het doel van de game is om de machtigste maffiafamilie van
Amerika te worden en daarbij is veel geoorloofd, van explosieven
leggen tot afperspraktijken en van brute actie tot strategisch
vernuft.
Het verhaal begint aan de vooravond van de Cubaanse revolutie.
Daar loopt een bijeenkomst van vooraanstaande maffialeden
in Havana uit op een bloedbad. De Don van je familie wordt
vermoord en jij moet het stokje overnemen en je verslagen
organisatie verder leiden. Zelfs onder de meest vreemde
omstandigheden kunnen zich kansen voordoen, dus terwijl een
Senaatscommissie voor georganiseerde misdaad een onderzoek
start naar Michael Corleone, doet de familie Corleone een beroep
op jou om de zaken in New York te beheren en uit te breiden naar
een nieuw gebied: Miami.
Zorg dat je genoeg wapens in handen krijgt, en sluit deals met
je criminele familie; die zijn nodig om machtiger te worden. Je
kunt maximaal drie teamgenoten meenemen tijdens een klus. Er
zijn pyromanen, explosievenexperts, kluizenkrakers en andere
experts die jou graag een handje willen helpen. Gedraag je
als een gangster om respect af te dwingen, ondernemers en
rivaliserende families te intimideren en af te persen. Er zal een
prijs op je hoofd komen te staan en iedereen zal het op je gemunt
hebben, maar dat moet je je niet persoonlijk aantrekken. Het is
ten slotte puur zakelijk.
De combinatie van actie en strategie komt het best tot uiting
in de Don’s view. Met behulp van een wereldkaart in 3D houd
je je territorium in
de gaten en kun je
de georganiseerde
misdaad beheren en
organiseren. Zo heb
je alle hulpmiddelen
voorhanden om
uit te groeien tot
een meedogenloze
Godfather in een
actiegame die
geïnspireerd is op de
film.
De Godfather 2 is te
koop voor PlayStation
3, Xbox360 en PC.
Tot ziens bij BMM
Games, Begijnenstraat
9B, Beverwijk, www.
bmmgames.nl
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Documentaire
‘Klasse apart
vijf jaar later’

Volleyballers kampioen
IJmuiden - Met nog twee wedstrijden te spelen en met zes
punten voorsprong kon het ook
niet anders, de jongens in de Cpoule (12-14 jaar) van volleybalclub Smashing Velsen werden
afgelopen vrijdag kampioen in
de regio.
Voor de eerste keer speelden dit
team in de C-jeugd samen en
onder leiding van trainster Irene
en de begeleiders marjan en Rita groeide dit team qua speelstijl,
inzet en de wil om te winnen. De
jongens Aron, Levi, Mike, Arno,
Tom, Martijn en Danny maken er
soms een mooie show van met
veel volleybal lef en durf, waaronder flinke smashes en goed
tactisch spel. Afgelopen vrijdag
was er dus één puntje nodig en
in de eerste set was er wel wat
spanning maar zeker geen angst.
De set werd gewonnen met veel

reddingen want het de tegenstander gaf het zeker niet cadeau. Dit bleek ook in de andere
set die net aan gewonnen werden. Natuurlijk was de vreugde
er niet minder om en het kampioenschap werd uitbundig gevierd. Na uitreiking van de beker
en de medailles door de voorzitter, de cadeautjes van de ouders
en de vereniging was er nog een
klein feestje in de kantine. Volgend jaar zullen ze weer voor de
ereplaatsen strijden want deze jongens hebben zeker talent
in het volleyballen met heel wat
teamspirit.
Voor de vereniging is er weer een
doelstelling bereikt om zeker bij
de jeugd aansprekend te zijn als
bouwen aan teamspirit en ook
wat te bieden heeft als club op
het sportieve vlak. Zie ook www.
smashingvelsen.nl.

Rinus Spaans en Nicia
Struijs 65 jaar getrouwd
IJmuiden - Zaterdagmiddag
werd het bijna 65-jarige echtpaar Rinus Spaans en Nicia
Struijs verrast met een groot
feest. Rinus werd onder het
mom van een voetbaluitje meegelokt, terwijl Nicia werd uitgenodigd op de koffie bij een van
de dochters. Even over drie uur
kwamen zij echter terecht in de
kantine van de tennishal aan de
Raafstraat waar de hele familie
zich had verzameld om samen
het diamanten huwelijksjubileum te vieren.
Rinus en Nicia, beiden uit IJmuiden, trouwden op 5 april 1944 in
Woudenberg Scherpenzeel. Het
was immers oorlog. Rinus had
eerder meegeholpen zijn ouderlijk huis aan de Willebrordstraat
te slopen. Dat leverde tenminste
nog wat materiaal op voor de familie. Later moest hij onderduiken om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz. Nicia moest vanwege de evacuatie verhuizen
naar Scherpenzeel. Dat weerhield de ondergedoken Rinus er
niet van zijn meisje te verblijden
met bezoekjes, wat op 5 april
1944 met een huwelijk werd bekroond. Met valse papieren, ge-

regeld door ene heer Baard, een
schaakvriend van de familie, kon
het kersverse echtpaar stiekem
terugkeren naar Velsen. Daar
werden de vier dochters en de
zoon geboren. Deze zorgden op
hun beurt weer voor tien kleinkinderen en bijna vijf kleinkinderen, want een is nog op komst.
Rinus Spaans werkte in de visconserven en de laatste twintig
jaar van zijn werkzame leven bij
Hoogovens, als storingsmonteur.
Voetbal is nog steeds zijn grote
liefde. VSV is zijn club, waar hij
zeer gewaardeerd wordt en een
prachtige voetballoopbaan had.
Nog steeds is hij er regelmatig
langs de lijn te vinden.
Nicia was vooral moeder en
huisvrouw in het gezellige gezin, waar familietradities als Sinterklaas veel mooie herinneringen opleverden. Over de kunstige surprises en gedichten zijn de
kinderen nog steeds niet uitgepraat.
Het echtpaar Spaans woont al 50
jaar in hetzelfde huis in de Rivierenbuurt in IJmuiden. Zij hebben
zeer genoten van alle verwennerij tijdens hun verrassingsfeest.
(Karin Dekkers)

Driehuis - Vijf jaar nadat
Mascha en Manfred Poppenk
uit Driehuis de opnamen begonnen van de eerste serie
‘Een klasse apart’ gaan ze terug om te kijken hoe het nu
gaat met een aantal leerlingen van de Kingmaschool in
Amsterdam die zij toentertijd
gevolgd hebben.

Raad geeft richting aan
plan Grote Buitendijk
Velserbroek - De gemeenteraad heeft een historisch besluit
genomen door in te stemmen
met één van de door het college
van B & W ingediende voorstellen voor de Grote Buitendijk.
Een meerderheid van de fracties ging akkoord met het zogenaamde ‘Scenario B’, waarin
de volgende hoofdpunten door
B&W worden genoemd: verplaatsen van de sportvelden van VSV
naar buitenstrook Grote Buitendijk, bebouwing Hofgeest met de
nadruk op de functie wonen en
tenslotte een nieuwe vorm van
verkaveling en woningdichtheid
met landgoederenkarakter dat
aansluit op het huidige agrarische karakter.
Diverse raadsleden benadrukten
in hun betogen om vooral niet
teveel woningen te willen gaan

bouwen in de toch al volgebouwde Velserbroek. Ook werd aandacht gevraagd voor de bouw
van starterswoningen en huizen
voor ouderen en gehandicapten.
Op grond van dit raadsbesluit en
met nog een aanvullend lijstje
van wensen en eisen kan PvdAwethouder AnneMieke Korf nu
aan de slag om concrete plannen te gaan uitwerken. Dit zal
nog wel enige tijd in beslag gaan
nemen omdat de provincie hiervoor het streekplan moet gaan
aanpassen. In ieder geval krijgt
VSV, op de grond waar geen woningen mogen worden gebouwd
en tegen de A9 aan, een nieuw
sportcomplex dat groter is dan
het huidige. De meeste woningen moeten bij het huidige VSVterrein komen. (Joop Waijenberg)

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
De raadsperiode 2006-2010 is
voor de ChristenUnie een belangrijke periode geweest. Met
twee zetels hebben wij ons als
partij duidelijk kunnen profileren
in de gemeente Velsen.
Als kleine oppositiepartij hebben wij onze stem in Velsen laten horen. Met een vertegenwoordiging in de Raad, het Presidium, de Rekenkamer, het
John van Dijk fonds, die de jongeren wil betrekken bij de politiek, en in het Algemeen Bestuur van de Meergroep namens de gemeente Velsen,
kreeg de ChristenUnie de gelegenheid om constructief mee
te bouwen aan Velsen. Naar de
burger toe heeft de ChristenUnie een brede betrokkenheid
getoond. De steun die wij de
wijkplatforms gaven is hiervan
een voorbeeld. Een ander voorbeeld is om jongeren en ouderen sport te kunnen laten beoefenen. VSV krijgt de eerste gelegenheid binnen het plan van de
Grote Buitendijk. Een volgende
mogelijkheid is de uitbreiding
van zwembad de Heerenduinen.
VZV heeft samen met de Watervrienden, de Reddingsbriga-

de, OIG/IHD met ondersteuning
van de ChristenUnie een voorstel bij de politiek neergelegd
voor een nieuw tweede bad. Dit
bad moet er komen! Ook RKVV
Velsen heeft haar behoefte kenbaar gemaakt. Dit alles betekent
preventieve mogelijkheden creëren voor jong en oud om gezondheid en sociale samenhang
te bevorderen. Een groot onderwerp is: ‘Velsen, een Millennium
verklaarde gemeente’.
De ChristenUnie diende deze Raadsbreed gesteunde motie in die nu praktisch ingevuld
gaat worden. Dit betekent voor
Velsen breder denken dan alleen tot aan de eigen gemeente grenzen. Het Centrum voor
Jeugd en Gezin moet er in 2011
zijn. Dit wordt voor jongeren en
opvoeders de mogelijkheid om
Opgroei en Opvoedkundige vragen te kunnen stellen. Dit wordt
zeker een speerpunt.
Dit is slechts een indruk van onze betrokkenheid tot Velsen. In
deel 2 vertellen wij u graag over
onze speerpunten voor de periode 2010-2014.
Frits Korf, ChristenUnie

Zo is ‘rooie Remi’ inmiddels 18
jaar oud en heeft hij 1 op 1 begeleiding nodig om hem te behouden voor het onderwijs. Iets wat
de school meer dan 30.000 euro per jaar kost. Het is opnieuw
aandoenlijk en hartverscheurend
om te zien hoe een 18-jarige jongen met het verstand van een 4jarige zich staande weet te houden.
Na een herhaling van de oorspronkelijke serie (drie afleveringen, nu gesplitst in zes afleveringen) worden twee nieuwe
afleveringen uitgezonden. Bij-

zonder is dat kijkers via de site
www.eenklasseapart.tv richting
kunnen geven aan deze actuele beelden.
Ze kunnen vragen stellen en
suggesties doen. De programmamakers nemen die vragen en
suggesties als uitgangspunt voor
de laatste twee (actuele) afleveringen.
De Kingmaschool verzorgt onderwijs voor leerlingen die geboren zijn met een ontwikkelingsachterstand en die vaak opgroeien in achterstandsgezinnen. Ze staan stuurloos in het leven. Hun gedrag spitst zich toe
op overleven. En hun kansen op
een maatschappelijk of sociaal
acceptabele toekomst zijn zonder intensieve begeleiding minimaal.
De documentaire-serie toont de
strijd van elke van deze jongeren
om zich staande te houden in
het dagelijks leven. En de strijd
die de school hierin stopt, want
die is tomeloos en gaat ver voorbij de doelstelling van elk ander
schoolsysteem.
De serie ‘een klasse apart - vijf
jaar later’ zal weken lang uitgezonden worden op de vrijdagavond vanaf 17 april, om 19.55
uur op Nederland 2.
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Expositie in
Huis ter Hagen

Leerlingen Vellesan
organiseren sportdagen
IJmuiden - Op het Vellesan College kunnen de leerlingen van
de bovenbouw VMBO, de richting Sport, Dienstverlening en
Veiligheid kiezen. Deze leerlingen worden in twee jaar tijd
klaargestoomd voor het MBO in
de richtingen; facilitaire dienstverlening,
sportgeoriënteerde
opleidingen en de opleidingen
die voorbereiden op de geüniformeerde beroepen.
In het vierde jaar doen de leerlingen examen in Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SD&V).
Tijdens dit examen worden alle
vaardigheden in de praktijk getoetst, die geleerd zijn in de afgelopen twee jaar van de opleiding. Dit jaar bestond het examen uit het organiseren en begeleiden van een sportdag voor
twee basisscholen uit IJmuiden.
Op donderdag 2 april kwamen
de groepen 3 tot en met 8 van
de Vliegende Hollander richting
sporthal IJmuiden-Oost. De leerlingen van de onderbouw waren
geheel volgens het thema ‘Oranje’ verkleed. De spellen die be-

dacht waren door de acht leerlingen van het Vellesan College
waren ook gekozen volgens dit
thema. De sporthal was feestelijk aangekleed in de kleur oranje. Toen de leerlingen van de basisschool in oranje kleding binnen kwamen was het feest compleet! In de middag waren de
leerlingen uit de bovenbouw van
de Vliegende Hollander aan de
beurt. Dit gedeelte werd weer
door acht andere leerlingen van
het Vellesan College georganiseerd. Een hele knappe prestatie om ruim 200 leerlingen van
de basisschool op een sportieve
en gezellige manier aan het bewegen te krijgen! De 16 andere
examenkandidaten van het Vellesan College waren op 3 april
aan de beurt. Zij hadden een
sportdag georganiseerd voor
de Pleiadenschool uit IJmuiden.
Ook deze dag verliep succesvol
voor ruim 200 leerlingen.
Zowel de basisscholen als het
Vellesan College kunnen terug
kijken op twee bijzonder goed
geslaagde dagen.

Forteiland druk bezocht
IJmuiden - Op de eerste publieksdag van dit jaar werd Forteiland IJmuiden druk bezocht.
Voor de aanvang van het bezoekersseizoen zijn er diverse vrijwilligers van de stichting WOVIJ
bezig geweest om het eiland, het
fort en de bunkers weer ‘spic en
span’ in orde te brengen.
Bij aankomst van de bezoekers
op het eiland stonden de gidsen van de Vereniging Forteiland
IJmuiden gereed om voor de bezoekers een fraaie en interessante rondleiding te verzorgen.
In de grote pantserzaal op de bovenste verdieping was zoals gebruikelijk weer een hapje en een
drankje voor de inwendige mens
te verkrijgen. Niet alleen het fort,
maar ook de aanwezigheid van
de museumbunker 644 is héél
mooi ingericht, waarbij het publiek een goed beeld krijgt hoe
er in de bunkers geleefd werd.
Nieuw dit jaar is de komst van
de stichting AWMM, op het forteiland. In een deel van de kruitruimte is een tentoonstelling in-

gericht, met als doel een zo
breed mogelijk beeld te geven
van de ontwikkeling van wapens
en munitie die werd gebruikt in
de Atlantikwall.
De aantrekkelijkheid van een
bezoekje aan het fort is daarmee
zeker ook voor jong en oud aanmerkelijk toegenomen.
Het Forteiland IJmuiden is op het
ogenblik extra in het nieuws vanwege de film ‘Mijn vader is een
detective’. De opname voor deze film zijn vorig jaar zomer voor
een groot deel op het Forteiland
gemaakt en de film is ook afgelopen zondag in première gegaan.
De film draait vanaf woensdag 8
april in de bioscoop. De opnames voor het tweede deel beginnen in de zomer.
De volgende publieksdag op het
Forteiland is zondag 3 mei. Reserveren kan via de IJmuidense Rondvaart Maatschappij, via
www.ijmuidenserondvaart.nl/
onder de knop ‘excursies’ of via
telefoonnummer 0255-511676
(06 -51598917).

Driehuis – Van 1 april tot en
met 20 mei is er in Huis ter Hagen een expositie van Willemien
Hoogeland De aquarellen van
Willemien zijn vooral geïnspireerd door de natuur en bestaan
voor een groot deel uit bloemen.
Ook schildert zij graag stillevens,
landschappen en portretten.
Zij heeft onder meer les gehad
van Poppe Damave en Willy van
Haard en zij nam enkele jaren
privélessen bij een aquarellist
in Den Haag. Inmiddels heeft zij
echter een geheel eigen stijl ontwikkeld. Opvallend hierbij is het
spelen met kleuren in de achtergrond, maar ook de perfecte afwerking van de aquarellen. Willemien geeft zelf ook aquarellessen en workshops en exposeerde reeds diverse malen in Haarlem en omgeving.

Vliegend strandhuisje
Santpoort-Noord - Maandagochtend acht uur werd het
nieuw, door drie gebroeders
Laan, gebouwde strandhuis vanuit een achtertuin in SantpoortNoord de lucht in gehesen.
Nadat de familie Laan in oktober
2008 hun gezamenlijke strandhuisje totaal had afgebroken
vanwege ouderdom, en hier een
illegaal vuur op het IJmuiderstrand van had gemaakt, waren
zij op zoek naar een plek om een
nieuw huisje te bouwen.
Dit bleek helemaal niet gemakkelijk en uiteindelijk bijna on-

mogelijk. Hun moeder bood uitkomst door aan te bieden dat
het wel bij haar in de achtertuin
mocht. Na drie maanden intensief klussen, en heel veel koffie en soep van ma Laan, stond
er een prachtig zelf gebouwd
strandhuis. De gehele tuin was
gevuld. Op zes april was het
zover, het huisje werd vervoerd
naar het strand, een indrukwekkende en spannende gebeurtenis. Met behulp van een enorme
kraan, een vrachtwagen en konvooi exceptioneel werd de klus
probleemloos geklaard.

Kledingverkoop VAT ‘71
Vlaams dubbelprogramma
IJmuiden – Op donderdag 16
april is er in het Witte Theater
vanaf 20.30 uur een Vlaams dubbelprogramma. Een avond met
theater, Belgisch bier, een interactieve jukebox en veel meer.
Op deze avond twee voorstellingen: ‘Edward 2’ en ‘Theo, oftewel
een opgejaagd exemplaar van de
mensensoort’. In beide voorstellingen staat een man centraal
die niet om kan gaan met de
grote hoeveelheid beelden die
door zijn hoofd razen. Beleef een
Vlaamse avond waarin de theatrale gekte tegenover de gastvrijheid zal staan en de zachte
taal tegenover de uitbundigheid.
Vlaams Brood is een initiatief van
de theatermakers Elsa May Averill, Tijs Huys en Pepijn Smit.

Open dag
Rooswijk

Velsen-Noord – Zaterdag 18
april houdt sportpark Rooswijk in
Velsen-Noord (naast ingang Corus) een open dag van 11.00 tot
16.00 uur. Bijna alle verenigingen
en organisaties van het sportpark hebben afgesproken om de
deuren open te zetten en te laten
zien welke mogelijkheden er op
het park zijn om de vrije tijd nuttig of sportief te besteden.

IJmuiden – Zaterdag 18 april
is er van 12.00 tot 16.00 uur een
kledingverkoop van VAT ’71. Dit
vindt plaats in een garage direct achter de Hema. Wie de pijlen volgt, komt er vanzelf. Het revuegezelschap heeft de zolder
weer eens opgeruimd en dat leverde veel op. Elke voorstelling
van VAT ’71 bestaat uit veel verkleedpartijen en voor elke nieuwe revue wordt weer nieuwe kleding gemaakt. De zolder was wel
erg vol, oud moest plaats maken voor nieuw. Er is werkelijk
van alles in de verkoop. Cocktailjurken, avondjurken, bontjassen in alle soorten en maten
vanaf tien euro. Elvispakken mogen voor 7,50 euro weg, heren-

pantalons en overhemden zijn er
vanaf twee euro. Verder zijn er
veel accessoires zoals kettingen,
oorbellen en hoedjes vanaf tien
eurocent. Alles wordt overzichtelijk opgehangen en uitgestald
zodat de mensen goed kunnen
zien of er iets van zijn of haar gading bij is. Wellicht leuk voor andere toneelverenigingen die op
zoek zijn naar iets speciaals, ook
leuk voor de verkleedkist thuis of
in de klas. Er is ook kleding bij
die geschikt is voor vossenjachten of themafeesten. Zaterdag
18 april dus, van 12.00 tot 16.00
uur, in een garage aan de Tussengang, grenzend aan het Velserduinplein. Meer informatie bij
Monique via 0255 536568

Kinderboerderij
zoekt vrijwilligers
Velsen-Noord - Kinderboerderij De Rietvink in Velsen-Noord is
op zoek naar enkele gemotiveerde vrijwilligers.
Zo zoeken zij iemand die samen
met de huidige beheerster verantwoordelijk wil zijn voor het
reilen en zeilen van de boerderij en de begeleiding van vrijwilligers en stagiaires.
Voor deze taak zoeken zij iemand die enkele dagdelen per
week beschikbaar is, iemand
die verantwoordelijkheid durft
te nemen en goed met dieren en
mensen om kan gaan.
Voor deze verantwoordelijke

taak ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.
Daarnaast zoeken zij iemand die
kennis over de omgang van kinderen met dieren heeft, die geduldig is en graag leuke activiteiten voor de kinderen in de kinderboerderij organiseert in samenwerking met de kinderwerkster van het naastgelegen buurtcentrum.
Voor deze taak bent u op woensdag- en/of zondagmiddag beschikbaar.
Meer informatie: mevrouw Jos
Bisschop, buurtcentrum De Mel,
telefoon 0251-210050.
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Projecten Les Halles en
de Delta vorderen snel

Slachtoffer
babbeltruc
IJmuiden - Een 79-jarige dame,
woonachtig aan de Kortenaerstraat is vorige week donderdag
omstreeks 21.00 uur slachtoffer
geworden van een babbeltruc.
Rond die tijd belden twee jonge vrouwen aan met de vraag of
zij met het slachtoffer mochten
praten over de oorlog voor een
schoolproject. De vrouwen verlieten na enige tijd de woning,
met de bankpas van het slachtoffer, die zij hadden weggenomen.
Korte tijd later werd de bejaarde
dame gebeld met de mededeling
dat haar bankpas was gevonden. Op slinkse wijze wist de beller de pincode van het slachtoffer te ontfutselen. Uiteindelijk is
een bedrag van honderden euro’s van de rekening van de gedupeerde opgenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek en
waarschuwt geen vreemde mensen binnen te laten. Daarnaast
hoeft u nooit, aan niemand, uw
pincode te geven! Banken of de
politie zullen u nooit om uw pincode vragen

Gewond na
mishandeling
IJmuiden - Woensdag omstreeks 21.00 uur vond er in de
voetbalkooi aan de Lagersstraat
een vechtpartij plaats tussen
twee jongens. Eén van hen, een
14-jarige jongen uit IJmuiden,
is door de politie aangehouden.
Het slachtoffer is een 15-jarige
plaatsgenoot. Hij moest met diverse verwondingen naar een
ziekenhuis. Het tweetal had eerst
woorden met elkaar. Dit mondde
uit in schoppen en slaan door de
verdachte. De 15-jarige jongen
liep letsel in zijn gezicht op. De
verdachte moest de nacht in de
cel doorbrengen. Hij krijgt een
proces-verbaal.

Glynor Plet
meest waardevolle speler
Velsen-Zuid - Wat we nog wel
eens vergeten is dat Glynor, uiteraard ook dankzij zijn collega’s, op dit moment de meest
waardevolle speler in de Jupiler League is. Plet staat samen
met Koç met 18 doelpunten op
de gedeelde tweede plaats in het
topscorer klassement. Daarnaast
staat hij met 7 assists gedeeld
derde in het assists klassement.
Koç (6) en Calabro (8) staan beduidend lager.
In het klassement van de meest
waardevolle speler staat Plet eerste met 25 punten.
Calabro staat tweede met 23
punten en Koç staat derde met
22 punten. Via www.jupilerleague.nl kunt u nog eens genieten van alle 18 doelpunten van
Glynor Plet.

Koopmans al jaren
een begrip in de regio
Beverwijk - Werken in een
schone en nette omgeving is van
essentieel belang. Veel bedrijven besteden het schoonmaakwerk uit aan een gespecialiseerd
bedrijf, maar lang niet altijd is
men even tevreden over de geleverde prestaties. Bent u zelf op
zoek naar een betrouwbare partner voor de levering van schoonmaakdiensten? Dan is een gesprek met Koopmans Bedrijfsdiensten de moeite waard. Met
26 jaar ervaring in de branche
kennen de medewerkers van dit
regionaal opererende bedrijf het
vak van schoonmaken als geen
ander.
De naam Koopmans Bedrijfsdiensten is in de loop der jaren
een begrip geworden bij veel ondernemers in de meest uiteenlopende branches. Het bedrijf levert naast schoonmaakdiensten
ook een groot aantal facilitaire
diensten ter ondersteuning van
het bedrijfsproces van opdrachtgevers. Te denken valt aan een
telefonist, receptionist, conciërge, chauffeur of koerier, maar
ook een klusjesman, een keukenassistent of een toezichthouder.
Het schoonmaakwerk vormt de
belangrijkste en ook de oudste
vorm van dienstverlening in de
geschiedenis van dit bedrijf. De
kracht van Koopmans Bedrijfsdiensten ligt met name in het
feit dat men beter dan gemiddeld in staat is om de juiste me-

dewerker voor de aangeboden
opdracht te plaatsen. ,,Een medewerker moet goed passen in
het milieu van de klant’’, weet directeur Jobs Hofsté. ,,Ongeveer
70% van onze schoonmaakactiviteiten vinden plaats bij zorgverlenende bedrijven. Dat is een
branche waarbij het belangrijk is dat medewerkers affiniteit hebben met de cliënten van
de opdrachtgever.’’ Een zorgvuldige selectieprocedure, waarbij het persoonlijke gesprek een
belangrijke plaats inneemt, gaat
aan de plaatsing vooraf. ,,Bovendien loopt een nieuwe medewerker altijd eerst met een ervaren collega mee voordat hij of zij
zelfstandig aan het werk gaat bij
de klant’’, aldus Hofsté.
Bedrijven en andere opdrachtgevers werken dezer dagen veelal op basis van overeenkomsten
die in economisch betere tijden
zijn afgesloten. Als opdrachtgevers zich genoodzaakt voelen
om te bezuinigen en overeenkomsten aan te passen, dan willen wij graag meedenken om samen tot een passende oplossing
te komen.’’
Koopmans Bedrijfsdiensten is
aangesloten bij de VSR, een onafhankelijk platform gericht op
onderzoek en professionalisering
van schoonmaakonderhoud.
Koopmans
Bedrijfsdiensten,
Meerstraat 46 in Beverwijk, telefoon 0251-271217. Zie ook www.
koopmansbedrijfsdiensten.nl.

IJmuiden – In de zogenoemde IJmuider Delta, het voormalige braakliggende stuk land tussen de Halkade, het Stationsplein en de Julianabrug, verrijst
een prachtig stukje nieuw OudIJmuiden. Er is in die omgeving
een tijd lang niets gebeurd, maar
met dit project wordt IJmuiden
echt op de kaart gezet. De plannen lagen al vijftien jaar in de
kast, het duurde langer dan verwacht voordat het in samenwerking met Zeehaven IJmuiden gerealiseerd kon worden. Makelaar
Rudolf Janus en aannemer Klaas
Stolk geven
een rondleiding en zij raken gaandeweg
steeds
enthousiaster. Met recht,
want het is
ook wel iets
om trots op te
zijn.
De bouw verloopt in vier
fases, is heel
modern qua
opzet
en
structuur en
er geldt een
prima vestigingsbeleid.
De
bereikbaarheid
is
goed, er zal straks op de hoogte van de Julianabrug een ontsluiting naar het gebied worden aangelegd. Via een parkmanagement zijn allerlei afspraken
over het beleid bindend vastgelegd bij de notaris en er komen
eigen parkeerplaatsen. Het project Les Halles aan de Havenkade is al gereed. Een dubbele rij
bedrijfunits, achter de karakteristieke gevels gaat verrassend veel
ruimte schuil. Het is de bedoeling dat hier een versstraat komt,
zoals onder andere een bakker
en een slager. Ook voor horeca
zijn er mogelijkheden. De units
aan de Halkade zien nu nog uit
op de oude vishal. Als deze eer-

daags wordt gesloopt, dan is er
definitief zicht op de haven en
vissersvloot. Een aanlegsteiger
voor dagjesmensen die een bezoekje willen brengen behoort
ook tot de mogelijkheden.
Binnenkort zal er eindelijk begonnen worden met de sloop
van het oude pand van Henk
Schoorl, dit detoneert nu echt.
Er komt een nieuw visrestaurant
voor terug. Daarnaast komt een
groot plein, met gezellige terrasjes. Tegenover de visafslag komt
naar alle waarschijnlijkheid een
parkeergarage, waar ook bijvoorbeeld
bezoekers
van restaurant Augusta
en het Thalia
Theater van
kunnen profiteren. Achter Les Halles
zijn de eerste contouren
van De Delta
al zichtbaar.
Het restaurant
waar Christine Jumelet de
scepter gaat
zwaaien nadert zijn voltooiing, daarnaast
komt
een
Grand
Café en dan verschijnt Zebra
Uitzendbureau. Ook de NVB, de
Nederlandse Beveiligingsdienst,
zal er een bedrijfsruimte krijgen.
Deze bebouwing zal doorlopen
tot vlak voor de Julianabrug en is
bestemd voor schone bedrijven.
Het hele gebied krijgt een geweldige uitstraling en heeft beslist potentie. Vanaf 9 april is er
een infopoint geopend in Les
Halles aan de Halkade. Dit zal elke donderdag van 19.00 tot 21.00
uur en op zaterdag van 10.00 tot
13.00 uur geopend zijn.
Wie belangstelling heeft of informatie wil, kan daar rustig eens
geheel vrijblijvend naar binnen
lopen.

Open dag bij schoonheidscentrum Annabelle
IJmuiden - Donderdag 16 april
van 14.00 tot 20.30 introduceert
Schoonheidscentrum Annabelle
de nieuwste technieken op het
gebied van huidverbetering en
anti-aging. Onder supervisie van
een specialist zal ieder uur een
demonstratie van deze nieuwste behandelmethodes plaatsvinden.
Op de open dag zullen onder andere Microneedling, Mesotherapie en Chemibrasion en de nieuwe productlijn Nimue en Aesthetic World uitgebreid gedemonstreerd en toegelicht worden. Vanaf 14.00 uur zal er ieder

uur een andere behandelmethode of product aan bod komen.
Deze dag zal het team van Annabelle voor u klaar staan om onder het genot van een hapje en
een drankje al uw vragen te beantwoorden. Alleen op de open
dag kunt u een afspraak maken voor de nieuwe behandelingen voor een kennismakingsprijs! Graag tot ziens op donderdag 16 april
Schoonheidscentrum Annabelle, Zeewijkplein 33 in IJmuiden,
telefoon 0255-512 478. Zie ook
www.schoonheidscentrum-annabelle.nl.
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Terras bij Coffee Club
IJmuiden – Vorige week was het
heerlijk terrasjesweer. Toevallig
had Huub Damen, eigenaar van
de Coffee Club in de Velserhof,
net een nieuw terras neergezet.
Nieuwe tafels en stoelen en de
verrijdbare schotten, die eerst in
de hal stonden, zorgen er voor
dat de mensen beschut zitten.
Het terras zat direct vol met mensen die heerlijk in het zonnetje
van een kopje koffie met wat lekkers erbij genoten. Er staan nu
acht tafels en er zijn 34 zitplaat-

sen, dat gaat uitgebreid worden
naar 40. En aan de andere kant is
er nog steeds het overdekte terras, dat verwarmd kan worden.
Bezoekers kunnen dus alle kanten op, bij de Coffee Club.
De verbouwing is net klaar, het
is binnen erg mooi geworden. De
Coffee Club is een bezoekje dus
zeker waard, binnen of buiten op
het nieuwe terras. Helemaal als
u de bon voor een gratis kopje
koffie meeneemt, die wekelijks
in deze krant staat.

Gall & Gall 125 jaar
laat de kurken knallen
Velsen - Gall & Gall bestaat
maar liefst 125 jaar. En dat wordt
gevierd. Vanaf begin april zijn de
Gall & Gall drankenspeciaalzaken aan het Plein’45 te IJmuiden,
Hagelingerweg te SantpoortNoord en aan de Gallepromenade te Velserbroek van top tot
teen in een jubileumjasje gestoken.
,,Inderdaad is het tijd voor een
feestje, want we zijn erg trots
op deze mijlpaal”,
zeggen
Gall & Gall franchisenemers Albert, Thea en Richard van Setten
en Marcel Graaman. ,,Bij een jubileum horen cadeau’s. Daarom
ontvangen
de
eerste 125 klanten op zaterdag
11 april een speciale
jubileum
‘dropstop’, waarmee druppelende
wijnflessen
voorgoed tot het
verleden behoren.”
Verder heeft Gall & Gall talloze
mooie jubileumaanbiedingen en
acties in petto. ,,We laten de kurken knallen, dus mijn advies is
de Gall & Gall huis aan huis folder goed in de gaten te houden.
Daarin is ook de Proost & Win
prijsvraag te vinden. Deel het
mooiste, gekste, beste of meest
ontroerende proostmoment met

Gall & Gall en win één van de
125 prijzen.” Kortom, als het aan
Albert, Thea, Richard en Marcel ligt, zal het 125-jarig jubileum van Gall & Gall in Velsen niet
ongemerkt voorbij gaan.
In 1884 begon weduwe Maria
Gall een drankenzaak op de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam.
Daarmee stond deze stoere ‘zakenvrouw avant la lettre’ aan de
wieg van het huidige Gall & Gall.
Ze hield er 21ste
eeuwse
openingstijden op
na. Zeven dagen per week
van 8.00 uur tot
20.00 uur. Onder de kurk had
ze een assortiment van ‘fijne dubbele likeuren, genever,
echte Fransche
Cognacs, Geheel zuivere Limonade Siropen
en Punch Siroop van onberispelijke qualiteit’. En bestellingen werden
per bakfiets bezorgd. ‘Geen order te groot, geen order te klein,
geen order te ver’, was het motto
van Maria Gall. En dat is na 125
jaar nog steeds van toepassing.
Want met meer dan 530 winkels
is Gall & Gall inmiddels marktleider in Nederland. Voldoende
aanleiding dus om dit bijzondere jubileum te vieren.

Velsen - Het Coöperatiefonds
van Rabobank Velsen en Om
streken heeft onlangs de binnengekomen verzoeken van het
eerste kwartaal 2009 beoordeeld. Het Ceciliakoor ontvangt
een bijdrage voor afneembare
stoelkussens wat heel wat ongemak van het zitten op nare harde stoelen weg zal nemen. Stichting Pieter Vermeulen Museum
krijgt geld voor één leskist voor
erfgoededucatie voor groep 6
t/m 8 van het basisonderwijs in
Velserbroek. In een leskist zitten o.a. archeologische vondsten of replica’s, foto’s, kaartmateriaal, opdrachtbladen en een
fiets- of wandelroute. Stichting
RC de Ruimte kan een bijdrage tegemoet zien voor het fotoproject ‘Bij een ander thuis’. Dit
project van middelbare scholieren en professionele fotografen uit Velsen staat voor een positieve beeldvorming en begrip
voor andere culturen. Jongerencentrum de Koe krijgt geld voor
een sport- en spelmiddag voor
hangjongeren en volwassenen
op 9 mei aanstaande. Met deze activiteit wordt aangetoond
dat jongeren in staat zijn om niet
alleen overlast te geven, maar
ook om samen te werken, initiatieven te ontplooien en zich in
te zetten voor de wijk. VVH/Velserbroek ontvangt een bijdrage
voor de aanschaf van een viertal
sport- en/of speltoestellen na in
juni 2008 te zijn geconfronteerd
met een brand. Zeekadettenkorps IJmond kan geld tegemoet
zien voor een onderbouw van de
generator in de machinekamer
en de daarbij behorende bekabeling zodat het schip ‘de Breukelszoon’ goed vaarbaar wordt.
IJmuider Stichting Zee- en Havenmuseum ontvangt een bijdrage voor het wijzigen en aanbrengen van boekenrekken in hun
museumbibliotheek. De vloer
dreigde namelijk door te zakken
bij de huidige opstelling. Harddraverijvereniging
Santpoort
krijgt geld voor het organiseren
van extra evenementen in hun
250ste jubileumjaar. De Velser
Omroep Stichting ontvangt een
bijdrage om het mogelijk te maken dat ze in de loop van 2009
met Seaport TV digitaal kunnen
uitzenden. Hiermee wordt hun
bereik vergroot van 65.000 naar
ongeveer 400.000 aansluitingen.
Tevens komt hierdoor hun maatschappelijke functie, informatievoorziening aan de bewoners
van Velsen, beter tot zijn recht.
Heeft u een project dat in aanmerking komt voor het Coöperatiefonds? Kijk dan voor het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/velsen of stuur een mail
naar communicatie@velsen.rabobank.nl. Bellen kan natuurlijk
ook: (023) 513 3715. De eerstvolgende vergadering van de Commissie van Aanbeveling is 25 juni. De aanvragen moeten uiterlijk 14 dagen voor de vergadering binnen zijn bij de bank.

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Fuchsia’s bloeien
Santpoort-Noord - Vaak wordt
gedacht dat fuchsia’s graag in
de volle zon groeien, er zijn juist
geen betere bloeiende planten dan fuchsia’s voor een beschaduwde plek. Fuchsia’s hebben aan een paar uur zon per
dag genoeg. Op zo’n plek zullen ze van juni tot ver in de herfst
enorm rijk bloeien.
Fuchsia’s zijn in bijna iedere vorm
te kweken of te snoeien. Ze kunnen hangen of rechtop groeien,
ze zijn er in piramidevorm en als
stamboompje. Sommige krijgen
kolossale afmetingen en vormen
dan geweldige kuipplanten, bezaaid met bloemen, andere blijven klein en passen perfect in
een hanging basket.
Er is een enorme variatie aan
fuchsiasoorten. De bloemen
zijn per soort weer anders en
ook de kleurenvariatie is fantastisch: alle tinten roze, rood, lila,
paars, blauw, crème en wit. En
dat ook nog vaak in combinaties.
De bloeirijkdom van de planten
is onovertroffen. Eigenlijk maakt
pas de vorst in het late najaar er
een eind aan. Er zijn ook winterharde fuchsia’s (o.a. Fuchsia magellanica).
Zet of hang fuchsia’s het liefst

op plekken in de halfschaduw.
Plant in gewone potgrond. Geef
om de dag water. Fuchsia’s hebben een hekel aan ‘natte voeten’.
Geef eenmaal per week vloeibare voeding voor bloeiende planten in het gietwater. Plant Fuchsia’s elk jaar opnieuw in verse
potgrond. Let tijdens de groei
op aantasting door bladluizen
en spintmijten. Fuchsia’s hebben
overigens weinig last van ziekten.
Fuchsia’s kunnen overwinteren.
Dat kan zelfs in het donker, op
een koele plek. Snoei de planten
eerst fors terug (ook bij stamboompjes). Op een donkere plek
zullen de planten al hun bladeren verliezen; geef dan ook geen
water. Vanaf februari lopen ze
weer uit. Ga dan weer water geven en zet ze in het licht. In mei
mogen ze weer naar buiten.
Je krijgt rijk vertakte kronen en
struikjes door nieuwe scheuten een paar keer tot boven het
derde blad te toppen. Laat hangende scheuten met rust. Geef
stamvormen een stok als steun,
dan groeien ze niet krom naar
het licht.
Kijk voor meer informatie op
www.groenrijk.nl.

Voorjaar bij Jacky Hart
IJmuiden – Vorige week vond
onder grote belangstelling de
modeshow voor het nieuwe seizoen plaats bij Jacky Hart aan de
Kennemerlaan. Daar was zoveel
leuks te zien, men krijgt vanzelf zin in de zomer. De collectie is heel divers. Veel kleur, zoals
paars en cyclaam. Maar ook rustige kleuren doen het goed, zoals
zandkleur. De zomerjurken zijn
heel apart en voor elk wat wils.
De combinatie jurk met legging
zet ook dit seizoen door. Er zijn
stoere zomerlaarzen, maar ook
lekker makkelijke instapschoenen. Veel lekker wijde en daar-

door makkelijk draagbare wijde tunieken, die mooi combineren met een zomerse broek maar
ook met een rok. Grappig was,
dat veel details uit het verleden
terugkeren. Zo werd de ballonrok weer gezien, de Indiajurk en
ook de vleermuismouwen zijn
terug in het modebeeld. Als je
maar lang genoeg iets in de kast
laat hangen, dan komt het vanzelf wel weer in de mode. Er liepen dit keer ook modellen mee
met een iets grotere maat en zij
lieten zien, dat ook dames met
maar 44 en 46 prima kunnen slagen bij Jacky Hart.
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Dieren van
marsepein
Driehuis – Afgelopen weekeinde vond het jaarlijkse museumweekend plaats. Alle musea waren gratis toegankelijk en er waren diverse leuke activiteiten.
Het thema was: ‘Laat je verleiden
door een museumstuk’. Het Pieter Vermeulen Museum was daar
op ingesprongen door de collectie opgezette dieren centraal te
stellen. Daaronder hebben de
jonge bezoekers een aantal favorieten, zoals de zeehond, het
konijn, de egel en de uil. Zaterdag en zondag konden de kinderen deze dieren namaken
door ze te boetseren van marsepein, onder leiding van Desiree
Schot. Zij maakt in het dagelijkse leven feestelijke verjaardagstaarten en werkt veel met marsepein. Zaterdagmiddag werd
net de laatste hand gelegd aan
een egeltje. Gina (7) tekent met
een prikpen met uiterste precisie
twee neusgaatjes. ,,Wat heb je
die ogen mooi gedaan. Helemaal
met wenkbrauwen en wimpers’’,
zegt Desiree. ,,Ze heeft ook mascara op’’, vertelt Gina. De vaders,

moeders en grootouders zitten
gezellig ook te knutselen. ,,Bij
het volgende dier kunnen jullie
de kinderen misschien even helpen, want die is een stuk moeilijke’’, zegt Desiree. Het wordt een
zeehond. Met een tandenstoker
wordt de staart gemaakt en de
nageltjes op de poten getekend.
Sophie (4) kijkt toe hoe haar vader aan het werk is, Poseidon (5)
wordt geholpen door zijn oma en
Gina doet vreselijk haar best onder het toeziend oog van haar
moeder: ,,Ik kan het alleen, want
ik ben al zeven.’’
Als de dieren van marsepein
klaar zijn, gaan ze in een cellofaan met een mooie strik er omheen. ,,Ik wil hem maandag aan
mijn juf laten zien’’, zegt Sophie.
,,Als ze verpakt zijn, dan blijven
ze een half jaar goed. Daarna
worden ze keihard’’, zegt Desiree. De kinderen gaan hun handen wassen, want die zijn kleverig geworden van het kneden
met marsepein. Poseidon heeft
moeite om zijn mooi verpakte
beesten in de steek te laten. ,,Ga
jij je handen maar wassen, dan
pas ik wel op je dieren’’, zegt zijn

Raadslid zwaait na 23 jaar af

Zwan Hutten neemt
afscheid van politiek
Velsen - Na 23 jaar heeft
Zwan Hutten, raadslid voor de
VVD, afscheid genomen van
de politiek.

Tender College danst
IJmuiden – Donderdag was er
een danspresentatie in het Witte
Theater. Leerlingen uit het tweede jaar van het Tender College lieten aan eersteklassers zien
wat ze geleerd hadden tijdens de
workshops salsa, breakdance en
streetdance.
Vorig jaar werd dans als nieuwe
leerlijn geïntroduceerd. De leerlingen maakten kennis met allerlei dansvormen. In het tweede jaar kozen de leerlingen een
bepaalde dansvorm uit en gingen zij zich daar verder in bekwamen. ,,Vooral de jongens waren in het begin wat huiverig.
Wat de boer niet kent, dat eet hij
niet’’, vertelt lerares Christel Bulten, die samen met collega Ruud
Kuipers en Saskia Vroom van ’t
Platform te Heemskerk tekende
voor de organisatie. ,,Maar als
ze eenmaal de drempel over zijn,
dan worden ze wel enthousiast
en krijgen ze er lol in. Dit is een
mooie combinatie van bewegen
en cultuur.’’
Hoewel de leerlingen naar de

presentatie toe gewerkt hebben, vinden ze het best wel eng
en zijn ze behoorlijk zenuwachtig. ,,Ik heb buikpijn, ik denk dat
het mijn blindedarm is. Ik kan zo
echt niet dansen’’, zegt een leerling tegen Christel. ,,Joh, gooi
je straks helemaal in de muziek, probeer het tenminste. Misschien dat het dan vanzelf over
gaat. Het kunnen ook de zenuwen zijn, waar je last van hebt’’,
aldus Christel.
Er is een apart optreden van
een groep meiden uit het eerste
jaar, zij gaan buikdansen. Twee
jongens, ook eerstejaars, gaan
breakdansen. ,,Zij vonden het zo
leuk en wilden heel graag ook
meedoen. Stoer van ze, hoor’’,
vertelt Christel.
Als iedereen in de zaal zit, begint het. De beats dreunen uit
de boxen en de jongeren swingen, bewonderend gadegeslagen door het publiek. Langzaam
zakken de zenuwen en ontdekken de leerlingen: optreden is
gewoon vet gaaf. (Carla Zwart)

Na afloop van de raadsvergadering sprak de huidige voorzitter van de VVD, Beryl Dreijer,
lovende woorden over zowel de
persoon Hutten als over zijn inzet voor de partij en voor de gemeente Velsen. Ook burgemeester Cammaert sloot zich hierbij aan en refereerde tevens aan
de vele extra werkzaamheden
die de heer Hutten de afgelopen
jaren op zich heeft genomen.
Zo bekleedde hij het voorzitterschap van diverse commissies
en was hij van 2004 tot en met
2007 plaatsvervangend voorzitter
van de raad.
Na zijn toespraak ontving Zwan

Hutten uit handen van Burgemeester Cammaert een Koninklijke onderscheiding wat gebruikelijk is als iemand langer dan
twaalf jaar in een gemeenteraad
zit. Maar tevens kon Cammaert
mededelen dat er nog een verrassing in de pen zat, namelijk
de erepenning van de gemeente
Velsen waarbij ook de naam van
Zwan Hutten zal worden aangetekend in het speciale register
van burgemeesters en wethouders, het ‘ereboek der gemeente’.
Na afloop van de raadsvergadering was er nog een receptie door de gemeente georganiseerd in de Burgerzaal waar familie, vrienden, raadsleden en
belangstellenden in een ongedwongen sfeer nog even konden
napraten. (Joop Waijenberg)

Eigenwijs overtuigt met ‘Lady Pirates’
IJmuiden - Afgelopen vrijdag en zaterdag was Eigenwijs Musicalkids Velsen in
de Stadsschouwburg te zien
met de musical The Lady Pirates of Captain Bree. Regie
was van Marja Lindhout, muzikale leiding van Olaf Windey en choreografie van Patty Broeske.
Het publiek ziet het leven aan
boord van de Kayla May, het
schip van de rijke Madam Lodewijks (Liesbeth Hammerstein).
Als kapitein Jennings (Samir
Mellabi) met zijn verrekijker een
groep piraten in het vizier krijgt
en daar melding van maakt,
vlucht de bemanning en springt
van boord. Besloten wordt, dat
de groep gevangenen dan maar
voor bemanning moet doorgaan.
Samuel (Thomas Nichting), de
neef van Madam Lodewijks,
wordt in meisjeskleren gehesen.
Hierdoor zijn de overlevingskansen groter. Dan wordt het schip
geënterd door de groep vrou-

welijke piraten onder leiding van
Captain Bree. (Frederique van
Muiswinkel). Hierna volgt een
hele reeks ontwikkelingen, van
commentaar voorzien door professor Biemans (Matthijs Kuiper). Julia (Marit Ras), het nichtje van Madam Lodewijks, sluit
zich bij de piraten aan. Er wordt
iemand in een sloep naar de wal
gestuurd, om losgeld te eisen. In
plaats daarvan waarschuwt hij
de marine.
Als die in aantocht is, is iedereen in paniek. Captain Bree besluit haar leven te geven, om zo
die van haar piraten te sparen.
Dat wil kapitein Jennings niet,
die inmiddels verliefd op haar is
geworden. Ze besluiten het gevecht aan te gaan en dat wordt
gewonnen: de marine slaat op
de vlucht.
De meeste grote rollen waren
een typetje, dat lekker uitvergroot neergezet kon worden. Dit
ging de spelers heel goed af, het
zorgde voor komische momenten. Frederique van Muiswinkel

vormde hierin een uitzondering.
Zij speelde heel naturel, ze was
gewoon Captain Bree.
De musical had heel aparte muziek, er werd goed verstaanbaar
gezongen. Het decor verdient
een groot compliment, er stond
een heus schip op het toneel.

Maar het enthousiasme van alle spelers spande de kroon. Zij
stonden te stralen en hadden
er veel plezier in, waardoor het
publiek extra genoot van deze meer dan geslaagde voorstelling. (tekst: Carla Zwart, foto:
Marcel Riemer)
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Aanhouders
bij Ter Horst

Jason Michel kampioen
Regio - Jason Michel (11) is
zondag Noord-Hollands kampioen judo geworden bij de Bpupillen tot 12 jaar in de -50 kg.
door al zijn tegenstanders met
ippon te verslaan.
Hiervoor won hij ook zijn vier
partijen met ippon tijdens de
voorrondes die een week geleden in Nieuw Vennep werden
gehouden.
Jason, in 2005 begonnen met
judo bij ABC kops in IJmuiden,
ging op advies eind 2006 naar
Ben Rietdijksport in de Velserbroek, alwaar hij zich volledig
kon richten op het wedstrijd judo, met als resultaat dat hij in

2007 ook al Noord-Hollands
kampioen werd, maar dan bij
de A pupillen tot 10 jaar. In deze korte tijd wist hij door inzicht,
kracht en veel trainen zich op te
werken van een witte naar een
blauwe band met in de toekomst
zicht op een bruine band.
Zowel Jos Kops als Ben Rietdijk
zien in Jason een veelbelovend
talent met vele mogelijkheden
en potentie voor de toekomst.
Jason zelf wil volgend jaar in de
-15 jaar, hoe zwaar het ook zal
worden, proberen op het podium
te komen en wie weet hoe ver hij
het nog zal schoppen in de toekomst, als hij doorgaat zoals nu.

Strawberries wint
voor derde keer op rij
Velsen - De dames van Strawberries hebben afgelopen zondag met 3-1 gewonnen van AMVJ. Het was voor het team van Simon de Hoog de derde overwinning op rij.
Strawberries kreeg al vroeg in de
wedstrijd een strafcorner te verwerken, maar die werd door de
alerte Renske van Driel onschadelijk gemaakt. In de zesde minuut werd Strawberries toch op
een 0-1 achterstand gezet nadat
AMVJ scoorde vanuit een vrije
slag. Daarna kwam Strawberries
beter in de wedstrijd en in de
tweede fase van de eerste helft
speelde het dominant. Er werden
diverse kansen gecreëerd, maar
aanvankelijk leidde dat nog niet
tot een doelpunt. Eerst zag Madelon Wientjes haar direct ingeslagen strafcorner naast het doel
gaan, kort daarop was Noortje
Visser dicht bij een velddoelpunt
en even later ging een felle slag
van Sandra van Wetering via een
speelster naast. De tweede strafcorner werd tot twee keer toe
geneutraliseerd door AMVJ en
de derde strafcorner werd in een
fraaie variant bezorgd bij Sanne
Fuijkschot, maar de bal belandde uiteindelijk op de paal. Bij de
vierde strafcorner was het wel
prijs voor Strawberries. De variant werd in eerste instantie nog
gered, maar Marlieke Bruntink
liet in tweede instantie met een
diagonale slag de defensie van

AMVJ volledig kansloos: 1-1. In
de slotfase van de eerste helft
was er een prachtige aanval van
Strawberries te bewonderen met
als eindstation Lisa Letschert,
die met een gerichte harde slag
scoorde op aangeven van Merle
Stevens: 2-1
Ongeveer vijf minuten na rust
zorgde Renske van Driel voor
een interceptie en gaf een pass
op Lesha Schellevis die op avontuur ging maar haar actie stierf
in schoonheid. In de vijftigste minuut stopte keepster Lobke Vogt
een strafcornervariant en ongeveer tien minuten voor het einde voorkwam ze een velddoelpunt. Op die verdedigende actie van Strawberries volgde een
uitbraak die zou leiden tot de
bevrijdende 3-1. Het was Merle Stevens die de bal bij Noortje
Visser bezorgde en zij scoorde
het derde doelpunt van de middag. In de slotfase van de wedstrijd waren Ellen Huijink en Daisy Schut nog kansrijk, maar beide kansen werden onschadelijk
gemaakt door de verdediging
van AMVJ.
De dames van Strawberries wonnen dus voor de derde op rij en
spelen nog vijf keer dit seizoen.
Na het Paasweekend staat er
wederom een thuiswedstrijd op
het programma. Op zondag 19
april komt het hooggeklasseerde Phoenix uit Zeist op bezoek in
Driehuis. (WB)

IJmuiden - Het wedstrijddans
seizoen loopt langzaam ten einde. Echter nog niet voor Ton
Jonkman met Wilma Overeem
en voor Tom Mantje en Naomi
Ebbeling.
Zij deden het afgelopen weekeinde mee aan een landelijke
wedstrijd van de NADB te Kerkdriel. Ton en Wilma bij de senioren 1C klasse en Tom en Naomi
bij de debutanten 4 klasse.
Ton en Wilma kwamen via de
tweede ronde in de halve finale
en haalden helaas niet de finale.
Kijkend naar hun concurrenten
vonden zij dit wel terecht.
Voor Tom en Naomi was het
weer een dag met prijzen. Bij de
latin american werden zij vijfde
en behaalden één promotiepunt.
Bij de ballroom kon hun vreugde niet op.
Zij werden kampioen en behaalden maar liefst drie punten voor
promotie naar de debutanten 3
klasse. Eens te meer, blijkt maar
weer dat de aanhouder wint.

Happening
bij VSV

Velserbroek - Het Paasweekend belooft voetbalspektakel
op en rond de velden van VSV
in Velserbroek. Zelfs uit Drenthe komen de tegenstanders om
tijdens het traditionele Leida de
Groote-toernooi mee te kunnen
spelen.
Zaterdag 11 april om 09.00 uur
trapt de MD1 van VSV af. Het
middagprogramma wordt rond
13.30 uur voort gezet door de
MC1 van VSV. Met het programma op zondag 12 april vanaf 09.30 uur is er ook vanuit de
regio voldoende animo met sterke afvaardigingen van bekende verenigingen. Aan te moedigen teams zoals Velsen MB1,
Alliance MB1, Diemen MB1 en
Abcoude MB1. Afgewisseld per
half uur, spelen ook de MA1 van
VSV hun wedstrijden in het toernooi tegen onder andere Alliance MA1, Alcmaria Vitrix, Abcoude, Groeneweg en Zoetermeer
MA1.
Kortom, het programma is zeker
de moeite waard.

Klaverjasclub
Stormvogels

IJmuiden – Afgelopen vrijdag
waren er negen tafels bezet.
De hoofdprijs in de loterij, een
boodschappenmand, ging naar
mevrouw J. Kossen. De marsenprijs was met vier marsen voor
mevrouw O. Kooijman.
Vrijdag 10 april om 20.00 uur is
iedereen weer van harte welkom
in de kantine van IJVV Stormvogels aan de Zuiderkruisstraat. De
hoofdprijs in de loterij is dan wederom een boodschappenmand.
Informatie: Henk Retz via 0634040940 of hj.retz@quicknet.nl.
Zie ook ww.kjv-stormvogels.nl.

Klootschietjournaal
met voorjaarstoernooi
Velsen-Zuid – Zaterdag 4 april
was er gewoon gooien voor de
klootschieters van sportvereniging Full Speed en dat op de normale route in Spaarnwoude. Drie
teams van drie spelers en een
van vier maakten alles compleet.
Team 4 met Nico, Ton en Harm
werd eerste met 68 schoten en
27 meter. Team 2 met Ina, Jan St.
en Elly werd tweede met 70–31.
Team 1 met Dirk, Sonja, Bertus,
Bianca werd derde met 82–27. En
team 3 met Willem Kr. Lia, Dries,
werden vierde met 86–33.
Zondag 5 april was er het open
voorjaars
klootschiettoernooi.
Het weer en de stemming waren
grandioos, zoals elk jaar. Er waren
acht teams van familie of kennissen, met in elk team een klootschieter van de vereniging. Onderweg was nog voor een pauze en een drankje gezorgd op de
koeienroute. Team Henk (zie fo-

to) met Henk, Mascha, Nico en
Els werd eerste met 53 schoten
en 25 meter. Tweede werd team
EHBZ met, Dirk, Bianca, Marjoke en Dave, met 69 schoten en
14 meter. Derde werd team Pover 1 met Dries, Bella, Stephan,
en Willem met 72 schoten en 27
meter. Vierde team werd Jongman2 met 72 -20. Vijfde werd
Pover 2 met 72 –3. Zesde werd
Jongman 1 met 77 –3. Zevende
Schoorl met 81 –15. Achtste Agnes met 101 –12.
De zeer geslaagde dag werd afgesloten met een saladebuffet.
Op de agenda staat zaterdag
11 april Harmroute, het paas-eier toernooi en op zondag 3 mei
de uitwisseling met kegelaars
en jeu de boulers. Bel voor info
met Nico Prins, telefoon 0255518648 of Dirk Sieraad, telefoon
0255-515602. Zie ook www.svfullspeed.nl.

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

ZATERDAG 11 ApRil
beursbengels-odin’59 (1a)
WvHeDW-Kennemerland (2a)
Jong Holland-IJmuiden (3a)
DZS-Jong Hercules (3a)

- 14.30
- 14.30
- 14.30
- 14.30

ZonDAGAmATEuRs
vuC-aDo’20 (hoofdklasse)

- 17.00

mAAnDAG 13 ApRil
aDo’20 (hoofdklasse)-elinkwijk
Westfriezen-eDo (2a)
vogelenzang-terrasvogels (5F)

- 14.30
- 14.00
- 14.00

ZATERDAGAmATEuRs
odin’49 (1a)-Sportlust’46
Jong Hercules (3a)-asonioa
reiger boys-IJmuiden

- 14.30
- 14.30
- 14.30
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Slotfase problematisch
voor voetballers VSV
Velserbroek - VSV blijft problemen houden om wedstrijden
zonder problemen tot een goed
einde te brengen. Zo ook tegen
SVW waar een zeker lijkende
overwinning wederom in de slotfase werd verspeeld.
SVW was in de beginfase sterker dan VSV. Uit een loopactie
Wijdenbosch ontstond een kans
voor SVW. Maar gelukkig smoorde de bal onder de bilpartij van
doelman Ebbeling.
De omzetting om Jacob op Wijdenbosch te zetten bleek een
gouden greep want vanaf dat
moment kreeg VSV grip op de
wedstrijd. De snelle spitsen van
VSV bezorgden de verdediging
van de Heerhugowaarders veel
werk en het was jammer dat de
eindpass een paar keer net te
hard was om voor kansen te zorgen. Zo werd met 0-0 de rust bereikt.
De tweede helft was van een
minder kaliber maar VSV bleef
moeiteloos op de been tegen
de lange ballen van SVW. Plots
wist de goed doorjagende Alberto van de Bos te profiteren van
een verkeerde terugspeelbal, hij
scoorde uit een moeilijke hoek

de 0-1. Hierna ging SVW alle
ballen hoog in doelmond spelen zonder tot echte mogelijkheden te komen. Tot in de 90e minuut: een lage voorzet werd door
Michiel Spaans verkeerd ingeschat en hij kopte de bal in eigen
doel. Een overtreding binnen de
16-meter leverde SVW een strafschop op.
Het ging er op lijken dat VSV
weer met lege handen achter
zou blijven. Maar gelukkig wist
Ebbeling, ingefluisterd door een
insider, in welke hoek Jan de
Bruijn ging schieten en keerde
hij de strafschop op voortreffelijke wijze.
Westfriezen, Kolping Boys en
VSV staan gedrieën onderaan en
het zal tot het eind van de competitie spannend blijven wie er
direct gaat degraderen of wie
zich mag gaan opmaken voor de
nacompetitie.
VSV 2 gaat onverdroten door
met het behalen van overwinningen. Het paasweekend gaat
waarschijnlijk beslissend worden. Wanneer VSV deze twee
wedstrijden (tegen OFC en Voorland) wint komt men aan de leiding.

Zonnige start
Outdoorseizoen
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag reden de combinaties met
een startkaart van de KNHS de
eerste
outdoor-dressuurwedstrijd van het seizoen op VarioHippique de Groene Heuvel. Het
was voor vele paarden best wel
weer spannend: buiten gebeurt
er zoveel waardoor ze afgeleid
kunnen worden en schrikken.
Bij de pony’s werd in de rubriek
M1-17 Beau Kroonder eerste op
Pippit Morning Mist. De M1-18
werd gewonnen door Kelly. Rona van Klaveren werd met Blitz
eerste in de L4 en 3. De B5 werd
gewonnen door Babet Brinks op
Flash en de B6 door Anna Geldermans op Sacha. In de L1-8
en 7 werd Pauline Leffelaar eerste op Koldenhool’s Alison. In de
L2-13 won Delphine Klopper de
eerste prijs op Orchid’s Jolina en
in de L2-14 won Simone Brans
de eerste prijs op Touch of Beauty. Bij de paarden ging in de ru-

briek B5 de eerste prijs naar Leontien van Leeuwen op Jane. De
B6 werd gewonnen door Didi
Louise Laan op Zanora. In de rubriek L1 werd maar liefst 26 keer
gestart en won Bobby-Jo Diender de eerste prijs in de L9. De
L10 werd gewonnen door Dominique Nolet op Picaro en Antoinette Engberts op Winnetoo. De
L2-13 had als winnaar Carlijn de
Boer op Zodinde H. Ook de L214 werd door Carlijn gewonnen.
Dan de M1-17: er eindigden twee
combinaties op de 1e plaats,
Gonnie van de Kommer op Utticottie en Carlijn de Boer op Wimbledon. Ook de M1-18 werd gewonnen door Carlijn. In de M221 werd Mickeline Claus eerste op Wicked Jaz. In de M2-22
werd Renate Kes eerste op Tyson. Desiree Brandinga won op
Narev de Z1. Valentijn van Weering won op Tripplesschen de
Z2-33 én 34.

Easter Cup bij
Stormvogels

Wintercompetitie
Velserbroek
Velserbroek - Inmiddels hebben in tenniscentrum Velserbroek weer een aantal poules de
wintercompetitie afgesloten.
Afgelopen vrijdagochtend kwamen eerst de dames van poule
3 in actie. De nummers één en
twee gingen de laatste vrijdag in
met een minimaal verschil. Alles
zou dus afhangen van de laatste
wedstrijd.
Achter het glas in de kantine
volgden de overige speelster deze spannende partij. Toen de
eindbel klonk bleek dat beide
koppels evenveel punten hadden. Het verschil in games besliste uiteindelijk wie de winnaars werden. Na de gezellige prijsuitreiking volgde poule 4. Hier was het verschil iets
groter en de winnaar gaat dan
ook volgend jaar een poule hoger spelen. Zondag was het weer
de beurt aan de overige mix, heren en damespoules. Dit is al-

tijd enorm druk omdat er in de
hele hal alleen maar competitie
gespeeld wordt. Hieronder volgen de namen van de finalisten.
Zij ontvingen weer een beker en
een bon voor de moeite.
Vrijdag dames poule 3: 1e Rita
Kahn - Tineke Nijssen, 2e Ineke Lemmers - Corine de Zwaan.
Vrijdag dames poule 4: 1e Marianne de Jongh - Riet de Vries. 2e
Willy Bosch – Anneke van Rooyen . Zondag heren poule 3: 1e
Paul Gijzen – Gertjan Hoenderdos, 2e Danijel Jongsma – Ron
Gruyters, Zondag heren poule
4: 1e Donne Derkx - Otto Brode, 2e Hans Eelsing - Cees Davidson. Zondag mix poule 4: 1e
Loek Tesselaar – Inge Postuma,
2e Frank en Nineke Gort. Zondag mix poule 5: 1e Ank Mulder
– Rene van Maren, 2e Marie en
Donne Derkx. Zondag mix poule
6: 1e Gonnie en Theo de Ruig, 2e
Els en Ed Janssen.

Strawberries Heren 1
dicht bij stunt
Driehuis - Het eerste herenelftal van hockeyclub KHC Strawberries heeft zondag bijna voor
een stunt gezorgd. Een paar minuten voor tijd stond het 3-3 tegen koploper Catwijck. Twee
doelpunten van de uitploeg resulteerden in een onverdiende
3-5 nederlaag.
Strawberries had zich ten doel
gesteld de ongeslagen thuisstatus te behouden. Al vroeg in de
wedstrijd kwam het jonge team
wel op achterstand. Een dekkingsfout achterin werd genadeloos afgestraft. Aan de andere kant van het veld kreeg Strawberries even later een strafcorner. Voorstopper Finn van Leeuwen scoorde met zijn backhand
de gelijkmaker. Een fout achterin resulteerde echter opnieuw
in een achterstand. In de laatste tien minuten van de eerste
helft speelde Strawberries met
volle druk op de verdediging
van Catwijck. Een hoog ingeslagen strafcorner door Sebastiaan
Wermenbol werd terecht afge-

keurd, waardoor de ruststand 12 was.
In de uitwedstrijd tegen Catwijck werd Strawberries compleet weggespeeld in de tweede helft. Zondag was dit echter niet het geval en speelde de
thuisploeg erg goed. Een gelijkmaker hing in de lucht en het
was opnieuw Finn van Leeuwen die een strafcorner benutte. Het was weer Catwijck dat op
voorsprong kwam. Zoals zo vaak
dit seizoen bleek dat de spelers
van Strawberries voor elkaar willen werken. Dit resulteerde ongeveer tien minuten voor tijd in
de verdiende gelijkmaker. Finn
van Leeuwen scoorde zijn derde
doelpunt via een strafcorner. Enkele minuten voor tijd trok Catwijck toch aan het langste eind,
twee doelpunten stelden de
overwinning veilig.
Aanstaand weekeinde vindt
het Strawberries Easter Hockey Tournament plaats en ligt de
competitie een week stil. (Finn
van Leeuwen)

IJmuiden - De Easter Cup is
een al jaren bestaand Internationaal Toernooi in Haarlem en omgeving georganiseerd door Expertsport uit Haarlem. Expertsport zorgt voor de teams en enkele clubs uit de omgeving stellen hun complex ter beschikking, waaronder RKVV Velsen in
Driehuis en IJVV Stormvogels. In
IJmuiden komen de D-pupillen
voetballen, net zoals voorgaande jaren. Op zaterdag 11 en zondag 12 april zijn er ongeveer 450
spelers op het complex te Zeewijk aan het voetballen. Die dagen zijn er veertien teams uit Engeland en Schotland te gast. Zaterdag worden er wedstrijden
gespeeld, de zondag staat in het
teken van de finale. Iedereen is
van harte uitgenodigd om te komen kijken. Zaterdag beginnen de wedstrijden om 9.00 uur
en eindigen om 17.15 uur. Zondag beginnen de wedstrijden
om 9.00 uur en de finale wordt
om 17.45 uur gespeeld. Het Rode
Kruis Velsen zorgt voor assistentie van EHBO

JeugdSportPas Dag
IJmuiden - Vanwege het succes
van de JeugdSportPas wordt er
door SportSupport, Hogeschool
InHolland en de Afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen
de JeugdSportPas Dag georganiseerd. Vrijdag 17 april gaan
meer dan 1200 basisschoolkinderen kennis maken met verschillende sporten. In sporthal
IJmuiden-Oost krijgen zowel de
binnensport- als de buitensportverenigingen de kans om hun favoriete sport te promoten, onder
andere door middel van het geven van demonstraties. Deze activiteit vindt plaats in de ochtend
en in de middag. Tijdens beide dagdelen zal de wethouder
Sport, mevrouw A. Baerveldt, een
inleidend praatje houden. Tachtig studenten van Hogeschool in
Holland zullen de kinderen deze
dag begeleiden en van de Rabobank ontvangen alle bezoekende
kinderen een leuke attentie.

Hennepkwekerijen

Velsen-Noord - Politiemensen
hebben vorige week donderdag omstreeks 10.00 uur op basis van binnengekomen informatie een onderzoek ingesteld in
een woning aan de Breesaperhof. In de woning troffen zij een
in werking zijnde hennepkwekerij aan van 60 planten. Zowel alle
planten als de benodigde apparatuur zijn in beslag genomen en
worden vernietigd. Het energiebedrijf constateerde diefstal van
stroom en heeft hiervan aangifte
gedaan. De 32-jarige bewoner is
aangehouden.
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Zeeg Vlieland en
Jan Smittoernooi
IJmuiden - Tweede Paasdag (13
april) organiseert VV IJmuiden
wederom het Zeeg Vlieland en
Jan Smittoernooi.
Het betreft een toernooi voor de
D, E en F-pupillen. Het is een
toernooi waarbij voetbal belangrijk is maar waarbij ook een rode draadspel (touwtrekken) en
een penaltywedstrijd gehouden
worden. Het eindresultaat van
de drie onderdelen levert in elke
poule een eindwinnaar op.
Tevens zullen er tal van andere
activiteiten plaatsvinden op de
dag en er zal een grote verloting

plaatsvinden met mooie prijzen.
De kinderen kunnen geschminkt
worden er zal een grabbelton
zijn. En misschien komt zelfs de
paashaas een kijkje nemen.
Kortom een dag waarbij prestatie, sportiviteit en gezelligheid
hand in hand gaan en waarbij de
ouders en grootouders zich ook
kunnen vermaken. Dus kom allemaal kijken om de kinderen aan
te moedigen en om gewoon een
gezellige dag te hebben.
Het toernooi begint om 10.00 uur
en de prijsuitreiking is om 15.15
uur.

Sharon van der Kolk
wint eerste rondes EK
Velsen-Noord - Dit weekeinde werden de eerste twee, van
veertien rondes om het Europees Kampioenschap verreden
in Zwolle. Per dag waren er 750
rijd(st)ers uit heel Europa gekomen, inclusief Maris Strombergs,
de Olympisch kampioen, waar
Sharon mee op de foto staat,
beiden rijdend voor Free Agent/
Kenda.
Claudia van der Kolk kwam uit bij
de girls 13-14 jaar, en wist zich
op zaterdag goed te laten zien.
In de manches wist ze drie keer
de derde plaats te bemachtigen
en kon zich klaarmaken voor de
halve finale. Hier werd ze ook
derde en dat betekende dus een
finaleplek. In de A-Finale wist ze
goed mee te komen en miste ze
op een haar na het podium, een
vierde plek dus. Op zondag ging
het wat beter en hier wist ze drie
keer de tweede plaats te halen,
en in de halve finale werd ze ook
tweede. In de A-Finale werd ze
helaas wat ingesloten en kwam
niet verder dan een vijfde plek.
Sharon van der Kolk wist dat ze
zich moest bewijzen, omdat ze
nu in het Europees Free Agent
Team zit, en dit deed ze ook. In
de manches, op zaterdag, reed
ze alles eerste. In de A-Finale lag ze van kop af aan voorop en niemand kon bij haar in
de buurt komen. Een eerste plek
was dus voor Sharon weggelegd.

Op zondag werd ze wederom in
de manches eerste en kon zich
dus weer klaarmaken voor de AFinale. Hierin kwam ze een beetje in het gedrang en lag de gehele baan tweede. Op het laatste stuk zette ze nog een eindsprint in en wist de eerste plaats
over te nemen. Op beide dagen
heeft ze zich dus naar het hoogste schavot gereden.
Robin van der Kolk reed dit
weekeinde voor het eerst tegen de grote jongens van de Elite Men. Het begon gelijk goed,
Robin wist de eerste manche
op zijn naam te schrijven. In de
tweede en derde manche werd
hij zesde en vierde, hiermee was
hij geplaatst voor de achtste finales. Hierin lag hij nog op een
vierde plek, maar door een valpartij kwam hij vast te zitten en
werd dus uitgeschakeld. Op zondag kwam hij weer door de manches, door steeds als vierde de
ritten door te komen. In de achtste finale zat hij erg zwaar en
wist niet verder te komen dan de
vijfde plek. Maar voor een eerstejaars zeker geen slecht resultaat.
Komend weekeinde zal de Nederlandse Topcompetitie van
start gaan, de eerste ronde zal
worden gehouden in het Brabantse Luyksgestel. Hier zullen
Claudia, Sharon en Robin ook
weer aan de start verschijnen.

DCIJ-nieuws

28ste Paastoernooi
op velden Strawberries
Driehuis - Wie met eigen ogen
wil zien dat sport verbroedert
moet op zaterdag 11 en zondag
12 april zeker een kijkje komen
nemen op de velden van hockeyclub Strawberries in Driehuis.
Het jaarlijkse Strawberries Easter Tournament is al bijna 30 jaar
een ontmoetingsplek voor sportvrienden uit binnen- en buitenland. Twee dingen hebben de
deelnemers met elkaar gemeen:
ze houden van hockey en van
gezelligheid.
De populariteit van het paastoernooi lijkt geen grenzen te kennen. Met name de Britten staan
in de rij om mee te mogen doen
aan ‘the most populair hockey
event in Europe’, zoals het toernooi door het Britse sportreisbureau TeamLink wordt aangeprezen. Begin februari was het toernooi volledig volgeboekt. Ongeveer de helft van de 350 deelnemers komt uit Groot-Brittannië.
Het Strawberries Easter Tournament begint op vrijdag 10 april
met een welkomstfeest in het
clubhuis. Zaterdagochtend staat
de officiële opening op het programma. De deelnemers worden
om 10.00 uur welkom geheten

door de wethouder sport van de
gemeente Velsen, Annette Baerveldt, en de voorzitter van Strawberries, Kees Kuijt. Daarna volgt
het inmiddels traditionele ochtendgymnastiek.
Op zaterdag wordt er vanaf 10.30
uur gehockeyd en op zondag
starten de wedstrijden om 10.00
uur. Publiek is uiteraard van harte welkom! De damesfinale begint zondag om 16.00 uur. De
heren strijden om 16.45 uur voor
de titel. De herenfinale wordt direct gevolgd door de prijsuitreiking. Het toernooi wordt op zondagavond afgesloten met een
groot eindfeest. Vanwege de
grote drukte is het clubhuis op
alle dagen vanaf 17.00 uur alleen
toegankelijk voor deelnemers
met een polsbandje.
De organisatie van het 28ste
Strawberries Easter Tournament
stelt alles in het werk om overlast voor omwonenden te voorkomen. Omwonenden die toch
hinder ondervinden, kunnen
contact opnemen met bestuurslid Friso Huizinga, telefoon 0653718832. Bij hem kunt u ook terecht voor overige vragen over
het toernooi.

Turnkampioenen bij Pax
IJmuiden - In Velsen is het voor
jongens niet mogelijk om op landelijk niveau te turnen. Als alternatief kunnen zij terecht in Alkmaar, of bij vereniging Pax uit
Haarlemmermeer, waarvan de
training in Haarlem is. Voor dat
laatste kozen Kay Kuitwaard uit
Velserbroek en Duco Veldhuyzen
uit IJmuiden. Zij gooiden afgelopen weekeinde hoge ogen in de

tweede wedstrijd te Waddinxveen. Voor de pupillen kwamen
Mats van Burgel en Duco Veldhuyzen uit. Mats moest Duco
voor laten gaan. Kay kwam op
een ander niveau uit en werd
daar eerste.
Zodoende hebben Kay en Duco
zich beiden voor de halve finale geplaatst, die in mei in Sittard
gehouden wordt.

IJmuiden - In de strijd om een
plaats in het eerste tiental moeten de kanshebbers tot het uiterste gaan. Daarbij zijn het steeds
vaker de jeugdspelers die een
lastig te nemen hindernis vormen. Cees van der Vlis, die al jarenlang deel uit maakt van het
eerste tiental moest ervaren dat
winnen van de jeugdspelers niet
een eenvoudige klus is.
De 12-jarige Rick Hartman bedient zich van een agressieve
aanpak en het is opmerkelijk dat
hij daarmee al tot opvallende resultaten komt. Met deze speelwijze zette hij Van der Vlis onder enorme druk en het mocht
een klein wonder heten dat deze geroutineerde speler daaronder niet bezweek.
Van der Vlis moest al zijn capaciteiten aanwenden om nog
een punt uit het duel te halen.
Dana van der Wiele leek regelrecht te gaan winnen tegen Stella van Buuren. In een overmachteindspel kon ze, door gebrek
aan ervaring het eindspel echter
niet winnen. Zwaar teleurgesteld

moest ze in remise berusten.
Vince van der Wiele slaagde er
niet in om Peter Pippel van de
winst af te houden en verloor
kansloos. Wisselvalligheid maakt
Van der Wiele nog kwetsbaar.
Jesse Bos kan de clubtitel niet
meer ontgaan, zo lijkt het.
Na een prachtig gevecht liet hij
het aanstormende talen bij DCIJ,
Feroz Amirkhan met lege handen
staan. Nicole Schouten maakte het Harrie van der Vossen bijzonder moeilijk.
Van der Vossen moest in het
eindspel alle registers opentrekken om nog een punt te behalen. Jacqeline Schouten en Casper Remeijer voerde in hun treffen de spanningen hoog op.
Scouten voerde een combinatie
uit die haar op dam bracht. De
zeer voordelige, misschien wel
gewonnen stand, kon ze echter
niet omzetten in winst. Remise
was het resultaat. Hoewel Conall Sleutel lange tijd goed stand
hield tegen Cees Pippel, moest
hij toch een nederlaag incasseren. Paul Smit Probeerde met
een modern spel Jan Apeldoorn
te verschalken. Deze slaagde er
echter in steeds weer de juiste verdediging te vinden. Na vier
uur spelen moesten de oververmoeide spelers in remise berusten.
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Kijk Uit 3
door het stof

Quality Fast & Fresh
sponsort Vrijbloed BMX
Velsen-Noord - Quality fast &
Fresh uit Velsen-Noord is een
van de nieuwe sponsors van het
Vrijbloed BMX team. Bij Quality Fast & Fresh kan men terecht voor een uitgebreide lunch,
maaltijdsalades en snacks. Maar
ook voor heerlijke grillgerechten en luxe broodjes, vers bereid
in eigen keuken. Quality Fast &
Fresh biedt ook partyservice. Deze eetgelegenheid is gevestigd
aan Wijkerstraatweg 183 te Velsen-Noord. Of kijk op www.qualitysnacks.nl.
Het Vrijbloed BMX team bestaat
uit negen rijders. Waaronder
meervoudig Nederlands Kampioene en de huidige nummer 5
Corinne de Baar. Maar ook voormalig Nederlands Kampioen Jeroen Neus, die tevens in 2008 de
bronzen medaille om zijn nek liet
hangen.
Ook Lars Volkers eiste in 2008 de
derde plaats tijdens het Nederlands kampioenschap fietscross.
Nastaszio Boon behaalde ook
een welverdiende vijfde plaats in
zijn klasse, boys 8 jaar.
De leden van het Vrijbloed BMX
team rijden bij FC Wijkeroog uit
Velsen-Noord en FC de Kley-Drivers te Langedijk. Alle rijders komen zowel uit op regionale, nationale en internationale wedstrijden.
Onlangs zijn er al twee rondes van de BMX west competi-

tie verreden. Met zeer mooie finaleplaatsen als resultaat. Hierdoor heeft een ieder zijn positie
kunnen verstevigen in het klassement.
In het weekend van 4 en 5 april
vonden in Zwolle ronde 1 en 2
van het Europees Kampioenschap BMX plaats. Tijdens de
eerste ronde behaalde Jeroen
Neus bij de ‘men 25/29’ een
tweede plaats. Op zondag kwam
hij echter ten val maar behaalde toch een zeer verdiende vierde plaats.
Arnold de Baar reed zondag bij
de ‘cruisers 30/39’ zeer sterk in
zijn manches. Hierin behaalde
hij drie keer de tweede plaats. In
de halve finale kwam hij echter
in het zachte zand terecht, hierdoor moest hij genoegen nemen
met de zevende plaats.
Zondag 12 april wordt in Luyksgestel de eerste Top Competitie
wedstrijd verreden. Ook hier zullen alle leden van het Vrijbloed
BMX team aan de start verschijnen. Deze wedstrijd telt mee voor
de kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap 2009.
Zondag 19 april wordt op de
fietscrossbaan van FC Wijkeroog
de derde ronde van de BMX west
competitie verreden. De wedstrijd zal om 10.30 uur beginnen.
De fietscrossbaan ligt aan de
Wijkeroogstraat tegenover nummer 168 te Velsen-Noord.

Jason Michel kampioen
Regio - Jason Michel (11) is
zondag Noord-Hollands kampioen judo geworden bij de Bpupillen tot 12 jaar in de -50 kg.
door al zijn tegenstanders met
ippon te verslaan.
Hiervoor won hij ook zijn vier
partijen met ippon tijdens de
voorrondes die een week geleden in Nieuw Vennep werden
gehouden.
Jason, in 2005 begonnen met
judo bij ABC kops in IJmuiden,
ging op advies eind 2006 naar
Ben Rietdijksport in de Velserbroek, alwaar hij zich volledig
kon richten op het wedstrijd judo, met als resultaat dat hij in

2007 ook al Noord-Hollands
kampioen werd, maar dan bij
de A pupillen tot 10 jaar. In deze korte tijd wist hij door inzicht,
kracht en veel trainen zich op te
werken van een witte naar een
blauwe band met in de toekomst
zicht op een bruine band.
Zowel Jos Kops als Ben Rietdijk
zien in Jason een veelbelovend
talent met vele mogelijkheden
en potentie voor de toekomst.
Jason zelf wil volgend jaar in de
-15 jaar, hoe zwaar het ook zal
worden, proberen op het podium
te komen en wie weet hoe ver hij
het nog zal schoppen in de toekomst, als hij doorgaat zoals nu.

IJmuiden - Het was stil in beide auto’s donderdagavond op
de terugweg van het achttal van
Kijk Uit 3 na de uitwedstrijd tegen Purmerend. Verliezen met
7,5 tegen 0,5! Een goed seizoen
zo afsluiten is erg, heel erg. Oorzaak? Lentekriebels? Slechte
grasmat? Het missen van twee
topspelers, Sjef Rosier en Siebren Frolich? Of gewoon verschrikkelijk slecht gespeeld. Vul
maar in. Gelukkig konden ze op
vrijdagavond zien hoe het wel
moest. Kijk Uit 2 versloeg met
maar liefst 6-2 SZC Saende 6 en
verovert daarmee waarschijnlijk het kampioenschap van de
vierde klasse. En het was terecht
dat sommige leden van Kijk Uit 2
zich een kwinkslag richting Kijk
Uit 3 veroorloofden. In de interne
competitie op vrijdagavond won
Johan van Velthuijsen met mooi
spel van Piet Lanser. Piet had
zelfs twee stukken meer dan Johan, maar die stonden niet in de
goede positie om Johan te stoppen. De partij van Andries Kouthoofd tegen Kees Giesberts was

een lange gelijkopgaande partij.
Volgens Kees was zijn overwinning van het begin af aan duidelijk, maar Andries dacht daar anders over. Wim Geels moest met
wit tegen koploper Colleen Otten.
Colleen nam het erg gemakkelijk op en ruilde dame voor twee
stukken en verslikte zich bijna.
Op het laatste moment kon zij de
partij nog naar zich toetrekken
doordat Wim in het pionneneindspel steken liet vallen, net als de
avond ervoor in Purmerend. Dirk
Geels en Louw Post, met de nederlaag van de avond ervoor nog
in het hoofd, namen beiden tegen Sjef Rosier en Egbert Mulder snel genoegen met remise.
Een half punt is beter dan niets
was ongetwijfeld de gedachte
hier achter. Halverwege zijn partij tegen Peter Groeneweg kwam
Guido de Waal enthousiast de
bar binnen om de daar aanwezigen te vertellen dat hij met zijn
laatst gedane zet een toren zou
winnen en de match snel zou beëindigen. Toen het publiek later
de partij bekeek was Guido met
een rood hoofd moeizaam bezig de partij te winnen, niks geen
stukvoorsprong meer. Het onderschatten van je tegenstander
wordt in het schaak direct afgestraft. Meer informatie op www.
schaakclubkijkuit.nl.

Kleding Stormvogels
naar Kenia
IJmuiden - Door de ontvlechting van Stormvogels Telstar zijn
zowel IJVV Stormvogels als Telstar 1963 n.v. dit seizoen in nieuwe tenue’s gaan spelen, met een
eigen logo. De wedstrijdkleding
van alle jeugdteams en seniorenteams waren om deze reden
overbodig. In oktober 2008 is al
een hoeveelheid van deze kleding via organisaties naar het
Oostblok verstuurd.
In februari 2009 zijn een aantal
complete tenue’s voor vier elftallen richting Kenia gestuurd.
De Diaconie van de Protestantse Kerk in Nederland, gemeente in IJmuiden (Ichtuskerk), steunen al jaren door middel van een
jaarproject, de stichting Kinderen van de Masaï. Deze stichting
steunt ook twee weeshuizen in
Naïrobi, de hoofdstad van Kenia.
Mr. David, contactpersoon van
deze stichting, heeft ook contacten met een voetbalclub uit
de achterbuurten van Naïrobi.
Via de jeugdvoorzitter van IJVV
Stormvogels is de kleding bij de

stichting Kinderen van de Masaï
afgeleverd. De Stichting heeft
voor verzending naar Kenia zorg
gedragen. Op deze manier heeft
de kleding een tweede leven gekregen en is goed terecht gekomen. Omdat de spelers van de
club uit de achterbuurten van
Naïrobi nog nooit eigen kleding
hebben gehad zijn zij nu apetrots dat zij in deze kleding kunnen spelen.
Via de stichting is er een bedankmail voor de kleding aan de
jeugdvoorzitter verstuurd. Daar
waren ook een aantal foto’s bijgevoegd waaruit blijkt dat en erg
blij is met deze kleding.
Er zijn ook een aantal posters van
de Telstar 1963 n.v. en de amateurs van IJVV Stormvogels naar
de club in Naïrobi verstuurd. Deze posters hangen daar nu in het
clubhuis. Zo zie je maar weer dat
deze beide clubs uit IJmuiden nu
ook in Afrika bekend zijn.
Het logo van Stormvogels Telstar
zal daar nog jaren voort leven en
op de shirts prijken.

Atleten Suomi lopen
marathon Rotterdam
Driehuis - Afgelopen zondag
werd de marathon van Rotterdam gelopen. Per luxe touringcar reisde een groep atleten af
naar deze marathon. De weersomstandigheden waren deze
dag vrij gunstig, weinig wind en
de temperatuur misschien iets
te hoog, maar dat kon de stemming niet drukken bij de groep
atleten.
Met meer dan 10.000 andere atleten werd er gestart, nadat Lee
Touwers zijn ‘Never Walk Alone’

had gezongen en het kanonschot klonk. Met een prachtige wedstrijd die daarna volgde
is het altijd een groot feest om
Rotterdam te lopen. ,,Met meer
dan enkele honderdduizenden
toeschouwers lopen de atleten
door een muur van applaus en
aanmoedigingen, wat een grote stimulans is om door te gaan
tot het finnisch”, aldus de atleten
van Suomi. Als snelste van de
groep finishte Bob Keuzekamp
in een tijd van 2.44.56.
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HIJSM en
WIJS bereiken
mijlpaal

De aanval is de
beste verdediging
IJmuiden - De negatieve verhalen over de kredietcrisis was
hij al een tijdje zat. Tegen iedereen die het wilde horen vertelde Henk Brandjes, directeur van
Zebra Uitzendburo, dat de huidige economische situatie ook
kansen biedt. Hij besloot er een
bijeenkomst over te organiseren.
Onder het motto ‘De aanval is de
beste verdediging’ kwamen vorige week vrijdag 40 ondernemers
samen in Restaurant Augusta.
Het werd een inspirerende bijeenkomst.
,,Juist nu is het belangrijk om
als ondernemer te kijken waar
je kansen liggen”, sprak Brandjes tot de aanwezigen. ,,Want als
niets meer zeker is, dan is alles mogelijk. Zebra Uitzendburo
is druk bezig om nieuwe markten aan te boren. We hebben iemand aangenomen die zich richt
op uitzendwerk in de zorg. Op dit
moment hebben we in die branche ruim 30 mensen aan het
werk.”
Een andere spreker, KVSA-directeur en HOV-voorzitter Frans
Baud, concludeerde dat onder
druk alles vloeibaar wordt. ,,De
gemeente Velsen investeert versneld in plannen die klaar liggen.
Dat is een goede zaak. Wij kunnen daardoor aan de slag in het
Middenhavengebied in IJmuiden. En met KVSA gaan wij volop investeren in de Felison Terminal. Daarbij laten wij veel werk
lokaal landen. Het is tijd om out
of the box te denken. Bij iedere

crisis is het zo dat na regen zonneschijn komt. Voor je het weet
is het weer voorbij.’’
Franca van Winkel, directievoorzitter van Rabobank Velsen en
Omstreken, ging in op de oorzaken van de crisis. Ze vertelde
dat in het eerste kwartaal meer
bedrijven failliet zijn gegaan dan
in heel 2008 en dat de hele regio last heeft van de problemen
bij Corus. ,,De gevolgen daarvan
merken wij zelfs bij het verstrekken van hypotheken”, aldus Van
Winkel. Toch was zij het met de
andere sprekers eens dat de huidige economische situatie kansen biedt, al is het maar omdat
het Chinese teken van crisis zowel ‘ramp’ als ‘kans’ betekent.
De laatste spreker voor het diner
was voetbaltrainer Gertjan Verbeek. Hij werd in de winterstop
ontslagen als trainer van Feijenoord nadat de spelersgroep
het vertrouwen in hem had opgezegd. Daarvoor was hij 25 jaar
werkzaam bij Heerenveen. Verbeek hield een inspirerend verhaal over groepsprocessen. De
belangrijkste boodschap in zijn
verhaal: kijk niet zenuwachtig
naar de eindtijd, maar probeer
van 1-0 altijd 2-0 te maken. Na
het diner werd de bijeenkomst
afgesloten met een gezamenlijk
bezoek aan de wedstrijd TelstarZwolle. Een logische zet van een
trouwe Telstar sponsor, voor wie
de dag, ondanks het verlies van
Telstar, niet meer stuk kon. (Friso
Huizinga, foto: Jan Klinge)

Hollandse Avond
IJmuiden – Komend weekeinde is het maar liefst vier dagen
feest in Seasons. Donderdag 9
april is er weer een editie van
het scholierenfeest met DJ Coco achter de knoppen. Vrijdag 10
april is er eindelijk weer eens de
enige echte après-ski party. Zaterdag 11 april staat DJ Ricardo
weer achter de mengtafel. De eigen Seasons dj heeft natuurlijk
geen uitleg meer nodig. Als afsluiter zal aanstaande zondag de
Hollandse avond los gaan. Onvervalste meezingers knallen de

speakers uit en zorgen ervoor
dat men los mag en kan gaan,
compleet met bitterballen, kaas
en worst. Kortom een weekend
om niet te missen. Donderdag
is de entree slechts 5 euro per
persoon en de minimale leeftijd
16 jaar met verplichte legitimatie. Vrijdag, zaterdag en zondag
is de entree gratis. De minimale leeftijd is 18 jaar voor de vrijdag, zaterdag en zondag. Wil je
op de hoogte gehouden worden
en de foto’s bekijken, surf dan
naar www.seasonscafe.nl.

Regio - Vier weken geleden leek,
door de enorme schade, het einde van de HIJSM nabij en is de
WIJS fanatiek bijgesprongen.
Iedereen die de opstelplaats in
Haarlem bezocht, om met eigen
ogen te zien wat er plaatsgevonden had, was met stomheid geslagen. Maar echter steeds weer
hoorden we: niet opgeven, doorgaan! Met de hulp van vele vrijwilligers (ja zelfs uit hele andere
delen van het land) is het herstel
voortvarend ter hand genomen.
Afgelopen zaterdag werd daarbij de eerste mijlpaal bereikt;
het treinstel 121 heeft op eigen
kracht gereden!
Na veel wikken en wegen zijn
met de nodige voorzorgsmaatregelen de motoren gestart, eerst
het dieselaggregaat en daarna de hoofdmotor. Na een uur
proefdraaien, waarbij doorlo-

pend alle systemen werden gecontroleerd, werd besloten ook
het rijden te proberen.
Na de spoordienstleiding hierover geïnformeerd te hebben
werd voorzichtig ingeschakeld
en de 100 meter tot beveiligd gebied afgelegd. Opnieuw een algehele controle en dan terug.
Nu ook de ruiten van de bestuurderscabines zijn vervangen
zou het treinstel zelfs op eigen
kracht naar Amersfoort overgebracht kunnen worden. Hiervoor
zijn meerdere aanbiedingen ontvangen zodat dit op redelijke termijn plaats zou kunnen vinden.
Natuurlijk zullen zij iedereen
hiervan op de hoogte houden zodat wie dit eventueel met eigen
ogen wil aanschouwen, daartoe
in de gelegenheid zal zijn. Informatie: Kees Demmers, telefoon
06-18461838.

Hoge wagen
Velsen-Zuid - In de Wijkertunnel reed zondagavond een Poolse vrachtauto die te hoog was.
De chauffeur reed vervolgens
over de vluchtstrook achteruit.
De politie gaf hem een bekeuring van 240 euro voor achteruit
rijden. Daarnaast kreeg de man
een boete van 750 euro omdat
zijn combinatie te hoog was en
moest hij 316 euro betalen voor
een ontheffing.

Kilts in Velserbeek
Velsen-Zuid – In Velserbeek
waren zondagmiddag niet alledaagse activiteiten te zien. De
jeugd van RKVV Velsen waagde zich deze middag onder andere aan het hamer werpen, kogel slingeren en het boomstam
gooien.
Elk jaar wordt er voor de jeugd
van de voetbalvereniging, naast
het voetballen, een binnen- en
een buitenactiviteit georganiseerd.
Coby van der Plas zat in de organisatie en zij deed een paar jaar
geleden namens haar werkgever
mee aan de Highland Games.
Daardoor kende zij het echtpaar
Hanny en Bram Degeling van de
Continental Highland Games. Dit
bedrijf organiseert hier ééns per
twee jaar de Highland Games
voor de Rotary.
Voor een schappelijke prijs konden zij een aangepaste versie aanbieden. De jeugd moest
even wennen, maar al doende raken zij steeds enthousiaster en gaat het er heel fanatiek
aan toe. De vaders, die de activiteiten begeleiden, zijn gekleed in
een kilt, vrijwillig of onvrijwillig.
Een medewerker geeft uitleg en
doet voor hoe het hamer slingeren gaat: eerst boven het hoofd
ronddraaien en dan loslaten. De
hamer vliegt zowat het park uit.
Even later staat Paul de Schrijver de deelnemers luidkeels

aan te moedigen: ,,Je weet hoe
het moet, je kan het.’’ Verderop
staan Paul Looy en Nico Duineveld hun team aan te moedigen
bij het tonnetje rollen.
Dit gebeurde bij de originele
spelen met whiskyvaten, nu zit
er water in. Eerst gaat het een
rondje naar rechts, daarna dient
er direct overgeschakeld te worden naar een rondje linksom. Dit
blijkt lastig te zijn, er wordt in
een duo gewerkt en goede communicatie blijkt noodzakelijk. Dit
is ook nodig met het slalommen
met een boomstam. Het hele
team staat aan de boomstam en
moet een parcours afleggen.
De voorste kan pas draaien als
de laatste de poort uit is, dus
die roept luidkeels commando’s.
Verder is er onder andere touwtrekken en hooibalen gooien, in
totaal tien onderdelen. Al snel
hebben de deelnemers bezwete
en rode hoofden van de inspanning, maar ze vinden het ontzettend leuk om te doen.
Vier jongens eindigden op de
eerste plaats. Na een onderlinge krachtmeting ging de beker
naar Timothy Does. De hoofdprijs was voor team 4 met Jur,
Jelle, Boudewijn, Mark S., Frenk,
Mark, Don en Nick. Een eervolle
vermelding was er voor het meidenteam, dat pure girlpower liet
zien. (Carla Zwart)

Woonwagencentrum
Oude Pontweg
Velsen-Zuid - Velsen Lokaal
vraagt vanaf 2008 om duidelijke informatie over de voortgang
van de herstructurering van het
Woonwagencentrum aan de Oude Pontweg. De collegeberichten over de voortgang geven de
Raad nu nog steeds niet de mogelijkheid om daadwerkelijk onze controlerende taak uit te voeren.
Daarvoor hebben zij een geactualiseerd uitvoeringsplan nodig
met de financiële verantwoording.
Het college zegt dat ze nu een
jaar projectmatig werken. Dat

kan alleen als er een uitvoeringplan met een standlijn en een financiële verantwoording ligt.
Al meerdere keren heeft onze
fractie naar dat uitvoeringplan
gevraagd, maar tot op heden is
die belangrijke informatie niet
afgegeven door de verantwoordelijke wethouder.
Daarnaast wil Velsen Lokaal weten wat de consequenties zijn
van het verloren proces rond de
aanslagen woonwagenrechten.
Ook willen zij weten welke financiële gevolgen dit heeft voor het
beschikbare bedrag voor de herstructurering van het centrum.
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Speeltuin Santpoort
gaat weer open
Santpoort-Noord - Zaterdag 11
april om 14.00 uur gaan de poorten van Speeltuin Santpoort weer
open. Ouders, oma’s, en opa’s
hoeven zich in de speeltuin niet
te vervelen, want voor hen zijn
ook enkele attracties gekomen,
zoals een mooi fitnessapparaat.
Het terrasmeubilair is bovendien
vervangen door nieuwe tafeltjes
en comfortabele stoelen, mogelijk gemaakt door de vele sponsors. Ook is er een apparaat aangeschaft waar men tegen betaling zelf koffie in diverse smaken,
chocolademelk en water voor de
thee uit kan halen.
Dit weekeinde werd nog flink
gesleuteld, gelast en geverfd om

de speeltuin na de winterstop in
perfecte conditie te brengen.
De opening belooft weer een
groots festijn te worden. Tante Eef heeft van alles in petto, ze zal voor de 30ste keer de
speeltuin openen met de paashaas en er uitzien als uit het jaar
1752, want 2009 is het jaar van
de 250ste harddraverij in Santpoort. Dan is er een MP4-speler
in de verloting, per lot 0,50 euro,
per drie loten 1 euro. Deze prijs
wordt nog dezelfde middag aan
de winnaar uitgereikt. Er is ook
aandacht voor KiKa en het meest
spannende onderdeel is natuurlijk de spannende zoektocht naar
Het Gouden Ei.

Jongeren en kredietcrisis
IJmuiden – Wat betekent de
kredietcrisis voor jongeren? Dat
was het thema dinsdagavond in
café Rico’s, georganiseerd door
het FNV. In het panel zaten Sylvia Kaas van het FNV, Jeroen de
Glas van FNV Jong, Rob Bijl en
Kees Maas van Sociale Zaken en
Wim Westerman namens Groen
Links. Hille Hoekstra presenteerde het geheel.
De kredietcrisis dreigt verstrekkende gevolgen te hebben voor
jongeren. Naar schatting zullen
er straks 150.000 jeugdige werkelozen zijn. Vooral de jongeren die net van school komen
en geen werkervaring hebben
zullen de dupe worden. Ook de
jongeren met een flexcontract is
een kwetsbare groep, terwijl er
een groot tekort aan stageplaatsen zal zijn.
De jongeren kwamen vooral op
de gratis consumptiebonnen af,
toch blijven ze wel luisteren. Veel
kritische vragen hebben ze niet.
Als Hoekstra met de microfoon
op de jongeren afloopt, schieten
er zes jongens naar buiten: ,,Hij
gaat vragen stellen.’’ Dan wordt
er een stelling in de groep gegooid: ‘Wat zou je er van vinden
als halverwege de maand je geld
op is en je voor een buskaart bij
je ouders moet aankloppen?’
,,Neem een scooter, dan hoef je
niet met de bus’’, zegt een meis-

je. ,,Maar dan heb je toch ook
geen geld voor benzine’’, werpt
een ander tegen. Jeroen de Glas
legt uit dat Europa ver achterloopt bij het minimum jeugdloon
en dat door een nieuwe wet jongeren tot 27 jaar geen uitkering
kunnen aanvragen. ,,Daarom
moet je zwart gaan werken, in de
vis. Dat ga ik ook doen’’, zegt een
jongen. Jeroen werpt tegen dat
hij dan geen pensioen opbouwt
en ook niet verzekerd is voor
ziektekosten: ,,Als je dan een ongeluk krijgt ben je zuur, je moet
dan veel betalen.’’
Als het over het CWI gaat roept
een jongen: ,,Gebruik niet van die
moeilijke woorden, we zijn geen
gymnasiums.’’ Dan wordt hem
gevraagd of hij weet wat het CWI
is. ,,Een politieke partij?’’, gokt hij.
Rapper Lorenzo zegt: ,,Ik ga in
jullie eigen taal rappen’’ en heeft
het vervolgens voornamelijk over
doekoe (straattaal voor geld).
Sabine (19) heeft een baan,
haar contract is zojuist verlengd.
Mocht voor haar ontslag dreigen,
dan heeft ze altijd nog de secretaresseopleiding en lukt dat niet,
dan laat ze zich omscholen. Zij
zegt over de aanwezige jongeren: ,,In de groep doen ze stoer
en hebben ze een grote mond.
Maar ze luisteren en gaan er
heus wel over nadenken.’’ (Carla Zwart)

Opgraving
is 1 aprilgrap

Voetballen tegen politie
IJmuiden – Elke woensdagmiddag organiseert Buurtsport
Velsen een sportmiddag op het
schoolplein van basisschool De
Zandloper. Elke eerste woensdag van de maand is er een voetbaltoernooi op het Cruijff Court
aan het Pleiadenplantsoen, in
samenwerking met buurtcentrum de Dwarsligger.
Vorige week woensdag was er
een bijzonder toernooi: de politie kwam voetballen. Gebiedsagent Jerry Ramdayal had dit
geregeld. Eerst voetbalden de
teams van 10 tot en met 13 jaar
tegen elkaar. Het team van Ramin won en speelde daarna een
wedstrijd tegen de politie. ,,Goed
overspelen, veel passen en dan
scoren’’, zo verklaart Ramin de
tactiek van zijn ploeg. De jongens zijn elke dag te vinden op
het Cruijff Court en zijn bijna allemaal lid van Stormvogels. Ze
lusten de politie rauw: ,,We maken ze in.’’
Het team van de politie zou om
16.15 uur aanwezig zijn, maar
is er tegen 16.30 uur nog niet.
Sommigen twijfelen: zou het om
een 1 aprilgrap gaan? Beroepskracht Ad Otten belt agent Jerry en meldt: ,,Ze zijn onderweg.’’
Hij is even later scheidsrechter,

de stagiaires Marnix en Marloes
van het CIOS staan langs de lijn
aan te moedigen. ,,Ik heb dit ook
in Velserbroek gedaan, dat zijn
lieverdjes vergeleken bij deze
jongens’’, vertelt Marloes. ,,Maar
ik kom zelf ook uit IJmuiden, ik
mag die rauwdouwers wel. In het
begin was het constant knokken,
ze moesten hun plek veroveren. Die hebben ze nu wel gevonden.’’ Onderling begrip kweken en met elkaar in contact blijven, dat is het doel van dit toernooi tegen de politie. Marloes en
Marnix zijn bijna klaar met hun
opleiding. Marloes gaat verder
leren om sportlerares te worden, op Marnix wacht een baan
bij Buurtsport Velsen: hij gaat
een soortgelijk project in VelsenNoord opzetten.
In de finalewedstrijd gaat het er
van beide kanten behoorlijk fanatiek aan toe. Het team van Ramin wint uiteindelijk met 4-2.
Dan speelt de politie drie wedstrijden tegen de jongeren vanaf 14 jaar en hier komen ze als
winnaar uit.
Ze besluiten echter de overwinning aan de nummer twee te
gunnen: het team van de Dwarsligger, onder leiding van aanvoerder Jawad. (Carla Zwart)

Paaspret met
Flying Embryo’s
IJmuiden – Zaterdag 11 april
gaat het dak er af bij café De
Griffioen. De uit IJmuiden en omgeving afkomstige band The Flying Embryo’s komt dan optreden
en die pakt de zaken iets anders
aan dan de gemiddelde band.
In humor verpakte rock ’n roll en
pretpunk, waarmee ze een flinke landelijke reputatie opbouwden. Eigen songs combineren
ze moeiteloos met muzikaal verbouwde smartlappen en popklassiekers. Ze stonden al op diverse
festivals en niet met de minsten:
onder andere met Normaal, Osdorp Posse en De Heideroosjes.
Niet moeilijk doen en vooral niet
te serieus, de Embryo’s maken er
een muzikaal feest van dat zijn
weerga niet kent.
In het voorprogramma staat de

band Vullusband. Zij spelen riff,
rock, blues en punk met krachtige Nederlandstalige teksten in
een Haarlems dialect. Dan is er
die avond nog een speciale muzikale gast: de Amerikaanse Honey Davis.
Een geweldige bluesmuzikant
die bekend werd door zijn spel
op de slide guitar en zijn zangstem vol soul. Hij speelde onder
andere bij James Brown en heeft
nu nog in Hollywood een eigen
big band met muzikanten de\
ie bij The Platters en bij Marvin
Gaye speelden
Het belooft een speciale avond
te worden op zaterdag 11 april in
De Griffioen aan de Frans Naereboutstraat 9. De zaal is open om
20.00 uur en de entree is gratis,
dus zorg dat je er bij bent.

IJmuiden aan Zee – Een legervoertuig kwam woensdagmiddag ronkend de heuvel over,
een imposant gezicht. Het speciale hefvoertuig van het Corps
Mariniers zou de resten van een
prehistorisch dier ophijsen, de
Aquasaurus Gigantus, dat ontdekt was op het strand voor paviljoen Noordzee. Archeologen
waren al twee dagen bezig de
botten met de hand uit te graven,
nadat er eerst een groot gat gegraven was waar een tent overheen gezet was met dranghekken daar weer omheen.
Veel belangstellenden kwamen een kijkje nemen, sommige nieuwsgierig, anderen argwanend. ,,Ik heb op de computer
bij Google Aquasaurus Gigantus
ingetikt, maar er werden geen

zoekresultaten gevonden’’, zegt
een vrouw. De tent wordt door
het hefvoertuig omhoog gehaald,
in het zand staat een bordje met
de tekst: ‘1 april’. De grap was
bedacht door Frans Koks van
Noordzee, zijn zoon David werkt
bij het Corps Mariniers en kreeg
het voor elkaar dat hij het speciale voertuig mocht lenen.
Bijna een week later is de kuil
nog altijd niet dichtgegooid: er
wordt gewerkt. De gemeente
laat hier een speeltuin aanleggen en wellicht later ook een piratenboot. En dat is geen grap.
Er zijn betonnen platen in de kuil
gelegd, zij dienen als ondergrond
zodat de speeltoestellen straks
niet in het zand wegzakken.
IJmuiden aan Zee wil een familiestrand zijn en deze speeltuin
levert daar een bijdrage aan. Ouders straks lekker in de zon op
het terras terwijl hun kinderen in
het zicht in de speeltuin spelen.

Te jong voor
de bromfiets
Velsen-Zuid - Op de Minister
van Houtenlaan zag een surveillerende motoragent woensdag
rond 15.00 uur een bromfietser
rijden, die opviel door zijn rijgedrag. De bestuurder bleek na
controle pas 15 jaar oud te zijn.
De jongen uit Santpoort-Zuid
kreeg een bekeuring en moest
lopend verder.
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Nieuw: Thalia Film,
Fingerfood & Wine

Singlesfeest
op strand
Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Op vrijdag 17
april is in Het Strandhuis in
Wijk aan Zee het Knuz & Klik
Lentekriebel-feest. De twee
grootste gratis datingsites
van Nederland, RelatieKlik.
nl en Knuz.nl, houden voor
de tweede keer een singlesfeest op het strand van Wijk
aan Zee. Op 17 april wordt
Het Strandhuis het sfeervolle decor van feestende alleenstaanden vanuit het hele land. Het feest, toepasselijk
Lentekriebel-feest gedoopt,
moet maken dat alleenstaanden er onder een vrolijke noot
gelijkgestemden kunnen ontmoeten.
Het initiatief komt van Heemskerkers Koen Kastermans en
Marcelino Lopez, beheerders
van beide datingsites. Kastermans: ,,Contact maken via internet is leuk en handig, maar voor
sommige
enthousiastelingen
blijkbaar niet genoeg. We hebben inmiddels zo’n 120.000 actieve singles dus je kunt ervan
uit gaan dat een groot aantal van
hen graag achter de computer
vandaan komt om de bloemetjes
eens buiten te zetten. Ook nietleden zijn trouwens van harte
welkom. Het is een mooie gelegenheid om de lente in te luiden.
We verwachten singles in de
leeftijd van eind twintig tot een
jaar of zestig.’’
Wie bang is dat singlesfeesten
een grote vleeskeuring blijken,
kan gerust zijn. Collega Lopez
kan erom lachen: ,,Mijn alleenstaande kennissen kijken vaak
overdreven moeilijk als ik ze uitnodig op ons singlesfeest. Ze
verwachten blijkbaar wanhopige lui die met strakke blik op de
uitkijk staan naar een partner of
date. Ze zijn vaak verbaasd als ze
merken dat er gewoon een ontspannen sfeer hangt. Het uitwisselen van je ervaringen als single zorgt vaak al voor een lach
der herkenning en een hoop gezelligheid. Het schept een soort
band die je misschien niet in een
willekeurige club hebt. En als
daar toevallig romantische kriebels uit voortkomen dan is dat
mooi meegenomen. Het wordt
in ieder geval een leuk feest. De
collega’s van Het Strandhuis weten inmiddels wel hoe dat moet.’’
Wie alleenstaand is en de sfeer
wil proeven is van harte welkom
om op 17 april naar strandpaviljoen Het Strandhuis, De Zwaanstraat 12, Wijk aan Zee te komen.
Het Knuz & Klik Singlesfeest
duurt van 20.00 tot 02.00 uur.
Kaarten a 12,50 euro in de voorverkoop via www.knuz.nl aan de
deur 15 euro. Inclusief twee consumpties. Parkeren en het gebruik van garderobe en toiletten
is gratis. Meer informatie staat
op http://www.relatieklik.nl/singlesfeest/info@relatieklik.nl. Telefoon 06–57669793.

Gratis kleur op draaiende delen

Aevum Kozijnen
tweede paasdag open
Regio - Aan Conradweg 2 in
Haarlem, in de Waarderpolder, is
Aevum Kozijnen gevestigd, een
bedrijf dat kunstof kozijnen uit
eigen fabriek verkoopt en monteert. Nico en Diantha van der
Wiele uit IJmuiden zijn sinds zeven maanden de eigenaren van
dit bedrijf. Tweede paasdag kan
tussen elf en drie uur al het
moois bij Aevum Kozijnen worden bewonderd.
Aevum Kozijnen is veel meer dan
alleen kunststof kozijnentechniek. In de 200 m2 grote showroom in Haarlem zijn naast kozijnen, prachtige dakkapellen, serres, voor- en tuindeuren te zien.
Maar ook renoveert Nico houten kozijnen en dakkapellen.
De dakkapellen zijn een verhaal
op zich. Deze worden namelijk
traditioneel ter plaatse opgebouwd. Dat betekent een stevige constructie en natuurlijk altijd
passend maatwerk. Een prijsvoorbeeld: een standaard dakkapel van drie meter breed is al
verkrijgbaar vanaf 4.995 euro, inclusief montage. Uiteraard is er
qua meerwerk heel veel mogelijk. Voor alle kozijnen geldt momenteel een leuke actie: alle
draaiende delen kunnen gratis
van een kleur naar keuze worden voorzien. Bovendien zijn de
inzethorren altijd gratis.
Alle Deceuninck profielen wor-

den in de fabriek in de Aevum
Kozijnen fabriek in Hoorn samengesteld. In de showroom zijn
alle mogelijke variaties van profielen, kleuren, meerwerk en mogelijkheden te zien. De dakkapellen en andere kozijnen kunnen eventueel worden voorzien
van rolluiken, zonwering, screens
of rolgordijnen.
Vanwege de werkzaamheden in
de Waarderpolder was Aevum
Kozijnen niet altijd even goed
bereikbaar. De gemakkelijkste weg is via de Oudeweg, de
weg langs de Lichtfabriek, ook
bereikbaar via de A9 en de A5,
afslag Ikea. Neem op de Oudeweg de Hulswitweg en ga meteen links de Conradweg op. Aan
het einde, tegen de Waarderweg
aan, vindt men Aevum Kozijnen.
Grote delen van de Waarderweg zijn de komende twee weken nog niet begaanbaar. Ook
via de Waarderbrug komt men
wel bij de Conradweg, let op de
borden Aevum Kozijnen en kies
na het oversteken van de Waarderweg rechts meteen de H.N.
Werkmanweg. Aevum Kozijnen
ligt bijna aan het einde.
Meer informatie: www.aevumkozijnen.nl of 023-5762567. Openingstijden maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur,
donderdagavond van 19.00 tot
21.00 uur en op zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.

IJmuiden - Al geruime tijd organiseert Thalia de succesvolle formule ThaliaCinemaCafé. Op deze avonden verandert Thalia in
een sfeervol filmtheater waar u
aan een eigen tafeltje voor het
grote doek de film kunt bekijken
en een drie gangendiner geserveerd krijgt.
Als vervolg op deze populaire filmserie gaat vanaf zondag
19 april een nieuwe formule van
start: Thalia Film, Fingerfood &
Wine. Films die de moeite waard
zijn om na zo veel jaar nog een
keer te zien in een bijzondere
ambiance. Klassiekers, maar ook
recentere films.
Bij Thalia Film, Fingerfood & Wine wordt de film zonder pauze
gedraaid en zal het personeel u
tijdens de film verwennen met
een keur aan fingerfoodgerechten, bestaande uit voor,- hoofd,
nagerechtjes en een half flesje wit of rode wijn per persoon.
Thalia Film, Fingerfood & Wine
begint om 16.00 uur (zaal open
vanaf 15.30 uur). De toegang bedraagt 32,50 euro.

De eerste film in deze serie is
Brief Encounter uit 1945. Deze
film is gebaseerd op Noel Cowards eenakter Still Life en gaat
over een man en een vrouw die
worstelen met hun buitenechtelijke verliefdheid. Hoe ver ga je
als getrouwde vrouw in je gevoelens voor een andere man? David
Lean laat acteurs Trevor Howard
en Celia Johnson schitteren in
Brief Encounter (1945), een vertelling over een onmogelijke liefde. Brief Encounter wordt gezien
als een van de mooiste klassieke
films aller tijden. Kortom, zeer de
moeite waard om nog eenmaal
te zien in Thalia.
Lezers van deze krant krijgen
tegen inlevering van de bon
in de advertentie 5 euro korting en betalen slechts 27,50
per persoon. Reserveren kan
via 0255-514217. Om voor de
korting in aanmerking te komen, dient u bij de reservering duidelijk te melden dat u
gebruik maakt van de bon uit
deze krant. Zie ook www.thaliatheater.nl.

Rabobank introduceert
Startersprijs
Velsen - Dinsdagmiddag vond
een door de Rabobank Velsen en
Omstreken georganiseerde persbijeenkomst, met lunch, plaats
in het Holiday Inn in IJmuiden.
Hierbij werd door Kees de Jong,
directeur Bedrijven van de Rabobank, officieel de Startersprijs voor beginnende ondernemers geïntroduceerd. Vanuit het
Ambitiefonds, dat erop gericht is
om individuen een kans te geven
hun persoonlijke ambities waar
te maken, is nu deze Startersprijs in het leven
geroepen. De prijs bestaat uit
het verstrekken van een rentevrij
startkapitaal van
15000 euro aan die beginnende ondernemer, die lid is van Rabobank Velsen en Omstreken en
het beste ondernemersplan heeft
ingediend. Een andere voorwaarde is, dat starters niet langer dan
één jaar ingeschreven mogen
staan bij de Kamer van Koop-

handel. De aflossing van deze
rentevrije lening hoeft pas vanaf
het vierde jaar, met een bedrag
van 5000 euro per jaar, plaats te
vinden mits de resultaten van
het bedrijf positief zijn. Ingeval
van een negatief resultaat komt
de aflossing zelfs geheel te vervallen. Inschrijven, met een goed
ondernemersplan, kan vanaf heden tot 1 oktober 2009, waarna de prijs in november 2009 zal
worden uitgereikt. Inzendingen
zullen worden beoordeeld door
een vijfkoppige jury bestaande
uit: Arjen Verkaik (wethouder),
Roel Huisman (bestuurslid MKB
Velsen), Paul Wolfs (ledenraad
en partner Bannink & Partners),
Leon Ravestein (ledenraad en eigenaar Ravestein Maatwerk) en
Kees de Jong (directeur Bedrijven Rabobank).
Een aanvraagformulier voor deze
geweldige Startersprijs is te vinden op www.rabobank.nl/velsen.
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College kiest marktpartij voor nieuw plan winkelcentrum

Winkelcentrum IJmuiden
Het college heeft een principebesluit
genomen over het winnende
planvoorstel voor het nieuwe
winkelcentrum. Dit besluit wordt
in mei aan de raad ter consultatie
voorgelegd.
De afgelopen maanden hebben het
planteam en het college gebruikt om
de vier ingezonden plannen op alle
facetten te beoordelen. Het beoordelen
van de plannen heeft meer tijd in
beslag genomen dan waar op was
gerekend. Tegen de achtergrond van de
onzekere economische omstandigheden
heeft het college echter gemeend
zorgvuldig en kritisch te moeten kijken
naar de financiële haalbaarheid en
het risicoprofiel van de plannen voor
de gemeente Velsen. Daarom heeft
zij een aantal keren om aanvullende
informatie gevraagd bij de marktpartijen
om voldoende zekerheden voor de
gemeente te krijgen en om een goede
afweging te kunnen maken.
De keuze
Het college zal haar principebesluit om te
kiezen voor het plan van Multi Vastgoed
uit Gouda aan de raad ter consultatie
voorleggen.
Voor het college zijn onderstaande
punten doorslaggevend bij de keuze voor
het plan van Multi Vastgoed:

-

Het plan van Multi Vastgoed houdt
goed rekening met het wederopbouw
plan van Dudok. De kenmerkende
stedenbouwkundige structuur van
Dudok blijft in het plan van Multi
volledig behouden.
- Het college is van mening dat het
plan van Multi Vastgoed een relatief
laag risicoprofiel heeft omdat minder
panden aangekocht behoeven te
worden.
-	Omdat het aantal aan te kopen
panden beperkt is, kan het plan
van Multi Vastgoed snel worden
gerealiseerd.
- De beoogde Hoogwaardig Openbaar
Vervoer verbinding kan in het plan
van Multi Vastgoed goed worden
ingepast.
- Het autoverkeer kan in het plan van
Multi Vastgoed - nadat het plan is
gerealiseerd - gewoon door blijven
rijden over de Lange Nieuwstraat.
Dit sluit aan bij het Lokale Verkeer
en Vervoer Plan van de gemeente
Velsen.

Het vervolg
Indien de raad instemt met het
principebesluit van het college, zal
de komende periode gewerkt worden
aan de verdere uitwerking hiervan.
Na uitwerking zal de realisatiefase
kunnen aanvangen. Daarin moet er nog

Gewijzigde openingstijden
i.v.m. Pasen
Stadhuis
Vrijdag 10 april 2009 (Goede Vrijdag): Stadhuis gesloten
Maandag 13 april 2009 (Tweede Paasdag): Stadhuis gesloten
Zwembad De Heerenduinen
Vrijdag 10 april 2009 (Goede Vrijdag): open van 9.00-17.00 uur
Op deze dag is er geen therapeutisch zwemmen.
Het ouder en kind zwemmen (9.45-10.45 uur) gaat wel door.
Zondag 12 april 2009 (1e Paasdag): gesloten
Maandag 13 april 2009 (2e Paasdag): gesloten

Financiële resultaat 2008 positief
Met de jaarstukken legt het college
verantwoording af over de uitvoering van
het in de begroting 2008 vastgelegde
beleid en de hieraan gekoppelde
besteding van middelen.
De gemeente Velsen sluit het jaar
financieel gezond af. Het financiële
resultaat over 2008 is positief, namelijk
€ 1,4 miljoen ten opzichte van
de begroting 2008. De algemene
reserve bedraagt eind 2008 bijna € 24
miljoen; dit bedrag ligt net onder het
maximumbedrag dat op basis van het

risicoprofiel wenselijk is. Het college is
eveneens tevreden over de bereikte
doelen in 2008, maar streeft er naar om
de informatiewaarde van het Jaarverslag
de komende jaren verder te verbeteren.
De jaarstukken bestaan altijd uit
twee boeken: het Jaarverslag
2008 en de Jaarrekening 2008.
De Rekenkamercommissie van de
Gemeenteraad bespreekt op 20 april de
Jaarrekening. De eerste behandeling
van de jaarstukken in de raad is op 28
mei a.s.

veel gebeuren. Er moet bijvoorbeeld
een nieuw bestemmingsplan worden
gemaakt en kabels, leidingen en wegen
worden omgelegd. Dit alles in het hart
van IJmuiden. Kortom een enorme
operatie en een ingewikkelde puzzel.
De gemeente Velsen wil u daarom
op de hoogte houden en met u in
gesprek blijven over de voortgang
van de plannen. Naast de formele
voorlichting- en inspraakmogelijkheden

die de bestemmingsplanprocedure zal
bieden, zal de gemeente u informeren
via de gemeentelijke informatiepagina,
nieuwsbrieven en ook presentaties
en inloopavonden houden waar u uw
mening kenbaar kunt maken.
Wij hopen de komende jaren op uw
betrokkenheid te kunnen rekenen
op weg naar een nieuw sprankelend
winkelcentrum voor IJmuiden.

Landelijke actiedag

Terugdringen geweld en
agressie
Op maandag 6 april werd de landelijke
actiedag tegen agressie en geweld
georganiseerd.
In de afgelopen jaren lijken agressie
en geweld steeds meer verbonden aan
werken bij of voor de overheid. Er zijn
bekende voorbeelden zoals incidenten
met ambulancemedewerkers en
buschauffeurs. Ook bij medewerkers van
de gemeente Velsen komen er meer of
minder ingrijpende incidenten voor.

De gemeente Velsen staat dan ook
volledig achter de doelstellingen van
deze dag omdat elke belediging of uiting
van geweld naar overheidsmedewerkers
er één teveel is. Daarom blijft de
gemeente als werkgever samen met
haar werknemers werken aan het
terugdringen van agressie en geweld.
Belangrijk middel hierbij is dat de
incidenten gemeld worden en er zo nodig
ook aangifte wordt gedaan.

Gewijzigde afvalinzameling i.v.m. Pasen
Op feestdagen vindt er geen afvalinzameling plaats. Valt uw inzameldag
op één van de feestdagen, dan wordt uw minicontainer op een andere dag
geleegd. Hieronder ziet u precies op welke dag uw afval wordt opgehaald.
Let op: Valt uw inzameldag niet op een feestdag, dan vindt de inzameling
plaats volgens het normale schema.
Tweede paasdag, maandag 13 april 2009
De grijze minicontainer leegt ReinUnie op dinsdag 14 april 2009.
Op feestdagen zijn de afvalbrengstations gesloten.
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Voortgangsbericht Oud IJmuiden april 2009

Modern wonen op historische grond
De gemeente Velsen werkt
samen met Bouwfonds en de
woningcorporaties AWV Eigen
Haard en Woningbedrijf Velsen
aan de herontwikkeling van Oud
IJmuiden. Naast de herontwikkeling
van het bedrijventerrein worden
96 huurwoningen van de
woningcorporaties AWV Eigen Haard
en Woningbedrijf Velsen gesloopt
voor de nieuwbouwontwikkeling. Dit
voortgangsbericht informeert u over
de stand van zaken van het plan.

Informatiemarkt
bouwplannen fase 1
Dinsdag 12 mei 2009

Op dit moment wordt druk
gewerkt aan de uitwerking
van de bouwplannen voor de
nieuwbouwrealisatie eerste fase.
Dit betekent dat het voorlopig
ontwerp uitgewerkt wordt tot
een definitief ontwerp. Op basis
hiervan worden de diverse
bouwaanvragen ingediend.
De eerste fase bestaat uit
• nieuwbouw op de plaats van
de woongebouwen van AWV
Eigen Haard, tegenover
Augusta (fase 1A),
• nieuwbouw op de plaats
van de woongebouwen van
Woningbedrijf Velsen aan de
Oranjestraat (fase 1B) en
• nieuwbouw op de locaties
waar voorheen Svitzer,
Slijpmachinefabriek IJmuiden,
Wesco, Schildersbedrijf Van
der Laan en Rolvink Bouw
gevestigd waren (fase 1C).
Op dinsdag 12 mei 2009 vindt er
een inloopmiddag/-avond plaats
in het Thalia Theater, waar de
plannen voor de eerste fase
nieuwbouw worden gepresenteerd.
Doel van deze markt is om
oud-huurders, bewoners,
omwonenden, belanghebbenden
en belangstellenden te informeren
over de plannen voor deze
eerste fase. Hoe zien de koopen huurwoningen er uit en hoe
verloopt de planning (procedures
en fasering). Begin mei ontvangen
alle direct belanghebbenden
(omwonenden en bedrijven)
hiervoor een uitnodiging.
Daarnaast zal deze uitnodiging op
de infopagina van de gemeente
Velsen, in de IJmuider Courant en
op de diverse websites worden
geplaatst.

Sloop gebouwen
De sloop van de panden tussen
de Prins Hendrikstaat, Jagerstraat,
Breesaapstraat en de Visseringstraat is
bijna afgerond.
Op 9 februari jl. startten de
voorbereidende werkzaamheden voor
de sloop van de huurwoningen aan de
Oranjestraat van Woningbedrijf Velsen.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit
sloopwerk, dan kunt u bellen met de heer
Beunk van de firma Beelen, telefoon
06-53131591.
Vanaf 1 maart 2009 zijn ook de
voorbereidende werkzaamheden voor
de sloop van de huurwoningen aan de
Breesaapstraat (tegenover Augusta) van
AWV Eigen Haard van start gegaan.
Heeft u hierover vragen of opmerkingen,
dan kunt u bellen met de heer Van
Berkel van de firma Roy van Berkel
Sloopwerken, telefoon 06-51172158.
De totale sloopwerkzaamheden duren
vermoedelijk tot juni 2009.
Aan- en afvoerroute voor de
sloop en de bouwfase
Naar aanleiding van de informatieavond
zijn er vragen binnengekomen over de
te volgen aan- en afvoerroute tijdens
de sloop- en bouwfase. Eén van de
vragen was of de routes die nu gekozen
zijn nog een keer bekeken zouden
kunnen worden in verband met drukte
en mogelijke hinder bij omwonenden
aan het Sluisplein. Dit is bekeken .
Maar toch is besloten deze route te
handhaven om zo min mogelijk verkeer
door de Oranjestraat te laten gaan. De
sloop van de panden van Woningbedrijf
Velsen aan de Oranjestraat zal namelijk
veel ruimte in beslag nemen. Daarnaast
kan het asfalt van de gekozen route de
zware vrachtwagens beter dragen dan
de klinkers van de Oranjestraat. De
verwachting is dat er op deze wijze zo
min mogelijk verkeershinder ontstaat.

tot aan de Bik- en Arnoldkade en
Ericsonstraat.
Net als de oorspronkelijke straten,
zoals de Kanaalstraat, wordt uitgegaan
van een relatief smal straatprofiel van
ongeveer 10 meter. Overzichtelijkheid in
de straten is dus van wezenlijk belang.
Er wordt uitgegaan van een rijsnelheid
van 30 km /uur. Aan één zijde van de
straat worden langsparkeervakken
aangelegd. De bestrating bestaat uit
roodbruine gebakken klinkers om het
historische karakter van Oud IJmuiden
te benadrukken. Het inrichtingsprincipe
moet worden afgestemd op de grote
hoogteverschillen in het gebied.
Daarnaast moet rekening worden
gehouden met de plaatsing van
ondergrondse vuilcontainers voor de
toekomstige woningen. Ook de plaatsing
van bomen, zoals langs de Bik- en
Arnoldkade, maakt deel uit van het
ontwerp.
Bijzondere aandacht is er voor de
inrichting van de grotere open ruimtes
in het gebied. Voor het Thaliaplein en
het pleintje aan de Visseringstraat wordt
daarom een speciaal ontwerp gemaakt.
De aanplant van groen / bomen en het
realiseren van ontmoetingsplekken
spelen in dit ontwerp een belangrijke rol.
Start procedure
bouwvergunningaanvraag
FASE 1A - AWV Eigen Haard
Omdat de plannen voor de gebouwen
van AWV Eigen Haard vooruitlopen
op de plannen voor de rest van het
gebied, wordt de bouwaanvraag
hiervoor nu al ingediend. Dit gebeurt
nog voor de inloopmiddag/-avond. Een
en ander betekent dat het bouwplan
in april gedurende zes weken ter visie

wordt gelegd en belanghebbenden de
mogelijkheid hebben om plannen in
te zien en hun zienswijze in te dienen.
Aankondiging van de start van deze
procedure vindt plaats via de officiële
mededelingenpagina van de gemeente
Velsen in de Jutter Hofgeest.
Stand van zaken bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Oud IJmuiden
West ligt nu bij de provincie NoordHolland die het plan moet goedkeuren.
Het bestemmingsplan heeft al vier
weken ter inzage gelegen. Zienswijzen
hierop worden momenteel behandeld
waarna het aan Gedeputeerde Staten
is om het bestemmingsplan (al dan niet
met wijzigingen) binnen zes maanden
vast te stellen.
Start bouw/vervolg cultureel
festival
De start van de bouw van de eerste
fase staat vooralsnog gepland voor
september. De feestelijke handeling vindt
plaats op woensdag 16 september 2009.
Het lijkt de partners een mooie
gelegenheid dit heugelijke feit te
combineren met het 2e Culturele
Festival IJmuiden. De voorbereidingen
voor dit festival worden al getroffen.
Meer daarover in een volgend
voortgangsbericht.

Tijdelijke parkeervoorziening
voor Thalia
Om de overlast zoveel mogelijk
te beperken, zullen tijdelijke
parkeerplaatsen worden aangelegd op
de hoek Breesaapstraat-Duinstraat, dit is
het voormalig terrein van Staalwerk.
Ontwerp openbare ruimte
Op basis van het beeldkwaliteitplan
wordt op dit moment gewerkt aan het
voorlopig ontwerp van de openbare
ruimte voor Oud IJmuiden. Het
stratenpatroon dat van oudsher in het
gebied aanwezig is, wordt weer hersteld
zodat er vanuit het binnengebied
doorzichten ontstaan naar het water
rondom. Aan de westzijde van de
Oranjestraat ontstaan er daardoor
meerdere dwarsstraten die doorlopen

sloop- en bouwroute AWV Eigen Haard
sloop- en bouwroute Woningbedrijf Velsen
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Herinrichting Gijzenveltplantsoen

Informatie-/inspraakavond
De gemeente Velsen organiseert
op woensdag 15 april 2009
een informatie-/inspraakavond
over de herinrichting van het
Gijzenveltplantsoen te IJmuiden.
Deze avond vindt plaats van 19.30
uur tot 22.00 uur in de Stadskerk
aan het Gijzenveltplantsoen 32 te
IJmuiden.

Fotograaf: Ko van Leeuwen
Wethouder Annette Baerveldt (rechts op de foto) en loco-burgemeester Marty Vink
(gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) openen de nieuwe veerpont.

Nieuwe veerpont Spaarnwoude
De veerpont de Opstapper is op zondag
5 april ofﬁcieel in gebruik genomen.
Wethouder Annette Baerveldt
verrichtte als bestuurslid van het
recreatieschap Spaarnwoude samen
met loco-burgemeester Marty Vink
van de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude de openingshandeling.
Overtocht
Het pontje pendelt over het Zijkanaal C.
De aanlegsteigers liggen aan beide
kanten van het Zijkanaal. De ene ter
hoogte van het wielercircuit in het
Westhoffbos in Spaarndam en de

andere halverwege de Buitenhuizerweg,
tegenover nummer 6 in het deelgebied
Buitenhuizen. De veerpont zorgt voor
een goede ﬁets-/voetverbinding tussen
de verschillende deelgebieden van het
recreatiegebied Spaarnwoude.

De avond bestaat uit een informatief
gedeelte, waarin een toelichting
wordt gegeven en aanwezigen
vragen kunnen stellen en een formeel
gedeelte, waarin mensen kunnen
inspreken.
Informatie over het voorstel is te
vinden in het inspraakdocument en de
ontwerp-tekening, die u t/m 29 april
2009 kunt vinden op de website van
de gemeente Velsen www.velsen.nl.
Deze documenten liggen ook ter
inzage bij de volgende adressen:

de receptie in het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden, geopend
op maandag tot/met vrijdag van
09.00 uur tot 16.00 uur en op
donderdag van 18.00 uur tot 20.00
uur; de centrale bibliotheek IJmuiden,
Dudokplein 16 te IJmuiden, geopend
op maandag, woensdag en vrijdag
van 12.00 uur tot 20.00 uur, dinsdag
en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Schriftelijke reacties kunnen worden
ingediend tot/met 29 april 2009 bij het
College van b&w, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Mondelinge
reacties kunnen worden gegeven
tijdens de informatie-/inspraakavond
op 15 april 2009. Zowel van de
mondelinge als van de schriftelijke
reacties wordt verslag gedaan.
Daarna vindt nadere besluitvorming
plaats.

Openingstijden
In april is de veerpont alleen in de
weekenden in de vaart. Vanaf 1 mei ook
op doordeweekse dagen. De vaartijden
zijn van 12.00 uur tot 18.00 uur. De boot
vaart tot/met het laatste weekend van
september. Daarna gaat de pont de
winterstalling in tot het voorjaar 2010.

Informatieavonden Velsertraverse
Van mei t/m oktober 2009 werkt de
provincie Noord-Holland aan de
Velsertraverse. De werkzaamheden
worden uitgevoerd ten behoeve van
de aanleg van de nieuwe Westelijke
Randweg Beverwijk (N197). Om de
overlast van de werkzaamheden voor
Beverwijk, Velsen-Noord en Corus
zoveel mogelijk te beperken geldt
tijdens de werkzaamheden een aantal
aangepaste verkeerssituaties. De
provincie Noord-Holland organiseert
twee informatieavonden over het
werk aan de Velsertraverse. Eén voor
Beverwijk, Heemskerk en Velsen
en één speciﬁek voor inwoners van
Velsen-Noord.
Woensdag 15 april 2009:
Velsen-Noord
19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.00
uur) Watervliet, Doelmanstraat 34 in
Velsen-Noord
Donderdag 23 april 2009:
Beverwijk, Heemskerk en Velsen
19.30-21.00 uur (inloop vanaf
19.00 uur) Kennemertheater,
Kerkplein 1 in Beverwijk. Tijdens de

informatieavonden laat de provincie
zien welke werkzaamheden er op
welk moment worden uitgevoerd.
En we gaan in op de gevolgen voor
weggebruikers en omwonenden.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door
een e-mail te sturen aan
N197@noord-holland.nl of te bellen
met Anita Bonnema, tel.: 023-5145201.
Vermeld bij het aanmelden uw naam,
de datum waarop u aanwezig bent,
het aantal bezoekers waarmee u
komt en uw telefoonnummer.
Meer informatie
De Westelijke Randweg Beverwijk
(N197), die momenteel door de
provincie Noord-Holland wordt
aangelegd, sluit aan op de
Velsertraverse. Om deze aansluiting
mogelijk te maken worden
in de komende maanden de
spoorwegovergang verplaatst en
enkele kruisingen aangepast.
Meer informatie kunt u vinden op
www.noord-holland.nl
(zoekterm N197).

Fotograaf: Reinder Weidijk

Erepenning én Koninklijke
Onderscheiding
De heer Zwan Hutten heeft op
donderdag 2 april afscheid genomen van
de gemeenteraad waar hij 23 jaar deel
van uit heeft gemaakt. De heer Hutten
vervulde vanuit zijn raadslidmaatschap
extra werkzaamheden, zoals het
voorzitterschap van diverse commissies.
Hij was van 2004 tot/met 2007
plaatsvervangend voorzitter van de raad.
Vanwege zijn buitengewone verdiensten
voor de gemeente Velsen is de heer
Hutten Koninklijk onderscheiden
(Lid in de Orde van Oranje Nassau).
Daarnaast heeft hij de “Erepenning
van de gemeente Velsen” ontvangen.
Beide eervolle versierselen zijn aan

hem uitgereikt door burgemeester Peter
Cammaert.
Door het toekennen van de Erepenning
wordt de heer Hutten ook vermeld in het
speciale “Ereboek der gemeente” en is
hij benoemd tot ereburger.
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Zomerspeelplek op IJmuiderstrand

Deelname RPC

Criminaliteitsbeheersing
De gemeente velsen gaat deelnemen
aan het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing (RPC). Aan
het RPC wordt deelgenomen door
de gemeenten in Kennemerland, de
Politie Kennmerland, het openbaar
ministerie, de Kamer van Koophandel
Amsterdam, Het midden en Klein
Bedrijf/mKB Randstad-noord en het
vno-nCW West.
Het RPC is gericht op een veilig
ondernemersklimaat:
- het beheersen en terugdringen
van criminaliteit gericht tegen het
bedrijfsleven;
- bevorderen van onderlinge

samenhang tussen de overheid
en het bedrijfsleven;
- advisering,
deskundigheidsbevordering en
voorlichting
- monitoren veiligheidsprojecten en
processen ten behoeve van het
bedrijfsleven.
Bij het RPC is veel expertise
aanwezig om samen met het
bedrijfsleven en de overheid
maatregelen te nemen, die
criminaliteit voorkomen.
met het lokale bedrijfsleven zullen
nadere afspraken gemaakt worden
om zoveel mogelijk gebruik te maken
van de diensten van het RPC.

op maandag 6 april zijn op het
IJmuiderstrand, voor paviljoen noordzee,
drie speeltoestellen geplaatst voor
kinderen van 3 t/m 8 jaar. Deze 1e
seizoensgebonden speelplek in
nederland blijft de hele zomer staan en
wordt aan het eind van het strandseizoen
weer weggehaald. Daarna volgt een
evaluatie van dit project.

stimuleringsprogramma en gemeente
velsen nemen beiden 50 % van de
kosten voor hun rekening.

IJmuiden aan Zee is het familiestrand
van velsen. Dit is nu echter nog niet
duidelijk zichtbaar op het strand. Behalve
het trampolinecentrum zijn er geen
specifieke voorzieningen voor gezinnen
met kinderen. nu wordt deze speelplek
gerealiseerd om de kwaliteit van het
strand te verbeteren en te voldoen aan
de wensen van de strandbezoeker.
IJmond veelzijdig, een economisch

Gedeelte Sociale Zaken naar Werkplein IJmond
Vanaf 1 april 2009 voert afd. Sociale
Zaken een aantal taken uit, die te
maken hebben met inkomen, werk en
re-integratie, op het Werkplein IJmond
in Beverwijk.
Per 1 januari 2009 zijn de Centra
voor Werk en Inkomen (CWI) en
uitkeringsinstantie UWv gefuseerd. Zij

gaan samen verder onder de naam
WeRKbedrijf. Als WeRKbedrijf werken zij
nauw samen met de IJmond-gemeenten
op het Werkplein IJmond. Dit Werkplein
is het trefpunt voor werkzoekenden en
werkgevers. Werkgevers kunnen er
terecht voor personeelsbemiddeling
en informatie over de arbeidsmarkt.
Werkzoekenden kunnen er hun

vragen kwijt over het vinden van werk
of het aanvragen van een WW- of
bijstandsuitkering. ook op de website
www.werk.nl is veel informatie te vinden.
Als u een bijstandsuitkering aanvraagt,
helpt een medewerker van het Werkplein
u verder.
ook alle re-integratiedienstverlening
wordt nu uitgevoerd door de

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
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 op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis 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.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:

vrije inloop

Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur:
do 18.00 - 20.00 uur:

vrije inloop
vrije inloop

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.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.

medewerkers van het Werkplein. Zij zijn
bereikbaar op het telefoonnummer
0251-783000. Het adres van het
Werkplein is: Kennemerhof 1 in
Beverwijk. Als u een vraag heeft over
uw lopende uitkering of over bijzondere
bijstand, kunt u nog steeds terecht in het
stadhuis velsen bij de afdeling sociale
Zaken op het nummer 0255-567200.
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woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken,
vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
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
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
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 UWV WERKbedrijf te Beverwijk op
ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur. UWV WERKbedrijf,
Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 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 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres: stadhuis Velsen, Dudokplein 1
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over
preventie)
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MEDEDELINGEN
AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00,
e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noordkunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder
Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie,
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

RAADSPLEIN 16 APRIL 2009
Donderdag 16 april 2009 vanaf 19.00 uur vergadert de
gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Sessie 1-1
19.00 - 21.00 uur

Het Ruimtelijke Functioneel
Kader en de nieuwe WRO

Jaarstukken Stichting Openbaar
Primair Onderwijs IJmond

Over de agendapunten 1-1 en 2-1 kan worden
ingesproken.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: griffier@velsen.nl,
- dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de
raadsleden doorgestuurd.

RAADSVERGADERING - aanvang 21.30 uur
Raadzaal
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 2 april 2009
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Onderzoek geloofsbrieven, toelating als raadslid
en afleggen eed/belofte van de heer D. Beekema
Debatstukken inclusief besluitvorming
5R Referendumverordening
Besluitvorming
6R Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal
Nautisch Beheer
7R Voortgangsnota Millenniumdoelen
8R Multifunctionele Accommodatie De Binnenhaven
9R Motie ChristenUnie met betrekking tot de
Verklaring van Tilburg
Sluiting
Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het Raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan de Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website www.velsen.nl
De sessies in de raadzaal en de raadsvergadering zelf
worden vanaf 19.00 uur live uitgezonden op de lokale
zender Seaport TV. De agenda en een korte inhoud van
sommige agendapunten zijn ook te lezen bij Seaport
TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.
Op de website en bij de receptie treft u een greep uit
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen
worden toegelicht.
U kunt deze greep ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl
De raad heeft in zijn vergadering van 2 april 2009 een
besluit genomen over de volgende onderwerpen:
- Periodieke aanpassing Algemene plaatselijke
verordening gemeente Velsen
- Brandbeveiligingsverordening gemeente
Velsen 2009
- Vaststellen Afvalstoffenverordening
- Toekennen erepenning aan de heer Z. Hutten
De besluitenlijsten zijn in te zien op de website
www.velsen.nl

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.00 - 20.00 uur

Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur

Ontwerpactieplan Geluid - 1e
Tranche EU Richtlijn
Omgevingslawaai

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- op de keerlus voor Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254, eenrichtingsverkeer in te stellen

waarbij het is toegestaan om van de westelijke inrit
naar de oostelijke inrit te rijden, door middel van
het plaatsen van de borden C2 en C3 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
- op de keerlus voor Huis ter Hagen, Lodewijk van
Deyssellaan 254, een parkeerverbod in te stellen
door middel van het plaatsen van de bord E1 zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- twee parkeervakken aan de keerlus voor Huis ter
Hagen, Lodewijk van Deyssellaan 254, aan te wijzen
als artsenparkeerplaatsen door middel van het plaatsen van de borden E8 met op het onderbord de categorie "huisartsen" aangegeven en vier parkeervakken
aan de keerlus voor Huis ter Hagen aan te wijzen als
algemene gehandicaptenparkeerplaatsen door middel van het plaatsen van borden E6 zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
- de weg die ten oosten en ten zuiden langs Huis ter
Hagen, Lodewijk van Deyssellaan 254, loopt, gesloten
te verklaren voor voertuigen en samenstellen van
voertuigen, waarvan de aslast hoger is dan op het
bord is aangegeven (5 ton) door middel van het
plaatsen van het bord C20 (5 ton) zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Planetenweg te IJmuiden ter hoogte van
De Komeet door middel van het plaatsen van het
bord E6 met onderbord "maandag tot en met vrijdag
07.30-17.30 uur", zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

BEKENDMAKING VERORDENING WET
INBURGERING 2009
De gemeenteraad heeft op 5 maart 2009 de Verordening
Wet inburgering 2009 vastgesteld. De verordening treedt
in werking op 1 mei 2009.
De verordening ligt gedurende vier weken na deze
bekendmaking ter inzage bij de receptiebalie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 9 april 2009

MEDEDELINGEN

BEKENDMAKING ALGEMENE
BOUWAANVRAAG REGULIER
PLAATSELIJKE VERORDENING 2009;
AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 EN
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2009 BP-55-2009 Uitweg 9 te Velsen-Noord; het oprichten
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 2 april
2009 heeft besloten:
- de Algemene plaatselijke verordening gemeente
Velsen 2001, met inbegrip van de wijzigingen van
26 september 2002, 1 juni 2006, 25 januari 2007,
27 maart 2008 en 12 juni 2008 in te trekken;
- een nieuwe Algemene plaatselijke verordening
gemeente Velsen 2009 vast te stellen;
- een nieuwe Afvalstoffenverordening gemeente Velsen
2009 vast te stellen; en
- een nieuwe Brandbeveiligingsverordening gemeente
Velsen 2009 vast te stellen.
De nieuwe APV is het resultaat van een periodieke
actualisering en aanpassing in verband met gewijzigde
regelgeving, de Europese Dienstenrichtlijn, deregulering en vermindering van administratieve lasten, jurisprudentie en vereenvoudigt taalgebruik.

BP-56-2009
BP-57-2009
BP-58-2009
BP-59-2009
BP-60-2009
BP-61-2009
BP-62-2009
BP-63-2009
BP-64-2009

De paragraaf over afvalstoffen in de APV is komen te vervallen in verband met wijzigingen in de Wet milieubeheer
en neergelegd in een nieuwe Afvalstoffenverordening.

van een garage
Beecksanghlaan ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een fiets- en voetgangersbrug
J.T. Cremerlaan 67 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een woning
Raadhuisstraat 4 te IJmuiden; het legaliseren van een dakterras
Ster Bastion 94 te Velserbroek; het veranderen van een kantoorpand in twee
woningen
Kennemerstrand 800 te IJmuiden; het
legaliseren van diverse aanbouwen en
containers
Rijksweg ong. te Santpoort-Noord; het
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
Waalstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
IJmuiderstraatweg 13C te IJmuiden; het
gewijzigd uitvoeren van BP-175-2008
(het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw)

De Brandbeveiligingsverordening is aangepast als
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
gevolg van het Gebruiksbesluit dat per 1 november
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
2008 in werking is getreden en heeft betrekking op het (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
brandveilig gebruik van bouwwerken. In een groot aantal gevallen is de vergunningsplicht vervangen door
BOUWAANVRAAG LICHT
een meldingsplicht.
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
Inwerkingtreding
BL-63-2009 Pieter Nuytsstraat 12 te IJmuiden;
Deze verordeningen treden alle drie in werking op
het oprichten van een berging met over13 april 2009.
kapping
BL-64-2009 Zinneveltlaan 9 te Santpoort-Zuid; het
Ter inzage
veranderen en vergroten van een woning
De verordeningen liggen gedurende vier weken ter
met een uitbouw
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
BL-65-2009 Kievitsbloem 12 te Velserbroek; het
te IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken.
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
Deze verordeningen worden ook gepubliceerd op de
BL-66-2009 Frans Netscherlaan 15 te Santpoortwebsite van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
Noord; het veranderen en vergroten van
een woning met een uitbouw en het
KAPVERGUNNINGEN
oprichten van een garage
BL-67-2009 Piet Heinstraat 68 te IJmuiden; het verHet college van Burgemeester en Wethouders van
anderen en vergroten van een woning
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
met een uitbouw en een berging
BL-68-2009 Lindenstraat 43 te IJmuiden; het plaatstraat en huisnummer
aantal en soort
sen van een dakkapel (voorzijde)
Wenckebachstraat ong.
1 abeel
(boom mag worden gekapt vanwege de aanleg van een Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
tijdelijke doorsteek t.b.v. de Westelijke Randweg)
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
Louise de Colignylaan 8
3 eiken
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
Surinamestraat 22
1 berk
Wolff en Dekenlaan 27
1 berk
WELSTANDSVERGADERINGEN
Kerkerinklaan 29
1 hulstboom
Willem de Zwijgerlaan 11
1 eik en 1 iep
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan
Louise de Colignylaan 66
6 eiken
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 16 april 2009.
Dagtekening van deze kapvergunningen is 7 april 2009. BL-53-2009 Huygensstraat 18 te IJmuiden; het plaatsen van een overkapping
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet BL-61-2009 Stratingplantsoen ong. te Velsen-Noord;
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
het plaatsen van een voetbalkooi en
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
basketbalpaal
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro- BL-62-2009 Hyacinthenstraat 4 te Santpoort-Noord;
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
het veranderen en vergroten van een
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
woning met een uitbouw
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college BP-49-2009 Anna van Saksenlaan 3 te Santpoortvan Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Zuid; het veranderen van een spiritueel
centrum en een woning (nrs. 3 en 5)
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver- BP-52-2009 Ladderbeekstraat 34 te Velsen-Noord;
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
het oprichten van een garage
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
BP-53-2009 Geelvinckstraat 55 te Velsen-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning

BP-54-2009
BP-55-2009
BP-56-2009
BP-58-2009
BP-59-2009
BP-60-2009
BP-61-2009
BP-64-2009

met een dakopbouw
Geelvinckstraat 57 te Velsen-Noord; het
veranderen en vergroten van een woning
met een dakopbouw
Uitweg 9 te Velsen-Noord; het oprichten
van een garage
Beecksanghlaan ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een fiets- en voetgangersbrug
Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord;
het oprichten van een woning
Raadhuisstraat 4 te IJmuiden; het legaliseren van een dakterras
Ster Bastion 94 te Velserbroek; het veranderen van een kantoorpand in twee
woningen
Kennemerstrand 800 te IJmuiden; het
legaliseren van diverse aanbouwen en
containers
IJmuiderstraatweg 13C te IJmuiden; het
gewijzigd uitvoeren van BP-175-2008
(het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw

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

ONTWERPBESLUIT
MONUMENTENVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens monumentenvergunning te verlenen voor:
MO-2-2009 Duin- en Kruidbergerweg 6 te Driehuis
NH; het conserveren van een gedenksteen
Conform het bepaalde in artikel 14a van de woningwet
liggen de stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter
inzage van 14 april t/m 25 mei 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden
ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-36-2009 Jan Pieterszoon Coenstraat 117 te
IJmuiden; het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)
BL-51-2009 Oude Pontweg 182 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van een erfafscheiding en een
houten schutting
BP-281-2008 Concordiastraat ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een bedrijfsgebouw
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).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BL-263-2008 Tolsduinerlaan 1 te Velsen-Zuid; het
plaatsen van een erfafscheiding
BL-328-2008 Linie 8 te Velserbroek; het oprichten van
een berging
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BL-378-2008 Van Dalenlaan 55 te Santpoort-Zuid; het
legaliseren van een erfafscheiding
BP-219-2008 Rusburglaan 15 te Santpoort-Zuid; het
veranderen en vergroten van de 2e verdieping van een woning
BP-288-2008 Rijk de Waalweg ong. te Velsen-Noord;
het oprichten van een ketenpark (tijdelijk)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-12-2009 Gildenlaan 191 te Velsen-Noord; het verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen
SL-24-2009 Wijkermeerweg 7 te Velsen-Noord; het verwijderen van asbesthoudende materialen
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 (elektro-

nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).

TOESTEMMINGEN
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-7-2009
Merwedestraat ong. te IJmuiden; verzoek
tijdelijke bestemmingswijziging i.v.m.
tijdelijk parkeerterrein
PS-8-2009
Swoerkamp 10 te Velserbroek; verzoek
uitoefenen aan huis gebonden beroep
(webshop 2e-hands baby- en kinderkleding)
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

VAN RECHTSWEGE VERLEEND
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen maakt bekend dat van rechtswege is verleend:
BL-105-2008 Willem de Zwijgerlaan 72 te SantpoortZuid; het plaatsen van kokers/kappen
t.b.v. opstelpunt mobiele communicatie

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen binnen een
redelijke termijn (binnen 14 dagen) 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).

ONTWERPBESLUIT
STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vergunning te verlenen voor:
Het innemen van een standplaats voor het verkopen
van vis en aanverwante etenswaren aan de
IJmuiderslag ongenummerd, tegenover IJmuiderslag 17
te IJmuiden. Het betreft een standplaats voor de periode 1 januari tot en met 31 december met wisselende
openingstijden, met uitzondering van de zondag.
De ingangsdatum is 1 juni 2009.
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij bureau Vergunningen en Uitvoering
(Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes weken ter
inzage van 14 april t/m 25 mei 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden

Lammetjesdag

Sven Duijff organiseert
concert voor War Child
Haarlem - De 16-jarige Velsense zanger Sven Duijff organiseert
op maandagavond 20 april vanaf 19.00 uur een mini-Symphonica in Rosso-concert ten bate
van War Child in de aula van zijn
shool, het Mendel College. De-

ze organisatie, waarvan zanger
Marco Borsato ambassadeur is,
zet zich in voor oorlogskinderen
overal op de wereld, een geweldig goed doel dus.
Wat kunt u verwachten van dit
muziekspektakel…. Sven Duijff
heeft zich het afgelopen jaar

bijzonder ingespannen om een
grote show neer te zetten, waarbij hij dus werd geïnspireerd
door Symphonica in Rosso. De
rector, de leraren en overige medewerkers van het Mendel College bieden hem deze kans en
steunen hem op maandagavond 20 april. Samen met een aantal gasten, waaronder songfestival back-groundzanger
Leon Ray, zingt Sven repertoire van onder andere
Lionel Richie, Marco Borsato, Paul de Leeuw en
Michael Buble. Begeleid
door een groot orkest met
onder andere leden uit de
Ruud Jansenband, voorzien van blazers, violisten en koor klinken nummers als ‘Rood’ van Marco
Borsato en ‘All night long’
van Lionel Richie… Dit
alles wordt voorzien van
professioneel geluid, een
podium in de sfeer van
Symphonica , een prachtige lichtshow en verrassingseffecten.
De aula van de school
biedt die avond ruimte
aan circa 400 gasten, die voor
een kaartje slechts een bedrag
van vijf euro per persoon betalen. Voor dat bedrag mag je het
dus niet laten en het gaat allemaal naar het goede doel. Kaarten zijn te bestellen via www.
multievents.nl.

Springbreak training
Haarlem-Noord - Op Zondag 29 maart werd op de velden
van Onze Gezellen het honken softballseizoen ingeluid met
een trainingsdag voor de jeugd.
Naast de eigen coaches en trainers waren er zeer ervaren gasttrainers van de selectie van Onze Gezellen heren 1 en Terrasvogels dames 1.
Na een gezamenlijke warmingup bestond het ochtendprogramma uit het trainen van de verdediging en de daarbij behorende specifieke veldposities, maar
eerst kregen alle jeugdleden en
trainers een origineel Springbreak training 2009 T-shirt van
Aannemersbedrijf Henk Hoenderdos! Dit leverde een prachtig
plaatje op en gaf de dag een extra vrolijk tintje!
Aan de softball-kant ging het
er fanatiek aan toe onder leiding van dames 1 van Terrasvogels. Voor de jeugd was het extra boeiend dat een aantal Ame-

rikaanse dames (die uitkomen
dit seizoen voor Terrasvogels) ze
de kneepjes van het softballen
bijbrachten. Bij de diverse posities werd er vol ingegaan, wat
dan ook al snel de nodige gravelshirts opleverde.
Om 12.00 uur ging de gezonde
lunch, die mede mogelijk werd
gemaakt door Bakkersland Zwanenburg en Bulters De Groentenspecialisten uit de Maastraat,
er dan ook goed in. Na de lunch
ging de jeugd van het verdedigen over in de aanval en werd alle aandacht gericht op het slaan
en stoten.
Rond 14.30 uur werd het actieve gedeelte afgesloten en is er
gekeken naar twee spannende wedstrijden van Onze Gezellen Heren 1 tegen de Blue Devils
en Onze Gezellen Junioren 1 tegen de Juveniles. Voor informatie
over Onze Gezellen verwijst men
u graag naar de website: www.
onzegezellenhonkbal.nl.

Spaarndam - Zondag 12 april
eerste paasdag van 11.00 tot
17.00 wordt er voor de vierde
keer een lammetjesdag gehouden op de boerderij de Koningshoeve in Spaarndam.
Naast de diverse schapenrassen
met hun lammeren, de vleeskoe de limousine en het varken
zwientje is er ook een landelijke markt van 30 kramen met vele sfeervolle items.De kinderen
kunnen zich vermaken met diverse buitenspelletjes zoals, boter kaas en eieren, zaklopen, domino, stelten lopen en uiteraard
is er op verzoek van vele kinderen weer de strohut!
Er is een dagprogramma met onder andere schapen scheren, op
spreekuur bij de veearts maar
ook kunt u door middel van een
scan een ongeboren kalf bewonderen in de buik van haar moeder.
Voor meer informatie zie de website www.koningshoeve-ettingen.nl.

