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De Rietvink bestaat vijf jaar
Velsen-Noord - Woensdagmiddag 23 april is het groot feest bij buurtcen-
trum De Mel in Velsen-Noord. Kinderboerderij De Rietvink bestaat vijf jaar 
en dit wordt natuurlijk gevierd. Van 14.00 tot 16.00 uur is er voor de kinde-
ren een spelletjesparcours, schminken, eierkoek versieren, een dierenquiz 
en een fotowedstrijd. Voor de fotowedstrijd kan je een foto met jou en een 
dier inleveren bij buurtcentrum De Mel voor maandag 21 april. Er is natuur-
lijk een mooie prijs te winnen. De toegang is gratis.

Rommelmarkt
Regenboog
IJmuiden - Zaterdag 19 april is er 
weer de jaarlijkse rommelmarkt van 
9.00 uur tot 15.00 uur, bij de Regen-
boog, op de hoek van de Planeten-
weg met de Schiplaan. Er zijn mooie 
spullen te koop, de koffie staat klaar 
en er is een lekker gebakken visje 
verkrijgbaar.

Leuke markt
op De Klipper
IJmuiden - Zaterdag 19 april is 
de jaarlijkse markt op basisschool 
De Klipper (locatie Zeewijk). Dit 
jaar wordt het een heel bijzondere 
markt, want het thema luidt: landen! 
Er zijn zoveel kinderen op school uit 
verschillende landen, dat het na-
tuurlijk ontzettend leuk is om juist 
daar wat extra aandacht aan te be-
steden. Er is van alles te doen voor 
jong en oud, zoals spelletjes voor 
de kinderen, een Rad van Avontuur 
met prachtige prijzen, een rommel-
markt en een barbecue! Deze markt 
begint om 10.00 uur en eindigt om 
13.00 uur. Bij deze nodigen het team 
van leerkrachten en de ouderwerk-
groep iedereen uit om op deze leu-
ke dag naar De Klipper aan de Ori-
onweg te komen. Van de opbrengst 
willen zij nieuwe muziekinstrumen-
ten aanschaffen voor de kinderen.

Matig uw snelheid
De Klipper regelt klaarovers
IJmuiden - Na een serie bijna on-
gelukken en een echt ongeluk bij 
het oversteken van de Orionweg 
vlak voor De Klipper, afgelopen de-
cembermaand, werd het ouders en 
team van De Klipper duidelijk, dat 
het oversteken van de Orionweg ex-
tra beveiligd dient te worden. 
Daarop hebben zij de handen ineen 
geslagen. 
Er zijn op twee punten maatregelen 
genomen. Er komen vier keer per 
dag klaar-overs op de huidige over-
steekplaats en er komt, op termijn, 
in samenwerking met de gemeente, 
een nieuwe, kindveilige oversteek-
plaats. 
Vanaf deze week organiseren ouders 
en schoolteam dat er tijdens alle be-
gin- en eindtijden van school op de 
zebra vóór de school twee verkeers-

brigadiers (klaar-overs) zullen staan 
om te helpen met oversteken In to-
taal zijn ruim 30 ouders speciaal 
daarvoor door de politie opgeleid. 
De school doet een oproep allemaal 
mee  te helpen met het beveiligen 
van de oversteek op de Orionweg: 
matig uw snelheid ter plekke. Haal 
niet in ter hoogte van de school en 
de zebra, maar wacht even. De op-
stopping is van korte duur. 
Zodra de klaarovers met de kinde-
ren veilig aan de overkant zijn, krijgt 
u weer de ruimte. Verkeer dat een 
stopteken van klaar-overs negeert 
is trouwens strafbaar. De boete is 
95 euro. Maar laat het zover niet ko-
men. 
Matig uw snelheid ter plekke en 
houd rekening met de overstekende 
ouders en kinderen.

Irene Ouwehand en Peer Flaton zijn gehuldigd

Jubilarissen bij COV
IJmuiden - Het COV (Christelij-
ke Oratorium Vereniging) IJmuiden 
heeft trouwe leden. Een delegatie 
van de Velser Gemeenschap (VG) 
onderbrak vorige week donderdag 
de jaarvergadering om vier jubilaris-
sen in het zonnetje te zetten. Slechts 
twee van de vier leden waren aan-
wezig. Jan Jansen was ziek en Kit-
ty Elsenaar was op vakantie. Zij zijn 
beiden tien jaar lid.
Irene Ouwehand is 25 jaar lid van 
het COV. Na 23 jaar ging ze over 
van de sopranen naar de alten, zij 
ervaart het zingen als een ontspan-
ning door inspanning. Ze bezoekt 
ook regelmatig concerten. Zij kreeg 
van vice voorzitter Hans Geels een 

oorkonde uitgereikt en secretaris 
van de werkgroep zang, Loes Hui-
zinga, overhandigde haar een mooi 
boeket. 
Ook de nieuwe voorzitter van de 
werkgroep zang, Tom van Kaam, 
was aanwezig.
Peter Flaton is maar liefst 40 jaar 
lid. Als jongen van acht jaar begon 
hij bij het kinderkoor de Zingende 
Klokken. Hij is klein van stuk, maar 
groot van stem. Als Peter eens niet 
aanwezig is bij een repetitie, dan 
wordt zijn krachtige stemgeluid 
echt gemist bij de tweede bassen. 
Hij kreeg de legpenning van de VG 
en ook voor hem waren er bloemen. 
(Carla Zwart)

Leerlingen Maritiem College 
behalen certificaten
IJmuiden - Vierdeklassers van het VMBO Maritiem College Velsen hebben maandagavond hun certificaat gekre-
gen voor de afgeronde Marifoon of  Basic Safety Training. Deze leerlingen zijn tussen de 16 en 18 jaar en doen de 
opleiding tot matroos. Het Maritiem College organiseert naast de VMBO-opleiding allerlei andere cursussen, waar-
voor leerlingen een extra certificaat kunnen behalen. Inmiddels hebben alle leerlingen een Basic Safety Training 
certificaat behaald. Daarnaast zijn ook een aantal leerlingen voor het basiscertificaat Marifonie geslaagd.

Oude matras perspectief 
voor nieuwe liefde
IJmuiden - Of op deze oude matras aan de Wijk aan Zeeërweg veel liefde 
is beleefd, is onze redactie onbekend. Maar dat deze nu de basis van een 
nieuw liefdesleven vormt, staat vast. Al gaat het dan om deze kraaien die 
werken aan een nieuw liefdesnestje. Kraaien zijn vaak de opruimers in het 
milieu en nemen van alles mee naar hun nest. De eieren en jonge kraaien 
zullen in ieder geval in een zacht gestoffeerde omgeving worden neerge-
vleid. (foto: www.reinderweidijk.nl)

Toch hoogbouw Keetberglaan
IJmuiden - Het Masterplan Zeewijk 
gaat de derde en afrondende fa-
se in. De 12-hoog flat aan de Keet-
berglaan gaat tegen de vlakte. 
De veronderstelling was, dat daar 
laagbouw voor in de plaats zou ko-
men. Aanvankelijk was er ook spra-
ke van 50 woningen verdeeld over 
twee appartementencomplexen, die 
op dezelfde plek terug gebouwd 
zouden worden.
Nu blijkt, dat er 100 woningen ko-
men: 60 sociale woningen en 40 
koopwoningen. Verdeeld over ap-
partementengebouwen, zoals flats 
tegenwoordig blijkbaar genoemd 
worden. Dus toch hoogbouw en 
dit heeft voor onrust gezorgd on-
der omwonenden. Bewoners in het 
nieuwe wijkje aan de Dennekop-
laan, waarvan een gedeelte uitkijkt 
op de 12-hoog flat, waren in de ver-
wachting dat zij een beter uitzicht 
zouden krijgen na de sloop van de 
flat. Nu blijken zij straks toch weer 
tegen hoogbouw aan te kijken
In welke vorm is niet helemaal dui-
delijk. In het Ruimtelijk Functioneel 
Kader is de mogelijkheid open ge-
laten voor drie flats van 9, 10 en 11 
woonlagen.
De heer T. Kuné van Woningbedrijf 
Velsen heeft via een open brief uit-
leg gegeven. Hij stelt daarin onder 
andere dat 50 huishoudens, die nu 
in de 12-hoog flat wonen, te kennen 
hebben gegeven straks op die plek 
terug te willen keren en dat er een 

grote vraag is naar betaalbare huur-
woningen.
‘Wij staan aan de vooravond van 
een grote herstructureringsopga-
ve. Daarin worden meer woningen 
gesloopt dan nieuw gebouwd, ter-
wijl de lijsten met woningzoekenden 
nu al omvangrijk zijn. Daarom moe-
ten wij de komende jaren zorgen 
voor voldoende woningen in diver-
se prijsklassen. Juist daarover heeft 
Woningbedrijf met volledige instem-
ming van de gemeenteraad presta-
tieafspraken gemaakt.’
De brief is in zijn geheel te lezen op 
www.woningbedrijfvelsen.nl.

Jongens
aangehouden
IJmuiden - De politie heeft vorige 
week dinsdag omstreeks 16.00 uur  
twee jongens uit Delfzijl en Terneu-
zen aangehouden. 
Het tweetal, 13 en 14 jaar oud, wordt 
ervan verdacht  (resten van) een 
schoorsteen vanaf een dak van een 
pand aan de Evertsenstraat naar 
beneden te hebben gegooid.
Bij het zien van de politie nam  het 
tweetal de benen, maar ze werden 
alsnog aangehouden op de Napier-
straat.  Het tweetal kan een taakstraf 
van Bureau HALT tegemoet zien.

Jeugdige dieven 
aangehouden
IJmuiden - Zondag rond 13.00 uur 
werd gemeld dat er een diefstal had 
plaatsgevonden in een kleedkamer 
van een sportschool in de C. van der 
Doesstraat. Agenten werden aange-
sproken door een 56-jarige IJmui-
denaar die vertelde dat er geld uit 
zijn portemonnee was gestolen en 
dat twee jongens van 14 en 15 jaar 
uit Velsen en IJmuiden dit gedaan 
moesten hebben. De beide ver-
dachten zijn aangehouden en be-
kenden aan het bureau de diefstal 
te hebben gepleegd. Tegen hen is 
proces-verbaal opgemaakt en hun 
ouders zijn in kennis gesteld.
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zondag 20 april:
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk

Deze advertentie is aangeboden door:
Noordborgh
Prim 7 Stars
Oliehandel Klaas de Boer BV
Vrolijks Visserij Maatschappij BV
Zeehaven IJmuiden NV

StormvogelsTelstar tegen KFC

www.jutter.nl
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Burgemeester en wethouders van Velsen stellen in 
het kader van het uitvoeringsprogramma WMO 2008, 
subsidie beschikbaar voor deskundigheidsbevordering 
bij vrijwilligers(organisaties) in Velsen. 

De gemeente biedt aan vrijwilligers(organisaties) 
de mogelijkheid om kennis en deskundigheid, met 
betrekking tot de functie van de vrijwilliger(s) te 
verbeteren. Hiervoor kunnen vrijwilligersorganisaties 
tussen 15 april en 15 juni 2008 een subsidie aanvragen 
voor een training, cursus, workshop of advies voor hun 
vrijwilliger(s). 

Per organisatie kan maximaal € 400,- worden 
aangevraagd. Het totale bedrag dat voor deze subsidie 
beschikbaar is, het zogenaamde subsidieplafond, is 
vastgesteld op € 8.950,-. De subsidieverzoeken worden 
behandeld op volgorde van binnenkomst en beoordeeld 
aan de hand van de Algemene Subsidieverordening van 
Velsen 2002 en de Beleidsregel subsidie deskundigheids-
bevordering vrijwilligersorganisaties 2008. 
De beleidsregel;  “subsidie deskundigheidsbevordering 
vrijwilligersorganisaties 2008” staat ook op de website 
van de gemeente Velsen;  www.velsen.nl

Voorwaarden
Naast de gebruikelijke voorwaarden zoals die zijn op-
genomen in de Algemene  Subsidieverordening Velsen 
2002 geldt vervolgens de volgende voorwaarden:

1. De activiteiten van de aanvragende instelling 
moeten passen binnen de doelstelling van  
het vrijwilligersbeleid geformuleerd in het wmo-
beleidsplan 2008-2011; “ het ondersteunen van 
vrijwilligers en het versterken van het 
vrijwilligerswerk”.

2. De vrijwilligers(organisatie) verricht activiteiten op 
het gebied van welzijn, zorg, cultuur en/ of sport.

3. De activiteit, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, 
draagt bij aan de versterking van de organisatie 
en is gericht op dekundigheidsbevordering voor 
de individuele vrijwilliger of groepen vrijwilligers. 

4. Subsidieverzoeken voor het jaar 2008 dienen vóór 
15 juni 2008 te worden ingediend bij het college 
van burgemeester en wethouders. Ontvangen 
verzoeken met een poststempel van 16 juni of 
later worden niet in behandeling genomen. 

5. Voor verzoeken om een bijdrage, die worden 
gehonoreerd, wordt maximaal € 400 per verzoek 
beschikbaar gesteld.

6. Aanvragen voor subsidie worden behandeld op 
volgorde van datum binnenkomst.

7. Per instelling of aan elkaar gelieerde instellingen 
wordt éénmaal subsidie verstrekt.

8. Verzoeken die worden ingediend, nadat reeds 
beschikkingen zijn gedaan ter hoogte van het 
subsidieplafond worden afgewezen. 

9. Deze beleidsregels treden in werking op 15 april 
2008.

Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Stapels formulieren voor een simpele aanvraag en 
weken wachttijd voor een enkele vergunning. Deze 
zogeheten ‘administratieve lasten’ zijn voor zowel 
burgers als bedrijven vaak een bron van ergernis. Het 
kabinet wil hier verandering in brengen. Hiertoe is het 
Programma Administratieve Lastenverlichting ( PAL) 
in het leven geroepen. Eind vorig jaar heeft Velsen 
zich aangemeld voor een financiële(rijks) vergoeding 
op grond van PAL Hierdoor is het nu mogelijk om op  
korte termijn serieus werk te maken van het afschaffen 
en/of vereenvoudigen van regels. Minder administratieve 
rompslomp leidt immers ook tot economische 
stimulering van het bedrijfsleven. 
 
Koning Klant
Bedrijven en burgers hebben van de gemeente 
verschillende producten nodig in de vorm van 
vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en 
vergoedingen. De handelingen die daarvoor nodig zijn 
wekken niet alleen vaak irritatie op, maar kosten ook 
veel tijd en geld. 
De gemeente Velsen is zich ervan bewust dat haar 
burgers en bedrijven hinder kunnen ondervinden van 
onhandige soms overbodige regels en ingewikkelde 
formulieren. Niet voor niets is het voornemen om de 
lokale regeldruk terug te dringen opgenomen in het 
collegeprogramma 2006-2010.  
Arjen Verkaik is, als wethouder van onder meer 
Economische Zaken en Integraal Vergunningbeleid, 
verantwoordelijk voor het project ‘deregulering 

gemeente Velsen’. Zijn reactie op dit project; “Irritaties 
die bijdragen aan het beeld dat de gemeente Velsen 
lastig is en moeizaam meewerkt aan plannen van 
haar ondernemers en inwoners dienen voorkomen te 
worden. Het gemeentebestuur wil af van dit imago. 
Onze belastingbetalende burgers en bedrijven zijn 
onze klanten, die ons als partner moeten zien en niet 
als drempel bij het realiseren van plannen.”

Selectie
Op basis van ervaringen bij andere gemeenten, 
contacten met zowel het bedrijfsleven als met de 
Kamer van Koophandel heeft de gemeente Velsen 
onderstaande lijst van ‘producten’ opgesteld. Bewust 
is gekozen voor veel voorkomende zaken, waarvoor 
medewerking van de gemeente nodig is. Voorbeelden 
zijn een voorschot op een bijstandsuitkering, 
een reclamevergunning, een kapvergunning, 
ventvergunning en terrasvergunning. In de komende 
maanden gaat de gemeente Velsen onderzoeken of 
het leveren van deze zestig producten simpeler en 
sneller kan.  Van deze zestig producten zijn er veertig 
die direct verband houden met het bedrijfsleven.

Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze selectie? 
Dan kunt u contact opnemen met mevr. A. Rietveld, 
coördinator van het ‘project deregulering Velsen’. Zij is 
bereikbaar via het telefoonnummer: 0255-567436 op 
ma, di, do en vrij van 9.00 uur tot 14.00 uur. 

Simpele regels en snellere  
afdoening van zaken voor  
burger en bedrijf 

De strandondernemers en eigenaren van bedrijven 
in het plangebied ten zuiden van de Haringhaven 
worden in de gelegenheid gesteld om hun wensen 
te uiten nu het college van B&W heeft besloten in 
te stemmen met het projectplan ‘Onderzoeksproject 
Revitalisering Toegangsroute IJmuiden aan Zee’. 
Inmiddels is er door de gemeente samen met de 
voorzitters van de Haven- en Ondernemersvereniging 
IJmond en Ondernemersvereniging IJmuiden aan Zee  
voor gekozen om de ontwerpopdracht aan Bureau 
SLA (Architectuur en Stedenbouw) toe te kennen. De 
gemeente Velsen organiseert daarvoor op woensdag 
23 april 2008 een participatiebijeenkomst in het 

‘IJmuider Zee- en Haven museum’, Havenkade 55 te 
IJmuiden. De bijeenkomst begint om 16.00 uur en de 
zaal is open vanaf 15.45 uur. Tijdens de bijeenkomst 
wordt een toelichting gegeven op de projectaanpak 
en kunnen de ondernemers hun wensen en ideeën 
kenbaar maken. Voor de ondernemers die niet 
aanwezig kunnen zijn is het mogelijk om tot met 5 mei 
2008, schriftelijk te reageren.

Reacties: 
Beheer Openbare Ruimte, postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden, onder vermelding van ‘Revitalisering 
Toegangsroute IJmuiden aan Zee’.

Bijeenkomst ondernemers 
Kromhoutstraat en omgeving

In verband met spoedwerkzaamheden aan 
de overweg aan de Kennemergaardeweg in  
Santpoort-Noord wordt deze in de nacht van 
zaterdag 19 april op zondag 20 april voor alle 

verkeer afgesloten. De werkzaamheden vinden 
plaats tussen 1:55 uur en 7:00 uur en worden 
uitgevoerd door VolkerRail Services, in opdracht 
van ProRail.

Overweg Kennemergaardeweg 
één nacht afgesloten

Nr. A. Bouwen

1 Gemeentelijke monumentenvergunning X X
2 Kapvergunning X X
3 Sloopvergunning X X
4 Vergunning in- en uitrit X X
5 Tijdelijke gebruiksvergunning X
6 Toekenning huisnummering X X
7 Uitgifte bouwgrond X X
Nr. B. Milieu

8 Ontheffing geluidshinder X
9 Vergunning geluidswagen X
10 Verkoopvergunning vuurwerk X
11 Grond afgraven en verplaatsen X X
12 Melding 12-dagenregeling X
13 Melding bouwstoffen X
14 Geschiktheidsverklaring bodemonderzoek X
Nr. C. Horeca

15 Exploitatievergunning horeca X
16 Nacht- en ochtendontheffing voor horecabedrijven X
17 Incidentele ontheffing sluitingstijden horecabedrijven X
18 Terrasvergunning X
19 Evenementenvergunning (groot) X
20 Ontheffing straatartiest/dienstverlener X
21 Kermisvergunning X
22 Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet X
23 Speelautomatenvergunning X
24 Evenementenvergunning (klein) X X
25 Drank- en Horecavergunning X
26 Wet Bibob X
Nr. D. Openbaar Luchtruim

27 Ontheffing (hefschroef)vliegtuigen X
Nr. E. Bezwaar, belastingen, vergoedingen en subsidies

28 Bezwaarschrift indienen X X
29 Aansprakelijkstelling gemeente X X
30 Subsidie gemeentelijke monumenten X X
31 Innemen gemeentegrond (commerciële doeleinden) X X
Nr. F. Openbare Ruimte

32 Ontheffing verkeersverbod X X
33 Parkeerontheffing X X
34 Parkeervergunning X X
35 Reclamevergunning X
36 Ontheffing verwijzingsborden X
Nr. H. Markt-, straat- en detailhandel

37 Marktvergunning X
38 Standplaatsvergunning (vast) X
39 Ventvergunning X
40 Ontheffing Winkeltijdenwet X
Nr. E. Bezwaar, belastingen, vergoedingen en subsidies

41 Kwijtschelding van belastingen en heffingen X
42 Aangifte hondenbelasting X
43 Bijdrage in kosten leerlingenvervoer X
44 Bekostiging aangepast vervoer gehandicapte leerlingen X
45 Klacht tegen ambtelijk optreden X
46 Budget-/niet-incidentele/exploitatie subsidie X
47 Waarderingssubsidie X
48 Eenmalige/incidentele/activiteiten subsidie X
Nr. F. Openbare Ruimte

49 Innemen gemeentegrond (niet-commerciële doeleinden) X
50 Optochtvergunning X
51 Gehandicaptenparkeerplaats X
Nr. I. Uitkeringen, gehandicapten en aanvullende regelingen

52 Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF-je) WWB X
53 Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF-je) IOAW/IOAZ/BBZ X
54 Bijzondere bijstand, bestaande cliënten X
55 Bijzondere bijstand, nieuwe clienten X
56 Langdurigheidstoeslag, bestaande clienten X
57 Wmo: Gehandicaptenrolstoelvoorziening X
58 Bijstandsuitkering voorschot X
Nr. K. Overig

59 Collectevergunning X
60 Loterij organiseren X

Bedrijven Burgers

Het stadhuis is gesloten op woensdag 30 april (Koninginnedag), donderdag 1 mei (Hemelvaartsdag), 
maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) en maandag 12 mei (Tweede Pinksterdag)

Vrijdag 2 mei is het stadhuis geopend van 9.00-12.00 uur. 
U kunt dan terecht bij:
- Burgerzaken (uitsluitend op afspraak)
- WMO loket
- Bouw & Wonen
- Belastingen
- Receptiebalie

Woensdag 9 april 2008 heeft wethouder Margo 
Bokking samen met initiatiefnemer dhr. C. Witte de 
nieuwe lichtkrant bij het Polderhuis voor Velserbroek 
officieel in gebruik genomen.

De lichtkrant is bedoeld om sportieve, sociale en 
culturele evenementen zonder commercieel doel aan 
te kondigen. Voor informatie over de lichtkrant kan 
men het volgende nummer bellen: 023-5388830

Lichtkrant officieel in gebruik genomen

Van zondag 27 april  tot en met donderdag 
(Hemelvaartsdag) 1 mei wordt op landgoed  
Beeckestijn voor de 20e keer  de Landgoedfair 
Beeckestijn  gehouden. Met smaakvol ingerichte 
stands hoopt de organisatie weer duizenden bezoekers 
naar Velsen-Zuid te trekken.

Behalve een overvloed aan bijzondere bloemen en 
planten biedt de Landgoedfair Beeckestijn alles  
wat met buitenleven te maken heeft. Naast kleurrijke 
ideeën voor het ontwerpen van uw tuin ontdekt  
u op de fair tevens het nieuwste aanbod aan 

tuinmeubilair Ook is er een overvloed aan woon-
accessoires en decoraties voor buiten én binnen  
te zien. 
De Landgoedfair Beeckestijn is dagelijks geopend van 
10.00 tot 18.00 uur.

Afsluiting park 
De organisatie begint op donderdag 17 april met de 
bouw van de Fair. Het park wordt met ingang van 
maandag 21 april afgesloten voor het publiek. Het 
park is weer toegankelijk voor iedereen op zondag  
4 mei, of zoveel eerder als mogelijk.

20e Landgoedfair Beeckestijn

Gewijzigde openingstijden stadhuis Velsen



I N F O P A G I N A  S P E C I A L  ” D E  J E U G D S P O R T P A S ”   
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

 info@velsen.nl / www.velsen.nl

Infopagina
17 april 2008

17 april 2008 pagina 3

Sportverenigingen brengen 
Velsense jeugd in beweging!

“Door sporten leer je niet alleen samenwerken en 
organiseren, maar ook verliezen. Daarnaast brengt 
het discipline met zich mee en sporten is natuurlijk 
gezond! 

Vorig jaar zomer hebben we binnen onze gemeente 
de JeugdSportPas ingevoerd om de jeugd weer 
wat meer in beweging te krijgen. En nu, na een jaar 
‘draaien’ zijn de geluiden positief. Meer dan 600 
kinderen (van de basisschoolgroepen 4 tot en met 
8) zijn sinds de introductie in het bezit van deze pas. 
Zij kunnen hierdoor kennismaken met een keur aan 
sporten die onze gemeente rijk is, en uiteindelijk 
kiezen voor de sport die het beste bij hen past. 

Maar het mes snijdt aan twee kanten. Ook onze 
sportverenigingen hebben baat bij de JeugdSportPas. 
Nieuwe aanwas van jeugdleden betekent niet alleen 
bestaansrecht, maar ook dat een club of vereniging 
meer handen krijgt om de boel draaiende te houden. 
Bijvoorbeeld Schaatsvereniging Velsen, die mocht 
maar liefst 32 nieuwe jeugdleden noteren dankzij de 
JeugdSportPas!

Voor de gemeente Velsen is de JeugdSportPas 
ook een succes. Omdat het zo laagdrempelig is, 
kunnen veel kinderen meedoen. Dat is goed, want 
als gemeente moet je faciliteiten aanbieden voor de 
gezondheid van je inwoners. Met de JeugdSportPas 
kunnen kinderen voor maximaal 10 euro inschrijven 
voor een sport naar keuze en ongeveer 4 lessen 
volgen. En dankzij de goede samenwerking met 
de sportverenigingen en de inzet van vrijwilligers, 
bestuurders en trainers, is het aanbod groot. Van 

Velsen in beweging

Ben Rietdijk Sport in 
Velserbroek biedt via de 
JeugdSportPas een keur aan 
sporten aan. Het sportcentrum 
telt momenteel zo´n 600 
jeugdleden die vooral de 
sporten judo, jiujitsu, ballet, 
streetdance en jeugdfi tness 
beoefenen. 

Eigenaar Ben Rietdijk is ervan 
overtuigd dat elke vereniging 
gebaat is bij meer jeugdinstroom.
Die instroom verloopt soms wat 
moeizaam. Hij denkt dat dat 
vooral komt omdat de jeugd 
tegenwoordig veel meer te kiezen 
heeft dan vroeger. “Daarom 
is het voor een sportcentrum 
of –vereniging zinvol dat de 
jongeren kennismaken met 
bepaalde sporten.” Ben Rietdijk 
Sport is positief over het initiatief 
JeugdSportPas: “Naast de 
instroom is het vooral een leuke 
kennismaking voor de jeugd met de sport. En het is 
een prima initiatief om de bewegingsarmoede bij de 
jeugd een positieve impuls te geven.”

Positieve manier
Via de JeugdSportPas kunnen deelnemers bij Ben 
Rietdijk Sport kiezen voor lessen in bijvoorbeeld 
judo, jiujitsu, ballet, streetdance en jeugdfi tness. 
Zo’n honderd jeugdigen maakten dit eerste seizoen 
van de gelegenheid gebruik om te proeven van 

Ben Rietdijk Sport: 

JeugdSportPas prima initiatief 
tegen bewegingsarmoede

Jeugdfi tness bij Rietdijk Sport wordt goed bezocht. De deelnemers kunnen 
rekenen op professionele begeleiding. (Foto Reinder Weidijk)

De wervingsacties die fi etscrossvereniging 
FCC Wijkeroog in het verleden deed, leverden 
maar weinig resultaat op. Maar meedoen aan 
de JeugdSportPas was vorig jaar oktober al 
goed voor veel extra leden. Een derde van de 
jongeren dat zich aanmeldde bij de Velsen-
Noordse fi etscrossvereniging bleef lid. Dus is 
Wijkeroog, een club met vooral jeugdleden, ook 
in deze maand (april) weer betrokken bij het 
initiatief. 

En opnieuw heeft de club geen klagen. Twintig 
fi etscrossers-in-spe, verdeeld over twee groepen, 
storten zich vier avonden 
lang vol overgave van de 
startheuvel af om daarna de 
vele heuvels te bedwingen en 
zo snel mogelijk bij de fi nish 
te komen.
“Dit is gaaf”, zegt de bijna 
negenjarige Lars Visser 
uit Santpoort-Noord. 
“Ik heb ook honkbal en 
klimmen al geprobeerd via 
de JeugdSportPas, maar 
fi etscross is érg leuk. Mijn 
vader heeft al eens een houten 
schans voor mij gebouwd, dus 
de springoefeningen gingen 
erg goed. Ik wil nog wat extra lessen volgen en als ik 
het dan nóg leuk vind, blijf ik hier fi etscrossen.”

Olympische sport
De Velsen-Noordse sportvereniging wil vooruit. 
Letterlijk en fi guurlijk. Kortgeleden is de baan 
verplaatst, uitgebreid en gemoderniseerd. Wijkeroog 
voldoet ruimschoots aan de normen om offi ciële 
wedstrijden te houden, en heeft plannen om in de 
toekomst een toonaangevende club in Nederland te 
worden. De club heeft de wind mee, want fi etscross 
is op de Olympische Spelen van 2008 in Peking 
een demonstratiesport. Vaak is dat een opstapje 
om tijdens de Spelen erna een olympische sport te 
worden.

De jongeren die zich via de JeugdSportPas in het 
zweet werken, zien de sport wel zitten. “Dit is heel 

leuk om te doen”, vindt Nienke Galama (10) uit 
Velserbroek. “En een typische jongenssport vind ik 
het zeker niet. Of ik lid blijf weet ik nog niet, want ik 
doe ook al twee keer per week aan hockey. Maar het 
gaat hartstikke goed.”

Serieus aangepakt
Wijkeroog is tevreden met het initiatief van de 
gemeente Velsen om de jeugd naar de sportclubs 
te krijgen. Het is moeilijk, ondervonden de 
bestuurders zelf. “We hebben in het verleden van 
alles georganiseerd om meer leden te krijgen”, 
vertelt bestuurslid Hans de Rooij. “Via een opstapdag 

bijvoorbeeld. Maar daar kwam 
nooit veel uit, er bleven maar 
heel weinig fi etscrossers 
over. Vaak ging de animo 
ook van de ouders uit. Met 
de JeugdSportPas werkt dat 
anders. Kinderen kiezen nu 
zélf voor de sport die ze willen 
proberen. Dan is de motivatie 
al groter.” De Rooij benaderde 
in het bijzonder jeugd uit 
Velserbroek. “We hadden geen 
leden uit die plaats, terwijl 
daar zóveel kinderen wonen. 
Veel deelnemers die zich via 
de JeugdSportPas hebben 

aangemeld, komen nu ook daar vandaan.”

Nieuw materiaal
Vorig jaar bleef een derde via het initiatief lid, voor 
dit jaar verwacht De Rooij ook nieuwe leden. De 
deelnemers volgen vier trainingen voor tien euro 
en kunnen kosteloos gebruik maken van de fi etsen 
en het materiaal. Wijkeroog heeft de zaken serieus 
aangepakt. Via een zogenoemd ‘fi etskoopplan’, 
mogelijk gemaakt door een van de sponsors, is 
onlangs nieuw materiaal aangeschaft. De club doet 
er alles aan om het de leden en beoogde leden 
zo goed mogelijk naar de zin te maken. Dit wordt 
grotendeels gedaan door trainer Wim de Baar, die al 
veel rijders letterlijk omhoog heeft geholpen, maar 
zich daarnaast op recreatierijders richt. De Rooij: 
“We hebben nu succes met de Jeugdsportpas, en 
willen dat natuurlijk graag uitbreiden.”

Fietscross Wijkeroog: ‘Via de 
JeugdSportPas is de motivatie groter’

Atletiekvereniging Suomi in Driehuis telt op 
dit moment in totaal 450 leden. Minder dan de 
helft hiervan is jeugdlid tot en met 19 jaar. De 
vereniging kan nog wel wat leden gebruiken. Dus 
de JeugdSportPas zou uitkomst kunnen bieden. 

Cor van der Giesen van atletiekvereniging Suomi 
vertelt: “Het maximale aantal leden dat we met de 
huidige trainers aankunnen, is nog niet bereikt. Dus 
nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.” Van der 
Giesen is daarom ook blij met de JeugdSportPas. “Het 
is een geweldig initiatief dat heel goed in Haarlem 
aansloeg, en gezien het aantal aanmeldingen dat wij 
hebben gekregen, ook in Velsen!”

Springen en sprinten
Via Suomi kunnen de deelnemers proeven van een 
aantal atletiek-disciplines. 
“Specifi ek voor de deelnemers aan de Jeugdsportpas 
bieden we twee mogelijkheden: een combinatie 
van sprinten, verspringen, hoogspringen en 
balwerpen. Elke les komt één van de onderdelen 
aan bod. De andere mogelijkheid is 1.000 en 600 
meter hardlopen. Natuurlijk bieden we voor leden 
het gehele atletiekprogramma aan en we hebben 
ook nog loopgroepen voor zowel recreanten als 
wedstrijdatleten.”

Veel animo voor cursussen 
bij Atletiekvereniging Suomi

de sporten die Ben Rietdijk aanbiedt. “Ik denk 
zeker dat de JeugdSportPas een goed initiatief is 
voor ons sportcentrum, maar ook voor alle andere 
sportverenigingen en clubs in de gemeente. De 
kinderen maken namelijk op een positieve manier 
kennis met de sporten en de organisatie erachter”, 
meent de eigenaar van het sportcentrum. Ben 
Rietdijk hoopt daarom dat de JeugdSportPas de 
komende jaren nog meer bekendheid krijgt en blijft 
verschijnen in de gemeente Velsen!

De gemeente Velsen vindt het versterken van 
de lokale sport belangrijk en investeert daarom 
de komende jaren in sport. In het kader van 
de BreedteSportImpuls zijn vorig jaar diverse 
projecten gestart om sport een impuls te geven. 
Eén van die projecten is de JeugdSportPas. Met 
deze pas kunnen leerlingen van het basis- en 
speciaal onderwijs kennismaken met een 
heleboel sporten. 

Het eerste jaar van de JeugdSportPas zit er bijna op. 
Veel sportverenigingen waren bereid mee te doen. 
Dankzij de vele vrijwilligers bij de verenigingen, 
zoals trainers, begeleiders en bestuurders, kon een 
gevarieerd aanbod worden samengesteld waarbij 
plezier het uitgangspunt was. Hun inzet heeft enorm 
bijgedragen aan het succes van de JeugdSportPas. 
Dat blijkt wel uit het feit dat sinds de introductie in 
oktober 2007 al meer dan 600 kinderen in bezit zijn 
van een JeugdSportPas. Vooraf hoopten gemeente en 
sportverenigingen op 500 deelnemers, maar dat aantal 
is dus ruimschoots overschreden.

Waarom de JeugdSportPas? 
Sportwethouder in Velsen, Annette Baerveldt, vindt het 
belangrijk dat kinderen plezier beleven, kennismaken 
en kiezen voor een sport die goed bij hen past. 
Bovendien is sport een goed middel om overgewicht 
tegen te gaan, omdat kinderen vandaag de dag 
steeds minder buiten spelen. Met de JeugdSportPas 
heeft de gemeente Velsen een instrument in handen 
om kinderen aan te moedigen te gaan sporten. Een 
kennismaking bij de sportvereniging kan dan nèt de 
stap zijn om lid te worden.

De sportverenigingen kunnen op hun beurt hun 

sport promoten en er mogelijk nieuwe leden aan over 
houden. Een vereniging kan bij de JeugdSportPas 
bovendien ‘sturen’ op de nieuwe aanwas, door bij 
de organisatie aan te geven welke leeftijdsgroep 
zij graag ziet. De jonge jeugdleden (mini’s) 7 tot 
9 jaar of de ouderen van 11 en 12 jaar. Zo kan 
bijvoorbeeld doorstroming naar de oudere jeugd beter 
gewaarborgd worden.

Volgend schooljaar
In het begin van het nieuwe schooljaar 2008-2009 
komt weer een nieuwe JeugdSportPas-brochure uit. 
Alle kinderen vanaf groep 4 op de basisschool en 
het speciaal onderwijs ontvangen deze brochure op 
school. Ook voor dit schooljaar is het doel dat nog 
meer kinderen: 
- plezier beleven aan sport;
- kennismaken met allerlei sporten via JeugdSportPas;
- lid worden van een sportvereniging;
- kiezen voor een sport die goed bij hen past.

Feiten en/in cijfers

- Verenigingen hebben ruim 100 nieuwe leden 
dankzij de JeugdSportPas

- Ruim 600 kinderen hebben nu een JeugdSportPas
- Via de JeugdSportPas kun je nu kiezen uit 35 

sporten
- Karate bij Dschen Dui: 35 kinderen ingeschreven. 

7 nieuwe leden. 
- Aan het begin van het schooljaar 2008-2009 

krijgen alle basisschoolleerlingen vanaf groep 4 
een nieuwe JeugdSportPas-brochure.

- Turn Vereniging Santpoort kreeg voor de cursus 
Turnen - verspreid over het hele schooljaar - 64 
aanmeldingen en voor Jazzdans 39. 

Eind augustus krijgen alle basisschoolkinderen van 
groep 4 tot en met 8 een nieuwe brochure op school. 
Achter in deze brochure zit een inschrijfformulier. 
Invullen en opsturen (zonder postzegel) naar: 
SportSupport
Antwoordnummer 1524
2000 WK  HAARLEM 

Meer weten over de JeugdSportPas? 
Neem dan contact op met SportSupport, via telefoon 
023 - 525 1630, tijdens de volgende spreekuren:
- dinsdag van 15.00 uur t/m 17.00 uur;
- vrijdag van 12.00 uur t/m 15.00 uur.

JeugdSportPas, hoe kom ik er aan?

Ga met je pas naar de 

aangesloten sportzaken 

voor 10% korting op de 

eigen aankoop.

Ga met je pas naar de 

aangesloten sportzaken 

voor 10% korting op de 

eigen aankoop.

Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: 
jspvelsen@sportsupport.nl

Voor sportverenigingen
Vanaf april worden sportverenigingen benaderd 
met een verzoek tot deelname aan de 
JeugdSportPas. Wil uw vereniging meer weten 
over de JeugdSportPas? Neem dan contact op met 
SportSupport en vragen naar Yvonne Wolff of 
Kick de Groot, telefoon 
023 – 526 0302. 
Of e-mail naar:  
ywolff@sportsupport.nl of  
kdegroot@sportsupport.nl.  

snorkelen tot rugby en van boogschieten tot kano-
waterpolo.

Sport moet weer op de agenda komen. Het is goed 
voor onze gezondheid, én voor het verenigingsleven! 
De Velsense gemeenteraad ziet dit belang 
gelukkig ook in en steunt daarom het voorstel de 
JeugdSportPas in de toekomst structureel aan te 
bieden. Natuurlijk maak ik me daar als sportwethouder 
hard voor de komende tijd!”

Annette Baerveldt, wethouder Sport

Uit de praktijk: Snorkelen
Voor de cursus Snorkelen bij Zwembad de Heerenduinen schreven maar liefst 51 kinderen in. Hierdoor moesten 2 
extra cursussen gegeven worden. Uiteindelijk konden 44 kinderen snorkelen. Van hen zijn er 4 doorgegaan naar de 
cursus Snorkelen 1. 

Uit de praktijk: Volleybal
Voor de cursus Volleybal bij de vereniging Smashing Velsen ’96 schreven 39 kinderen in, waarvan er 8 zijn lid 
geworden.

Uit de praktijk: Dammen
Voor de cursus Dammen bij de DamClub IJmuiden hebben in de leeftijdscategorie 6 t/m 10 jaar 15 kinderen 
ingeschreven. Voor deze jeugd is er zelfs een aparte trainer

Uit de praktijk: Schaatsen 
Voor de cursus schaatsen bij Schaatsvereniging Velsen hebben 50 kinderen ingeschreven. Deelnemers volgden via 
de JeugdSportPas 4 lessen en 32 kinderen zijn lid geworden van de vereniging. 

Maar liefst 50 basisschoolleerlingen hebben zich 
via de JeugdSportPas bij Suomi opgegeven. Of dat 
gegeven positief uitpakt, weet Van der Giesen nog 
niet: “Het is moeilijk te zeggen: de deelnemers aan de 
JeugdSportPas doen aan verschillende sporten mee 
en je weet natuurlijk niet wat ze gaan kiezen.”

(Foto Reinder Weidijk)
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VERGADERING COMMISSIE REKENKAMER

Dinsdag 22 april 2008 vanaf 17.30 uur vergadert de Commissie 
Rekenkamer in commissievergaderruimte 2 op het stadhuis.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Bespreken jaarrekening 2007 en rapport van bevindingen
3. Rondvraag

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- op het Neptunus Bastion de laad- en losgelegenheid te wijzigen van 

de achterzijde van perceel Neptunus Bastion 3 t/m 9 en de achterzijde 
van perceel Galle Promenade 4 t/m 22 in de achterzijde van perceel 
Galle Promenade 14 t/m 22 over een lengte van circa 15 meter door 
middel van het verplaatsen van de borden E7 en het aanbrengen van 
een onderbord met de tijdsaanduiding ‘ma t/m vr 8.00 - 14.00 h’;

- op het Neptunus Bastion de laad- en losgelegenheid te wijzigen van 
de achterzijde van perceel Ster Bastion 101 t/m 105 en de achterzijde 
van perceel Galle Promenade 36 t/m 52 in de achterzijde van perceel 
Galle Promenade 36 t/m 44 over een lengte van circa 17 meter door 
middel van het verplaatsen van de borden E7 en het aanbrengen van 
een onderbord met de tijdsaanduiding ‘woe/do 9.00 - 18.00 h’.

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

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

PROGRAMMA VAN EISEN EN RANDVOORWAARDEN 
VOOR ‘WINKELCENTRUM IJMUIDEN’

Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben het voornemen de 
gemeenteraad het Programma van eisen en randvoorwaarden ten behoeve 
van het winkelcentrum IJmuiden ter consultatie voor te leggen.
Alvorens de gemeenteraad zich hierover buigt, wordt eenieder in de 
gelegenheid gesteld hierop een reactie te geven.
Het plangebied van het toekomstige winkelcentrum van IJmuiden wordt 
begrensd door het Marktplein met aangrenzende bebouwing, het 
Oosterduinplein en de Lange Nieuwstraat tot en met het Velserduinweg 
met de aangrenzende bebouwing.
De gemeenteraad heeft, zoals u wellicht weet, op 5 juli 2007 ingestemd 
om de westelijke variant van de uitbreiding van het winkelcentrum van 
IJmuiden nader te onderzoeken. De toekomstige uitbreiding van het 
winkelcentrum dient zich te concentreren in het gebied tussen 
Velserduinplein-Marktplein. De gemeente heeft, voordat marktpartijen 
worden benaderd voor het maken van een ontwikkelingsplan voor het 
winkelcentrum, een Programma van eisen en randvoorwaarden opgesteld 
die als kader dient bij de ontwikkeling van het winkelcentrum van 
IJmuiden.
Krachtens de inspraakverordening van de gemeente Velsen ligt de nota 
Programma van eisen en randvoorwaarden winkelcentrum IJmuiden voor 
eenieder met ingang van vrijdag 18 april 2008 gedurende vier weken 
ter inzage.
De nota Programma van eisen en randvoorwaarden winkelcentrum 
IJmuiden is in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden. De receptie is op maandag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Eveneens is een exemplaar van deze nota in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein in IJmuiden.
Gedurende de termijn dat de nota ter inzage ligt, kan eenieder zijn of haar 
zienswijzen over het ontwerp kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Voor overige vragen kunt u contact opne-
men met mevrouw K. Buis, bereikbaar via telefoonnummer (0255) 56 74 12.

IJmuiden, 17 april 2008

BEKENDMAKING MANDAAT MILIEUDIENST IJMOND

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 3:42 Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat zij met ingang van 17 april 2008 onder 
voorwaarden mandaat hebben verleend aan de secretaris-directeur van 

de Milieudienst IJmond om namens hen besluiten te nemen en te 
ondertekenen op aanvragen om een vergunning om explosieven over 
te brengen zoals bedoeld in de artikelen 10, 11 en 12 van de Wet 
explosieven voor civiel gebruik.
De secretaris-directeur van de Milieudienst IJmond is tevens bevoegd 
verklaard ondermandaat te verlenen aan de onder zijn verantwoordelijk-
heid werkzame teamleiders.

Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenieder ter inzage in een mandaatregister 
bij de afdeling Algemene en Burgerzaken op het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden.

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben,
- met gebruikmaking van artikel 2.1.5.1, lid 2 van de Algemene plaatse-

lijke verordening gemeente Velsen; en
- met inachtneming van artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet 

bestuursrecht;

in hun vergadering van 8 april 2008 besloten tot vaststelling van de 
Beleidsregel Uitstallingen gemeente Velsen 2008.
In deze beleidsregel worden nadere eisen gesteld aan het plaatsen van 
uitstallingen op de openbare weg, meer in het bijzonder bij winkels, 
en geldt voor de gehele gemeente.

De beleidsregel treedt op 18 april 2008 in werking.
De beleidsregel ligt gedurende vier weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

KAPVERGUNNINGEN

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

kapvergunning
Dotterbloem 43  1 wilg  15 april 2008
De Kamp 25  1 berk  15 april 2008

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt 
u contact opnemen met het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. 
(0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-83-2008 Moerbergplantsoen ong. te IJmuiden; het oprichten van 

een ketenpark (tijdelijk) (Moerbergplantsoen en Gijzenvelt-
plantsoen)

BP-84-2008 Meeuwenlaan 33 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-85-2008 Wijkerstraatweg 283 te Velsen-Noord; het veranderen 
van een bovenwoning in 2 appartementen

BP-86-2008 Trawlerkade 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 51, 53, 55, 57, 59, 
63, 65, 67, 75, 77, 79, 83, 85 en 87 te IJmuiden; het oprich-
ten van een ketenpark (tijdelijk t.b.v. nieuwbouw 22 units)

BP-87-2008 Meervlietstraat ong. te Velsen-Zuid; het oprichten van 
15 appartementen (achter brandweerkazerne)

BP-88-2008 Acaciastraat 15 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-89-2008 Evertsenstraat 2 te IJmuiden; het oprichten van 16 nieuw-
bouwwoningen

BP-90-2008 Groeneweg 49 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-91-2008 Lijndenweg 32 te Velsen-Noord; het veranderen van een 
bedrijfsgebouw

BP-92-2008 Staalstraat 150 te Velsen-Noord; het veranderen van een 
bedrijfsgebouw

BP-93-2008 Kerkerinklaan 2 te Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van een woning met een uitbouw

BP-94-2008 Parlevinkerstraat 23 te Velsen-Noord; het plaatsen van 
gevelreclame

BP-95-2008 Wijkerstraatweg 142 te Velsen-Noord; het veranderen en 
vergroten van een woning met een dakopbouw

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-97-2008 De Uitkijklaan 11 te IJmuiden; het legaliseren van een 

erfafscheiding (zij- en voortuin)
BL-98-2008 Stelling 34 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging 

met carport
BL-99-2008 Harddraverslaan 20 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

vergroten van een woning met een uitbouw (achter- en 
zijgevel)

BL-100-2008 Kruidbergerweg 64 te Santpoort-Noord; het oprichten 
van een berging

BL-101-2008 Kerkerinklaan 2 te Santpoort-Noord; het oprichten van 
een berging

BL-102-2008 Kerkerinklaan 2 te Santpoort-Noord; het veranderen van 
een dakkapel (voorgevel)

BL-103-2008 Kerkerinklaan 2 te Santpoort-Noord; het veranderen van 
een woning (PLAN OMGEZET NAAR REGULIER)

BL-104-2008 Velserdijk 16 te Velsen-Zuid; het vergroten van een berging 
en vervangen  van een erfafscheiding (achterzijde)

BL-105-2008 Willem de Zwijgerlaan 72 te Santpoort-Zuid; het plaatsen 
van kokers/kappen t.b.v. opstelpunt mobiele communicatie

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

ONTWERPVRIJSTELLINGSBESLUIT ART.19

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen is voornemens 
vrijstelling ex art. 19 WRO te verlenen voor:
AL-1-2006 Groenelaantje 11 te Santpoort-Noord; het aanleggen van 

een paardenbak
BL-59-2008 Trompstraat 18 te IJmuiden; het oprichten van een berging
BL-63-2008 De Hagedisstraat 13 te Velsen-Noord; het plaatsen van 

een erfafscheiding (groendrager)
BL-71-2008 Stelling 5 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-78-2008 Hofdijklaan 10 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw en het veranderen van 
de achtergevel

BP-321-2007 Zeilmakerstraat 15 te Velserbroek; het plaatsen van een 
reclamezuil en 19 vlaggenmasten

BP-23-2008 Meeuwenlaan 4 en Cederstraat 54 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van de zolderverdieping

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij 
het bureau Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) 
gedurende zes weken ter inzage van 18 april t/m 29 mei 2008.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na 
de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het 
bureau Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indeling wijkwethouders
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Bokking: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
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M E D E D E L I N G E N
Colofon: Afdeling CC/Communicatie, telefoon 0255-567250

info@velsen.nl / www.velsen.nl

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering van 18 april t/m 2 mei 2008 ter inzage.
BL-73-2008 L. Zocherplantsoen 79 te Velserbroek; het veranderen en 

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-9-2008 Stelling 20 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 3 bergingen
BL-36-2008 Heirweg 11 te Velsen-Noord; het oprichten van een berging
BL-45-2008 Planetenweg 62 te IJmuiden; het plaatsen van 2 rolluiken
BL-64-2008 Hagelingerweg 223 te Santpoort-Noord; het oprichten 

van een berging

BL-65-2008 Wondklaver 10 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een uitbouw

BL-66-2008 Broekbergenlaan 18 te Santpoort-Noord; het veranderen 
en vergroten van een woning met een uitbouw

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

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

BL-72-2008 Hoofdstraat 37 te Santpoort-Noord; het veranderen en 
vergroten van een dakkapel (voorgevel)

BL-77-2008 Reigersbossenlaan 48 te IJmuiden; het legaliseren van 
een dakkapel (voorgevel)

BL-85-2008 Wieringer Aak 121 te Velserbroek; het plaatsen van een 
dakkapel (achtergevel)

BP-340-2007 Fultonstraat 19 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-356-2007 Schoener 73 te Velserbroek; het veranderen en vergroten 
van de 2e verdieping van een woning

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken na de dag 
van verzending van de vergunning worden ingediend bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 

dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft sloop-
vergunning verleend voor:
SL-37-2008 Roerstraat 67 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 

asbesthoudende materialen
SL-39-2008 Bik- en Arnoldkade 36, 46 t/m 54, 64 t/m 72, 82 t/m 90 en 

100 t/m 108 te IJmuiden; het verwijderen van diverse asbest-
houdende materialen uit ketelhuis en liftmachinekamer

SL-41-2008 De Olmen 28 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen

SL-42-2008 Waalstraat 75 te IJmuiden; het verwijderen van diverse 
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 (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

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

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

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

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

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

Gratis kabaaltJEs WOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrWaardEn:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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VLEESWARENKOOPJE
 Bij 150 gr gebr. kalfsrollade

TIP VAN UW KEURSLAGER
 Varkensoester 100 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER
 Parmaham 100 gram

KEURSLAGERKOOPJE
 Rundergehakt 2 x 500 gram

SPECIAL
 Kalfsconfetti 100 gram

Vers tand  Van  Lekker  V lees  -  www.keurs l ager .n l

van Haaster, keurslager
Ster Bastion 42, 1991 PN VELSERBROEK, tel. 023-538 39 00, 
fax 023-5492629 http://www.vanhaaster.keurslager.nl
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€ 5.50

Kalfsconfetti is onze Special van de week. Gekruid kalfsgehakt, rode en groene 
paprika, peperkorrels en een gefruite ui zorgen voor een smakelijke verrassing. 

Even in de braadpan of in de oven en het feest kan beginnen. 
Haal de kalfsconfetti nu en zorg dat u uitgenodigd bent!
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GRATIS 100 gr gebraden gehakt

€ 1.50

€ 3.95

€ 1.75

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

Verleende milieuvergunningen
- Kuwait Petroleum Nederland B.V., een revisievergunning voor een tank-

station met wasstraat aan de Heerenduinweg 1 te IJmuiden. 
- Kuwait Petroleum B.V., een oprichtingsvergunning voor een tankstation 

aan de Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden.

Inzage
De milieuvergunningen liggen tijdens werkuren van 19 april tot 3 juni 2008 
ter inzage bij de Milieudienst IJmond en bij de receptie van het stadhuis.

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 3 juni 2008 kan tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep 
worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens 
een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzitter van de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijker-
wijs kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de 
ontwerp vergunning.

Verklaring artikel 8.19 Wm
De Milieudienst IJmond heeft een melding ontvangen voor het veranderen 
van de inrichting van Lashuis Haprotech B.V., Rooswijkweg 200, Velsen-Noord. 
De melding is geaccepteerd met een verklaring. De verandering betreft de 
verplaatsing van de lasschool en gasflessen naar de Rooswijkweg 191 A/B.

Inzage
De verklaring ligt tijdens werkuren van 18 april tot 31 mei 2008 ter inzage 
bij de Milieudienst IJmond.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 31 mei 2008 kan tegen de verklaring door belanghebbenden schriftelijk 
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoed-
eisende belangen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

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

Beverwijk, 17 april 2008.

(www.d66velsen.nl)

Democraten 

66 Velsen 

steunt  

TelsTar

Voor al uw reparaties, verkoop en advies

 van beeld / geluid  en computerapparatuur.

Maerten van Heemskerckstraat 152, Heemskerk

www.peters-service.nl   0251-255552

Hartevelt
Jonge Jenever

1.0 Liter

9.99

Parade
Vieux

1.0 Liter

10.49

De Kuyper
Citroenbrandewijn

1.0 Liter

9.49
Jägermeister
Kruidenlikeur
0.7 Liter

Bacardi Rum
Superior
1.0 Liter

Terre des Anges 
Vin de Pays d’Oc
Merlot, Rosé of

Sauvignon/Terret
0.75 Liter

4.99
6 fl essen voor

24.00

Amarula
Cream
0.7 Liter

10.99

11.99

16.99

P d

DE WERELD VAN DRANKEN

WIJN ACTIE!

The Famous 
Grouse
Scotch Whisky
0.7 Liter 14.99

Zeewijkplein 25, IJMUIDEN  
tel. 0255-540 331, www.zeewijck.nl

(in de Zeewijkpassage tegenover Deka Supermarkt)

Jeannette Stengs

Reiki Master / lid van the Reiki Alliance &
Innerlijk Kind en Zijnsgerichte Psychotherapie
www.reikicastricum.nl tel 0251 657580 / 06 30016054 

Usui Shiki Ryoho

REIKI
reiki Behandelingen

 & reiki cursussen

Daarom tegen inlevering 
van deze bon in de maand april

10% korting 
op alle artikelen

(m.u.v. tatoo’s)

Bij het zetten van een 
piercing in de maand april 
een leuke attentie cadeau!*

Bachplein 27, 1962 CE Heemskerk
www.odoratus.nl

Tel.: 0251-205992 / bgg.: 06-53558367
* zolang de voorraad strekt

Bestaat 
10 jaar!

Odoratus
Piercing 
Tattoo 
& Toys

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om service 
                            gaat
Tel. (0251) 245454

* Afvoer van oud ijzer, 
wordt gratis opgehaald. 
Tel: 0251-247217

* Schoonheidssalon
Rozenburg werkt ook van bin-
nenuit aan een gezonde huid. 
Pure aloë vera sap. Gr. Florislaan 
25 Beverwijk. Tel: 0251-214490

Gevraagd:
Sensitherapeute in opleiding 
zoekt mensen voor gratis be-
handeling die last hebben van 
allergieën, angsten en burnout. 
Bel voor info: 06-18046261
* Te koop:
Z.g.n. wasmachine, Za-
nussi 1400 toeren. Vr. prijs 
225,-. Tomos brommer + 
verz. Tel: 06-41099192

Per direct
te huur

Bedrijfsruimte/Opslag aan 
openbare weg voor b.v. 

schilder, timmerman,
hovenier. Toegang via

garage. Afm. in vierkant 
8x9x6x3, Velsen-Noord

e350,- p.mnd.
Borg e500,-

Bel 06 53838888 /
020 6686888

* Paranormale beurs
Zondag 20 april grote Para-
normale beurs in Golden Tu-
lip hotel Heiloo. Bezoekers 
welkom van 11.00 tot 17.00 
uur. Deelname mogelijk. 
Tel: 06-43792863

* Te koop:
Hele mooie Tomos snor-
bromf. met kenteken. Vr. pr. 
625,-. Tel: 0255-518125
Gevraagd:
Accordeon, oud of defect, 
haal ik gratis op voor on-
ze hobby. Tel: 023-5639828

Te koop:
3-zitsbank terra 50,-,-, ktv 
35,-, moderne salonta-
fel 50,-, stereomeubel 45,-. 
Tel: 023-5381330

Gevraagd:
Zundapp brommer met 
spaakwielen om op te knap-
pen. Tel: 0255-514698
Gevraagd:
Wie helpt mij aan Artisze-
gels. Ik zou er erg blij mee 
zijn. Tel: 0255-517732
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Wat is
er te 
doen

Filmschuur Haarlem: 14.00: Atone-
ment. 14.30: Kuifje en de Zonnetem-
pel 5+. 1630/21.15: Auf der anderen 
Seite. 17.15/19.30: The Band’s Visit. 
19.00: Away From Her. 21.30: You, 
the Living.
Kienavond in speeltuin DVS, Clo-
visstraat Haarlem. Toegang 1,-.
Optreden Rarely Alive in Café 
Montfort, Galle Promenade 66 Vel-
serbroek. Toegang gratis.
Concert Goede Herderkoor en Sur-
sum Corda in de Petrakerk, Merwe-
destraat IJmuiden, 20.00 uur. 
SwingSteesjun Dance Classics op 
station Haarlem, perron 3a, wacht-
kamer 2e klasse. Van 20.00 tot 01.00 
uur. Toegang 6,50 tot 21.00 uur, 
daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Is there life on Mars? 20.30 uur: 
Naar Schotland.
Slotconcert Haarlems kamerkoor 
‘Doulce Memoire’ in de Dorpskerk, 
Burg. Enschedélaan 67 Santpoort-
Noord, 20.15 uur. Toegang 10,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Wouter van den Abee-
le ‘Shanons Sans Paroles’. Aanvang 
20.30 uur.
Quarterlife in de Lichtfabriek, 
Minckelersweg Haarlem. Van 22.00 
tot 04.00 uur. Voorverkoop 5,-, zie 
www.lichtfabriek.nl/tickets. Aan de 
deur 8,-.

Zondag 20 april

Landelijke collecte Kinderhulp tot 
en met 26 april.
Klaverjasmarathon bij Otte aan 
de Bik en Arnoldkade in IJmuiden. 
Inschrijven kan tot 10.00 uur, zaal 
open om 09.00 uur. Kosten 8,50 incl. 
broodmaaltijd.
Dansmarathon bij Dance & Ballet 
Company, Lorentzkade 56 Haarlem. 
Van 10.00 tot 22.00 uur. Kosten 1 les 
17,50, 2 lessen 35,-, 3 lessen 40,-.
Lezing door mr. Jan Willem Hout-
hoff in De Kapel, Potgieterweg 4 
Bloemendaal. Thema: Het Heilige. 
Aanvang 10.30 uur. Toegang gratis.
Straatrommelmarkt in de Haitsma 
Mulierstraat in Haarlem-Noord. Van 
10.30 tot 15.00 uur.
Speeltuin Nieuw Leven organi-
seert weer de Bootjesdag in Spaarn-
dam. Vanaf 11.00 uur zullen de door 
de kinderen op schaal gemaakte 
bootjes te water gaan in de Boe-
zemkade.
Fietsexcursie Spaarnwoude van 
11.00 tot 13.00 uur. Startpunt bij het 
standbeeld van Hansje Brinkers in 
Spaarndam.
Tuinevenement in Stadskweektuin, 
Kleverlaan 9 Haarlem. van 11.00 tot 
16.00 uur.
‘Kiki en de Zee’ bij poppentheater 
De Zilveren Maan in de aardappel-
kelder, Landgoed Elswout Overveen. 
Aanvang 11.00 uur.
Gratis koffieconcert Velser Ge-
meenschap in het Soli muziekcen-
trum met optreden Jeugdshowband 
van de IJmuider Harmonie.
Bokbierfietstocht. Er wordt een 
prachtige route langs zeven deel-
nemende cafés gefietst. In elke café 
kan een stempeltje worden gehaald 
en kunt u het heerlijke Bokbierproe-
ven. De kosten bedragen 6,- voorin-
schrijving, 8,- op de dag zelf 1,- kor-
ting bij het inleveren van een oude 
fietsvlag. Start tussen 12.00 en 14.00 
uur. Sluiting om 20.30 uur.
Rommelmarkt in de Moriaan in 
Wijk aan Zee. Van 12.00 tot 16.00 
uur. Toegang 1,-. Kinderen gratis.
Schrijvers lezen voor in het 
Frans Hals Museum. Vier beroemde 
schrijvers en een performer zijn ge-
vraagd te komen kijken naar de ten-
toonstelling ‘t Zit in de Genen!’ over 
het schildersgezin De Bray. Tussen 
12.30 en 15.30 uur komen ze live le-
zen voor het publiek. Toegang t/m 
13 jaar gratis, volwassenen entree 
museum.
Vanaf 13.00 uur staat GGD Kenne-
merland met een stand bij de duin-
ingang Koevlak van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland en wijst 
op het gevaar van teken.
Op zoek naar bodemdiertjes 
in de Stadskweektuin, Kleverlaan 
Haarlem-Noord. Aanvang 13.00 uur.
Meezingfestijn smartlappenkoor 
‘De Vroolijcke Noot’ in de Immanu-
elkerk, van Egmondstraat 5 Haar-
lem-Noord. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang (incl. tekstboekje) 6,-.
Filmschuur Haarlem: 14.00/21.15: 
Auf der anderen Seite. 14.30: Kuifje 
en de Zonnestempel 5+. 16.30/19.00: 
Away From Her. 16.45/21.30: You, 
the Living. 19.30: The Band’s Visit.
Engels medium in Nicky’s Place, 
Van Oosten de Bruynstraat 60 Haar-
lem. Aanvang 14.15 uur.
ZondagMiddagPodium met op-
treden shantykoor Nortada in wijk-
centrum Europawijk, Laan van Ber-
lijn 1, 14.30 uur. Toegang 3,50.
Optreden het Ledenlijstkoor Am-
sterdam onder leiding van Ed Wert-
wijn in de Engelmunduskerk, Kerk-
plein 1 in Velsen-Zuid. Aanvang 
15.00 uur. Vrijwillige bijdrage 7,50.
Optreden familie Baev in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in onkosten wense-
lijk.
Argentijnse dag in het Mondi-
aal Centrum Haarlem. Van 15.00 tot 
18.00 uur. Toegang 7,50.
Stout! in Café De Halve Maan, Ha-
gelingerweg in Santpoort-Noord, 
Aanvang 17.00 uur.
Homeless Songs by Gerrit in de 
Waag, Damstraat/Spaarne. Aan-
vang 17.00 uur.

Maandag 21 april
Visio-inloopspreekuur in de 
Stadsbibliotheek Haarlem van 13.30 
tot 16.30 uur.
Informatiedag Brandwondenstich-
ting Aanvang 14.00 uur. Toegang 
gratis. Middag wordt gehouden in  
Woon- en Zorgcentrum de Roos, Ty-
bautstraat 1 Haarlem.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Away 
From Her. 19.15: Babel MovieZone. 
21.15: Auf der anderen Seite. 22.00: 
You, the Living.
Sponsoravond RKVV Velsen, Wolff 
en Dekenlaan 144 in Driehuis. Vanaf 
20.00 uur.
Discussiebijeenkomst in Café 
Brinkman, Grote Markt in Haarlem 
over het Nederlandse immigratie-
beleid van de regering met staatse-
cretaris Nebahat Albayrak. Aanvang 
20.00 uur in de bovenzaal.
The Voice Company start een 
trendy zangproject. Het thema dit 
keer is: The Fifties. Van 20.00 tot 
22.00 uur in de St. Adelbertuskerk, 
Ringweg 30 Spaarndam. 

Dinsdag 22 april

Gratis Nordic Walkingles voor 50 
plussers in het kader van de Sport-
Support Beweegppas 50+ in win-
kelcentrum Schalkwijk. Start om 
13.00 en 14.00 uur. Duur 50 minu-
ten. Opgeven bij de SportSupport 
Beweegpaskraam, vandaaruit is ook 
de start.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Away 
From Her. 19.30: The Band’s Visit. 
21.15: Auf der anderen Seite. 21.30: 
You, the Living.
Informatiebijeenkomst over het 
project ‘Agrarische Projectgezin-
nen’, georganiseerd door jeugdzor-
ginstelling OCK Het Spalier, Mid-
denduinerweg 44 Santpoort-Noord. 
Aanvang 19.30 uur.
Informatieavond over drugsver-
slaving bij Brijder Verslavingszorg, 
Spaarne 106 Haarlem. Van 19.30 tot 
22.00 uur.
De heer dr. Guus Meershoek 
houdt een lezing over ‘Ontspoorde 
politie in het bevrijdingsjaar 1944-
1945’. Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. 
Presentatie en lezing hooggevoe-
lige kinderen in het steunpunt voor 
ouderen, Van Oosten de Bruijnstraat 
60 in Haarlem. Aanvang 20.00 uur. 
Jaarvergadering Wijkraad Frans 
hals in de Fonteinkerk, Frans Hals-
plein. Aanvang 20.00 uur.
Filosofisch stadswandeling met 
als thema: De Stad. Ann Meskens 
vertelt in de centrale vestiging van 
de Stadsbibliotheek Haarlem, Gast-
huisstraat van 20.00 tot 22.00 uur 
over haar boek: ‘Eindelijk buiten: fi-
losofische stadswandelingen’. Toe-
gang 5,-. Voor leden van de Stads-
bibliotheek Haarlem 4,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.30 uur: 
Deurdedeurdeur.

Donderdag 17 april

Filmschuur Haarlem: 19.00: Away 
From Her. 19.30: The Band’s Visit. 
21.15: Auf der anderen Seite. 21.30: 
You, the Living
Toneelschuur Haarlem: 19.30 uur: 
Inleiding Pijlers van de Samenleving. 
20.00 uur: Osama the Hero. 20.30 
uur: Pijlers van de Samenleving.
Stadsschouwburg Velsen: Moya 
Brennan ‘The voice of Clannad’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelgroep Bloodymary 
speelt ‘Hol’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 18 april

Kermis op de Kennemerlaan in 
IJmuiden. Kermis blijft staan tot en 
met zondag 27 april.
Nationale Tuinontwerpdag. In het 
ABC Architectuurcentrum, Groot 
Heiligland 47 in Haarlem geeft Mi-
chiel Veldkamp, tuin- en land-
schapsarchitect, van 13.00 tot 17.00 
uur ruimtelijke adviezen aan bezoe-
kers.
Film ‘As Good As It Gets’ in ‘t Bre-
derode Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang 
14.00 uur. Toegang gratis.
Filmschuur Haarlem: 16.30/19.00: 
Away From Her. 16.45 Atonement. 
19.30: The Band’s Visit. 21.15: Auf 
der anderen Seite. 21.30: You, the 
Living.
Culturele talkshow ‘Gebuert er, 
Gebeurt er...’ vanuit de Philharmonie 
Haarlem. Aanvang 19.00 uur. Toe-
gang gratis.
Opening expositie ‘Verborgen Ta-
lent’ in Kunst in de Polder, 19.30-
21.30 uur. Expositie tot 15 mei.
Muziekavond MZK Grand Réserve 
in de Evangelisch Lutherse Kek, Wit-
te Herenstraat 22 Haarlem. Aanvang 
19.30 uur. Toegang gratis.
Klaverjassen bij StormvogelsTel-
star, Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
SwingSteesjun Feestje op station 
Haarlem, perron 3a, wachtkamer 2e 
klasse. Van 20.00 tot 01.00 uur. Toe-
gang 6,50 tot 21.00 uur, daarna 8,-.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Is there life on Mars? 20.30 uur: 
Naar Schotland.
Stadsschouwburg Velsen: Will 
van Kralingen en Huub Stapel in ‘De 
goede Dood’. Aanvang 20.15 uur.
Antje de Wit zingt solocantate van 
Bach in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.15 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Lady Chatterley’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 19 april

Rommelmarkt bij De Regenboog, 
Schiplaan 2a IJmuiden. Start onge-
veer 09.00 uur.
Fietsexcursie langs weidevogels 
en cultuurhistorie. Van 09.00 tot 
11.00 uur. Vertrek bij De Zoete Inval 
bij Haarlemmerliede. Kosten 3,50, 
beschermers betalen 2,50, kinderen 
tot 12 jaar 1,50.
Zevende editie Kids for Kids toer-
nooi op het complex van VV Scho-
ten, Vergierdeweg.
Markt op basisschool De Klipper in 
Zeewijk IJmuiden vanaf 10.00 uur.
Tweede Uitvaartbeurs in de Grote 
of St. Bavokerk in Haarlem. De beurs 
is geopend van 10.00 ot 17.30 uur.
Landelijke wedstrijd Streetdance 
in de Tetterodehal in Overveen. De 
wedstrijden zijn vanaf 10.00 uur.
‘Kiki en de Zee’ bij poppentheater 
De Zilveren Maan in de aardappel-
kelder, Landgoed Elswout Overveen. 
Aanvang 11.00 uur.
Tuinevenement in Stadskweektuin, 
Kleverlaan 9 Haarlem. Van 11.00 tot 
16.00 uur.
Tien mijl van IJmuiden. Sloepen-
race. Start 12.00 uur bij de Loswal 
bij de Kleine Sluis.
Open dag en rommelmarkt in de 
Driehoek, Driehuizerkerweg (achter 
Jan Campertschool) in Driehuis. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Ka-
bouter Plop en de Muziekkampioen’. 
13.00 en 15.15 uur, beide voorstel-
lingen zijn uitverkocht.
Op zoek naar bodemdiertjes 
in de Stadskweektuin, Kleverlaan 
Haarlem-Noord. Aanvang 13.00 uur.
Het schilderij en zijn verhaal: 
Schildersfamilie De Bray schilde-
ren vaak verhalen uit de bijbel. Jul-
lie gaan deze schilderijen bekijken, 
daarna wordt er een verhaal voor-
gelezen dat jullie gaan schilderen. 
Frans Hals Museum in Haarlem. 
Voor kinderen. Aanvang 14.00 uur.
Kleuterjumpen in de gymzaal van 
de Bavoschool, Eemstraat 15 Haar-
lem-Noord. Van 14.00 tot 15.00 uur 
voor kleuter van 3 tot en met 6 jaar.

Woensdag 23 april

Moeders maken kennis met jon-
gerenwerk in Moedercentrum 
Noor, Gen. Spoorlaan 2 in Haarlem. 
Van 09.15 tot 11.30 uur.
Vletterlieden Voetbaltoernooi op 
de velden van VSV in Velserbroek 
van 10.30 tot 16.30 uur.
Groot feest bij buurtcentrum De 
Mel i.v.m. 5-jarig bestaan kinder-
boerderij De Rietvink. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Toegang gratis.
Filmschuur Haarlem: 14.30: Kuifje 
en de Zonnetempel 5+. 14.45: Ato-
nement. 16.30/19.00: Away From 
Her. 17.15/19.30: The Band’s Visit. 
21.15: Auf der anderen Seite. 21.30: 
You, the Living.
Jeugdsportfonds Haarlem orga-
niseert een informatiebijeenkomst 
over intermediairs tussen 15.30 en 
17.00 uur in basisschool de Cirkel, 
Atjehstraat 35a in Haarlem-Noord.
Zimbabwe centraal in Café Glo-
baal, Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122 Haarlem. Van 
17.00 tot 20.00 uur.
Rondleiding langs de bunkers van 
kustbatterij Heerenduin, 18.00 uur. 
Info en reserveren www.wn2000.nl, 
rondleidingen@wn2000 of telefoon 
023-5747424. Reserveren verplicht.
Voorlichtingsavond over borstkan-
ker in het Kennemer Gasthuis, Amfi-
theater, locatie Zuid, Boerhaavelaan 
22 Haarlem. Van 18.30 tot 21.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Mannetje met de Lange Lul. 20.30 
uur: Voor volk en vaderland.
Stadsschouwburg Velsen: André 
van Duin met ‘De Nieuwe André van 
Duin Revue’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Lady Chatterley’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 24 april

Bustocht naar Orchideeënhoeve in 
Luttelgest. Vertrek 08.30 uur vanaf 
Steunpunt voor Ouderen, Van Oos-
ten de Bruynstraat 60 Haarlem.
Inloopochtend voor kankerpa-
tiënten in het Inormatiepunt Zorg 
Spaarnepoort, Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp. Van 10.00 tot 12.00 uur.
IVN Zuid-Kennemerland: excur-
sie over het landgoed Leyduin met 
als thema: ‘Voorjaar!’. Vertrek 19.00 
uur bij parkeerplaats Leyduin, Man-
padslaan in Heemstede.
Filmschuur Haarlem: 19.00: Auf der 
anderen Seite. 19.30: Away From 
Her. 21.30: Into the Wild première. 
21.45: The Band’s Visit.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Mannetje met de Lange Lul. 20.30 
uur: Voor volk en vaderland.
Stadsschouwburg Velsen: André 
van Duin met ‘De Nieuwe André van 
Duin Revue’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Falkenberg Farewell’. 
Aanvang 20.30 uur.

Het was al met al een zeer informatieve avond in een sfeervolle ambiance

Alle ingrediënten voor 
starters op woningmarkt
Santpoort-Noord - Op woensdag 
9 april was het een zeer informatie-
ve avond voor mensen die van plan 
zijn voor het eerst een huis te ko-
pen. Fortis Velserbroek organiseer-
de samen met Veldhuis Makelaars 
uit Santpoort en De Kiewit Buijsman 
Wientjes Notarissen deze avond 
in Café Brasserie De Wildeman in 
Santpoort-Noord. Het was uniek dat 
alle drie instanties die iemand nodig 
heeft om een huis te kunnen kopen, 
op één plek verzameld waren.
Bij de Fortis-stand kon men natuur-
lijk terecht voor het financiële ge-
deelte, waarbij deze bank met een 
aantrekkelijk rente vanaf 4,85 pro-
cent 20 jaar vast kwam. Ook kon 
men natuurlijk laten uitrekenen hoe 
hoog een eventuele hypotheek zou 

kunnen zijn, de zogenaamde inko-
menstoets.
Voor een actueel aanbod van huizen 
was NVM-kantoor Veldhuis Make-
laars uit Santpoort-Noord aanwezig. 
Speciaal voor starters op de huizen-
markt hebben zij een actie, waarin 
de starter extra begeleid wordt.
En als dan het ideale huis gevonden 
is, en de financiering rondgemaakt, 
dan is daar de notaris, in dit geval 
De Kiewit Buijsman Wientjes nota-
rissen. 
In een gemoedelijke sfeer konden 
zij alle wettelijke en fiscale zaken 
uitleggen die kunnen samenhangen 
met de aankoop van een huis. Al 
met al een zeer informatieve avond 
in een sfeervolle ambiance. Voor 
herhaling vatbaar!

Groep 8fc van basisschool de Rozenbeek poseert samen met Sabine Ophorst, 
directeur Particulieren van Rabobank Velsen en Omstreken, die de cheque vo-
rige week kwam overhandigen

Rozenbeek wint eerste
Rabobank BankBattle
Velsen - Groep 8fc van basisschool 
De Rozenbeek heeft de eerste 
BankBattle in de gemeente Velsen 
gewonnen.
In een race tegen de klok bonden 
zeven groepen van diverse basis-
scholen uit het werkgebied van Ra-
bobank Velsen en Omstreken vorige 
week de strijd met elkaar aan. 
De leerlingen werden via een span-
nend internetspel getest op hun pa-
rate kennis en computervaardighe-
den. De vragen en praktijkopdrach-
ten hadden betrekking op school-
vakken, muziek, radio en televisie, 
computers en internet. Groep 8fc 
van De Rozenbeek had dat uitste-
kend in de gaten. Zij combineer-
den tactiek met strategie en kraak-
ten daardoor na ruim een uur hard 
werken als eerste de BankBattleCo-
de. Met het openen van de digitale 
kluis werd de klas van Lida Hagen-
doorn winnaar van de eerste Velsen-
se BankBattle. De Rozenbeek had 
zich met drie groepen ingeschreven 
voor de BankBattle. Andere scholen 
die meededen waren De Beekvliet 
(twee teams), De Hoeksteen en de 

Pleiadenschool.
,,Een dag voor de BankBattle heb-
ben we als klas de taken verdeeld 
en afspraken gemaakt”, verklaart juf 
Lida het succes. ,,Er waren groepjes 
die de vragen opzochten op inter-
net, anderen noteerden de antwoor-
den en Jesse Mantje was de enige 
die de letters op de matrix mocht in-
vullen. Hij had dus een verantwoor-
delijke taak.”
De letters in de matrix vormden sa-
men de namen van een aantal be-
kende Nederlanders. Daarvan 
moest het geboortejaar opgezocht 
worden. De som van alle geboor-
tejaren bij elkaar opgeteld vormde 
de BankBattleCode. De winnende 
groep wordt door Rabobank Velsen 
en Omstreken getrakteerd op een 
sportief uitstapje naar SnowPlanet. 
Aansluitend kunnen de kids in het 
pisterestaurant genieten van een 
scholierenmenu. De prijs werd vori-
ge week donderdag uitgereikt door 
Sabine Ophorst, directeur Particu-
lieren van Rabobank Velsen en Om-
streken, en Albert Mol, scholenam-
bassadeur van de bank.

Ineke (rechts) en Renée hopen u te mogen ontmoeten op de prachtige Cham-
bres-d’hôtes Les Mouneaux in de Ardennen

Velsen - Er even helemaal uit zijn 
in een prachtige omgeving. Dit kan 
tijdens een van de creatieve week-
einden in Les Moineaux, in de Bel-
gische Ardennen. Ineke van Hofwe-
gen en Renée Wouwenaar geven 
daar zowel in mei als in juni work-
shops schilderen en/of mozaieken.
Ineke en Renée, beiden geboren 
in Driehuis, zijn al sinds de lage-
re school vriendinnen. Beiden wer-
den gymnastieklerares. Ineke oefent 
dat beroep nog steeds uit, Renée 
koos voor een beroep in de journa-
listiek. Daarnaast zijn beiden al ja-
ren creatief bezig. Ineke met schil-
deren, Renée met mozaiek. Ineke 
woont inmiddels in Velsen-Zuid en 
geeft workshops in atelier Ravelli 
van Iris van Dam aan de Van Tuijl-
lweg 21, waar u ook terecht kunt 
voor kinderpartijtjes en beelden ma-
ken, Renée verhuisde anderhalf jaar 
geleden naar Dordrecht waar ze 
een mozaiekwinkeltje is begonnen. 
Maar ondanks de afstand hebben 
ze nog veel contact, wat heeft gere-
sulteerd in een samenwerking met 
de Nederlandse eigenaren van een 
prachtige, zeer gastvrije en gemoe-
delijke ‘Chambres d’hôtes’ in Mabo-
ge, aan de Ourthe, vlakbij het toeris-
tische La Roche-en-Ardenne.

De workshops vinden plaats van 
vrijdag 16 tot en met zondag 18 mei  
en van vrijdag 13 tot en met zon-
dag 15 juni. U wordt vrijdag vanaf 

13.00 uur verwacht en het weekein-
de duurt tot zondag, het begin van 
de middag.
Het doel van de workshops is om 
op een prettige manier te werken 
met schilderen en/of glasmozaiek. 
Als u alleen voor schilderen kiest 
maakt u een tweeluik op doek van 
40 bij 40 centimeter. Kiest u voor al-
leen werken met mozaïek dan zijn 
er verschillende mogelijkheden, zo-
als een een tafelblad, een windlicht, 
een pottenrek en dergelijke. Kiest u 
voor een combinatie dan maakt u 
een doek bij schilderen en een klei-
ner object van mozaïek.
Naast de workshops is er tijd genoeg 
voor het maken van een prachtige 
wandeling in de directe omgeving, 
een bezoekje aan La Roche of ge-
woon te genieten van de rust en de 
mooie natuur.
Deelname kost 245 euro. Deze prijs 
is per persoon, gebaseerd op twee 
personen die een kamer delen (toe-
slag voor gebruik door één persoon 
20 euro). Inbegrepen zijn: ontbijt, 
twee keer een voortreffelijk drie-
gangendiner en het materiaal dat in 
de workshops wordt gebruikt.
Wilt u meer weten? Kijk op www.
lesmoineaux.be, www.mozamuse.
nl en www.artistineke.nl. Of bel met 
Ineke (0255-519954) of Renée (078-
6187941). Op www.lesmoineaux.be 
vindt u een aanmeldingsformulier 
dat gemaild kan worden naar info@
lesmoineaux.be. 

Creatieve workshops 
in de Ardennen

Tijd voor 2Generations
Velsen-Zuid - Op 17 mei wordt 2Ge-
nerations weer gehouden in Snow-
Planet. Inmiddels zijn er al meer dan 
duizend kaartjes verkocht via IDE-
AL internet bankieren. Iedereen die 
via de website heeft besteld, krijgt 
de tickets eind volgende week toe-
gestuurd. Voor wie nog geen kaartje 
heeft: dit kan vanaf vrijdag 18 april 
bij de bekende voorverkoopadres-
sen: Koop tijdig een kaartje, want 
het is snel uitverkocht. 
De programmering zal weer veras-
send en veelzijdig zijn. Drie zalen 
zullen compleet worden ingericht.  
Zo zal in de grote zaal beneden DJ 
Alex van Oostrom de muziek verzor-
gen. Niet alleen muzikaal zal alles 
gemixt worden; ook de videoclips 
worden getoond! “Als je voor pret 
band” zal de lekkerste feestcovers 
spelen in de bovenzaal, waar te-
vens Suzanne Klemann en Manuela 
Kemp optreden. 
Organisatiebureau 4all-Excluse-
vents heeft, tegen eerdere berichten 
in, er toch voor gekozen om bus-
pendeldiensten in te zetten. Voor  3 

euro kan er bij de bekende opstap-
plaatsen een retourtje gekocht wor-
den. Op de entreeticket worden op-
stapplaatsen en tijden genoemd. 
Een entreeticket kost  22,50 euro en 
2Generations begint om 21:00.
Voorverkoopadressen: Maaike 
Tromp in Driehuis, Brederode Sport 
in Santpoort-Noord en Hair In in 
Velserbroek.
Op zaterdag 28 juni vindt de ‘ 
beachversie’ van 2Generations in 
Villa Westend. Om alvast in de agen-
da te noteren.

Swingsteesjun 
Dance Classics
Haarlem - Op Station Haarlem, 
Wachtkamer 2e Klasse, Perron 3a 
staat zaterdag 19 april Swingstees-
jun Dance Classics gepland van 
20.00 tot 01.00 uur. Achter de draai-
tafel staat DJ Tino. Entree 6,50 tot 
21.00 uur, daarna 8 euro.
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Thema: ‘Colour your life’
Velsen-Zuid - Al twintig jaar is Landgoedfair Beec-
kestijn in Velsen-Zuid dé plek om het nieuwe bui-
tenseizoen in te luiden. Het kleurrijkste buiteneve-
nement van Nederland krijgt daarom dit jaar een 
extra feestelijk tintje. Theatergroepen en andere po-
diumkunstenaars bezorgen bezoekers een bijzonder 
kleurrijke dag. In het kader van twintig jaar Land-
goedfair Beeckestijn staat men op een leuke manier 
stil bij de rijke geschiedenis van het landgoed. De 
familie Boreel, de oorspronkelijke bewoners, voeren 
dagelijks een toneelstuk op dat bezoekers mee te-
rug neemt in de tijd van het oude Beeckestijn. 
Verder ligt de focus van Landgoedfair Beeckestijn 
2008 meer dan ooit op een dag heerlijk buitenleven. 
Het wordt genieten van natuur, lifestyle, cuisine én 
cultuur. En dát in de mooiste tuin van Nederland!
De 20ste editie van Landgoedfair Beeckestijn wordt 
sfeervoller dan ooit. Een grote bijdrage daaraan le-
veren de bijzondere live-acts. Stemmig zijn de op-
tredens van operazangers en - zangeressen on-
der leiding van Wiebke Goetjes. Tegen een achter-
grond van formele stijltuinen en eeuwenoude bo-
men voeren ze stukken op als Rosina, Belle Nuit en 
Mon Choer. Ook ín de monumentale gebouwen van 
Beeckestijn zullen de liederen klinken. Ondertus-
sen wandelt The Original Evergreen Jazzband swin-
gend tussen bezoekers en stands door. Het loopor-
kest brengt jazzy en vrolijke klassiekers ten gehore. 
Uiteraard klinken er ook romantische klanken op 
Beeckestijn. Duo Lucas Amor en Vasile Nedea laten 
hun viool en accordeon spreken met gepassioneer-
de zigeunermuziek met invloeden van tango, cajun 
en Keltische muziek.
Kunst, fantasie en entertainment komen samen in 
de verschillende straattheateracts tijdens Landgoed-
fair Beeckestijn. Zo lopen er drie spectaculair uit-
gedoste dinosaurussen rond van vijf meter hoog en 
zeven meter lang. Tijdens de prehistorische, muzi-
kale act Saurus gaan de dieren op zoek naar een 
aai en kijken ze nieuwsgierig toe hoe bezoekers zich 
vermaken op de fair. Verrassend is ook de stelten-
act van Michael Shalton. Vermomd als dubbeldeks 
vliegtuig, helikopter en robot trekken ze op grote 
hoogte over het terrein. Sprookjesachtig is de show 
van de elfjes op hun sneeuwwitte eenhoorns. Ze no-
digen bezoekers uit om mee te dwalen in hun mys-
tieke wereld, om te zingen in het Elfs en te praten 
zonder woorden.
In het kader van het thema ‘Colour your Life’ wordt 
het fairterrein extra kleurrijk aangekleed. Highlight 
is ongetwijfeld de versierde vijver in het hart van het 
landgoed. Marleen de Wit, aanstormend talent uit 
de florale wereld, decoreert het wateroppervlak met 
mozaïeken van boomschijven en boomstammen. 
Maar ook op andere plekken staat het seizoen weer 
verrassend mooi in bloei.
Overal op Beeckestijn worden ambachtelijke hap-

jes bereid én gedeeld. Zo komen er grote terrassen 
waar culinaire lekkernijen worden geserveerd. De 
Post Verkade Groep, huiscateraar van onder meer 
Landgoed Waterland, verzorgt heerlijke happen in 
de koetshuizen en op verschillende open plekken 
op het landgoed. Zo kunnen bezoekers aanschuiven 
voor een high tea, een exclusieve lunch, luchtige 
crêpes én champagne. Wie liever in alle rust wil eten 
met een gezellige groep, trekt zich met een gevulde 
picknickmand terug op een zonnige plek.
Bijzondere workshops en demonstraties maken het 
heerlijke buitenleven nóg actiever. Zo richt het tijd-
schrift Landleven een speciale Landleven Allee in. 
Naast de inspirerende demonstraties met natuurlijke 
materialen, is het hier puur genieten van alle mooie 
en lekkere dingen die het landleven te bieden heeft. 
Uiteraard kenmerkt Landgoedfair Beeckestijn zich 
nog steeds door het hoge niveau van de geselec-
teerde ondernemers, uit binnen- én buitenland. 
Bloemen, planten en kruiden van de beste kwekers 
bloeien uitbundig. Sfeervolle meubels, woonacces-
soires en brocante worden smaakvol gepresenteerd 
in de stands. Mode in alle kleurschakeringen nodigt 
bezoekers uit voor een nieuwe look. Driemaal daags 
wordt de mooiste zomerkleding geshowd tijdens 
een modeshow voor het hoofdgebouw. Traditiege-
trouw kleden veel fairbezoekers zich op en top voor 
een dagje Beeckestijn. Dames die op Koninginne-
dag komen en hun mooiste koninginnehoeden op-
zetten, maken kans op een leuke prijs.
Wilt u nog wat langer genieten van Beeckestijn, de 
zee en de mooie, bosrijke omgeving? Maak dan ge-
bruik van het speciale overnachtingsarrangement 
in samenwerking met Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach. Hier overnacht u voor óf na een mooie fair-
dag in de karakteristieke jachthaven van IJmui-
den. En wilt u in stijl arriveren op de fair? Informeer 
dan naar het leuke arrangement van Connexxion. 
U stapt dan bij Amsterdam Centraal Station op een 
draagvleugelboot. Deze brengt u in twintig minu-
ten naar Velsen-Zuid. Kijk voor meer informatie op 
www.landgoedfairbeeckestijn.nl

Kijk voor meer highlights, het dagprogramma, voor-
verkoop én extra informatie op www.landgoedfair-
beeckestijn.nl Bezoekersinformatie 
Fairadres: Landgoed Beeckestijn, Rijksweg 136, 
1981 LD Velsen-Zuid. 
Openingstijden: zondag 27 april  tot en met donder-
dag 1 mei: van  10.00 tot 18.00 uur. Toegangsprijzen: 
kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar en kosten 15 
euro per stuk. Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis toe-
gang. Voorverkoopkaarten zijn te bestellen via de 
website en kosten 12,50 euro per stuk. Het terrein 
van de Fair is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, 
echter niet elke stand zal even makkelijk te bereiken 
zijn. Honden, mits aangelijnd, zijn welkom.

Lezersactie 
Uw toegangskaart kost bij inlevering van deze bon 12,50 euro in plaats van 15 euro. Deze 

bon kunt u inleveren bij de kassa. Deze aanbieding geldt voor maximaal twee personen en 
is niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Apotheek ‘t 
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-
5378284
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur 
heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Ge-
dempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-
5319148.

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

Kringapotheek De Willemsbeek, Willemsbeekweg 88 in IJmuiden, tel. 0255-515030.
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, tel. 023-5201212.
Kringapotheek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 0255-514204.
Apotheek Zeewijk, Zeewijkplein 27 in IJmuiden, tel. 0255-535151.
Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284

Alleen de apotheek van ijmuiden/velserbroek/
santpoort moet wekelijks worden veranderd.

Het dienstrooster is te vinden op 
www.apotheekvelserbroek.nl

Bart Boele en Yvonne Steemers aan tafel bij Gertjan Huijbens

Yvonne Steemers verlaat 
de gemeentepolitiek
Velsen - Tien jaar vertegenwoordig-
de ze de PvdA in de gemeenteraad. 
In die tijd hield Yvonne Steemers 
zich vooral bezig met sociale za-
ken, welzijn en volksgezondheid, die 
nu onder de nieuwe wet WMO val-
len. Onlangs besloot ze tussentijds 
de gemeentepolitiek te verlaten. In 
de eerste plaats, omdat ze tien jaar 
lang genoeg vindt. Zes jaar geleden 
vertrok haar echtgenoot naar Texel, 
om daar te gaan werken en wonen. 
Yvonne koos er toen bewust voor om 
hier te blijven, ze wilde de gemeen-
teraad niet in de steek laten. Het stel 
onderhield zes jaar lang een week-
endhuwelijk. Ook dat vond ze lang 
genoeg, ze vertrekt naar Texel.
Voor haar vertrek wilde ze ingaan 
op de woorden van journalist Bart 
Boele. Die houdt in zijn wekelijkse 
column in de IJmuider Courant de 
gemeentepolitiek kritisch in de ga-
ten. In zijn laatste column verweet 
hij de gemeenteraad dat ze de weg 
kwijt zijn en geen beslissingen meer 
kunnen nemen. ,,Als er een on-
derwerp aan de beurt is, dan gaat 
eerst iedereen zijn of haar mening 
geven. Dan zijn er ook nog de no-
dige insprekers’’, zegt Boele. ,,Het 
duurt allemaal te lang waardoor je 
minder gauw aan een beslissing 
toe komt.’’ ,,Dat komt door het nieu-
we systeem, waar iedereen heel 

erg aan moest wennen. We heb-
ben nieuwe bevoegdheden en dat 
maakt het ook lastig’’, legt Yvonne 
Steemers aan Boele uit voor de ca-
mera van Seaport TV. ,,Ik probeer-
de wel eens lijnen en kaders aan te 
brengen, maar dan ging het alle-
maal nog langer duren. In het oude 
systeem werden zaken voorbereid 
tijdens de commissievergaderin-
gen, dat gebeurt ook niet meer. Het 
is nog wat zoeken, je moet het de 
tijd geven.’’ Met het nieuwe systeem 
doelt Steemers op het dualisme, een 
nieuwe vorm van besturen die in 
2002 landelijk ingevoerd werd. De 
rol van burgemeester en wethou-
ders zijn hierin gescheiden van de 
rol van de gemeenteraad. Hierdoor 
zou het voor de burgers helderder 
worden wie waarvoor verantwoor-
delijk is en dit zou de politiek dich-
ter bij de bevolking brengen. 

Bart Boele keek over de gemeente-
grenzen heen naar andere gemeen-
teraden en vergeleek die met Vel-
sen. ,,Jullie doen het nog niet eens 
zo slecht’’, zegt hij. ,,Niet goed, maar 
ook niet slecht. Middelmatig.’’ Hier-
na ging Yvonne Steemers voor de 
laatste keer de raadsvergadering in. 
Een dag later vertrok ze naar Texel. 
Haar opvolger is Kees Hendriks. 
(Carla Zwart)

Betoverde dieren doen een dans

Debuut ReAnO Musical
Santpoort-Noord - In de zaal van 
De Wildeman maakte zaterdag de 
nieuwe musicalgroep ReAnO Mu-
sical uit Velserbroek haar debuut. 
Deze groep bestaat uit kinderen van 
5 tot 15 jaar en is een initiatief van 
René en Anneke van Oorsouw. Re-
né schreef de musical ‘De heks van 
de hoek’.

Rico is nieuw in de straat. Hij gelooft 
niet dat het vreemde vrouwtje op de 
hoek een heks is.
De andere kinderen doen hun best 
om hem daarvan te overtuigen. Ze 
breken in en vinden een toverboek. 
Dat wordt verstopt maar komt in 
handen van de baron, die aan het 
toveren slaat. Zijn vrouw tovert hij 
bijvoorbeeld om in een poes. Maar 
hij slaat een beetje door en stopt 
niet meer met mensen om te tove-
ren. Via een omweg komt het boek 
weer in handen van de heks, die alle 
betoveringen opheft.
Het begint veelbelovend. De Bezem-
rock van de heksen is swingend. Er 
wordt gerapt en de kinderen slaan 
vol enthousiasme aan het jumpen. 
Het publiek klapt mee met het lied 
van de bouwvakkers en ook het lied 
van de bakker is leuk. Dat er af en 
toe vals gezongen wordt of dat ie-
mand de tekst kwijt is, het is de kin-
deren vergeven. Ze hebben tenslot-
te wel het lef om op dat podium te 
gaan staan. 
Maar na de pauze gaat het wringen. 
Sommige spelertjes zijn slecht te 
verstaan, de verhaallijn raakt zoek, 
het duurt te lang en het publiek kan 
er nauwelijks nog een touw aan vast 
knopen. Steeds vaker staan de kin-
deren elkaar aan te kijken omdat 

een tekst vergeten is en vanuit de 
coulissen worden aanwijzingen ge-
sist.
Er zaten veel leuke dingen in deze 
musical en iedereen deed erg zijn 
best. Aan het toneelbeeld is veel 
aandacht gegeven. Kostuums zijn 
prima in orde en ook van het decor 
is veel werk gemaakt. Het zat er dui-
delijk in, het kwam er alleen niet vol-
doende uit. 

Andere groepen nemen voor een 
musical een repetitieperiode van 
minimaal een jaar. ReAnO dacht 
aan een half jaar genoeg te hebben. 
Volgende keer iets langer repeteren, 
een wat korter verhaal met een dui-
delijkere verhaallijn. Dan komt het 
vast wel goed. (Carla Zwart)

De zangjongeren bij de kraam tijdens de fancy fair

Fancy Fair van Jonge Stem
IJmuiden - Zaterdag hield jeugd-
musicalvereniging De Jonge Stem 
een fancy fair in de Velserhof. Er 
gaat veel geld in een musical zitten 
dus wat extra centjes zijn altijd wel-
kom. Er was een verloting met leu-
ke prijsjes, waaraan de plaatselijke 
middenstand ruimhartig had ge-
schonken. Er was een rommelmarkt 
en mensen konden hun handen la-
ten manicuren.
Er zijn wat veranderingen geweest 
bij De Jonge Stem. Er kwam een 
nieuwe, enthousiaste regisseur: Jan 
Fokker. Een groep oudgedienden 
verliet de groep om over te gaan 
naar de musicalgroep Unidos. Zij 
waren te ‘oud’ geworden voor de 
musicalvereniging. ,,Het was een 
groep jongeren die best wel vaak 
een rol hadden, die hebben nu dus 
plaats gemaakt voor de volgende 
generatie’’, vertelt voorzitter Jaque-
line de Brouwer. ,,Zo krijgen ande-

ren de kans om te laten zien wat ze 
kunnen.’’ 
Eerst stond de musical ‘Into the 
woods’ op het programma, maar die 
is afgeblazen. Gaandeweg bleek, 
dat er te weinig ensemblewerk in 
de musical zat. En iedereen wil toch 
wat te doen hebben. Nu is gekozen 
voor de musical ‘Oklahoma’, die in 
november in de Stadsschouwburg 
te zien zal zijn. Hier zit meer zang en 
dans voor het koor in.
Daarnaast is muzikaal leider Olaf 
Windey bezig met het samenstellen 
van een apart repertoire, waarmee 
De Jonge Stem woon- en zorgcen-
tra wil gaan bezoeken. 
Maar vooralsnog staat alles in het 
teken van de musical ‘Oklahoma’. 
De repetities zijn in volle gang en ie-
dereen is erg enthousiast. Jaqueline 
de Brouwer zegt lachend: ,,Bij ons 
zijn er geen hangjongeren. Wij heb-
ben zangjongeren.’’ (Carla Zwart)

Open repetitie
COV IJmuiden
IJmuiden - Donderdag 24 april 
houdt de Christelijk Oratorium Ver-
eniging een openbare repetitie in de 
Rank aan de Wilhelminakade, van 
0.00 uur tot 22.15 uur. Iedereen die 
graag zingt is daar welkom. De ver-
eniging wil graag uitbreiden, vooral 
bassen zijn welkom. Op dit moment 
wordt het najaarsconcert ingestu-
deerd. Op 14 november staat ‘ Die 
Jahreszeiten’ van Haydn op het pro-
gramma. Hiervoor kunnen project-
zangers inschrijven, tot 1 juni.\In-
lichtingen via telefoonnummer 0255 
533145, of kijk op www.cov-ijmui-
den.nl  

Rondje Cultuur
IJmuiden - Maandag 21 en dins-
dag 22 april zal er op negen ver-
schillende locaties in Velsen het 
Rondje Cultuur plaatsvinden. Ruim 
300 leerlingen van het derde leer-
jaar Havo/VWO zullen op deze dag 
diverse culturele workshops volgen. 
Soap acteren, grime en theatersport 
maar ook ballroomdansen en ca-
poeira.

Inbrekers 
aangehouden
IJmuiden - Politieagenten kregen 
maandag omstreeks 12.25 uur een 
melding dat er zou worden ingebro-
ken in een restaurant aan de Zuider-
kruisstraat. Volgens de melder zou 
er eerder op de dag ook al zijn inge-
broken door dezelfde personen. Ter 
plaatse troffen agenten twee man-
nen aan in het restaurant, IJmuide-
naren van 22 en 23 jaar oud. Zij zijn 
aangehouden. Bij beide mannen is 
een hoeveelheid drugs aangetrof-
fen. Dit is in beslag genomen, even-
als een auto van de verdachten. Bei-
de heren zijn ingesloten. De politie 
stelt een onderzoek in.
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ANBO Nieuws Santpoort/Velser-
broek:
Nieuw postadreswijziging: ANBO 
afd. Santpoort/Velserbroek, Postbus 
39, 2080 AA Santpoort-Zuid.
Pergamano maandagochtend 
09.30 tot 11.30 uur. Er kunnen weer 
nieuwe leden geplaatst worden.
Klaverjassen dinsdagavond 20.00 
uur. Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur. 
Schilderen donderdagochtend 
09.00 tot 12.00 uur.
Bridgen dinsdagmiddag om 13.00 
uur. Er kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden.
ABC/WAO, Kromhoutstraat IJmui-
den, 06-42106818, mevrouw Nu-
poort.
Zelf kleding maken op woensdag-
morgen van 09.30 tot 12.30 uur. 
Schilderen maandagmiddag, dins-
dagmiddag creatief, woensdagmor-
gen kleding maken, woensdag tif-
fany, donderdag darten, vrijdagmid-
dag tiffany. 
Activiteiten worden gegeven van 
13.30 tot 15.30 uur. Vrijdagmorgen 
van 09.30 tot 11.30 uur computer-
les. 
Darten, iedere donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur. 
Houthobby elke middag open 
van 13.30 tot 15.30 uur. Info: 06-
42106818.
Elke donderdagmorgen is er com-
puterles voor mensen met Afasie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Vrijdag 18 april: groen-
tensoep, nasi, bitterkoekjesvla als 
dessert. Woensdag 23 april: vis-
cocktail, gebakken vis met wortelen 
en doperwten en rauwkost. IJs als 
toetje. Vrijdag 25 april: kerriesoep, 
bietjes met slavinken, en als des-
sert een lentevla met slagroom. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 
open tafel. 
Aan het eind van de maaltijd altijd 
een kopje koffie. Kosten 4,50 euro. 
Opgeven uiterlijk 2 dagen van te vo-
ren. 
Restaurant is er op maandag, dins-
dag en donderdag tussen 12.00 en 
13.00 uur (rond 11.30 uur aanwe-
zig zijn).
U kunt genieten van een 3-gangen 
a la carte menu inclusief drankje 
voor 5,50.
Vrij biljarten op maandag- en dins-
dagochtend. Verder op alle midda-
gen en ook in het weekeinde. 
Het wijksteunpunt gaat een nieu-
we Dartclub starten op de vrijdag-
middagen van 14.15 tot 16.30 uur. 
55plussers kunnen zich hiervoor 
opgeven. Kosten 15,- per seizoen. 
Internetcursus voor senioren op 
maandagmiddag. Kosten 10,- voor 
3 middagen.
Ouderenadviseur is er op dins-
dagochtend tussen 11.00 en 12.00 
uur. U moet hiervoor een afspraak 
maken bij De Delta, Rijnstraat 2 of 
bel 0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Expositie olieverfschilderijenm van 
IJmuiden van Gerard Dalman. Ex-
positie is te zien tot 29 april Open 
09.00 tot 17.00 uur, weekend 13.30 
tot 16.30 uur.
Optreden Klavierschippers 
woensdag 14 mei om 19.30 uur. 
Kaartverkoop start 14 april.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur.
Het wijksteunpunt is gesloten op 
Koninginnedag 30 april, Hemel-
vaartsdag 1 mei en eerste en twee-
de Pinksterdag (11 en 12 mei).

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur.
De kosten bedragen 2,40 euro per 
keer. Gaarne wel even vooraf aan 
melden bij de receptie of het res-
taurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.

Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.

Open tafel. Vrijdag 18 april: groen-
tesoep, hutspot met rookworst, vla 
met slagroom en koffie toe. Aan-
vang 12.30 uur. Aanmelden maan-
dag 14 april tussen 11.00 en 12.00 
uur.
Bezoek Visio donderdag 24 april 
om 10.00 uur. 
Tevens kunt u tot 11.30 uur allerlei 
hulpmiddelen bekijken en uitpro-
beren die geschikt zijn voor slecht-
ziende mensen.
Bridge activiteit op donderdag-
avond zoekt nog nieuwe deelne-
mers. Computerles is vol.

Expositie Jeanne van der Ham tot 
en met 12 mei. Toegang gratis. 
Open maandag t/m vrijdag 09.00 tot 
16.30 uur, zondag 11.00 tot 13.30 
uur.
Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren 
dat bij het woon- en zorgcentrum 
wil zij een creatieve middag orga-
niseren. B.v. figuurzagen, schilde-
ren enz. 
Deze middagen zullen plaats gaan 
vinden elke eerste dinsdag van de 
maand van 14.00 tot 17.00 uur.

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

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, ieder woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-.
Vanaf 16.00 uur bent u welkom. Op-
geven maandagmorgen tussen 9.00 
en 10.00 uur. 
KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997 06-17044490
Bustocht ‘Een rondje Nood-Hol-
land’, dinsdag 13 mei. Kosten 35,50 
euro.
Vakantiereis naar Lunteren van 9 
juni tot en met 13 juni. Kosten 5 da-
gen volpension 350 euro excl. reis-
verzekering.
Vakantiereis naar Valkenburg van 
21 juli tot en met 25 juli. Kosten 5 
dagen volpension 350 euro, excl. 
reisverzekering.

WF Visserhuis, Houtmanstraat 1 
IJmuiden.
Jachtschotel eten op donderdag 
24 april. Aanvang 12.30 uur. Om 
14.30 uur Oranje Quiz. 
Maandag 28 april om 17.30 uur 
filmavond over de Koninklijke fami-
lie.
Woensdag 30 april koninginne-
dagmenu om 12.30 uur. Vanaf 14.40 
uur koninginnedagviering met op-
treden van Guus van de Berghe.

Ouderennieuws

De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden, 
telefoon 0255-510652, e-mail de.brulboei!@quicknet.nl.
‘IJmuiden, wat vertel je me nou!’ donderdag 24 april om 20.00 uur. Ver-
toond wordt de film over de laatste reis van SS Rotterdam. Toegang 3,-.

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

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Laatste rommelmarkt van dit seizoen, ook voor kinderen, zondag 20 
april. Toegang gratis.
Iedere maandagmiddag vanaf 13.30 u wordt er gesjoeld. Kosten 1,50 
euro.
Meezingavond met smartlappenkoor De Tweede Stem, woensdagavond 
23 april. Van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur.

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

De Dwarsligger, Planetenweg 338, IJmuiden, 
0255-512725, e-mail dwarsligger@quicknet.nl
Vrijwilligers en docenten gezocht die nieuwe activiteiten kunnen or-
ganiseren/begeleiden. Heeft u talenten, ideeën voor nieuwe activiteiten? 
(geen schilderdocenten). Neem dan contact op met het buurthuis.
Ouder/peutergym op vrijdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur. Kom vrijblij-
vend kijken. Niet op alle vrijdagochtenden is er gym, noteer de volgende 
data: 25 april, 16, 23 en 30 mei, 6, 13 en 20 juni. Kosten 2 euro per ouder/
kind. 
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De Klavierschippers

Open dag en rommel-
markt in de Driehoek
Driehuis - Op zaterdag 19 april 
organiseren show en accordeon-
vereniging de Klavierschippers uit 
IJmuiden een open dag en tevens 
een leuke rommelmarkt in buurthuis 
de Driehoek in Driehuis, Driehuizer-
kerkweg (achter de Jan Campert-
school) van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

Iedereen die geïnteresseerd is in 
muziek wordt uitgenodigd een kijkje 
te nemen in de grote zaal. Er worden 
door drie verschillende orkesten op-

tredens verzorgt, het Opleidingsor-
kest, het Ensemble en het Show-
orkest. Ook solisten, duo’s en trio’s 
laten hun muzikale kunsten graag 
aan u horen. Dit alles met verschil-
lende instrumenten. De toegang is 
gratis. 

U kunt ook donateur worden. De 
donateurs-avonden worden gehou-
den op 23, 24 en 25 oktober in de 
LTS in IJmuiden. Zie ook www.kla-
vierschippers.nl.

‘Ontspoorde politie in bevrijdingsjaar 1944-1945’

Grote belangstelling 
voor SOVA lezing
IJmuiden - Stichting SOVA is opge-
richt om steun te verlenen aan een 
wetenschappelijk onderzoek naar 
de Velser Affaire. De Velser Affai-
re bestaat uit een samenstel van al 
of niet vermeende handelingen en 
gebeurtenissen rond de gemeente 
Velsen tijdens en na WOII. Het gaat 
daarbij om collaboratie, onverant-
woordelijke gedragingen, verduis-
tering, moord, zelfverrijking, ‘vrien-
dendiensten’ en onderlinge protec-
tie bij de politie en justitie tijdens de 
oorlog en vlak de bevrijding.
Jaarlijks rond Bevrijdingsdag orga-
niseert SOVA een lezing waarin on-
derwerpen in het kader van de pu-
blicaties over de Velser Affaire aan 
de orde komen. 
Dit jaar treedt de heer dr. Guus 
Meershoek op als gastspreker. Hij 
is verbonden aan de Universiteit van 
Twente en heeft veel onderzoek ge-
daan naar de rol van de politie tij-
dens de Tweede Wereldoorlog en 
heeft een aantal wetenschappelijke 
publicaties op zijn naam staan.
Op dinsdagavond 22 april zal hij in 
het Thalia Theater in IJmuiden spre-

ken over ‘Ontspoorde politie in het 
bevrijdingsjaar 1944-1945’
Aanvang 20.00 uur in het Thalia 
Theater, Breesaapstraat 52 in IJmui-
den. Zaal open vanaf 19.00 uur. Er 
is nog een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. Zolang de voorraad 
strekt kunnen belangstellenden zich 
aanmelden via secretariaat@velse-
raffaire.nl of telefonisch bij de heer 
G. van Broekhuijsen, telefoon 0255-
518690. Na de pauze is er gelegen-
heid tot vragen stellen. Nieuwe SO-
VA brochure ‘Onbeantwoorde vra-
gen en het Onderzoek naar de De 
Velser Affaire’.  
Zojuist is verschenen de brochure 
‘Onbeantwoorde vragen en het on-
derzoek naar De Velser Affaire’.
Een uitgave van SOVA met mede-
werking van Prof.dr Bob de Graaff, 
historisch adviseur van SOVA. De-
ze brochure is voor niet-dona-
teurs voor 2,50 euro (bankrekening 
12.32.68.079 Rabobank Velsen) te 
bestellen bij bovenstaande adres-
sen. Binnenkort is de brochure ook 
te downloaden van de website van 
SOVA www.velseraffaire.nl. 

Johnny Knows

Finalisten IJmond Popprijs bekend
Na derde voorronde 
line-up finale compleet
Regio - Afgelopen zaterdag 12 
april vond de derde en tevens laat-
ste voorronde plaats van de IJmond 
Popprijs. Dat gebeurde in de No-
zem en de Non, waar aan twee van 
de zes bands een plek in de finale 
te vergeven was. De speelvolgorde 
was: Fifth Lane, Het Brein dat kwam 
uit de Ruimte, Deafening, Johnny 
Knows, WaveZero en One for the 
Bodycount. 
De jury, bestaande uit Jeremy Jon-
gepier, Daan van Putten en Jos-
se Sharrard gaf te kennen dit een 
loodzware voorronde te vinden van-
wege het hoge niveau. De bands 
speelden voor een volle zaal van de 
Nozem en de Non. Het publiek was 
zeer betrokken en de spanning was 
de hele avond voelbaar. Uiteindelijk, 
na lang juryberaad plaatsten Wave-
Zero en Johnny Knows zich voor de 
finale. De jury over WaveZero: “de-
ze band is zich zeer bewust van el-
kaar, brengt minutieus uitgedachte 
composities en is bekend met het 
fenomeen; de som der muzikale de-
len. Eindelijk een band die zich heeft 
weten los te pulken van het IJmond 
Syndroom. 
Over Johnny Knows zei de jury het 
volgende: ‘Johnny Knows gaat als 
de brandweer, vol gas! De nummers 
zitten prima in elkaar, hebben een 
goede spanningsboog en de che-

mie onderling maakt deze band een 
aangename, frisse, jonge act die 
met recht meedoet aan een regio-
nale prijs als de IJmond Popprijs!’
In de eerste twee voorrondes plaats-
ten zich al de bands: Pound, Grum-
ble, Cellphyll en Chapter 9 Syndro-
me. 
De finale vindt plaats op zaterdag 3 
mei in het Witte Theater aan de Ka-
naalstraat 257 in IJmuiden.
De zes finalisten zullen daar strijden 
voor grote prijzen. De hoofdprijs is 
een optreden op het grote podium 
van Beeckestijnpop (14 juni) en wel 
als opener. Daarnaast zijn er optre-
dens te winnen op het oxy podium 
van Beeckestijnpop, het Visbakfes-
tival (8 juni), het Young Art Circus 
(5 juli) en in de Nozem en de Non. 
En daarnaast is er studiotijd te win-
nen, een volledige website, gepro-
grammeerd en vormgegeven door 
Kingsquare en Slem en een profes-
sionele fotoshoot. Genoeg ingredi-
enten dus voor een zeer spannende 
en muzikale avond! 
De IJmond Popprijs is een samen-
werkingsverband tussen Beecke-
stijnpop en de Stichting Kunst en 
Cultuur Beverwijk. Dit project wordt 
ondersteund door Corus en de ge-
meenten Velsen, Heemskerk en Be-
verwijk. Zie ook www.ijmondpop-
prijs.nl.

Operagezelschap Belcanto zette met Nabuco grote kwaliteit neer

Belcanto, eenvoud
en muzikale schoonheid
Velsen - De opera Nabucco is zeer 
geschikt voor pompeuze decors,  
maar regisseur Xander Straat van 
Belcanto heeft gekozen voor een-
voud. Dat hij hier zeer in is geslaagd 
getuigt van groot artistiek inzicht. 
De grote papieren oppervlakten de-
den met de lichteffecten zeer im-
posant aan en het moment dat Na-
bucco met veel geraas en gescheur 
door het papier heen kwam was 
overweldigend.

Door de minimale aanwezigheid van 
decor, was de aanwezigheid van het 
koor een zeer mooie aanvulling en 
omdat zij de gehele avond op het 
toneel te zien waren, werden ze te-
vens een deel van het decor. Daar-
door gaf het muzikale spel tussen 
koor en solisten een grote span-

ningsboog en was het een genot 
voor oog en oor.
Maestro André Kaart is er weder-
om in geslaagd een strakke leiding 
te geven aan koor en orkest en be-
wees hiermee weer dat met vak-
manschap en enthousiasme zelfs 
op hoge leeftijd een enorme ener-
gie ontstaat. Dat het publiek van de 
opera heeft genoten, bleek uit het 
langdurige applaus.
Bel Canto heeft met Nabucco hoge 
kwaliteit gebracht. Dit mede door de 
professionele solisten zoals Marga-
ret Roest, Nanco de Vries en Mit-
chell Sandler.

Dat over twee jaar weer een opera 
zal worden opgevoerd is zeker. Wel-
ke dit zal zijn is nu niet bekend. Dat 
wordt later bekend gemaakt.

Werk van John van den  Goorbergh (IJmuiden)

Raadhuis voor de Kunst 
verlengt expositie
Velsen-Zuid - ‘Een nieuwe lente’ 
is de titel van een bijzondere voor-
jaarsexpositie van werk van leden 
van het Kunstenaars Collectief Vel-
sen. 
Het gaat om heel divers werk: Schil-
derijen, tekeningen, drie dimensio-
nale objecten en beeldhouwkunst 
van Joke Braam, Nettie Veen, Pe-
tra C.M. Meskers, Afke Spaargaren, 
Rob Hogenbirk, John van den Goor-
bergh, Rob Daniëls. Maria de Jong, 
Iris Tonies, Henk Zwanenburg, Ma-
riska Hofman en Annet Verplanke.

Door omstandigheden is de exposi-
tie verlengd tot en met 24 april. Uit-
sluitend te bezoeken van maandag 
tot en met donderdag van 10.00 tot 
16.30 uur. 
Dus wie nog niet in de gelegenheid 
is geweest krijgt alsnog de kans te 
genieten van de diverse disciplines, 
toegepaste technieken en gebruikte 
materialen! 

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 
7 in Velsen-Zuid. De toegang is gra-
tis.
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Concert Goede Herderkoor 
en Sursum Corda
IJmuiden - Zaterdag 19 april wordt 
er een gezamenlijk concert gege-
ven door het Goede Herderkoor en 
Sursum Corda vanaf het eiland Ter-
schelling. Dit gebeurt in de Petrakerk 
aan de Merwedestraat in IJmuiden. 
De beide koren onderhouden, sinds 
de vorige eeuw (eind jaren ’80) goe-
de contacten met elkaar. Er zijn dan 
ook al meerdere uitwisselingen ge-
weest. Er wordt een gevarieerd pro-
gramma aangeboden. U kunt de ko-
ren apart horen optreden, maar ook 
zullen zij gezamenlijk enkele num-
mers laten horen. 
Daarnaast zullen de aanwezigen 
een aantal bekende liederen in wis-
selzang met de koren zingen.
Ben Helmers bespeelt de piano en 
Cees Verschoor is de organist.
Bovendien neemt Sursum Corda 

een Koperkwartet mee vanaf Ter-
schelling. Zij zullen enkele stukken 
van het koor begeleiden.
Het geheel staat onder leiding van 
de dirigenten Jan Schotvanger en 
Ralph Weber. 
De toegang is vrij. Na afloop zal er 
wel, een geheel vrijblijvende, deur-
collecte gehouden worden om de 
kosten van deze avond te dekken.
Het concert begint om 20.00 uur en 
de kerk is om 19.30 uur open.
Zondagmorgen 20 april is er om 
10.00 uur een kerkdienst in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid 
waaraan Sursum Corda ook nog 
haar medewerking verleent. 
In die dienst gaan de predikanten 
Frans Breukelman van Terschelling 
en de eigen predikant Ben Helmers 
voor.

Klaverjasclub StormvogelsTelstar
IJmuiden -  Afgelopen waren er 
weer twaalf tafels bezet in de kan-
tine van StormvogelsTelstar aan de 
Zuiderkruisstraat 72 in IJmuiden.
De hoofdprijs, een koffiezetappa-
raat, drie pakken koffie en een cake, 
ging deze keer naar de heer P. Ho-
reman.
De marsen prijs ging naar mevrouw 
G .Bergers met 5 marsen. Marsen: 1.  
De heer C. Harms met 51 marsen.

Volgende week zijn de prijzen bij het 
klaverjassen een rollade drank en 
nog veel meer. Zij hopen u  u weer 
te mogen ontvangen op vrijdag 18 
april in de kantine van Stormvogel-
sTelstar. De aanvang is om 20.00 
uur. De hoofdprijs in de loterij is dan  
een goed gevulde boodschappen-
mand. Meer informtie: telefoonnum-
mer 0255-513826 of 06-34040940 
of mail hj.retz@quicknet.nl.

Quinten Otte ontsnapte met remise tegen Lara von Wintersdorff door pat

Top drie komt niet tot winst
IJmuiden - Afgelopen donderdag 
kwamen de spelers uit de top drie 
bij het jeugdschaak niet verder dan 
remise. Ingmar Visser moest na een-
endertig (!) winstpartijen op rij be-
rusten in remise tegen Dick Wijker. 
In een loper pionnen eindspel za-
gen beide spelers geen winst meer. 
Maurits van Rees overkwam het-
zelfde tegen Gregory van den Ende. 
Hier ging het om een toren pionnen 
eindspel.
Mark Scholten behaalde zijn over-
winning op mysterieuze wijze tegen 
Thomas Rebel. Laatstgenoemde gaf 
op omdat hij dacht dat hij verloren 
stond. Tot Mark was deze consta-
tering niet doorgedrongen en ver-
baasd nam hij de punten in ont-
vangst. Guido de Waal begon als 
een wervelwind tegen Barry Broek. 
Toen deze storm ging liggen had 
Barry twee torens minder en speel-
de een verloren partij. Menno Jas-
pers dook de top tien in. Na toren-
verlies van Marnix van der Bijl was 
de partij gespeeld. Marco Wellinga 
toonde zich wat behendiger in het 
eindspel dan Erin Lucassen. Na een 
ongelukkig zetje van Erin kon Marco 
met zijn pion doorlopen en de winst 
binnenhalen.

Boy Wu ontmoette zijn angstgeg-
ner Vincent Geschiere. Het liep zo-
als verwacht, Boy kwam twee torens 
achter, verloor en moet maar hopen 
dat hij Vincent voorlopig met scha-
ken ontloopt. 
Pieter Rebel hield aan de scher-
mutselingen op het bord met Tho-
mas Otte een volle dame over. Hier-
mee besliste hij de partij. Armando 
Noordzij haalde alle trucs uit de kast 
om Fanuel de Klark punten afhandig 
te maken. Dat lukte niet, met twee 
torens werd Armando mat gezet.
Het is te hopen dat Roland de Bruin 
na zijn partij tegen Tom Noordzij 
een goede nachtrust heeft gehad 
want hij liet Tom op kolderieke wijze 
ontsnappen met pat. Thomas Lich-
tendaal won al snel en naar eigen 
zegge, op een fraaie wijze van Gi-
zem Erdogan. Cory van Bellen en 
Ben Eppink hielden elkaar in per-
fect evenwicht, beide hielden en-
kel de koning over. Jared van der 
Zee speelt het spelletje secuur. In 
de opening won ze een paard van 
Anne Dijkman en speelde het knap 
uit. Tenslotte Lara von Wintersdorff, 
zij zette Quinten Otte pat. Zie ook 
www.schaakclubkijkuit.nl. Informa-
tie op telefoon 0255-535743.

Klootschietjournaal
Velsen-Zuid – Zaterdag 12 april  
waren achtien leden van Full Speed, 
afdeling klootschieten, aanwezig in 
het clubhuis. Dat werden zes teams 
van drie spelers, en dus ook zes 
punten te verdelen. 
Het weer was echt goed te noemen, 
veel zon, een frisse wind en twee 
keer een spatje, daar doen ze het 
alle weken wel voor. In het prach-
tige Spaarnwoude komt de lente in 
zicht, de bomen en struiken worden 
groen, en het skeelerseizoen begint 
er aan te komen.
Het begint zachtjes aan drukker te 
worden op de fietspaden. Vorige 
week was hun jaarlijks open voor-
jaars klootschiettoernooi, dat was 
weer een succes . Het team van 
Bertus, Dirk, Jan St. Bianca wonnen 
deze op meters bij 61 schoten van 
het team Gerald.
Deze week werd er op het normale 
parcours een record gevestigd door  
team 3 met Ton, Dirk, Nico, met 59  

- 32 meter dus zes punten. Tweede 
werd team 5 met Jan St., Joke, Elly, 
met 79 - 10 meter, .dus vijf punten. 
Derde werd team 6 met Bianca, Ber-
tus, Bertie, met 79 – 1 dus vier pun-
ten. Vierde werd team 2 met Harm, 
Lina, Willem K, met 82 – 25 meter, 
dus drie punten. Vijfde werd team 
1 met Dries, Cees, Jan Sch. met 85 
– 32 dus twee punten. Zesde werd 
team 4 met Sonja, Cor, Lia, met 90 
– 20 meter dus één punt. 
Voor komend weekend staat het 
Persoonlijk Kampioenschap gooien 
op het programma. Het gewone spel 
gaat niet door wegens te kort spe-
lers in verband met caravans insta-
leren op de camping. Als u interes-
se gewekt is kunt u drie keer gratis 
meespelen. 
Een seizoen van september tot mei 
kost 27,50 euro. Voor informatie: Ni-
co Prins, telefoon 0255–518648 of 
Dirk Sieraad, telefoon 0255–515602. 
Zie ook www.svfullspeed.nl.

Winnaars Klootschiettoernooi 2008 team Bertus. Vanaf links: Bertus Mossin-
koff, Dirk Sieraad, Bianca de Koning en Jan Stiemer
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Smashing Velsen
Volleybal heren op 
weg naar promotie
IJmuiden - Het voorbeeld voor de 
grote jeugdgroep bij Smashing Vel-
sen, de enige echte volleybal club 
uit de IJmond, zijn de heren uit het 
eerste team. Dit team heeft vrijdag 
een grote stap gezet naar de pro-
motie naar de eerste klasse. In een 
makkelijke wedstrijd met als tegen-
stander Omnia/Oradi uit Aalsmeer 
werd het een 4-0 overwinning. 
Met de tweede plek in het bezit zijn 
zij zeker van een promotiewedstrijd 
voor een stapje hoger. In de klasse 
zal een versterking wel welkom zijn.
Ook dames 4 maakt kans op een 
promotiewedstrijd met hun tweede 
plaats in de vierde klasse. Ze staan 
twee punten voor op Atalante uit 
Vinkeveen en hun laatste wedstrijd 
is op 18 april thuis in de Zeewijkhal 
tegen dit team. 
Coach W. Prins zal zijn team zeker 
kunnen oppeppen voor deze be-
langrijke wedstrijd en de promo-
tiewedstrijd in mei. Hun talentvol-

le opvolgers, het meiden B1 team 
won van nummer twee, KDO met 2-
1 waardoor ze de tweede plek heb-
ben veroverd in de B-poule (14 tot 
16 jaar). De jeugdcompetitie voor 
de C-jeugd is ook bijna afgelopen. 
Het tweede team boekt elke keer 
heel veel vooruit gang en ze begin-
nen langzaam aan wat smashes te 
laten zien. Het C1 team doet dit veel 
meer maar hebben door een onge-
lukkige poule indeling dit jaar veel 
pech gehad en verloren ook hun 
laatste wedstrijd thuis met 3-0. Jon-
gens B liet nog wel zien in een 2-1 
verliespartij dat ze wel degelijk kun-
nen volleybal, tegen de nummer 3 
werd er goed verdedigd waardoor 
er degelijke aanvallen konden wor-
den opgebouwd.
Volgende week 18 april volle bak in 
de Zeewijkhal op vrijdag 19.00 uur. 
Meer over volleybal in de IJmond 
voor jong en oud, elk niveau op de 
website www.smashingvelsen.nl.

Jaarvergadering
Stadscentrum IJmuiden
IJmuiden - In de jaarvergadering 
van Stadscentrum IJmuiden, op 9 
april,  is veel aandacht besteed aan 
het goede werk van MKB Velsen. 
Voorzitter Egbert Wilmink vertelde 
over het ontstaan van MKB Velsen: 
in 2000 werd Platform Detaihandel 
Velsen opgericht dat in 2003 is over-
gaan in MKB Velsen. 
Het bestuur heeft elke vier weken 
overleg met een wethouder van de 
gemeente. Initiatieven van MKB 
Velsen zijn het Ondernemersloket, 
één telefoonnummer voor vragen 
van ondernemers aan de gemeente. 
MKB Velsen heeft een project on-
der scholieren opgestart om tech-
niek te promoten. Ook zijn ze druk 
met het elimineren van tegenstrij-
dige regelgeving. Ook speelden zij 
een belangrijke rol in het bereikbaar 
houden van Velsen tijdens de weg-
werkzaamheden aan de A9. De ge-
meente betrekt MKB Velsen bij vele 
projecten, zoals de centrumproble-
matiek, wat op het prioriteitenlijst-
je van het MKB staat. Aangezien 
men regelmatig te maken krijgt met 
grensoverschrijdende problematiek 
(bijvoorbeeld Schiphol) wordt per 
2 juni MKB IJmond opgericht. Men 

doet een oproep lid te worden, de 
contributie bedraagt 140 euro. 
Stadscentrum IJmuiden groeide af-
gelopen periode in aantal leden, 
maar sloot densondanks 2007 af 
met een klein tekort, veroorzaakt 
door de aanschaf van feestverlich-
ting en kosten voor de website. De 
Rabobank Clubdag werd geëvalu-
eerd, de meningen over de resulta-
ten zijn verdeeld.
De eerstvolgende activiteit is het 
Zomerfestival op 6 juni. 
Overige bespreekpunten waren een 
tip over veelplegers bij winkeldief-
stallen, de subsidie voor veiligheids-
activiteiten, een nieuw soort belas-
tingheffing in plaats van een winke-
liersvereniging, en het nieuwe uit-
stallingenbeleid, waarover bij win-
keliers niets bekend is. 
Ook kwam het centrumplan weer 
op tafel, waarvoor veel scepsis aan-
gezien het dubbelzijdig winkelen 
meteen werd uitgesloten. Er is wei-
nig vertrouwen in de plannen voor 
een nieuw centrumplan. Toch moet 
er iets gebeuren, zo is de algemene 
mening.
Zie ook www.stadscentrumijmui-
den.nl

Full Speed Darts nieuws
Velsen-Zuid - Zaterdag 12 april 
werd het tienjarig bestaan van de 
afdeling darts van Full Speed ge-
vierd. Eerst werden de gasten ge-
trakteerd op een lekker bakje zelf 
gemaakte erwten- of kippensoep.
Hierna volgde een toespraak van 
penningmeester Albert Mol die eerst 
de aanwezige oprichters van de af-
deling, Dries Pover, Peter Verdoes 
en Mark van Loon, hartelijk bedank-
te voor hun inzet 10 jaar geleden. 
Ook bedankte Albert de Rabobank 
die nu al bijna tien jaar als hoofd-
sponsor de afdeling sponsort. Ver-
der werden Voorting Sportprijzen en 
het hoofdbestuur van Sportvereni-
ging Full Speed bedankt voor hun 
bijdrage aan de feestavond zelf. 

Na deze huldigingen nam de voorzit-
ter van Sportvereniging Full Speed,  
Willem Bastmeijer, het woord. Hij fe-
liciteerde de aanwezige leden na-
mens het hoofdbestuur en bedankte 
nogmaals de oprichters van de af-
deling, zonder hen zou er nu geen 
gezonde afdeling darts hebben be-
staan. Als laatste bedankte Willem 
de aanwezige bestuursleden van de 
afdeling voor hun inzet en hoopte 
dat de afdeling in de loop van de ja-
ren verder zou groeien.
Hierna werd gestart met het ge-
plande toernooi. Door de grote op-
komst van de leden en hun introdu-
cés werd in de eerste ronde bepaald 
wie in de winnaars- of verliezersron-
de terecht zou komen. Dit toernooi 
werd weer in een gezellige ontspan-
nen sfeer afgewerkt, hierdoor was 
iedere deelnemer een winnaar maar 

omdat bij iedere wedstrijd maar een 
de beste kan zijn volgde de prijsuit-
reiking en werden aan de volgende 
mensen de prijzen uitgereikt.
In de winnaarsronde werd Bas Jon-
ker eerste, Jurgen Kabalt tweede en 
Peter Voetman derde. In de verlie-
zersronde werd Niels ter Metz eer-
ste, Rene Pover tweede en Ed van 
der Wel derde. De hoogste finish,  
114, van deze avond werd gegooid 
door Albert Mol.

Ook darten bij Full Speed Darts? 
Kom dan eens kijken op de dins-
dagavond. Pas na twee keer mee-
doen hoeft u zich in te schrijven als 
lid. Kosten voor een heel seizoen 
32,00 euro. 
Voor meer informatie: www.svfull-
speed.nl of neem contact op met: 
Mark van Loon 0255-534876 of e-
mailadres fullspeeddarts@quick-
net.nl

DCIJ–nieuws
Met fraaie overwinning stelt 
Nicole Schouten orde op zaken
IJmuiden - Een goede vorm in de 
sport is vaak ondefinieerbaar. Zelf-
vertrouwen en een niet aflatende 
inzet zijn vaak de ingrediënten om 
tot een goede vorm te komen. Daar-
naast is bij het damspel ook een do-
sis geluk een belangrijke factor. Het 
ontbreken van al deze factoren is 
funest en kan de oorzaak zijn van 
een vormcrisis. Elke wedstrijdspe-
ler krijgt daar mee te maken. Ni-
cole Schouten speelt, mits in goe-
den doen, vaak een sterke dampartij 
en gaat daarbij de risico’s bepaald 
niet uit de weg. De laatste maanden 
ontbrak de vorm echter en kwam ze 
niet tot goede resultaten. Daar lijkt 
nu verandering in te zijn gekomen. 
Tegen Kees van Nie liet Schouten 
zien dat ze nog altijd strijdlustig is 
en over een gedegen techniek be-
schikt. Met een fraaie, en op het 
juiste moment geplaatste ‘Ghe-
stem doorstoot’ zette ze Van Nie on-
der grote druk. Na een minder goe-
de voortzetting kon Schouten met 
een combinatie een schijfwinst af-
dwingen en daarna de partij in haar 
voordeel beslissen. Cees van der 
Vlis trad aan tegen vier jeugdspe-
lers. Het werden evenzoveel over-
winningen. Dana van der Wiele, Vin-
ce van der Wiele, Rick Hartman en 

Jelmer Gouda slaagden er niet in de 
eerste tientalspeler een nederlaag 
te bezorgen. Toch werd het voor Van 
der Vlis geen walk-over. Vooral Jel-
mer Gouda verweerde zich heftig en 
eerst in het eindspel moest hij een 
nederlaag incasseren. 
Veel aandacht ging uit naar het tref-
fen tussen Cees van der Steen en 
Paul Smit. Lange tijd zag het ernaar 
uit dat Van der Steen, in de boeien-
de partij, over de beste kansen be-
schikte. Maar de verdediging van 
Smit was op orde en de remise was 
onafwendbaar. Marcel Doornbosch 
liet zich niet imponeren door Leo 
Binkhorst. Wat Binkhorst ook pro-
beerde meer dan een gelijkwaardi-
ge puntendeling zat er niet in. Piet 
Kok moest het opnemen tegen een 
in topvorm verkerende Harrie van 
der Vossen die vecht voor een plaats 
in het eerste tiental. Kok kwam net 
iets tekort om Van der Vossen van 
een welverdiende overwinning af te 
houden. Willem Winter werd in het 
middenspel getrakteerd op een ver-
rassende combinatie van Jan Apel-
doorn.
In het nog tegenkansen biedende 
eindspel sloeg het voordeel om en 
slaagde Winter erin om alsnog twee 
punten binnen te halen. 

Klaverjassen
bij Otte
IJmuiden - Zondag 20 april kunt 
organiseer Otte aan de Bik en 
Arnoldkade 7 in IJmuiden een kla-
verjasmarathon. U kunt inschrij-
ven ot 10.00 uur, de zaal is geopend 
om 09.00 uur. De kosten bedra-
gen 8,50 euro, inclusief broodmaal-
tijd. Tevens wordt er een loterij met 
mooie prijzen gehouden. Informatie: 
0255-518355, 06-53395296 of 06-
53680950.

‘The young ones III, voor volk en vaderland

Theatergroep Growing Up 
in Public in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 25 april speelt 
theatergroep Growing Up in Public 
het theaterstuk ‘The young ones III, 
voor volk en vaderland’ in het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257, IJmuiden. 
De voorstelling start om 20.30 uur.
De grootste angst van oppercorps-
ballen Hermans en Van Aartsen is 
waarheid geworden: hun studenten-
huis is verkocht als Chineesrestau-
rant waar ze erbarmelijke omstan-
digheden in de keuken werken in 
ruil voor een slaapplek in de kelder. 
Nederland is Nederland niet meer. 
Shoarmapaleizen, casino’s en mos-
keeën sieren het straatbeeld. Het 
broeikaseffect heeft ervoor gezorgd 
dat het altijd zomer is. Aardappelen 

zijn niet meer te verkrijgen en brui-
ne kroegen zijn veranderd in Turkse 
theehuizen. De Joegoslavische maf-
fia heeft de Nederlandse politie op-
gekocht, de Zeeuwse meisjes staan 
achter de ramen. 
Binnen dit Europa dat geen Europa 
meer is, maar een wetteloze swin-
gende smeltkroes, proberen onze 
corpsballen krampachtig het hoofd 
boven water te houden. Een knip-
oog naar de toekomst. Regie: Je-
roen Kriek. Spel: o.a. Nard Verdon-
schot, Niels Horeman en Maurits 
van den Berg. Zie ook www.stippro-
ducties.n.
De toegang bedraagt 11 euro, met 
WT-pas 9 euro.

De muziekmiddag stond in het teken van opleidingen

Muziekmiddag IJmuider 
Harmonie ‘griezelig’ leuk
IJmuiden - Zondagmiddag 30 maart 
stond in het teken van opleidingen 
bij de IJmuider Harmonie. Met als 
thema ‘griezelig’ was ‘s morgens het 
IJmuider Harmonie gebouw omge-
toverd tot een ruimte vol bezems en 
vleermuizen waarin de deelnemers 
hun muzikale vorderingen op het 
podium konden laten zien. De da-
mes van opleidingen hadden zich 
voor de gelegenheid volledig uitge-
dost als heksen, en zorgden er voor 
dat alles vlekkeloos verliep. Op het 
podium wisselden intussen aller-
hande muzikanten elkaar af, varië-
rend van (blok)fluiten tot baritons 
en trombones. Hoewel er hier en 
daar wel eens een nootje bleef han-
gen (dat mag tenslotte als je in op-
leiding bent) was het niveau soms 
‘griezelig’ goed, zeker als je bedenkt 
dat sommige deelnemers nog heel 
jong zijn en soms nog maar een half 
jaar bezig op hun instrument, zoals 
Lisette op Bariton. Zij zou met oma 
een duet spelen, maar die werd ver-
vangen door papa Nico, en zette 
een prima tweestemmige uitvoering 
neer. Of wat te denken van de acht 
blokfluiten die samen met het op-

leidingsorkest de perfecte afsluiter 
voor de middag foutloos neerzetten. 
Kortom, een zeer geslaagde mid-
dag in een overvol IJmuider Harmo-
nie gebouw, waar men opnieuw liet 
zien dat het maken van muziek voor 
alle leeftijden is. 
Afdeling opleidingen is te vinden op 
www.ijmuider-harmonie.com voor 
contact met opleidingen IJmuider 
Harmonie. Mevrouw Snoek, tele-
foon 0255–536008.

Knutselen 
op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Tijdens de meiva-
kantie kunnen kinderen een leuke 
dierenonderzetter in elkaar knutse-
len bij Informatieboerderij Zorgvrij. 
Het knutselen is elke doordeweek-
se middag van maandag 28 april tot 
en met maandag 5 mei, tussen 13.00 
en 16.00 uur, met uitzondering van 
woensdag 30 april, Koninginnedag. 
Voor een bedrag van 5 euro kun-
nen per kind 4 leuke onderzettertjes 
worden gemaakt.
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odin’59 (1a)-Swift    - 14.30
almere-eDo (2a)    - 14.30
reiger boys-Kennemerland (2a)  - 15.00
HboK-IJmuiden (3a)    - 14.30
vSv(4e)-alliance’22    - 14.30
K.HFC-vvH/velserbroek (4e)   - 14.30
abN/amro-velsen (5a)            - 14.30
Waterloo (5a)-olympia Haarlem           - 14.30

elinkwijk-aDo’20 (hoofdklasse)           - 14.00
Stormvogelstelstar (1a)-KFC   - 14.00
Hercules-eDo (1a)    - 14.30
velsen-De Kennemers (2a)   - 14.00
De Flamingo’s 64-Dem (2a)   - 14.00
onze Gezellen (2b)-Sporting martinus - 14.30
ripperda-vSv (3b)    - 14.30
DSS (3b)-Z tS    - 14.00
Schoten (4D)-bloemendaal   - 14.00
FC velsenoord-united Davo   - 14.00
beverwijk (5C)       vrij
vogelenzang-Waterloo (5F)   - 14.00
SvIJ (5F)-overbos    - 14.00
DIo-terrasvogels (5F)    - 14.00
twisk-Wijk aan Zee (6b)   - 14.00

donderdag 19 april

zaterdag 12 april

zondag 20 april

Leer;ingen tijdens een duikles in het zwembad

Voor een proefduik
naar duikteam Dip
IJmuiden - Wie altijd al eens een 
keer heeft willen duiken, krijgt nu 
de kans.
Duikteam Dip organiseert op 21 en 
28 april een proefduik in het zwem-
bad van Heliomare te Wijk aan Zee. 
Er kunnen maximaal acht perso-
nen meedoen en de kosten voor de 
proefduik zijn vijf euro per persoon. 
Dit is inclusief gebruik van materi-
aal.
Duikteam Dip is in augustus 2006 
opgericht. Dip staat voor Duiken 
Is Prachtig. Het is een kleine, niet 
commerciële vereniging die erkend 
is door de Nederlandse Onderwa-
tersportbond.
De instructeurs leiden op tot al-
le niveaus: brevetten tot drie ster-
ren maar ook diverse specialisaties. 
Er wordt voor alle onderdelen ruim 
de tijd genomen. De cursus start al-
tijd in februari met een zwembad-
opleiding plus theorie. Dit gebeurd 
op maandagavond van 19.30 uur 
tot 20.30 uur, in het zwembad van 
Heliomare. De duikers in spé leren 
hier bijvoorbeeld hoe ze om moeten 
gaan met de flessen, die gevuld zijn 
met perslucht. Duikers moeten zwe-
ven in het water, dit doen ze door 
lucht in hun zwemvest te pompen. 
Anders zou het te hard gaan en is 
de druk te groot. Ook is er op zon-
dag vroeg in de morgen gelegen-

heid om te oefenen.
Vanaf half april wordt er in buiten-
water gedoken, bijvoorbeeld bij de 
Vinkeveense plassen.
Ook gaat de groep regelmatig dui-
ken in Zeeland, daar is de natuur 
onder water prachtig. Er is  veel te 
zien, zoals vissen, kreeften en krab-
ben. Er zijn ook drie biologen lid van 
duikteam Dip, zij weten de andere 
leden veel te vertellen over de na-
tuur onder water waardoor het al-
leen maar leuker wordt. Dit duiken 
in buitenwater gebeurt op de dins-
dagavond, de groep verzamelt dan 
altijd om 19.00 uur. In juni kan dan 
het eerste brevet gehaald worden.
Voorzitter Betty van Os is sinds 1994 
instructrice en erg enthousiast over 
het duiken. Als zij foto’s laat zien van 
het duiken tijdens een vakantie op 
Curaçao, is ze niet meer te stuiten. 
Enthousiast vertelt ze wat ze daar 
allemaal gezien en beleefd heeft. 
Betty wil dit enthousiasme graag 
delen en overbrengen aan anderen. 
Duikteam Dip heeft nog plaats voor 
enkele leden vanaf 16 jaar. Voor hen 
is dus de proefduik, op 21 en 28 
april. Daar kunnen ze ondervinden 
of het duiken iets voor hem of haar 
is. Opgeven kan via proefduik@
duikteamdip.nl. Telefonische inlich-
tingen kunnen verkregen worden bij 
Betty van Os, via 06 40405494.

Nieuws van VV IJmuiden
IJmuiden - Terwijl in de derde Klas 
A Purmersteijn zijn achterstallige 
wedstrijd tegen degradatiekandi-
daat Nieuwendam in maar liefst 8-
0 winst omzette, oefende IJmuiden 
op Schoonenberg tegen de nummer 
8 van de derde klas-C; SCW uit Rij-
senhout. Al na enkele minuten was 
het SCW die de score opende door 
een via de lat weer in het veld ge-
sprongen bal alsnog in te schuiven, 
0-1. 
In de eerste helft werd door beide 
teams om elke bal ‘geknokt’ waar-
door de wedstrijd best aardig was 
om naar te kijken, zelfs zo aardig 
dat menig competitiewedstrijd min-
der waardering oogstte die dit duel 
in deze fase gaf. Dat het juist top-
schutter Dennis Binkhorst was die 
halverwege de eerste helft gelijk-
maakte was niet zo verrassend, 1-1. 
Vijf min. voor de thee kwam IJmui-
den bijna nog op voorsprong maar 
Gerben van ’t Hek beroerde de naar 
het lege SCW-doel onderweg zijn-
de bal nog zodanig dat deze i.p.v. in- 
over het doel ging….
Na de rust experimenteerde de 
IJmuiden-trainer met een drietal 
A-junioren. Dat er mede daardoor 
iets minder op de bal werd ‘gezeten’ 
mocht de invallers - tegen de uit de 

kluiten gewassen polderjongens - 
dan ook niet worden aangerekend, 
terwijl voor alle drie de waardering 
lovend was. Dat SCW na een uur 
spel op 1-2 kwam werd vlak voor tijd 
- wie anders dan door Dennis Bink-
horst - weer ongedaan gemaakt, 2-
2. Na een debacle in een eerdere 
oefenpot (0-5 tegen derde klasser 
VVC)  mocht dit duel wel  bijdragen 
tot het krijgen van info omtrent en-
kele van IJmuidens meest in het oog 
lopende A-junioren.
IJmuiden 2 ontving het onderaan 
staand DEM 2 en de 3-0 uitslag 
geeft weer moed, want nog steeds 
blijft hoop gloren om degradatie te 
ontlopen. Voor die hoop zorgden 
(ruststand 0-0) Remco Wentink, Roy 
Binkhorst en Pattrick van der Pol, 3-
0. Afgelopen dinsdag werd in Velsen 
Zuid de inhaler tegen Vlug en Vaar-
dig 2 gespeeld. 
Bij IJmuiden-winst hebben beide 
ploegen dan evenveel verliespunten 
zodat overmorgen bij HBOK 2 dan 
de beslissing valt. 
Ook IJmuiden 1 speelt bij HBOK zijn 
laatste uitwedstrijd van dit seizoen. 
De Zunderdorpers zullen alles in het 
werk stellen om hun 1-0 verlies (op 
24 november) tegen IJmuiden recht 
te zetten.

Waterpoloteam 
SGY-P Kampioen
IJmond - Waterpoloteam SGY-P heeft afgelopen zaterdag 12 april de laat-
ste wedstrijd gespeeld. Dit nieuwe en jonge team is in januari van dit jaar 
gestart met hun eerste waterpolo seizoen. Het is een leuk en enthousiast 
team, wat minimaal twee maal in de week getraind heeft om zo goed te wor-
den als ze nu zijn. Van de acht gespeelde wedstrijden hebben ze er maar 
één verloren. De laatste wedstrijd werd onder belangstelling van veel pu-
bliek afgesloten met een 12-0 overwinning op Alliance-N. Het eerste doel-
punt van SGY-P liet lang op zich wachten, aan het einde van de eerste pe-
riode viel het eerste doelpunt. Daarna vielen de doelpunten wat sneller en 
bleef de nul behouden door goed spel van het hele team. Het team van SGY-
P, bestaande uit Shirley Lippus, Blom van der Velde, Tamar Kaijzer, Daan 
Zwetsloot, Stijn van der Voort en Stijn van Munster en coach Sandra Kaijzer, 
kreeg na afloop van de wedstrijd niet alleen bloemen maar ook een vaantje, 
een medaille en twee bokalen uitgereikt. Een bokaal van Kring afd. Noord-
Holland voor de behaalde eerste plaats en van de club de Cees Visman 
prestatie bokaal voor de goede prestatie van dit jaar van dit nieuwe team.

Democraten66Velsen op het veld van Telstar

Democraten66Velsen
op bezoek bij Telstar
Velsen - Vijf weken nadat de her-
bouw van de Westtribune voor Tel-
star in de Gemeente Raad aan de 
orde is gekomen, is de fractie van 
Democraten66Velsen op bezoek ge-
weest bij De Witte Leeuwen om nu 
zelf te horen hoe de voortgang is.
Voor de Raadsleden en steunfrac-
tieleden van Democraten66Velsen 
is het duidelijk dat vertraging, in wat 
voor vorm dan ook, dodelijk kan zijn 
voor Telstar. 
Tijdens het bezoek van Democra-
ten66Velsen heeft directeur Pieter 
de Waard, vol elan de toekomstmo-
gelijkheden geschetst die er wel de-
gelijk zijn voor Telstar.
De komende weken zullen er om 
spannen en zijn cruciaal voor het 
voortbestaan.
Met steun van de supporters, het 
bedrijfsleven en de politiek moet 
het mogelijk zijn om de ambitie van 
Telstar in 3 tot 5 jaar te verwezen-
lijken namelijk; structureel op ni-
vo in de Jupiler League meedraai-
en, een economisch platform creë-
ren voor het zakelijke netwerk voor 
IJmond en omstreken en substanti-
ele groei van het toeschouwers aan-
tal die een mooie voetbal beleving in 

een prachtige ambiance mee kun-
nen maken.
Van Democraten66Velsen krijgt Tel-
star de volledige steun.

VSV verspeelt tweede periode
Velserbroek - Vooraf waren de 
supporters optimistisch gestemd 
ten aanzien van de wedstrijd tegen 
VVZ. Maar wie de historie er op na 
ziet zal moeten concluderen dat dat 
helemaal niet zo eenvoudig is. 
En ook met het binnenhalen van de 
tweede periode hebben de Velser-
broekers grote problemen .
Helaas bleek de geschiedenis zich 
te herhalen. VSV had het moeilijk op 
een zeer hobbelig veld. De gasthe-
ren gingen beduidend beter met de-
ze omstandigheden om. 
 Slechts de mandekkers Spaans,Viskil 
en Olthof wisten hun persoonlijke 
duels te winnen terwijl de rest van 
de ploeg dacht de problemen voet-
ballend te kunnen oplossen.
Toen ook nog de aanjager op het 
middenveld Abdelaziz samen met 
zijn Zaanse collega met rood van 
het veld werd gestuurd kon men 
op de vingers natellen dat het een 
moeilijk middagje zou worden.
Met 0-0 werd de rust bereikt.
Na de rust leek het even wat beter 
te gaan. Robert Schippers zorgde 
voor wat meer dreiging vanaf links 
en VSV kreeg een paar corners te 
nemen. Juist op dat moment scoor-
de VVZ. De spits profiteerde van 

een aarzeling in de VSV-defensie en 
via doelman de Vent kwam de bal 
voor de voeten van de meegelopen 
linkerspits en de 1-0 was een feit.
Direct hierna kreeg VSV de eni-
ge echte uitgespeelde kans van de 
wedstrijd. Maar helaas schoot Rem-
co Verschuren tegen de doelwach-
ter.
VSV probeerde wat meer druk te 
zetten en dit leek aardig te lukken 
tot Robert Schippers een inschat-
tingsfout maakte. Hij dacht de bal 
terug te spelen op zijn doelman 
maar hij had de VVZ spits over het 
hoofd gezien. Deze pikte de terug-
speelbal op en scoorde de 2-0.
Dus weer niet gescoord bij VVZ en  
weer niet de tweede periode gepakt.
Zo lijkt een toch heel behoorlijk sei-
zoen op een domper uit te lopen. 
VSV had alle troeven in handen 
maar is nu afhankelijk van andere 
ploegen.
VSV 2 daarentegen heeft alles nog 
in eigen hand. Aangevuld met en-
kele A junioren werd OFC met 4-1 
verslagen. Nog drie overwinningen 
en de tweede promotie in twee jaar 
is een feit.
Maar ook hier : Eerst winnen en dan 
pas oogsten.

Suomi zoekt sponsors
Driehuis - Velsen heeft een bloei-
ende atletiekvereniging. Suomi 
heeft een mooie baan op sportpark 
Groeneveen, vlakbij station Drie-
huis. Daar heeft de vereniging ook 
een clubhuis. De atletiekbaan is vo-
rig jaar door de gemeente gereno-
veerd en kan weer jaren mee. Dat is 
echter niet het geval met het houten 
clubhuis, dat inmiddels dertig jaar 
oud is en nodig opgeknapt moet 
worden. Daarom is Suomi op zoek 
naar sponsors. De douches en het 
sanitair zijn niet meer van deze tijd 
en staan als eerste op de nomina-
tie om opgeknapt te worden. Verder 
heeft het houten gebouw natuurlijk 
te lijden van weer en wind. Zelfs met 
goed onderhoud is het niet te voor-
komen dat er rotte plekken in het 
hout ontstaan. Een structurele op-
lossing is vervanging van de houten 
buitenwanden door steen, zoals on-
ze buurman, tennisvereniging Bre-
derode heeft gedaan. Dat is iets dat 
over enkele jaren moet gebeuren en 
flinke kosten met zich meebrengt. 
In de contributie is een bedrag op-
genomen dat bestemd is voor het 
renoveren van het clubhuis. Maar 

om op korte termijn iets te kunnen 
doen, is meer nodig. Daarom is de 
vereniging op zoek naar sponsoren.
De oude reclameborden zijn wegge-
haald. De borden waren versleten, 
terwijl sommige bedrijven die erop 
vermeld waren, niet meer be-staan. 
Ton Aardenburg en Eric Smit, beide 
leden van Suomi, benaderen nu be-
drijven en organisaties, die geïnte-
resseerd zijn in sponsoring. inmid-
dels hebben al elf bedrijven aan-
gegeven dat ze Suomi de helpende 
hand toesteken. De eerste nieuwe 
borden zijn inmiddels geplaatst.
Suomi biedt (naast publiciteit) aan 
sponsors ook de mogelijkheid om 
tegen gereduceerde tarieven sport-
dagen voor hun medewerkers op de 
atletiekbaan van Groeneveen te or-
ganiseren. Verder is het mogelijk om 
tegen een vriendenprijs gebruik te 
maken van de Pierlooptraining. 
Bedrijven en organisaties die geïn-
teresseerd zijn in bordsponsoring bij 
AV Suomi kunnen contact opnemen 
met Ton Aardenburg, email: ton.mi-
randa.aardenburg@planet.nl of met 
Eric Smit, email: eksmit@quicknet.
nl

Voetballers
35+ gezocht
Velsen - In het voetbalseizoen 
2008-2009 zal de zaterdag-compe-
titie bij RKVV Velsen met een vete-
ranenteam worden uitgebreid. 
Daarvoor worden nog enkele en-
thousiaste voetballers gezocht die 
elke zaterdag tegen een bal willen 
trappen. 
Wel serieus en fanatiek, maar niet 
meer doldriest en oververhit. Man-
nen die nog wel willen, het tech-
nisch ook nog wel kunnen maar die 
zich ook bewust zijn van het feit dat 
de herfst van hun voetbalcarrière 
op zijn minst aangebroken is. Mini-
mumleeftijd 35 jaar
Opgeven bij Theo van Geldorp via
mail: geldorp.woerde@quicknet.nl, 
of telefonisch 06-41372720

Witte Vrijdag
Gratis toegang voor
supporters in het wit
Velsen - StormvogelsTelstar speelt 
vrijdag 18 april de laatste thuiswed-
strijd van het seizoen 2007-2008. 
Deze wedstrijd staat traditioneel in 
het teken van het feestelijk afsluiten 
van het seizoen en ‘tijdelijk’ afscheid 
van spelers en supporters. Bij deze 
wedstrijd een speciaal afscheid van 
‘Good Old’ Jan Bruin, die zijn laat-
ste wedstrijd in het betaald voetbal 
gaat spelen. Ook zal de technische 
staf afscheid nemen bij de Witte 
Leeuwen. Daarom nodigt Stormvo-
gels Telstar, net als vorig seizoen, ie-
dereen uit om in het wit gehuld naar 
Sportpark Schoonenberg te komen. 
De Witte Leeuwen zullen brullen als 
nooit tevoren. De club biedt op haar 

beurt, in het wit gehulde supporters, 
gratis toegang tot de oost-tribune. 
Kom dus in het wit en op tijd want 
er zijn slechts 500 gratis plaatsen 
beschikbaar. 
De Witte leeuwen treffen met RBC 
Roosendaal een goede tegenstan-
der. Eerder dit seizoen werd het 2-0 
voor de ploeg uit Roosendaal. Daar-
om zullen de Witte Leeuwen voor 
het eigen publiek revanche willen 
nemen op deze nederlaag.
Bovendien zoekt StormvogelsTelstar 
thuis altijd vol de aanval. Dit leidt tot 
spectaculaire en doelpuntrijke wed-
strijden. Kampioenskandidaat RKC 
ging op Schoonenberg ook met le-
ge handen naar huis!

Het bekerteam van Kijk Uit (rechts) tegen het team van Anna Paulowna

Kijk Uit bereikt halve finale 
IJmuiden - Met een degelijk over-
winning op Anna Paulowna heeft 
IJmuider schaakclub Kijk Uit de hal-
ve finale bereikt in de Noord-Hol-
landse bekercompetitie. In deze 
derde ronde trad Kijk Uit aan met de 
sterkste opstelling, namelijk de vier 
kopborden van het eerste team uit 
de bondscompetitie. Aan bord een 
speelde Colleen Otten tegen Enrico 
van Egmond, de sterkste speler van 
Anna Paulowna. Het liep niet goed 
af voor Colleen. Door ongeconcen-
treerd spel werd ze kansloos van het 
bord gezet. Arent van Nieukerken 
trok de stand weer gelijk. De meest-
al in het buitenland verblijvende 
speler van Kijk Uit was dit keer ge-
lukkig in het land en speelde aan 
bord drie. Na een Stonewall achti-
ge opening stond de Kijk Uiter min-
der en maakte ook nog een blunder. 
In plaats van de blunder af te straf-
fen maakte zijn tegenstander echter 
een nog grotere blunder en was de 
partij na enkele zetten beslist in het 
voordeel van Kijk Uit.
Door het verlies aan bord een en met 
een 1-1 stand was het zaak voor de 

overgebleven twee spelers om mi-
nimaal anderhalf punt te scoren. Bij 
een gelijke stand valt namelijk het 
resultaat van het laatste bord af.
Peter van Nieuwenhuizen volbracht 
zijn taak met gemak. Met een pion 
voorsprong en met meer bedenktijd 
dan zijn tegenstander haalde hij de 
volle winst binnen. André Kunst had 
aan bord twee intussen ook een pi-
on veroverd op zijn tegenstander. In 
de laatste vijf minuten van de par-
tij offerde hij de pion weer terug om 
in een gewonnen eindspel terecht 
te komen. Dit bracht de eindstand 
op 3-1. Voor de halve finale  zijn ook 
geplaatst Het Witte Paard uit Zaan-
dijk en HSV De Eenhoorn uit Hoorn 
die verrassend won van schaak-
club Santpoort. De wedstrijd tussen 
Aalsmeer en De Vennep zal uitma-
ken wie de resterende plaats zal in-
nemen. Gezien het vertoonde spel 
en de tegenstanders moet een fina-
leplaats tot de mogelijkheden beho-
ren.
Zie ook www.schaakclubkijkuit.
nl. Informatie op telefoon 0255-
512196.
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Michiel achter de bar van The Cuckoo’ s Nest

Bij The Cuckoo’ s Nest
Muzikale Koninginnedag
IJmuiden - De viering van Konin-
ginnedag in Oud-IJmuiden staat 
al jaren op een laag pitje: er wordt 
niet veel georganiseerd in deze wijk. 
Daar wil Michiel Berbers, uitbater 
van het café The Cuckoo’s Nest aan 
de Kanaalstraat 42, verandering in 
brengen.

Michiel heeft grote plannen en hij 
heeft er duidelijk zin in. Voor de deur 
van zijn café aan de Kanaalstraat 
komt een groot podium. Vanaf 13.30 
uur barst daar het feest los. Bezoe-
kers kunnen genieten van de band 
Hoochie Mama’s, die mooie blues 
en stevige rock brengt. Daarna een 
optreden van de IJmuidense zanger 
Frans, voor velen geen onbekende. 
Dan zullen tot vroeg in de avond, tot 
circa 20.00 uur, diverse DJ’s house-
muziek draaien in verschillende stij-
len. Ook aan de kinderen is gedacht. 
Er komt een luchtkussen en zij kun-
nen zich laten schminken. Het be-
looft een gezellige boel te worden 
daar op 30 april. Michiel heeft het 
goed opgezet: er komen EHBO-ers 
en afzethekken, hij heeft overal aan 
gedacht.
Ruim een jaar beheert de Amster-
dammer het café The Cuckoo’s 
Nest. Vooral in het begin was het 

hard aanpakken en nu nog, maar 
hij heeft het er graag voor over. Hij 
bouwde een aardige vaste klanten-
kring op en de kroeg heeft echt een 
buurtfunctie. 
Veel mensen komen er na het werk 
even een biertje drinken. ,,Ik heb 
niets gemerkt van stugge IJmui-
denaren, ik voel me hier helemaal 
opgenomen’’, zegt Michiel. Maar 
dat komt vast, omdat er IJmuidens 
bloed door zijn anderen stroomt. 
Zijn vader komt van oorsprong hier 
vandaan en als kind kwam hij al re-
gelmatig in IJmuiden. Ook de hore-
ca is hem niet vreemd. Zijn vader is 
onder meer eigenaar van ’t Zonne-
huis in Tuindorp.
 Iedereen is welkom bij Michiel, voor 
iedere gast heeft hij een vriendelijk 
woord klaar. In zijn café kunnen de 
mensen het ook onderling goed 
met elkaar vinden. Hij schept er ge-
noegen in om mensen bij elkaar te 
brengen, jong en oud. Het maakt 
niet uit, iedereen verdient een plek 
onder de zon. Service met een Smi-
le, zo noemt Michiel dat. Maar nu 
eerst Koninginnedag. Michiel hoopt, 
dat het Oranjezonnetje die dag wil 
schijnen en nodigt iedereen van 
harte uit, om een kijkje te komen 
nemen in de Kanaalstraat.

Campagne voeding en voldoende beweging

DekaMarkt stimuleert gezonde 
levensstijl bij consument
Regio - Met Dekabasiq heeft de 
supermarktketen een manier ge-
vonden om de boodschap van een 
gezonde leefstijl zó over te brengen 
dat de consument er niet omheen 
kan. De campagne is herkenbaar, 
uitnodigend en laagdrempelig. En 
er is een speciaal Dekabasiq-logo 
ontwikkeld, dat de komende weken 
in de winkels én vast in de commu-
nicatie wordt getoond bij gezonde 
producten. De consument wordt zo 
geholpen bij het maken van een ver-
antwoorde keuze. Bovendien kan de 
klant sparen voor een gratis fietstas 
en speciale fietsroutekaarten. 
Door de actie is de consument bij 
DekaMarkt eerder bereid te kie-
zen voor gezonde producten. Het 
spaarsysteem stimuleert bovendien 
het bewegen, want een gezonde 
levensstijl is een evenwicht tussen 
verstandig eten en voldoende be-
wegen. 
In 2005 werd DekaMarkt met het 
concept Basiq al genomineerd voor 
de ‘Jaarprijs Voedingscentrum’. Het 
concept werd destijds ontwikkeld 
om het kiezen voor een gezond voe-
dingspatroon gemakkelijker te ma-

ken voor de consument. Met Basiq 
geeft DekaMarkt daadwerkelijk in-
vulling aan het convenant overge-
wicht, dat de overheid en het be-
drijfsleven in 2005 hebben getekend. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan 
de verschijning van een boekje met 
uitgebreide informatie over een ge-
zonde levensstijl. Het boekje, dat 
binnenkort al op de website www.
dekamarkt.nl staat, is in de loop van 
dit voorjaar gratis beschikbaar voor 
de klanten van de Deka supermark-
ten. 
De helft van de Nederlanders tussen 
de 18 en 70 is iets tot veel te zwaar. 
De actie in de Deka supermark-
ten, die start op dinsdag 15 april en 
loopt tot 15 mei, stimuleert mensen 
daar iets aan te doen. Alle artikelen 
waaraan zegels zijn verbonden vol-
doen aan de richtlijnen van Deka-
basiq en zijn voordelig geprijsd. Te-
gen inlevering van een volle spaar-
kaart (zes zegels) krijgt de klant een 
fietstas of één van de tien  specia-
le, door Falk ontwikkelde, fietsrou-
tekaarten. Volle spaarkaarten kun-
nen worden ingeleverd tot 31 mei, 
tot zolang de voorraad strekt.

Clown Bassie is ook van de partij tijdens de kermis van IJmuiden

Kermis IJmuiden van
18 tot en met 27 april
IJmuiden - De jaarlijkse kermis aan 
de Kennemerlaan in IJmuiden start 
dit jaar op vrijdag 18 april in verband 
met de vroege Hemelvaartsdag, en 
duurt tot en met zondag 27 april.
Ook Bassie is van de partij met de 
Lachspektakelshow. Deze show, 

doorspekt met veel leuke liedjes, 
doldwaze sketches en heel veel 
Bassie, staat garant voor een uur la-
chen. De show is te zien op donder-
dag 24 april op het podium van het 
kermisterrein in IJmuiden om 19.00 
uur. De toegang is gratis.

Klankenbad
Velserbroek - Na even gestopt te 
zijn is Creabron er weer, met het wel 
befaamde klankenbad. Voor een ie-
der die toe is aan een avondje ont-
spanning, is klankenbad een welda-
dige douche van helende klanken, 
die elke cel in het lichaam zal aan-
raken. Dit werkt nog lang door. Aan 
de Hofgeesterweg 6 in Velserbroek 
is een prachtige locatie gevonden, 
waar men bij binnenkomst in een 
oase van rust stapt. Er is plaats voor 
vijftien personen. Het klankenbad 
start op 24 april om 19.30 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur. Reserve-
ren kan via telefoon 0255-536277 of 
06- 40481977.- 

Gratis caravanovertocht 
bij DFDS Seaways
IJmuiden - Vakantiegangers die 
met de caravan op reis gaan, heb-
ben bij DFDS Seaways dit voorjaar 
en zomerseizoen extra voordeel. Bij 
vertrek vanuit Nederland op zon-
dag, maandag of dinsdag neemt de 
ferrymaatschappij, die vaart tussen 
IJmuiden en Newcastle, de cara-
van gratis mee. Het kostenloze re-
tour geldt alleen voor caravans (tot 
7 meter) en is van toepassing bij het 
boeken van een gewone overtocht. 
Newcastle is een zeer gunstig uit-
gangspunt voor vakanties naar mid-
den en Noord Engeland, Wales en 
natuurlijk Schotland. Het camping-
aanbod varieert van rustige natuur-
camping tot luxe, unieke locaties 
met talloze faciliteiten.

Boeken van de speciale caravan-
aanbieding in combinatie met een 
gewone overtocht kan via www.
dfds.nl. Op de website vindt de rei-
ziger tevens alle informatie over de 
hutaccommodatie aan boord, res-
taurants en maaltijden en een uit-
voerige beschrijving van alle facili-
teiten aan boord. Boeken kan ook 
via telefoon 0255-546666. De reser-
vering is op basis van flexibele ta-
rieven en dient minimaal een maand 
voor vertrek gemaakt te worden. De 
caravan (tot 7 meter) vaart het he-
le jaar gratis mee bij vertrek vanuit 
IJmuiden op zondag, maandag of 
dinsdag.
Er is een beperkt aantal plaatsen 
per afvaart beschikbaar. 

MiniCruise naar Kylie
Minogue in Newcastle
IJmuiden - Zangeres Kylie Mino-
gue verzorgt op donderdag 24 ju-
li een optreden in Newcastle. Fans 
kunnen met DFDS Seaways naar dit 
concert. 
De ferrymaatschappij organiseert 
een speciale vierdaagse concert-
cruise, inclusief een toegangskaart 
voor het concert. Terwijl de Princess 
of Norway koers maakt richting En-
geland, genieten muziekliefhebbers 
al van het ‘voorprogramma’ aan 
boord. Het arrangement is te boe-
ken vanaf 199 euro per persoon, in-
clusief overnachtingen aan boord, 
uitgebreid avondentertainment en 
een hotelovernachting in Newcast-
le. 
De uit Australië afkomstige Kylie 
Minogue staat, na haar eerste sin-
gle in 1987, twintig jaar later nog 
steeds in de Nederlandse hitlijsten. 

Haar net uitgebracht single ‘In my 
arms’ scoort een twintigste plaats in 
de Top 40. Minogues concert in Ne-
wcastle is onderdeel van haar Euro-
pese tour, die start in Parijs (mei) en 
eindigt in Engeland (augustus). 

Tijdens de vierdaagse concertcruise, 
vertrek op woensdag 23 juli van-
uit IJmuiden, zijn twee nachten aan 
boord en één nacht in het stijlvolle 
Quality Hotel (of hotel naar keuze) 
inbegrepen. 
Boeken van de speciale concert-
cruise kan via www.dfds.nl. Op de 
website vindt de reiziger tevens alle 
informatie over de hutaccommoda-
tie aan boord, restaurants en maal-
tijden en een uitvoerige beschrij-
ving van alle faciliteiten aan boord. 
Boeken kan ook via telefoon 0255–
546688. Boeken kan tot 1 juni.

Trudie Swart, HR-manager CVG

CVG lanceert resultaten 
arbeidsmarktonderzoek
Velsen-Noord - CVG is een ar-
beidsmarktcampagne gestart om 
goed gemotiveerde medewerkers 
te werven. De krapte op de arbeids-
markt in de techniek, de grote con-
currentie om goed geschoold per-
soneel en de lage naambekend-
heid van CVG als werkgever in de 
IJmond zijn aanleiding om actief en 
herkenbaar naar buiten te treden. 
Dat is kortweg de conclusie van in-
tern en extern onderzoek naar kan-
sen op de arbeidsmarkt voor CVG in 
de IJmondregio.
Trudie Swart, HR-manager CVG: 
,,We wilden niet de zoveelste cre-
atieve campagne voeren maar een 
basis creëren voor succes op korte 
en lange termijn. Hoewel de behoef-
te aan nieuwe medewerkers groot 
is, hebben we er bewust voor geko-
zen om eerst goed te inventariseren 
en te onderzoeken waar kansen lig-
gen om te scoren en welke aantrek-
kelijke voordelen CVG heeft ten op-
zichte van andere spelers. Dat heeft 
geleid tot een arbeidsmarktcommu-
nicatiestrategie 2008-2010 die moet 
leiden tot een directe instroom van 
openstaande vacatures en een aan-

trekkelijk werkgeversimago.”
Het eerste deel van de campagne 
is twee weken geleden gestart. Het 
resultaat is nu al enorm succesvol. 
Swart: ‘Het belangrijkste uitgangs-
punt is dat we CVG positioneren zo-
als we zijn: Een intelligente, profes-
sionele en high tech papierfabriek. 
Een écht Nederlands bedrijf. En een 
schoon bedrijf met een open cultuur, 
ambitie en een hoge maatschappe-
lijke betrokkenheid. Dat zijn echte 
unieke eigenschappen van CVG. En 
bovendien bieden we goed salaris, 
goede arbeidsvoorwaarden, oplei-
dingsmogelijkheden en doorgroei-
mogelijkheden. De campagne ‘een 
procesoperator gebruikt z’n hoofd’ 
zegt het al. Werken bij CVG moet je 
gewoon doen. Want CVG is het.’
De sollicitaties mogen dan binnen-
stromen. CVG is er nog niet aldus 
Swart. ‘Nee, we hebben nog even 
te gaan. We zijn de afgelopen jaren 
altijd erg bescheiden geweest. Het 
is nu tijd om te laten zien wat we 
te bieden hebben. We hebben veel 
verschillende vacatures open staan 
dus CVG zal regelmatig van zich la-
ten horen.’

Cocky Luttikhuizen van Prins Makelaardij 

Bij Prins Makelaardij
De juiste makelaar
IJmuiden - Voor wie een passen-
de makelaar zoekt: Cocky Luttikhui-
zen is de naam en zij is makelaar bij 
Prins Makelaardij in IJmuiden aan 
de Havenkade nr. 1 (hoek Kenne-
merlaan, aan de rotonde). Wie prijs 
stelt op een eerlijk advies bij het ko-
pen of verkopen van een huis, hoeft 
niet meer verder te zoeken.

Cocky is lid van de NVM (Neder-
landse Vereniging van Makelaars) 
en met ruim 18 jaar ervaring uiterst 
deskundig, professioneel en accu-
raat. Maar ook de extra ondersteu-
ning vindt Cocky belangrijk, en de 
persoonlijke aandacht, omdat ze 
haar klanten niet als een nummer 

wil behandelen. Een flexibele en 
informele opstelling kan haar dan 
ook toegeschreven worden. ,,Aan-
dacht, actie én resultaat, dat is wat 
de klanten willen, en daar ga ik dan 
ook voor.’’

Het uitgebreide dienstenpakket 
staat tevens garant voor een vlotte 
verkoop tegen een optimale prijs. En 
het is natuurlijk ook handig als je de 
verzekeringen of de hypotheek ge-
regeld wilt hebben, Cocky kan er al-
lemaal voor zorgen.
Wie kennis met haar wi maken: bel 
gerust voor een gratis waarde-indi-
catie en een persoonlijke offerte. Het 
telefoonnummer is 0255-520180.

Er is veel te zien tijdens de modeflitsen bij Modern Art

Modeflitsen Modern Art
Santpoort-Noord - De modeflitsen 
bij Modern Art lieten zien, wat de 
nieuwe collectie te bieden heeft.
En dat is veel en heel divers. Mooie 
kleding in handgeweven en hand-
beschilderde stof en alles gemaakt 
van natuurlijk materiaal. Heel bij-
zonder waren de zomerjassen van 
het merk Himalaya. Ze zijn aan 
twee kanten draagbaar, waterafsto-
tend en hebben een bijzonder de-
sign. Ook veel pantalons, blouses en 
korte jasjes van linnen, vormvast en 
in de zomer heerlijk draagbaar. De 
pantalons van het merk Toni S. heb-
ben een goede pasvorm, zijn heel 
betaalbaar en zijn er in de maten 
38 tot en met 52. Heel soepel val-
len de rokken van Diva. Het Finse 
merk Marimekko komt heel verras-
send met zijden blouses, terwijl dit 
merk meestal alleen met linnen en 
katoen werkt. Ook van dit merk is 
een kort bloezend jasje, het is van 
batist, deze stof heeft een mooie 
glans. Heel mooi zijn de kleurstel-
lingen van dit merk. De combinatie 
blauw en groen of rood en oranje 
komt veel voor. 
Maar er zijn ook veel basiscombina-
ties in rustige tinten zoals wit, zwart 
of grijs. Die weer heel mooi gecom-
bineerd kunnen worden met prach-
tige handbeschilderde blouses of 
tunieken, waarvan steeds maar één 
exemplaar aanwezig is. De visco-
se jasjes kunnen zowel elegant als 
sportief gedragen worden en com-
bineren mooi met de zijden sjaals 
van Opaal Fashion, die er  in maar 
liefst dertig kleuren zijn. Nieuw bij 
Modern art zijn de handgebreide 
truien van Art Wear in een mix van 
katoen en viscose, die grappige de-
tails hebben. Ook nieuw is het jonge 
merk Cut-loose, Als er een zwarte 
combinatie met fel gekleurde kno-
pen voorbij komt, zegt een vrouw 

tegen haar man (de enige heer in 
het publiek): ,,Dat is me te frivool’’. 
Dat haar man er xskijk op heeft, zal 
even later blijken. Een model laat 
een blouse met gilet zien van het 
merk Paapje, met een print naar 
een ontwerp van Karel Appel. Als de 
vrouw zich belangstellend naar vo-
ren buigt, zegt de man: ,,Dat is ge-
tailleerd, dar hou jij niet van.’’
Om het geheel te complemente-
ren, worden bij de creaties schoe-
nen van Jan Jansen gedragen, die 
ook bij Modern Art verkrijgbaar zijn. 
Evenals veel sieraden, van leuke 
kralenkettingen tot prachtige zilve-
ren halssieraden. De kleding is tijd-
loos en van uitstekende kwaliteit.
Van nu tot eind september loopt er 
een leuke actie. Wie de bonnen van 
de aankopen bewaart, krijgt in ok-
tober tien procent korting op een 
nieuwe aankoop. Modern Art aan 
de Hoofdstraat 184a, hoek Terras-
weg, is een bezoekje zeker de moei-
te waard.

VakantieXperts van Limburg 
viert 50-jarig jubileum
Santpoort-Noord - Het 50-jarig jubileum van VakantieXperts van Limburg 
zorgt ervoor dat het steeds mooier en schoner wordt in Santpoort-Noord 
en omgeving. Want als u hier een reis boekt, krijgt u een prachtige, zwarte 
omafiets cadeau. En het is nog niet te laat, want deze aanbieding geldt nog 
het hele jaar. Vraag wel even naar de voorwaarden of kijk op www.reisbu-
rovanlimburg.nl. Ook worden iedere maand prijzen verloot. In de maand fe-
bruari vielen mevrouw en meneer van der Helm uit Bloemendaal in de prij-
zen. Zij kregen tot hun grote verrassing een reis-cadeaucheque van maar 
liefst 200 euro uitgereikt, om te besteden aan een reis van Neckermann. 
Vanzelfsprekend waren ze hier erg blij mee. Op de foto overhandigt filiaal-
manager Vanessa de cheque aan meneer van der Helm.
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De band Rarely Alive speelt zaterdag in Café Montfort

Rarely Alive in Montfort
Velserbroek - Zaterdag 19 april 
treedt de jonge enthousiaste band 
Rarely Alive uit Velserbroek op in 
café Montfort in Velserbroek  aan 
Galle Promenade 66.
Rarely Alive bestaat uit: Nigel Wub-
benhorst, zang & gitaar; Chris Dek-
ker, basgitaar en Thobias Galen-
kamp, drums. Zij hebben al meerde-
re optredens achter hun naam, on-

der andere in Het Witte Theater. De 
zanger is bekend van Holland’s Got 
Talent. Zij spelen deze avond muziek 
uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90, zoals van 
Shocking Blue, The Police, De Dijk, 
Van Dik Hout, Golden Earring, The 
Eagles en vele anderen. Kom voor 
een gezellige, swingende avond za-
terdag naar Montfort. De toegang is 
gratis.

Nieuwe dienstregeling
Fast Flying Ferries
Velsen - Vanaf 27 april gaat de 
nieuwe dienstregeling van Fast Fly-
ing Ferries van start. Fast Flying Fer-
ries, de draagvleugelboot tussen 
Velsen-Zuid en Amsterdam, gaat 
vaker varen en ook ‘s avonds wordt 
reizen met de draagvleugelboot mo-
gelijk.

De draagvleugelboot vaart vanaf 
eind april elk half uur. Daarnaast 
vaart Fast Flying Ferries op don-
derdag-, vrijdag- en zaterdagavond 
langer door. De laatste boot vertrekt 
dan om 24.00 uur uit Amsterdam. 
Ook op zondag vaart de Fast Flying 

Ferry elk half uur en is de laatste af-
vaart om 22.30 uur. 
Op bijzondere dagen levert Fast Fly-
ing Ferries extra maatwerk. Tijdens 
belangrijke evenementen worden 
extra afvaarten geboden ten op-
zichte van de normale dienstrege-
ling. Zo wordt er op Koninginnedag 
naast de reguliere halfuurdienst een 
extra boot ingezet om de feestgan-
gers op een snelle manier naar Am-
sterdam te vervoeren. 

Zie voor meer informatie de website 
www.fff.nl of kom naar ons kantoor 
bij de pont in Velsen-Zuid

Nol Swier overhandigt de bon aan Nico Kamps

Koopzondag en Rabo Clubdag
Prijzen voor verenigingen
IJmuiden - Zondag 6 april was er 
een geslaagde koopzondag in com-
binatie met de Rabo Clubdag. 
Hier konden Velsense verenigingen 
zich presenteren aan het publiek.
Voor de vereniging die dat op de 
meest originele manier deed lag er 
een bon klaar. namens winkeliers-
vereniging stadscentrum IJmuiden.
Er was een bon van honderd euro 
en een bon van vijftig euro, aange-

boden door Swier Sportprijzen.
Winnaar werd Sportschool Fitness 
Factory, die behoorlijk uitpakte met 
spectaculaire demonstraties van 
onder andere break- en streetdan-
ce. Nol Swier reikte namens de win-
keliersverniging de bon uit aan ei-
genaar Nico Kamps.
Goede tweede werd voetbalvereni-
ging VSV, die zich op enthousiaste 
wijze presenteerde.

Sportief keuzeprogramma ROC
Kick-off van Nova Sport
Haarlem -Vanaf volgend cursusjaar 
doen ale eerstejaars mbo-cursisten 
op het ROC Nova College mee aan 
een sportief keuzeprogramma: Nova 
Sport op Maat. Op dinsdag 15 april 
om 12.30 uur is de feestelijke en 
sportieve kick-off voor alle cursis-
ten in Beverwijk, Haarlem en Hoofd-
dorp. In Haarlem geeft Ron Sluijs, 
unitdirecteur CIOS Haarlem, samen 
met cursisten van de dansopleiding 
het startsein op de Zijlweg 203.
De kick-off Nova Sport op Maat be-
staat uit een kort programma van 
bewegen op muziek dat cursisten 
van de dansopleiding verzorgen 
voor alle cursisten en medewer-
kers van het Nova College. Voor al-
le deelnemers is er bovendien een 
kleine verrassing.
Nova Sport op Maat houdt in dat 

cursisten elke vier weken een ande-
re sport beoefenen. Daarbij kunnen 
ze kiezen uit veel uiteenlopende, bij-
zondere sporten: van Bkick tot golf, 
van cheerleading tot squash en van 
capouira tot moutainbiken.
De gedachte achter Nova Sport op 
Maat is dat cursisten op het Nova 
College meer leren dan alleen een 
beroep. Ze leren zich ontwikkelen,  
ook op sportief gebied. 
Dit cursusjaar doen de eerstejaars 
van drie afdelingen mee aan pilot 
Nova Sport op Maat. Vanaf augus-
tus is deze pilot er voor alle eerste-
jaars in de beroepsopleidende leer-
weg (behalve CIOS’ers). 

Voor meer informatie over het Nova 
College, telefoonnummer 023 530 20 
10 en website www.novacollege.nl 

Mark van Eck samen met Moniek van de Snoek en Annelies Selles
Danielle Robelink ontbreekt op de foto

Nieuwe vestiging in IJmuiden
Hypotheker bijna klaar
IJmuide - Bij de nieuwe vestiging 
van De Hypotheker aan het Markt-
plein 42 is het een drukte van je-
welste. Er is een verbouwing gaan-
de. Het is aan de buitenkant niet zo 
te zien, maar in het pand beginnen 
zich de contouren al aardig af te te-
kenen. 
Mark van Eck, franchisenemer van 
de vestiging, is tevreden over de 
voortgang van de verbouwing. ,,We 
zitten goed op schema’’, zegt hij. 
,,Als alles volgens plan gaat, ope-
nen wij begin mei de deuren voor 
het publiek.’’ Het interieur wordt uit-
gevoerd in de nieuwe huisstijl van 
De Hypotheker, waarbij de grote 
kunstwerken in het oog springen. 
Alle vestigingen van De Hypothe-
ker kenmerken zich door een lage 
drempel. Klanten kunnen zo binnen 
stappen.
Bezoekers worden ontvangen aan 
de balie door de vestigingsassisten-

te. Er worden nog enkele spreek-
kamers ingericht voor de adviesge-
sprekken tussen de klanten en de 
adviseurs. Hier kan in alle rust en 
privacy van gedachten gewisseld 
worden. Het interieur wordt zo ont-
worpen dat mensen gemakkelijk en 
zonder enige verplichting informatie 
kunnen ophalen betreffende wonen, 
verhuizen en hypotheken. Ook kun-
nen zij er terecht voor vragen.
,,De keuze om in dit pand De Hy-
potheker te vestigen is het gevolg 
van de sterke groei van het aantal 
adviesgesprekken. De laatste jaren 
zijn er steeds meer kopers die prijs 
stellen op een professioneel advies 
en begeleiding van een onafhanke-
lijke deskundige’’, aldus Mark van 
Eck. ,,Dus door iemand die zelf geen 
belang heeft bij de verkoop van on-
roerend goed of bij het verstrekken 
van leningen. Eerlijk, open en op-
recht.’’

Jos Dunselman draagt de voorzittershamer over aan Ed Camaita

Jos Dunselman zwaait af
Nieuwe voorzitter bij
Volksuniversiteit Velsen
Velsen - Achttien jaar lang was Jos 
Dunselman bestuursvoorzitter van 
de Volksuniversiteit Velsen. Al eer-
der wilde hij stoppen, na de derde 
periode van vijf jaar. Maar omdat er 
toen al twee bestuurleden weggin-
gen, bleef hij nog even zitten. Nu 
er in Ed Camaita een waardige op-
volger is gevonden, kan Dunselman 
met een gerust hart opstappen.
In die achttien jaar zag hij veel ver-
anderen. Het aantal leerlingen en 
docenten groeide, evenals het aan-
bod van cursussen. Meer talen, zo-
als Russisch en natuurlijk compu-
tercursussen. Er kwamen ook kor-
te cursussen, lezingen en excursies. 
De cursuslocaties zijn ingekrompen 
van vijftien naar twee: het Ichthus 
College en de keuken van het Ten-
der College. Jos was altijd een be-
vlogen man met hart voor de Volks-
universiteit. Altijd op zoek naar ver-
beteringen en nieuwe cursussen 
aan het bedenken.
Ed Camaita volgde jarenlang Itali-
aanse les bij de Volksuniversiteit. 
Eerst in Haarlem. Nadat hij tien jaar 
geleden naar Driehuis verhuisde bij 

die van Velsen. De opa van Camai-
ta was een Italiaanse schoorsteen-
veger die hier zijn geluk kwam be-
proeven. Deze zomer werd hij be-
stuurslid en het bestuur wist al 
gauw: dit is de man die onze nieu-
we voorzitter moet worden. Dat ging 
in een rap tempo. Maar Camaita ziet 
veel mogelijkheden. Meer samen-
werken met anderen, zoals met het 
Witte Theater, Stichting Welzijn en 
de bibliotheek. Dit was al in gang 
gezet maar de nieuwe voorzitter wil 
dat uitbreiden. ,,Cursisten van de 
Italiaanse les zouden ook naar het 
Witte Theater kunnen gaan om een 
Italiaanse film te zien, bijvoorbeeld’’, 
zegt hij.
Dinsdag, tijdens de jaarvergadering, 
droeg Jos Dunselman de voorzitters-
hamer over aan Ed Camaitia. Verve-
len gaat Dunselman zich niet. Eerst 
lekker op vakantie met zijn vrouw 
en daarna genieten van zijn klein-
kinderen, die dan zijn onverdeelde 
aandacht hebben. Vrijdag is er een 
afscheidsreceptie, van 16.30 uur tot 
19.00 uur, in de Theeschenkerij van 
Velserbeek. (Carla Zwart)

GGD Kennemerland 
wijst op gevaar teken
Regio - Zondag 20 april vanaf 13.00 
uur is GGD Kennemerland met een 
stand aanwezig bij de duiningang 
Koevlak van het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland (ingang bij het Wed). 
Op deze manier wil de GGD het be-
lang van het tijdig en goed verwij-
deren van teken onder de aandacht 
brengen. Bezoekers kunnen bij de 
stand informatie krijgen over teken 
en de ziekte van Lyme, teken door 
een microscoop bekijken, oefenen 
met diverse tekenverwijderaars en 
zich (laten) controleren op teken. 
Kinderen kunnen meedoen met een 
kleurplatenwedstrijd.
Teken komen in heel Nederland voor, 
in de regio Kennemerland met name 
in de duingebieden. Door op de pa-
den te blijven, contact met struiken 
en lang gras zo veel mogelijk te ver-
mijden en kleding te dragen die de 
huid bedekt, wordt de kans op een 
tekenbeet verkleind. De GGD advi-
seert om na afloop van een bezoek 
aan de duinen, altijd kleding en li-

chaam goed op teken te controle-
ren. 
Om een infectie van de ziekte van 
Lyme te voorkomen, is het van be-
lang dat een teek zo snel mogelijk 
(binnen 24 uur) wordt verwijderd. 
Een tekenbeet is meestal niet voel-
baar. Teken zijn erg klein, zo klein 
als een speldenknop. Ze lijken op 
spinnetjes en leven van het bloed 
van mensen en dieren. Een teken-
beet is meestal onschuldig, maar 
een deel van de teken in Nederland 
draagt een bacterie bij zich (de Bor-
reliabacterie). Deze bacterie is de 
veroorzaker van de ziekte van Lyme. 
Om infectie te voorkomen, is het 
verwijderen van een teek erg be-
langrijk. 
Een controle na een uitstapje in de 
natuur is daarom belangrijk. Daar-
bij moet speciaal gelet worden op 
de knieholtes, liezen, oksels, nek en 
achter de oren. Een teek is eenvou-
dig te verwijderen met een teken-
verwijderaar.

Grote actie Muzenhuis
Muziekles is niet duur
Haarlem - Het is de tijd voor het 
maken van een schoolkeuze en wat 
gaan we verder nog voor activitei-
ten na de grote vakantie ontplooien. 
Vanzelfsprekend staat sport en be-
weging dan hoog genoteerd, maar 
wellicht is het ook te overwegen om 
iets met cultuur te gaan doen. Mis-
schien is muziek dan wel een heel 
goed idee. 
Het leuke is, dat met name bij kin-
deren het leren bespelen van een 
muziekinstrument vaak komt aan-
waaien. Daar hoeven de kinderen 
heel weinig voor te doen, het komt 
de ontwikkeling van de motoriek ten 
goede en in korte tijd kunnen ze al 
vaak tot heel leuke resultaten ko-
men. Ook blijkt uit wetenschappe-
lijk onderzoek, dat in het bijzonder 
kinderen door het bespelen van een 
muziekinstrument, ’slimmer’ wor-
den. Bovendien hebben de kinderen 
en ook de ’ouderen’ dan voor de rest 
van hun leven een ’pakketje’, waar 

muziek een heel belangrijke plaats 
bij inneemt.
Om nu iedereen de mogelijkheid te 
geven om met muziekles te begin-
nen en de eerste stap op het mu-
zikale pad te doen, heeft ’t Muzen-
huis een grote aktie op touw gezet. 
Wie zich namelijk voor 1 juni aan-
staande als reguliere Muzenhuis-
leerling voor muziek- of zangles in-
schrijft, dat kan in ieders eigen in-
teresse, klassiek, jazz of Pop, krijgt 
een korting van 15% over het les-
geld van de eerste 6 maanden. Als 
je samen met een vriend(in), buur-
man of buurvrouw, tante en/of oom, 
opa en/of oma, inschrijft, krijgt zelfs 
een korting van 25% over het eerste 
half jaar. Welk instrument of zang 
men ook kiest. 

Geïnteresseerd? Surf dan even langs  
www.muzenhuis.nl of neem contact 
op met de administratie 023 – 536 
05 25, Bollenstreek 0252 - 422 733. 

Collecte kinderhulp
is hard nodig
Regio -  Het aantal aanvragen voor 
financiële ondersteuning bij het Na-
tionaal Fonds Kinderhulp voor kin-
deren met minder kansen blijft stij-
gen. De collecteweek 
van 20 tot en met 
26 april is dan ook 
hard nodig. In die 
week gaan 25.000 
vrijwilligers op 
pad. Het streven 
is de collecteop-
brengst dit jaar 
met 5% te verho-
gen en ruim € 1,3 
miljoen euro op 
te halen. De stij-
ging van het aan-
tal aanvragen is een direct gevolg 
van een groter beroep van gezinnen 
op de jeugdzorg en de toegenomen 
uithuisplaatsingen. Meer kinde-
ren in de jeugdzorg betekent min-
der geld voor extra dingen voor de 
betrokken jongeren. De noodzaak 
om een beroep te doen op fondsen, 
zoals het Nationaal Fonds Kinder-
hulp, neemt daardoor sterk toe. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om geld voor 
een weekje kamperen in de zomer, 
een fiets, een lidmaatschap van een 

sportclub, een presentje met Sinter-
klaas of een speeltoestel bij een te-
huis. 
 Het Nationaal Fonds Kinderhulp 

zet zich al bijna 
50 jaar in voor 
al die kinderen 
die met jeugd-
zorg te maken 
krijgen. Door 
de inkomsten 
uit onder meer 
de landelijke 
collecte, kan 
Kinderhulp zo-
veel mogelijk 
aanvragen toe-
kennen.

In Nederland krijgen jaarlijks on-
geveer 250.000 kinderen  te maken 
met jeugdzorg, meestal als gevolg 
van problemen in de thuissituatie. 
Soms is de hulpvraag vrijwillig, soms 
heeft de Kinderrechter ingegrepen 
en wordt een kind onder toezicht 
geplaatst. De jeugdzorg helpt kind 
en gezin met intensieve thuisbege-
leiding en daghulp. Daarnaast kan 
een deel van de kinderen niet thuis 
blijven wonen en wordt in een leef-
groep of pleeggezin geplaatst. 

Proef opgehoogde perrons
bij bushalten in Velsen geslaagd
Velsen - Dinsdag 8 april is er bij 
de bushalte aan het Zeewijkplein 
in IJmuiden proefgereden met een 
bus van Connexxion. De proef werd 
gehouden in samenwerking met de 
gemeente Velsen en  de leverancier 
van speciale busperronbanden. Het 
betrof hier een nieuw soort busper-
ronband waarbij de bushalte op 18 
centimeter hoogte komt te liggen. 
Dit maakt het voor passagiers met- 
en zonder handicap makkelijker om 
in- en uit te stappen. 
Meer aanpassingen in de toekomst
In samenwerking met de provin-
cie Noord-Holland zijn de afgelo-
pen twee jaar al een aantal bushal-
ten aangepast bij herinrichtings-
werkzaamheden. In 2008 wordt het 
aantal toegankelijke halten met een 
groot aantal uitgebreid. Bij herin-
richtingen van straten worden de 
aanpassingen aan de halte ge-
lijk meegenomen in de werkzaam-
heden, zoals het Zeewijkplein, de 
Planetenweg (halte nabij moskee), 
van Dalenlaan, Zon Bastion, Lange 
Maad en Dokweg. Daarnaast wordt 
met medewerking van de provin-
cie Noord-Holland een groot aantal 

halten van buslijn 74 aangepast: Ori-
onweg (naar verwachting in 2009), 
Oranjestraat, Kerkstraat, Kennemer-
laan (Kennemerplein), Kennemer-
laan (Napierstraat), De Noostraat, 
Pontplein, Stationsweg, Rijksweg en 
Velsertraverse. Doordat ook de Ge-
meente Beverwijk bushalten langs 
buslijn 74 heeft aangepast, is deze 
buslijn straks goed toegankelijk. 
Aanleiding voor de gemeente Velsen 
om de bushaltes aan te passen is 
het beleid van de regering. Dat be-
leid is  er op gericht om de toegan-
kelijkheid van het openbaar vervoer 
te verbeteren, zodat mensen met 
een beperking beter kunnen parti-
ciperen in de samenleving. In Vel-
sen is hier in 2006 mee begonnen 
door nieuw busmaterieel in te zet-
ten; bussen met een lagere instap 
en geen hoogteverschil in de bus. 
De volgende stap is het aanpassen 
van de bushalten zodat deze onge-
veer even hoog als de instap van de 
bus komen te liggen. De combinatie 
van de nieuwe bussen en de aange-
paste bushalten resulteren er in dat 
er gemakkelijk gelijkvloers kan wor-
den in- en uitgestapt. 

Centrum voor Kunst en
Cultuur van de baan
IJmuiden - De Stadsschouwburg, 
het Witte Theater, het Kunstencen-
trum en het Decoratelier van de Vel-
ser Gemeenschap zouden samen 
gaan in één gebouw, het Centrum 
voor Kunst en Cultuur. Zo was het 
plan. Eerst was de plek van het ou-
de postkantoor als locatie in beeld, 
maar dat bleek te duur. Daarna werd 
bekeken of Plein 1945, hoek de 
Noostraat, een geschikte plek was. 
Ook dit bleek te duur en het plan is 
nu definitief van de baan.
Wethouder Margo Bokking liet in 
het rapport ‘Velsen inspireert’ we-

ten, dat een Centrum voor Kunst en 
Cultuur op die plek ruim 17 miljoen 
euro zou gaan kosten. Dit is niet te 
realiseren en de gemeenteraad be-
sloot het plan af te serveren. Wel wil 
Bokking bekijken, of het Kunsten-
centrum, de Stadsschouwburg en 
het Kunstencentrum samen kunnen 
gaan in één organisatie. Het Witte 
Theater en de Stadsschouwburg lie-
ten al weten, daar wel voor te voe-
len. Het Kunstencentrum ziet er 
geen brood in. Eén organisatie heeft 
pas zin, als je ook samen onder één 
dak zit, zo is daar de mening.

Vrouwen op rondvaart
IJmuiden - Op vrijdag 18 april vaart 
de rondvaartboot de Zonnebloem 
door de Amsterdamse grachten, 
het IJ en de Amstel, met Turkse en 
Nederlandse vrouwen uit IJmuiden 
en Velserbroek. De organisatie is 
in handen van de Zonnebloem, re-
gio IJmond, in samenwerking met 
Zorgbalans en de Werkgroep Turkse 
vrouwen Hilal  te Velsen.
Een goed en leuk initiatief. De deel-
nemers staan, evenals de vrijwilli-
gers, open voor integratie. De veer-
tig deelnemers komen voor de helft 
uit de Turkse gemeenschap en voor 
de helft uit de doelgroep van de 
Zonnebloem.
De volledig aangepaste rond-
vaartboot is in 2001 gebouwd voor 
grachtentochten door Amsterdam, 
het resultaat van de jubileumac-

tie voor het 50-jarig bestaan van de 
Zonnebloem.
De boot vaart in 2008 6 dagen per 
week voor Zonnebloemafdelingen.
De deelnemers en vrijwilligers ver-
trekken rond 9.30 uur in IJmui-
den vanaf De Delta, o.a. met bus-
sen van OIG/IHD. Rond 10.45 uur 
wordt ingescheept aan het Ooster-
dok in Amsterdam. Om 14.45 uur is 
de rondvaartboot weer terug. Op de 
boot wordt gezorgd voor een hap-
je (Nederlands en Turks) en drank-
je en een gids geeft uitleg over de 
bezienswaardigheden onderweg. 
Na het uitschepen gaan we met de 
bussen weer terug naar Velsen.
De Zonnebloem zal in de toekomst 
meer initiatieven ontplooien op mul-
ticultureel gebied. Deze dag is hier-
van een goed begin.



pagina 20 17 april 2008

Wopsie Topsie is elk jaar weer een succes

Wopsie Topsie gaat voor weer 
een geslaagd Pinksterkamp
Velsen - Al bijna 50 jaar worden ze 
georganiseerd en vanaf 10 mei aan-
staande is het weer zover: dan is er 
weer een Wopsie Topsie Pinkster-
kamp.
Vanaf die dag tot en met maandag 
12 mei (tweede Pinksterdag) zijn 
de vierpersoonstentjes te vinden op 
camping De Houtrak in Spaarnwou-
de. 
Met een heel arsenaal aan nieuwe 
spelletjes zal de leiding weer wil-
len bewijzen waarom zij voor diver-
se grote vrijwilligersprijzen genomi-
neerd zijn geweest. 
Met zo’n 20 man en vrouw wordt 
er een waar spektakel georgani-
seerd voor ruim 50 kinderen van 7 
tot 12 jaar. De hele dag is men be-
zig. Van ochtendgymnastiek tot de 
avondquizen met de kinderen in de 
‘eigen’ tentjes. 
Dit jaar wordt dit drie dagen durend 

festijn georganiseerd voor slechts 
28 euro en in een reisgids zou de 
verzorging worden omschreven als 
all inclusive. 
Er zijn nog plaatsen over, dus kan 
men zich nog inschrijven voor dit 
kamp waarvan het thema dit jaar 
sport is. Dit met het oog op het EK 
voetbal en de Olympische Spelen 
van Peking deze zomer. Maar ook 
voor de minder sportieve zijn er nog 
genoeg dingen te doen. 
Dus meld uw kind snel aan en breng 
bij u, rond de Pinkster, wat rust in 
de tent.
Inschrijven kan bij de heer en me-
vrouw Velzel; Lariksstraat 17 in 
IJmuiden, telefoon 0255–511141 of 
bij mevrouw Brussel voor kinderen 
in de Velserbroek, Spitsaak 8, tele-
foon 023 5386351. Tevens kunt u op 
deze adressen en telefoonnummers 
terecht voor meer informatie. 

Comité 4 en 5 mei: solidariteit
Mensenrechten: voor iedereen
Velsen - In aanloop naar de herden-
king op 4 mei wil het Comité 4 en 5 
mei Velsen u alvast op de hoogte 
brengen van de plechtigheden die 
op die dag plaatsvinden. Tevens wil-
len zij u vragen mee te werken aan 
de bewustwording van jongeren dat 
hun vrijheid niet zo vanzelfsprekend 
is als het lijkt. 
‘Solidariteit: de ruggengraat van vrij-
heid’ is het jaarthema voor de activi-
teiten in 2008. Met solidariteit wordt 
de inzet voor de vrijheid van een an-
der bedoeld. 

Solidariteit schept verplichtingen. 
In de Tweede Wereldoorlog bewe-
zen talloze mensen, groepen en lan-
den dat solidariteit en daadkracht 
hand in hand gaan. Hun solidariteit 
richtte zich op behoud en herove-
ring van onze vrijheid. Ook nu wordt 
nog steeds verwacht dat wij voor de 
mensenrechten blijven opkomen.
Vrijheid maak je met elkaar. (bron: 
website Nationaal Comité 4 en 5 
mei). 
Zie ook: www.4en5mei.nl/4en5mei/
solidariteit/dossier_2008

Velsen Lokaal kritisch 
naar communicatie Velsen
Velsen - Steeds vaker wordt Vel-
sen Lokaal benaderd door inwo-
ners, instellingen en verenigingen 
met de klacht dat ze zijn overrom-
peld door het handelen van de ge-
meente. Zonder enig overleg of in-
formatie worden belanghebbenden 
geconfronteerd met wijzigingen in 
hun directe leefomgeving. 
Voorbeelden zijn er genoeg: het 
meest recente voorbeeld is bij hoc-
keyclub Strawberries, waarbij een 
groot deel van het parkeerterrein –
net vóór hun jaarlijkse internationa-
le toernooi - werd omgeploegd voor 
een plantsoentje. 
Dan de wijziging tracé Gildenspoor 
waarbij geen overleg is geweest 
met de verenigingen op Sportpark 
Rooswijk; bewoners van de Geel-
vinckstraat zijn niet geïnformeerd 
over het nieuwe riool, struiken ge-
rooid bij Kromme Driemaad in Vel-
serbroek maar ook voor het Dien-
stencentrum Zeewijk, de bomen-
kap op de Grote Hout,  de bomen-
kap rondom Binnenhaven maar ook 
het uitblijven van voortgangsberich-

ten. Dan is er nog de aanleg van het 
pad door het park van Duinwijk. De 
wethouder beloofde dat het nergens 
breder zou zijn dan twee meter. Nu 
het pad is gerealiseerd constateert 
Velsen Lokaal dat het pad zes me-
ter breed is geworden. Het verzon-
nen amfitheater - waar niemand 
om vroeg - is nu veranderd in een 
skatebaan. Voor de Reigersbossen-
laan liep nog een bezwaarprocedu-
re tegen de kap van gezonde bomen 
maar de gemeente begon alvast met 
rooien. Na een paar uur is vanuit het 
gemeentehuis het bevel gekomen 
om hiermee te stoppen, maar toen 
waren al heel wat bomen weg. Met 
de bewoners is toen wel afgespro-
ken dat er wat flinke bomen terug-
geplaatst zouden worden. Samen-
spraak kan dus wel. 
Als laatste voorbeeld de bomenstrijd 
met de bewoners aan de Zinnevelt-
laan in Santpoort. Samenspraak met 
de bewoners levert op dat de ge-
meente nu juist niet hun voorkeur 
overneemt, maar vasthoudt aan het 
herinrichtingsplan. 

SP Velsen kiest nieuw bestuur
Velsen - Tijdens de Algemene Le-
denvergadering van 14 april heeft 
de SP afdeling Velsen een nieuw 
bestuur gekozen. De komende twee 
jaar bestaat het afdelingsbestuur uit 
de volgende personen: Jan Müter 
(voorzitter), Gerko Buist (organisa-
tiesecretaris), Luuk Lindeboom en 
Eggy Smits (algemeen bestuurslid). 
Jan Müter, tevens raadslid voor de 
SP in Velsen, heeft duidelijk zin in 
zijn nieuwe functie: ,,Wat mij betreft 
is de campagne ter voorbereiding 
van de verkiezingen in maart 2010 al 
begonnen. Als beweging staan we 
aan de vooravond van een nieuwe 
fase. Vanwege onze steun bij de kie-
zers zijn wij niet veel langer buiten 
het bestuur te houden. Dan is het 
dus tijd dat we onze idealen con-
creet maken, opdat we dadelijk ook 
kunnen zeggen hoe het anders kan 
en moet.
Ik zie mogelijkheden om als afdeling 
actief te zijn op terreinen die er voor 
de mensen toe doen. Denk aan de 
zorg voor mensen met beperkingen 
of een handicap, het milieu en de 
werkgelegenheid, het leven mét en 
naast, dus niet tegenover elkaar, be-
taalbaar wonen, een veilige, schone 

en uitnodigende openbare ruimte 
en bestaanszekerheid. 
Als het kan lopen we op met de di-
rect betrokkenen, maar ik zou ook 
graag zien dat leden hun kennis en 
kunde ter beschikking stellen aan  
advies- en ombudswerk, als een 
hulpdienst.’’
Op de avond van de bestuursverkie-
zing hield de lokale SP-afdeling in 
wijkgebouw De Delta een druk be-
zochte discussiebijeenkomst over 
de vóórs en tegens van een nieuwe 
verbrede sluis bij IJmuiden. Over het 
waarom van dat initiatief verklaart 
Müter: ,,De SP staat in mijn optiek 
niet alleen voor de verdeling en aan 
de kant van de mensen die dikwijls 
aan het kortste eind trekken. Wij 
maken ons ook sterk voor innovatie. 
De productie en consumptie moe-
ten snel duurzamer worden. Een de-
mocratisering van die terreinen lijkt 
mij de enig begaanbare weg. 
Door onze nek uit te steken en ini-
tiatieven te nemen zullen we zicht-
baar worden en kunnen we het ver-
trouwen opbouwen dat nodig is om 
de macht te verwerven om onze ei-
gen leefomgeving socialer, duurza-
mer en vreedzamer te maken.’’

IJmuiden – Miranda had een goe-
de zwangerschap. De baby werd 
rond 12 februari verwacht, maar 
kwam die datum niet. Miranda had 
het idee dat de baby aan de zware 
kant zou zijn, volgens de verloskun-
dige viel dat wel mee. Miranda zou 
gelijk krijgen. De baby wilde niet 
indalen, omdat haar schouders te 
breed waren. Jamilla was bij de ge-
boorte bijna tien pond en 57 cen-
timeter lang. Op 19 februari moest 
Miranda naar het Rode Kruis Zie-
kenhuis, omdat haar bloeddruk te 
hoog was. Ze mocht de volgende 
dag terug komen, dan zou ze inge-
leid worden. Op 20 februari meldden 
Ruud en Miranda zich om 7.30 uur 
opnieuw in het ziekenhuis. Miranda 
werd aangesloten op het infuus en 
rond 13.00 uur had ze vijf centime-

Aangenaam

Geboren: Jamilla Lory-Anne 
Schouten
Dochter van: Ruud Schouten en 
Miranda Schouten-Weidijk 
Zus van: Dylan (5)
Geboren op: 20 februari 2008 om 
20.15 uur
Geboortegewicht: 4970 gram

ter ontsluiting. Maar twee uur later 
had ze dat nog, het schoot dus niet 
op. Er werd besloten om het infuus 
te verhogen en rond 18.30 uur werd 
ze naar de verloskamer gereden. 
Dylan kwam nu ook samen met zijn 
oma naar het ziekenhuis, hij zou de 
bevalling meemaken. ,,Hij wilde dat 
persé en was daar heel zeker van. Ik 
wil het draadje van mijn zusje door-
knippen, zei hij’’, vertelt Miranda. 
Achteraf was ze daar blij om. ,,Mijn 
moeder en Ruud stonden ieder aan 
een kant van het bed, om mij te on-
dersteunen. Dylan heeft anderhalf 
uur lang gebiologeerd aan het voe-
teneind gestaan. Hij heeft geen kik 
gegeven. Ik heb me, toen ik pijn 
had, helemaal op dat koppie gecon-
centreerd’’, zegt Miranda. Tijdens de 
bevalling bleef Jamilla steken met 
de schouders en er moest gewrikt 
worden om haar naar buiten te krij-
gen. ,,Ik weet niet of dit wel goed is 
voor de baby’’, hoorde Miranda de 
verloskundige zeggen. Dat was even 
een angstig moment. Maar gelukkig 
was alles in orde. De placenta wil-
de niet komen, dat duurde een uur 
en Miranda verloor hierbij een liter 
bloed. Jamilla moest die nacht drie 
keer geprikt worden om haar bloed-
suiker te controleren en ook Miran-
da bleef een nachtje in het zieken-
huis. De volgende dag mochten ze 
naar huis Een fijne kraamtijd volgde 
waarvan Miranda genoot, hoewel ze 
zich door het bloedverlies nog een 
tijd lang slap voelde. Nu gaat alles 
prima. Jamilla eet en slaapt, iets an-
ders doet ze niet. Het is een prach-
tig grietje om te zien. 
Dylan is dol op zijn zusje. Als hij 
naar school gaat, komt hij haar wel 
vijf kusjes geven. Toch is het ook 
wennen voor hem. Vijf jaar lang was 
hij enig kind en kreeg hij de onver-
deelde aandacht. 
Hij moet zijn plekje weer zien te 
vinden. Maar dat gaat ongetwijfeld 
goed komen. (Carla Zwart)

De Van Leeuwenstraat in IJmuiden (foto Tom Bolland)

Velsen kent een rijke historie. Op 
sommige plaatsen is die rijkdom 
nog duidelijk zichtbaar, maar 
veel is in de loop der jaren ver-
dwenen. Wat dikwijls overblijft 
is de naam die voortleeft, veelal 
als straatnaam. In deze rubriek 
wordt de herkomst van die na-
men toegelicht. Deze keer: de 
Van Leeuwenstraat in IJmuiden.
De Van Leeuwenstraat loopt van de 
Wijk aan Zeeёrweg tot aan de Juli-
anakade. Vroeger heette een ge-
deelte van deze straat de Olivier van 
Noortstraat. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog werd de bebouwing in 
deze buurt gesloopt. Met de her-
bouw na de oorlog werd de naam 
Van Leeuwenstraat in 1948 vastge-
steld. De straat is vernoemd naar de 
verzetstrijder Jacobus Albertus (Ko) 
van Leeuwen, geboren 4 januari 
1908 te Vlaardingen en gefusilleerd 
op 8 maart 1945 te Amsterdam.
Het gezin Van Leeuwen woonde 
aan de Trompstraat, maar moest in 
de Tweede Wereldoorlog evacue-
ren naar Heiloo. Moeder Van Leeu-
wen ging in het geheim terug naar 
IJmuiden, waar zoon Jan een dro-
gisterij had aan de Oranjestraat. 
Deze moest worden afgebroken en 
hij kreeg een noodwinkel aan de 
Stationsweg, later een winkelpand 
aan de Kennemerlaan. Jan werd 
verschillende keren opgepakt, on-
der andere omdat hij geweigerd zou 
hebben een tandenborstel te verko-
pen aan een Duitser. Maar hij was 

gewoon door zijn voorraad heen.
Jan’s broer Ko had een bestuurs-
functie in het Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen en bij de Soci-
aal-Democratische Arbeiders Partij 
(SDAP). Hij was contactman tussen 
kopstukken van de SDAP, onder wie 
Koos Vorrink. Ook hield hij zich be-
zig met het verspreiden van illegale 
berichten. In de oorlog werkte Ko bij 
de Distributiedienst in het gebouw 
van Maatschappelijk Hulpbetoon 
aan de Troelstraweg. Hij werd daar 
op 23 februari 1945 door luitenant 
Kipp en wachtmeester Langendijk 
gearresteerd, waarna hij werd over-
gebracht naar het hoofdbureau van 
politie aan het Tiberiusplein. Met 
andere verzetstrijders werd hij op 
2 maart 1945 overgebracht naar de 
SD in Amsterdam. Na de aanslag op 
Rauter, bij Woeste Hoeve, werd hij 
als represaillemaatregel op 8 maart 
1945 gefusilleerd. (Carla Zwart)
Bronnen en geraadpleegde lite-
ratuur: Secretariearchief Velsen, 
NHA; Guus Hartendorf, ‘Eén koers, 
één strijd, de vrijheid. Velsense ver-
zetslieden geёerd met straatnamen’, 
Santpoort 2005; Arjen V.A.J. Bosman 
et al, ‘Een gemeente in oorlogstijd: 
Velsen 1940-1945’, uitgegeven door 
de Historische Kring Velsen, Sant-
poort 1995. Met dank aan de Werk-
groep Straatnamenonderzoek van 
de Historische Kring Velsen (www.
historischekringvelsen.nl), Contact-
persoon: Erik Baalbergen (Velise-
na@quicknet.nl)

waar komt die 
naam vandaan?

Voorzitster Rie de Bie neemt afscheid

Jaarvergadering IJmuider Harmonie
Voorzitter neemt afscheid 
en ereleden gehuldigd
IJmuiden - Tijdens de jaarlijkse le-
denvergadering afgelopen donder-
dag, heeft Rie de Bie haar voorzit-
tershamer neergelegd. In de ruim 28 
jaar dat zij aan de vereniging ver-
bonden was, is zij onder andere 16 
jaar penningmeester geweest, en 
de laatste zeven jaar voorzitter ge-
weest van Muziekvereniging IJmui-
der Harmonie. Na de jaarvergade-
ring waar zij officieel afscheid nam, 
werd er een afscheidsreceptie ge-
houden waar tal van genodigden 
van muziekverenigingen uit Velsen 
waren uitgenodigd. 
Namens de IJmuider Harmonie werd 
haar een prachtig cadeau overhan-
digd. En wenste haar veel plezier bij 
haar nieuwe secretariaatschap bij 
een tuinvereniging in Velsen. Rie de 

Bie bedankte alle aanwezige voor 
dit onvergetelijke moment.
Tijdens de jaarvergadering eerder 
op de avond werden er door de le-
den van de IJmuider Harmonie ook 
twee ereleden benoemd. Sjaak 
Schoorl en Louis van Roden kregen 
uit handen van de toen nog voor-
zitter de ere spelden, oorkondes en 
bloemen uitgereikt. 
Dit mede door hun jarenlange inzet 
(nog steeds) voor de muziek vereni-
ging. Peter Perger al ruim tien jaar 
de notulist van de bestuursvergade-
ringen binnen de vereniging, werd 
ook blij verrast met een present-
je. Hij stopt met het notuleren. De 
IJmuider Harmonie heeft even geen 
voorzitter, maar daar wordt hard aan 
gewerkt. 

Witte Theater
Wouter Vandenabeele met 
‘Chansons sans Paroles’
IJmuiden - Zaterdag 19 april om  
20.30 uur staat Wouter Vandena-
beele met ‘Chansons sans Paroles’ 
op de planken van het Witte Theater 
aan de Kanaalstraat 257 in IJmui-
den.
Meesterviolist Wouter Vandenabee-
le (Ambrozijn, Laïs) is al zeer lang 
actief in de Belgische folkscene. Als 
het ergens interessant wordt is hij 
er meestal wel te vinden. Uit al zijn 
projecten en reizen groeide de be-
hoefte om een verhaal te vertellen. 
Een verhaal zonder woorden ‘Chan-
sons sans paroles’. Een verhaal dat 
verteld wordt door een viool (het 
instrument dat volgens Wouter het 
dichtst bij de menselijke stem ligt) 
begeleidt door enkele muzikant-
vrienden.
‘Chansons sans paroles’ bevat mu-
zikale mozaïekjes gedrenkt in neve-
len van melancholie, waarbij invloe-
den uit zowel de klassieke traditie 
als uit het verre oosten en Afrika de 
specerijen vormen van Wouters ei-
gen composities. De muziek is in-
getogen, rustig en gedragen. Toch 

weet Vandenabeele in elk num-
mer een spanningsboog te creëren, 
waardoor je als toeschouwer op het 
puntje van je stoel zit te genieten. En 
zijn muzikale gasten heeft hij, zo lijkt 
het, gekozen op hun vermogen die-
zelfde spanning in stand te houden. 
Of het nu gaat om de sublieme ac-
cordeoniste Anne Niepold (onlangs 
nog in het Witte Theater als helft van 
Deux Accords Diront), de fenome-
nale bassist Arne van Dongen of de 
percussionist, ze spelen allemaal op 
het scherpst van de snede. En last 
but not least: er wordt in ‘Chansons 
sans Paroles’ heel af en toe wel ge-
zongen, maar dan inderdaad zonder 
woorden, een melodielijn die tege-
lijk door zangeres Soetkin Baptist 
en Wouter Vandenabelle wordt ge-
volgd, met soms ronduit verbluffend 
resultaat. Al met al adembenemend 
mooie muziek om met volle overga-
ve verliefd op te worden.
Kaarten kosten 11 euro, WT-Pas-
houders betalen 9 euro.  Tegen in-
levering van dit artikel 2 euro 
korting. 

Vrijdag finale 
Rabobank Penalty Bokaal
Velsen-Zuid - Het zal je maar ge-
beuren. Het is vrijdagavond en 
StormvogelsTelstar speelt een be-
langrijke thuiswedstrijd. Dat bete-
kent veel toeschouwers. Voor de 
wedstrijd kom je het veld op in je 
voetbaltenue. Alleen jij en de kee-
per zijn op het veld. De bal ligt op 
de stip. Je neemt een aanloop en... 
goal! De toeschouwers juichen, ex-
clusief voor jou.

Voor de jonge finalisten van de Ra-
bobank Penalty Bokaal kan boven-
staande droom op 18 april werke-
lijkheid worden. Op die dag organi-
seert Kids Club de Witte Welpen van 
StormvogelsTelstar namelijk de fina-
le van de Rabobank Penalty Bokaal. 
Voorafgaand aan de laatste thuis-
wedstrijd van de Witte Leeuwen te-
gen RBC Roosendaal, zullen de ze-

ven finalisten het stadion op sport-
park Schoonenberg betreden. De 
namen van de zeven finalisten zijn: 
Kevin Hardendood, Nikos Likogian-
nis, Dion Adema, Yoran van Loon, 
Yannick Zandona, Vincent de Roos 
en Jeffrey Krabbendam. De uitein-
delijke winnaar ontvangt de eerste 
Rabobank Penalty Bokaal. Alle an-
dere finalisten houden er sowieso 
een zoete herinnering aan over. 
De Rabobank Penalty Bokaal is een 
gezamenlijk initiatief van Rabobank 
Velsen en Omstreken en Kidsclub 
de Witte Welpen van Stormvogel-
sTelstar. Ben jij tussen de 4 en 12 
jaar en denk je: ‘dit wil ik ook!’ Meld 
je dan nu aan via wittewelpen@
hotmail.com. Het lidmaatschap be-
draagt 10 euro voor een heel sei-
zoen! Zorg dat je er volgend seizoen 
ook bij bent!
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Meiden MB1 Velsen Kampioen
Driehuis - Bijna en dan is het zover. Voor het eerst in het bestaan van voet-
balvereniging RKVV Velsen wordt er een meidenteam kampioen. Wel be-
haalden de dames vorig jaar het kampioenschap. Een geweldige prestatie. 
Ook hebben deze meiden tot het laatst meegevochten in de KNVB beker, 
maar Hoofdklasser Alliance trok op het laatste moment de score naar zich 
toe. Als we trainer Chris Reyman Hinze vragen waar het succes hem in zit 
dan verteld hij trots dat het twee aspecten zijn; ,,We hebben dit seizoen een 
aantal zeer goede voetbalsters over gekregen van VSV en het meest be-
langrijke is de homogene groep. Iedereen heeft alles voor elkaar over. Zo-
wel in als buiten het veld.” Ook sponsor Annemiek Breed is trots: ,,Het is 
geweldig om zulke goede en positieve meiden te mogen sponsoren,” was 
haar reactie.

Akrides wint in Duiven
Velsen - De heren van Velser Bas-
ketbal Club Select Windows Van der 
Vlugt Akrides hebben afgelopen 
zondag in Duiven met 67-93 gewon-
nen van Pigeons. Het was voor de 
formatie van coach Kees Amama 
de derde overwinning op rij en de 
zesde overwinning in zeven wed-
strijden. Akrides staat, met nog drie 
wedstrijden te spelen, in de regu-
liere competitie op de vierde plaats 
op de ranglijst van de Promotiedivi-
sie van de NBB en blijft hoop hou-
den op de Final Four waarin gestre-
den gaat worden om het kampioen-
schap.
Akrides begon afgelopen zondag 
uitstekend aan de wedstrijden en 
had na het eerste kwart een voor-
sprong opgebouwd van 7-31. Er 
werden door de bezoekers uit Vel-
sen in de eerste periode van tien mi-
nuten tien intercepties gegenereerd 
en shooting guard Richard Foekens 
produceerde maar liefst veertien 
punten. Zes punten kwamen voort 
uit twee fraaie driepunters en verder 
was hij in het openingskwart onder-
meer goed voor een geweldig mooie 
dunk op snelheid. Pointguard Paul 
Wessels maakte tien punten in het 
eerste kwart en gaf vier assists en 
small forward Bas van Riessen kwam 
tot vijf punten, zeven rebounds, vier 
assists en twee intercepties. In het 
tweede kwart deed Pigeons iets te-
rug en viel het regelmatig met suc-
ces de basket aan. Zeven verschil-
lende spelers van Pigeons kwamen 
in het tweede kwart tot scoren en 
center Guido Groenendijk was met 
zes punten de meest productieve 
speler voor het thuisspelende team 
uit Duiven. Bij Akrides was Yahir 
Rock goed voor acht punten, twee 
rebounds en twee assists en voeg-
de Richard Foekens vijf punten toe 
aan zijn puntentotaal. Akrides ging 
de rust in met een voorsprong van 
31-50.
Na de pauze in het derde kwart be-
gon Pigeons met een 7-0 run om 
Akrides te zijn genaderd tot op 

twaalf punten bij een stand van 38-
50. Guido Groenendijk was in die 
run goed voor zes van de zeven 
punten. Vervolgens plaatste Akri-
des een 13-0 run om met nog vijf 
minuten te spelen in kwart drie een 
comfortabele voorsprong te hebben 
verkregen van 38-63. Richard Foe-
kens produceerde zes punten tij-
dens die run en hij maakte in totaal 
elf punten voor Akrides in het der-
de kwart. Akrides had uiteindelijk 
na drie kwarten een voorsprong van 
48-70. In het vierde en laatste kwart 
liet Akrides zes driepunters op het 
wedstrijdformulier noteren. Twee 
driepunters waren afkomstig van 
Richard Foekens die overigens met 
36 punten topscoorder werd van de 
wedstrijd. De andere driepunters 
kwamen op naam te staan van Bas 
van Riessen, Paul Wessels, Marvin 
Martina en Yahir Rock. Rookie Jaap 
Zonjee kwam tot ondermeer twee 
punten en drie rebounds in het laat-
ste kwart. Akrides won in Duiven 
overtuigend met 67-93 van Pige-
ons en de formatie van coach Kees 
Amama won voor de derde op rij.
Komend weekeinde spelen de he-
ren van Velser Basketbal Club Select 
Windows Van der Vlugt Akrides een 
thuiswedstrijd. Akrides speelt aan-
staande zaterdag in de eigen Sport-
hal IJmuiden-Oost tegen het tweede 
team van eredivisionist Landstede 
Basketbal dat regerend kampioen 
is en momenteel op de derde plaats 
staat op de ranglijst van de Promo-
tiedivisie van de NBB. De wedstrijd 
begint om 19.30 uur en de toegang 
is gratis. (WB)

Uitslag: Pigeons - VBC SW VdV Akri-
des 67-93 (7-31, 31-50, 48-70). Sta-
tistieken: Richard Foekens 36 pun-
ten/ 3 rebounds/ 2 assists/ 5 steals
Paul Wessels: 16 punten/ 3 re-
bounds/ 9 assists/ 2 steals
Yahir Rock: 14 punten/ 3 rebounds/ 
9 assists/ 5 steals
Bas van Riessen: 12 punten/ 11 re-
bounds/ 7 assists/ 3 steals

Deze voetballers deden vorig jaar mee

Vletterlieden voetballen
Velserbroek - Alweer voor de 31e  
maal organiseren de vletterlieden-
op woensdag 23 april hun nautische 
voetbaltoernooi. Traditioneel wordt 
het toernooi gehouden op de velden 
van V.S.V. in Velserbroek. De deelne-
mende teams hebben bijna allemaal 
een verbintenis met het water, zoals 
de Loodsen IJmond en Rotterdam, 
de vletterlieden uit Amsterdam, Rot-
terdam en IJmuiden. Tevens zijn er 
teams van de Politie en Brandweer 
Velsen. Deze teams zullen allemaal 
hun best doen om de eerste plaats 
te bemachtigen. Er wordt gespeeld 

in de breedte van het veld. Door de-
ze opzet is spektakel verzekerd. 
De alom bekende viskraam van 
Ome Leen en de gebroeders Em-
melot zullen er ook dit jaar weer zijn 
met de lekkerste gebakken vis en 
de loterij met als hoofdprijs een Mi-
ni Cruise naar Newcastle zal na de 
prijsuitreiking plaatsvinden.

Kortom voor een dag van voet-
bal en gezelligheid is iedereen van 
harte welkom van10.30 uur tot 
16.30 uur op het V.S.V. complex in  
Velserbroek.(Mats van der Wal)

Heren van LTC Brederode
gaan voor promotie
Santpoort - Afgelopen zondag is 
op de banen van de LTC Bredero-
de mooi tennis gespeeld. Het hele 
weekend werd er landelijke compe-
titiegespeeld. Het eerste heren team 
speelde thuis en moest tegen het 
Haagse Hanenburg. Dit jaar spelend 
met hun eerste heer Berend Jonker 
gaan zij vol voor promotie en Be-
rend pakte ook makkelijk zijn singel. 
Verder pakten Jeroen van der Zant 
en Maurice van der Weele hun sin-
gels, beide in een zware driesetter. 
Daarbij had Maurice alles gegeven 
en wist hij met kramp aanvallen en 
een een verstuikte enkel zijn singel 
in de derde set 6-4 te winnen. De 
dubbel was daarna net te veel, maar 
gelukkig wisten Berend en Kelly de 
Weers de dubbel te winnen en zo de 
eindoverwinning met 4-2. Door de-
ze tweede overwinning op rij staan 
zij op een gedeelde eerste plaats. 
Komend weekend zullen zij in Den 
Haag tegen elkaar strijden voor de 
koppositie. 
Het tweede heren team speelde dit 
keer met invaller Koen Witteman. 
Hij en Lennart Langbroek zorgden 
knap voor de punten en net als vo-
rige week een eindresultaat van 3-3. 
Het eerste mix team had de zwaar-

ste dag sinds velen jaren en ging 
hard onderuit. Komend weekend 
spelen zij weer thuis en laten zij zien 
of ze uit het dal kunnen klimmen.

Jeugdvoetbal bij
Terrasvogels
Santpoort-Noord -  Voetballers van Santpoort opgelet. Wie het school-
voetbal ook zo leuk vond en er over denkt om lid te worden van een club: 
dé Santpoortse voetbalclub, Terrasvogels, heeft er graag nieuwe jeugdleden 
bij. Kinderen van 9, 10 of 11, kunnen meedoen aan de trainingen op maan-
dagmiddag of woensdagmiddag om 17.30 uur aan Sportlaan 3 in Santpoort-
Zuid en meld je aan bij Koen of Roel.
Langskomen op het sportpark op zaterdagochtend 19 april kan ook. Daar 
staat voor de kinderen en hun ouders een drankje klaar.

Supportersfeest 
na Telstar-RBC
Velsen-Zuid - Vrijdag 18 april or-
ganiseert supportersvereniging Tel-
star ter afsluiting van het seizoen 
wederom een feestavond voor ie-
dereen die de Witte Leeuwen een 
warm hart toedraagt. Direct na af-
loop van de thuiswedstrijd tegen 
RBC is iedereen van harte welkom 
in Paviljoen Schoonenberg. Spelers 
en trainers zullen hun aanhang ver-
gezellen voor het afscheid van de 
vertrekkende clubmensen en voor 
het eren van de speler van het jaar. 
Feestgangers kunnen meedingen 
om mooie en leuke prijzen in de lo-
terij, met als hoofdprijs een seizoen-
kaart voor komend seizoen. Jas en 
das kunnen veilig worden afgeven 
bij de gratis, bewaakte garderobe. 

Algemene Ledenvergadering 22 april

Wim Mastenbroek niet 
langer voorzitter VVD
Velsen - In de uitgave Liberaal Sig-
naal schrijft afdelingsvoorzitter Wim 
Mastenbroek dat hij deze functie 
neerlegt. Er zijn inmiddels kandida-
ten voor een nieuwe voorzitter en 
secretaris. Op 22 april zullen zij tij-
dens de Algemene Ledenvergade-
ring in de Theeschenkerij in Velser-
beek worden gekozen, de aanvang 
is 19.30 uur.
Vorig jaar heeft de Ledenvergade-
ring haar zorgen over het bestuur 
van de plaatselijke VVD geuit. Zij 
hebben gevraagd of de voorzitter 
en secretaris, P. Klein Heerenbrink, 

daarom dit voorjaar wilden aftre-
den. Het bestuur van de VVD is met 
veel zorg op zoek gegaan naar op-
volgers. Dat ging in samenwerking 
met diverse leden, de commissie 
van zes’ en bestuursleden van de 
kamercentrale. Het is aan de Le-
denvergadering te kiezen voor de 
voorgedragen kandidaten. Alex En-
thoven uit Velserbroek wordt voor-
gedragen als voorzitter, als secreta-
ris wordt Anneke Borst uit IJmuiden 
voorgedragen.
Het Liberaal Signaal is voortaan te 
lezen op www.vvdvelsen.nl 

‘t Mosterdzaadje
Antje de Wit zingt 
solocantate van Bach
Santpoort-Noord - Vrijdag 18 april 
om 20.15 uur brengt de Santpoortse 
zangeres Antje de Wit een zeer ge-
varieerd programma in ’t Mosterd-
zaadje. De pianiste Gerrie Meijers 
begeleidt haar. Voor de uitvoering 
van een solocantate van Bach heeft 
Antje de Wit zich omringd met Da-
sha Beltiukova (fluit), Suus Bijleveld 
(viool), Cilia Admiraal (viool), Koen 
Vermeij (altviool), Gootje Hylkema 
(cello) en Gerrie Meijers (spinet). 
Voor de pauze  barokke sfeer met: 
Arie Antiche onder andere Pergolesi, 
Corelli (triosonate) en Bach’s canta-
te 209. Na de pauze 20ste eeuwse 
werken:  ‘Wijzangen van Tagore’ van 
Schouwman, Escher (fluitsolo), lie-
deren van Pijper en Granados.
Over de Bach cantate die uitge-
voerd gaat worden in dit concert 
zegt Antje de Wit: ,,Ik wil heel graag 
een cantate zonder koor van J.S. 
Bach uitvoeren. De BWV 209, ‘Non 
sa che sia dolore’ werd gecompo-
neerd ter gelegenheid van het af-
scheid van een jongeman die  als 
militair terug moet naar zijn leger-
plaats. In de cantate wordt gezon-
gen over het verdriet daarvan, maar 
in de laatste aria wordt de jongeman 
moed ingesproken en inzicht toege-
wenst voor zijn veldtocht. Voor zo’n 
solocantate is het niet gemakkelijk 
musici en een podium te vinden. Ik 
ben dan ook bijzonder verheugd dat 
ik me voor dit concert omringd weet 
met een paar goede musici. Het 
wordt dringen op het podium van 
het Mosterdzaadje!”
Gerrie Meijers is organiste en pia-
niste, gespecialiseerd in liedbegelei-
ding. Antje de Wit is tevens koordi-
rigente van onder andere Kleinvrou-
wenkoor Baba Jaga. Ook de Dorps-
kerkcantorij in Santpoort staat on-
der haar bezielende leiding. Violis-
te Suus Bijleveld is concertmeester 
van verschillende barokensembles 
en de in Santpoort woonachtige 
Dasha Beltiukova behoort tot de top 

van fluitspelend Nederland. Op het 
concert krijgt het publiek een na-
dere toelichting op de uit te voeren 
stukken. Het is een terugkerend ge-
beuren en altijd een groot feest. Op 
zondag 20 april om 15.00 uur zijn 
ze er weer, de pianiste Sanja Da-
nis, haar man de violist Alexander 
Baev en hun dochter, eveneens vio-
liste, Lara. Voor de pauze Sibelius en 
Tsjaikovsky. Na de pauze Alexander 
en Sanja met de Fantasie van Schu-
bert en Wieniawsky. Lara Baev komt 
al vanaf klein meisje met haar ou-
ders mee. Nu is ze 17 jaar, zit in de 
laatste klas van het gymnasium en 
studeert viool bij Valentin Zhuk. In 
’t Mosterdzaadje hebben we haar 
ontwikkeling goed kunnen volgen. 
Zij opent het programma met mis-
schien wel het beste vioolconcert 
dat geschreven is: het concert voor 
viool en piano opus 47 van Sibeli-
us. Lara is er klaar voor deze partij 
met orkest te gaan spelen. Nu het 
orkest nog vinden. Voorlopig neemt 
Sanja deze rol op zich. Na de pau-
ze de Fantasie van Schubert. Tijdens 
zijn leven heeft hij het stuk nooit uit-
gevoerd gehoord. Het is een mooi 
maar moeilijk stuk en je moet het 
aandurven om het te spelen. Van 
Wieniawsky, de grootste violist van 
de 20ste eeuw zoals Paganini dat 
was van de 19e eeuw wordt Thema 
met variaties uitgevoerd. Wieniaws-
ky zelf had als violist en componist 
groot succes en kreeg van de Rus-
sische regering een Stradivarius. 
Alexander Baev kan zijn techniek en 
virtuositeit in dit programma hele-
maal kwijt.
De partij die Sanja hierbij voor haar 
rekening moet nemen is ook niet 
misselijk. We zullen het allemaal 
weer beleven in ’t Mosterdzaadje 
dat door de familie Baev is uitver-
koren tot het meest geliefde podium 
op de hele wereld. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Toe-
gang gratis.

Koffieconcert in het
Soli muziekcentrum
Driehuis - Op zondag 20 april al 
weer het vijfde gratis koffieconcert 
van de Velser Gemeenschap. Voor u 
treden op de Jeugdshowband van 
de IJmuider Harmonie, Het ensem-
ble van de Klavierschippers en het 
Opleidingsorkest van Soli. 
De Jeugdshowband (JSB) is in 
principe een opleidingsorkest voor 
de drie andere onderdelen van de 
IJmuider Harmonie. Vanaf 8 jaar tot 
en met 16 jaar kunnen leerlingen 
die via eigen opleiding of de mu-
ziekschool les krijgen in deze band 
terecht. Naast de muzikaliteit is de 
visueel aantrekkelijke show die zij 
maken een belangrijk aspect van 
de JSB Vanwege dit visuele aspect 
heeft de JSB een Color Guard (vlag-
gengroep). 
De JSB treedt regelmatig op, tot nu 
toe in Noord-Holland. Het streven is 
om ook aan buitenlandse topcon-
coursen zoals in België en Frankrijk 
mee te doen. Binnenkort verzorgen 
zij ook een optreden in de Efteling. 
Lijkt het je leuk en wil je eens ko-
men kijken hoe zij repeteren, kom 
dan eens langs op dinsdagavond  
van 19.00 tot 21.00 uur in hun ge-
bouw aan de Tolsduinerlaan in Vel-
sen-Zuid,  naast het Telstar stadion. 
Voor meer info kun je bellen met de 
voorzitter Eelco van der Heide, tele-
foon 072-5120694 of via www.ijmui-
der-harmonie.com waar jullie door 
kunnen linken naar de site van de 
Jeugdshowband.
Vanmiddag treedt voor u op het en-
semble orkest van accordeonver-
eniging De Klavierschippers. Het 
ensemble is een opleidingsorkest 
met getalenteerde muzikanten met 
uiteenlopende leeftijden. In het En-
semble wordt dan ook zeer zorg-
vuldig een muziek repertoire uit 
gezocht, zodat de opstap naar het 
showorkest iets kleiner wordt. De 
arrangementen worden in eigen be-
heer gemaakt. De meeste nummers 
worden tegenwoordig gearrangeerd 
door Mart Hessling en zorgvuldig 
uitgekozen door een muzikaal team. 
De orkestleider van het Ensemble is 
Jan Nolten. De koffieconcerten zijn 
zeer belangrijk voor ons. We pro-
beren in ieder geval mensen te be-

wegen ook muziek te gaan maken. 
Leeftijd maakt niets uit. Ze zijn er bij 
ons van 12 tot 75 jaar. Maar het ge-
zegde ‘Jong geleerd is oud gedaan’ 
geldt natuurlijk voor elk instrument. 
Kom eens langs in de Driehoek in 
Driehuis of bezoek eens de website 
www.klavierschippers.nl. 
Het Opleidingsorkest van Soli speelt 
een thuiswedstrijd. In het Oplei-
dingsorkest speelt een aantal leer-
lingen al één of meerdere jaren mee 
na het behalen van het a-diploma. 
Het Opleidingsorkest doet, als zelf-
standig onderdeel van de Muziek-
vereniging Soli, ook mee aan con-
certen. Doel van het orkest, waar-
van de leerlingen minimaal hun A-
Diploma hebben, is vooral het sa-
men muziek maken en ook het luis-
teren naar elkaar, zodat na verloop 
van tijd de overstap naar een ander 
onderdeel van de vereniging ge-
maakt kan worden. Het orkest staat 
onder de zeer enthousiaste leiding 
van Michiel Drijver. Wilt u meer we-
ten over het opleidingsorkest, neem 
dan contact op met Jeanet Arisz, te-
lefoon 0255-512573, de contactper-
soon van dit orkest. 
Zie ook www.soli.nl.

Stout! in De Halve Maan
Santpoort-Noord - Stout!, een 
nieuwe frisse Velsense band speelt  
zondag 20 april om 17.00 uur in Café 
De Halve Maan aan de Hagerlinger-
weg in Santpoort-Noord.
Stout! bestaande uit: Harry van 
Kaam zang en bas, Jeroen Mienis 
slag-gitarist, Dennis Hennevanger 

solo-gitarist  en Frank van Es op de 
drums spelen opzwepende muziek 
uit de jaren ‘70 tot en met nu met 
nummers van The Beatles, Rolling 
Stones, Queen, ACDC en nog veel 
meer stevige rock muziek. Kijk voor 
meer infomatie over Stout! op www.
Stoutonline.nl. 

‘Lady Chatterley’
IJmuiden - Vrijdag 18 en woensdag 
23 april, 20.30 uur, draait het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat de film 
‘Lady Chatterley’. 
Oktober 1921. Constance woont met 
haar man Sir Clifford Chatterley op 
diens familielandgoed Wragby Hall. 
Hij is tijdens WO1 vanaf zijn mid-
del verlamd geraakt en zij verzorgt 
hem. Ze krijgen weinig bezoek en 
Constance brengt haar dagen een-
tonig en eenzaam door. Totdat haar 
zus Hilda ingrijpt en ervoor zorgt dat 
Clifford een verpleegster aanneemt 

om zijn vrouw te ontlasten. Dan 
maakt Constance kennis met Par-
kin, de jachtopziener. Hij leeft terug-
getrokken in het bos in zelfgekozen 
eenzaamheid. 
Ze ontmoeten elkaar vaker en hun 
relatie groeit, een langzaam sen-
sueel ontwaken voor haar en een 
langzame terugkeer naar het leven 
voor hem. Een ervaring die hen tot 
ware liefde brengt. 
Bewerking van de tweede, minder 
bekende, versie van ‘Lady Chatter-
ley’s Lover’ van D.H. Lawrence.

Kinderfeest 
in moskee
IJmuiden - Zondag 27 april wordt 
het Turkse Kinderfeest gevierd in de 
moskee aan de Planetenweg.
Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur 
welkom. Er is die dag veel voor ze 
te doen. Diverse spelletjes, er is een 
luchtkasteel en nog veel meer.
Op 23 april 1920 is het Turkse Parle-
ment opgericht en begon de Turkse 
onafhankelijkheid. Die dag is uitge-
roepen tot feestdag voor alle kinde-
ren in de wereld. Ook is het in Tur-
kije een nationale herdenkingsdag 
voor alle kinderen die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog en in de oor-
log voor de nieuwe Turkse staat zijn 
omgekomen. In Turkije krijgen de 
kinderen die dag veel aandacht en 
hoeven ze niet naar school. Kinde-
ren zijn de toekomst.
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‘Aletta Jacobsstraat 
is geen racebaan’
Beste bewoners van Velserbroek
 
Graag willen wij even ons verhaal 
kwijt. Zoals iedereen wellicht al 
weet wordt er druk gewerkt aan 
een rotonde, voor de verkeersveilig-
heid, aan de voorkant van het win-
kelcentrum. 
Hierdoor zijn er een aantal weg- 
omleidingen, een daarvan gaat bij 
ons door de Aletta Jacobsstraat.
Door deze maatregel is de ver-
keersveiligheid bij ons in de straat 
ver te zoeken!
Wij begrijpen heel goed dat het 
verkeer omgeleid moet worden en 
dat daar onze straat voor is uitge-
kozen, prima!
Maar mensen, buurtbewoners, HET 
IS GEEN RACEBAAN!! De gehe-
le omleiding is 30 km zone, en er 
is maar een enkeling die zich aan 
deze snelheid houdt. Er wonen veel 
kleine kinderen in onze straat die 
hier de dupe van zijn. Ze durven 
of kunnen niet meer op het speel-
pleintje spelen omdat ze de straat 
niet over durven te steken!! De eer-
ste dag van de omleiding is er al 
bijna een jongetje aangereden. Wat 

ons het meest verbaast is dat er 
ouders zijn, die in dezelfde wijk wo-
nen en zelf ook kinderen hebben, 
die met grote snelheid door onze 
straat racen om zo snel mogelijk bij 
hun gezin te zijn. Maar wie denkt 
er aan onze kinderen en aan onze 
gezinnen?

Aan de politie willen wij ook nog 
iets kwijt. Dat er controles zijn, he-
lemaal geweldig, maar misschien 
een tip. Kom ook eens tussen vier 
en vijf wanneer onze kinderen aan 
het buiten spelen zijn en kijk eens 
hoe de situatie dan is! En de zater-
dag als alle bewoners hun bood-
schappen gaan doen. Het gaat na-
melijk niet alleen om de veiligheid 
van de kinderen die in onze straat 
naar school gaan maar ook om de 
kinderen die er wonen. 
Kortom: één verzoek, houd u aan 
de snelheid van 30 km dan voorko-
men we met zijn allen een heleboel 
problemen. Dank u.
 
Namens de bewoners van de Aletta 
Jacobsstraat in Velserbroek, 
Saskia Stut en Esther Mens

Ingezonden brief

Try-out Muziekvereniging IJmuider Harmonie

Muziek en show 
op het Velserduinplein
IJmuiden - Het begint zo langza-
merhand een traditie te worden in 
de gemeente Velsen.
Muziekvereniging IJmuider Har-
monie houdt op 27 april bij rede-
lijk weer, haar jaarlijkse try-out op 
het Velserduinplein te IJmuiden. De 
Showband zal weer een verrassen-
de nieuwe show neerzetten, waar-
mee zij weer door heel Nederland 
gaan toeren en op taptoes menig-
een weer versteld zullen laten staan 
met hun onnavolgbare choreografie 
en muziek. De showband zit sinds 
enige jaren weer in de hoogste regi-
onen wat showbands betreft, en wil-
len u dit als toeschouwer graag la-
ten zien op deze prachtige Try- out. 
De Jeugdshowband van deze zelfde 
vereniging zal ook zijn opwachting 
maken op deze dag. Jong geleerd 
is oud gedaan. Het jeugdkorps be-
staande uit leden van 9 tot 16 jaar 
geven sinds jaar en dag vele optre-
dens in en buiten de regio. De co-

lorguard die samen met de jeugd-
showband optreedt is binnen twee 
jaar erg gegroeid onder professi-
onele leiding. Het is het kleurrijke 
deel van deze dynamische jeugd-
showband. De colorguard komt op 
deze dag in hun nieuwe kleding 
naar buiten. U bent van harte wel-
kom op deze gratis manifestatie van 
de IJmuider Harmonie op 27 april 
tussen 14.00 en 15.30 uur op de Vel-
serduinplein in IJmuiden waar mu-
ziek en show hand in hand gaan.
Verder deze maand zal de Show-
band op Koninginnedag te horen 
zijn in Oud Velsen tijdens het oranje 
feest aldaar (aubade). In de avond 
verzorgen zij een taptoe in Voort-
huizen. De Jeugdshowband zal zijn 
opwachting maken in Oud IJmuiden 
tijdens de festiviteiten bij de Brul-
boei op Koninginnedag. 
Op 5 mei (Bevrijdingsdag) zullen 
zij aan de fakkeloptocht in Katwijk 
meedoen.

Het vaandel van Soli
Driehuis - Vele jaren hing het vaan-
del van Soli, als eerbetoon aan de 
vereniging, boven de ingang van de 
grote zaal in het Soli-Centrum. Aan 
de wand onder het vaandel hangen 
foto’s van oud Soli-voorzitters, de 
vele steunpilaren van deze vereni-
ging. Door de tijd getekend en door 
weersinvloeden aangetast was het 
dierbare vaandel in een dusdanige 
slechte staat ge-
raakt, dat als er nog 
iets bewaard kon 
blijven van dit his-
torische stuk res-
tauratie noodzake-
lijk was:
Twee jaar gele-
den, op de algeme-
ne ledenvergade-
ring werd het be-
stuur hierop geat-
tendeerd door de 
beheerscommissie, 
nadat zij dit bij een 
maandelijkse gro-
te schoonmaakdag 
hadden geconsta-
teerd.
Vanaf dat moment 
verdween het vaan-
del uit het zicht van 
de leden en een 
zoektocht naar een 
geschikte restaura-
teur was begonnen. 
Haast was geboden, 
want de vele motjes en weersvlek-
ken waren duidelijk zichtbaar.
Een vaandel was in de tijd dat So-
li werd opgericht (26 februari 1909) 
nagenoeg onmisbaar voor een ver-
eniging. Niet dat er zonder vaan-
del geen muziek kon worden ge-
maakt, maar eigenlijk werd een ver-
eniging zonder vaandel niet serieus 
genomen. Daarbij moet worden be-
dacht dat de meeste verenigingen 
niet over uniformen beschikten en 
zo was het vaandel een duidelijk vi-
sitekaartje. Ook kregen alle medail-
les, kransen en lauwertakken die op 
wedstrijden in de wacht werden ge-
sleept een plek op het vaandel. Aan 
het vaandel kon dus worden afge-
lezen hoe succesrijk een fanfare op 
concoursen was geweest. Reeds in 
1913 werd er een actie gestart voor 
een vaandel, daarvoor ging men 
maandelijks langs een aantal sym-
pathisanten voor een kleine bijdra-
ge. Een aantal meisjes en verloof-
den van werkende leden boden aan 
de inzamelingsklus voor hun reke-

ning te nemen. Zo werd 19 mei 1914 
volgens het jaarverslag een heu-
gelijke dag voor Soli: ,,Welke een 
heuglijke dag was voor de vereni-
ging, daar wij op dien dag in het be-
zit gekomen waren van een vaandel, 
waarnaar al zoo lang verlangd was, 
thans door den geestelijk adviseur 
ingewijd.” Toen het vaandel er was 
moest er een vaandeldrager komen 

en dat werd En-
gel Wichert. Het 
was een baan 
met de nodige 
verantwoorde-
lijkheid want bij 
ieder optreden, 
concert of con-
cours moest hij 
met het vaandel 
aanwezig zijn. 
Bij een mars 
door het dorp 
met Koninginne-
dag of een pro-
cessie door de 
pastorietuin: En-
gel ging steevast 
met het vaandel 
voorop. Rond 
1950 wordt En-
gel helaas door 
ziekte getrof-
fen en kon zijn 
geliefde vaan-
del niet meer 
dragen. Waar-

schijnlijk heeft Soli nooit een ande-
re vaandeldrager gehad dan Engel 
Wichert. Dat komt ook omdat bij de 
verenigingen de vaandels om ondui-
delijke redenen uit de mode raak-
ten. Men vond het ouderwets en 
er was bijna geen vereniging meer 
die het vaandel nog mee nam. Nu, 
slechts enkele dagen verwijderd van 
de 99e algemene ledenvergadering 
van muziekvereniging Soli, kan het 
bestuur met trots aankondigen dat 
het vaandel in ere is hersteld en zijn 
plaats wederom in het Soli-Centrum 
zal gaan innemen. 
Ter bescherming is er ook nog een 
soort van vitrinekast omheen ge-
maakt, zodat vocht, stof en kleine 
diertjes er niet meer bij kunnen ko-
men. Tijdens deze jaarvergadering, 
die plaats zal vinden op 25 april, zal 
de symbolische overdracht plaats-
vinden en het bestuur hoopt dan 
ook dat het vaandel nog vele gene-
raties mee zal gaan.  Bronvermel-
ding: nog uit te geven jubileumboek 
‘Soli 100’.

Bestuursleden van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen (SOS) en 
de stichting Velsen helpt Galle brachten een werkbezoek aan Velsens part-
nerstad Galle in Sri Lanka

Bus voor bloedbank Galle
Velsen - Vorig jaar juni brachten 
drie bestuursleden van de Stichting 
Ontwikkelingssamenwerking Velsen 
(SOS) en de stichting Velsen helpt 
Galle een werkbezoek aan Velsens 
partnerstad Galle in Sri Lanka. Daar-
bij werd ook het universiteitszieken-
huis Karapitiya Hospital in Galle 
aangedaan, waar het ‘zuurstofpro-
ject’ van SOS-Velsen in de eindfase 
was. De bestuursleden Guus Har-
tendorf, Simon de Weers en Dirk van 
Zonderen werden begeleid door de 
heer Kumarasinghe, president van 
de Netherlands Alumni Associati-
on of Lanka, die vanuit Colombo de 
belangen van SOS-Velsen en Vel-
sen helpt Galle behartigt. De Velser 
delegatie was uitermate te spreken 
over het project dat in het grootste 
ziekenhuis van Galle tot stand was 
gebracht. Niet langer hoeft de zuur-
stof vanuit een mede door SOS-Vel-
sen betaalde tank door middel van 
zuurstofflessen naar de diverse af-
delingen getransporteerd te wor-
den, maar kan het ziekenhuis ge-
bruik gaan maken van zuurstoflei-
dingen tot aan de bedden. 
Dr. Shelton Perera leidde het ge-
zelschap rond in het ziekenhuis en 
maakte van de gelegenheid ge-
bruik om een volgend project te lan-
ceren: een bus voor de bloedbank 
van Galle. Niet alleen voor transport 
van het bloed, maar ook voor ver-
voer van de verpleegkundigen die 
in de bus, aan huis en op afgespro-
ken plaatsen het bloed van de do-
nateurs kunnen afnemen. Een mo-
biele transfusiedienst als het ware. 

Gelet op de tropische temperatuur 
op het eiland in de Indische Oceaan 
is een airco in de bus onmisbaar. 
In 2006 heeft de bloedbank 12.500 
units bloed afgenomen, waarvan 
59  buiten het ziekenhuis. Niet al-
le bloeddonateurs zijn vanwege de 
grote afstand in staat om op eigen 
gelegenheid naar het ziekenhuis te 
komen en het probleem was dat het 
ziekenhuis niet over een goed trans-
portmiddel beschikte om verder ‘de 
wijk’ in te gaan om het percentage 
op te voeren.
Na overleg met het hoofd van de 
bloedbank en het bestuur van de 
NAAL, die alle projecten eerst 
toetst, heeft SOS-Velsen besloten 
dit project uit te werken, onder lei-
ding van bestuurslid Jan Stokman. 
Via e-mail is het nodige overleg met 
Sri Lanka gevoerd en is op grond 
van de goede aanbevelingen geld 
beschikbaar gesteld voor de aan-
koop van een bus.
Het voertuig is vorige week door 
Nederlands ambassadeur Reinout 
van Dijk, in aanwezigheid van me-
dewerkers van de bloedbank, be-
stuursleden van de NAAL en ge-
meentesecretaris Asoka Siriwarde-
na van Galle, aan directeur Prasad 
Wijewickrema van het Karapitiya 
Hospital overgedragen. Dat gebeur-
de in de tuin van de heer Kumara-
singhe in Colombo. 
De ziekenhuisdirecteur sprak bij die 
gelegenheid zijn dank uit voor de 
geweldige bijdrage (21.000 euro) 
van de Velsense samenleving voor 
dit goede doel

Knutselen in het Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis - In het voorjaar zijn de 
vogels weer druk bezig met het 
bouwen van hun nestje.
Luidkeels hoor je de mannetjes al-
weer zingen om hun territorium te 
bezetten en een vrouwtje te lokken. 
Vogels zie je vliegen met takjes en 
strootjes  in hun snavel. Ook stukjes 
draad en vodjes papier worden naar 
het nestje gebracht. Soms wordt het 
nest door het mannetje gemaakt, 
soms door het vrouwtje (zanglijster) 
en soms doen ze het samen (mus). 
Het winterkoninkje is het meest 
kieskeurig, zij kiest van een paar 
nestjes die het mannetje heeft ge-
maakt de beste.
Wil je ook een vogelnestje maken 
tussen takjes kom dan naar het Pie-
ter Vermeulen Museum. Er staat een 
knutseltafel klaar en met een knut-
selpakketje van 0,50 eurocent (ver-
krijgbaar bij de balie) kan je je eigen 
vogelnestje maken.
Wil je meer over vogelnestjes weten 
dan zijn er ook boekjes te bekijken.
Verder kun je natuurlijk naar de ten-
toonstelling Over Nachten. Via spel-
letjes, puzzeltjes, geluiden en licht-
jes, leer je van alles over het leven 
van de vos, uil, egel en andere de 
nachtdieren.
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d in Driehuis, te-
lefoon 0255–536726, e-mail: in-

fo@pieter-vermeulen-museum.nl. 
Zie ook www.pieter-vermeulen-m: 
woensdag, vrijdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Tijdens schoolva-
kanties van dinsdag tot en met vrij-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Groepen op afspraak. Feestda-
gen gesloten. 
Tarieven: volwassenen 2,50 euro. 
Kinderen (3 tot en met 12 jr) 2 eu-
ro. 65+ en CJP 2 euro. Vrienden 50 
procent korting. Museumkaart niet 
geldig.

Geknutselde vogeltjes

Kookt u lekker met vis?
Visreceptenwedstrijd rond 
Havenfestival IJmuiden
IJmuiden - Het Havenfestival 
IJmuiden staat dit jaar in het teken 
van vis. Op zaterdag 30 en zondag 
31 augustus zullen er op en rond 
de Trawlerkade naast culturele op-
tredens diverse activiteiten plaats-
vinden rond dit thema. Bovendien 
wordt de nationale Visserijdag ge-
integreerd in het festival en viert 
de Nederlandse Zeevisgroothandel 
haar 100ste verjaardag in IJmuiden.
Voorafgaand aan het Havenfestival 
IJmuiden organiseert de IJmuider 
Courant een receptenwedstrijd. Le-
zers kunnen hun lekkerste visrecept 
insturen en dingen zo mee naar 
mooie prijzen. De zeven beste in-
zendingen worden op een kaart ge-
drukt en in de zomermaanden met 
de IJmuider Courant mee verspreid. 
De winnaars worden tevens gepor-
tretteerd in de krant. Het winnende 
recept wordt op het Diner op de Ka-
de geserveerd. De setjes met recep-
tenkaarten zijn tijdens het festival te 
koop in de gezamenlijk stand van 
IJmuider Courant en de organisatie.
De recepten moeten aan een aan-
tal voorwaarden voldoen. Het recept 

moet origineel zijn, de vis moet in 
Nederland verkrijgbaar zijn, het re-
cept mag uit maximaal tien ingredi-
enten bestaan en inzenders moeten 
bereid zijn het gerecht ‘voor te ko-
ken’. Een deskundige jury, bestaan-
de uit Fred Postma (IJmuider Cou-
rant), Gerard van Es (voormalig res-
tauranthouder), Janny van der He-
ijden (receptenrubriek IJmuider 
Courant), Mariëtte Vermeer (Neder-
lands Visbureau), John C.M. Beeren 
(Restaurant De Bokkedoorns) en 
Nel Heilig-de Jong (Visrokerij Sme-
ding), buigt zich over de ingezonden 
recepten.
Lezers die mee willen doen aan de 
wedstrijd kunnen hun recept mailen 
naar redactie@ijmuidercourant.nl 
of opsturen naar IJmuider Courant, 
Marktplein 1, 1972 GA IJmuiden on-
der vermelding van receptenwed-
strijd. De inzendingen moeten ui-
terlijk 10 mei binnen zijn. Over de 
uitslag kan niet gecorrespondeerd 
worden.
Zie ook www.havenfestivalijmuiden.
nl voor meer informatie over het Ha-
venfestival IJmuiden.

Pilotproject snellere
vergunningen voor Corus
Velsen-Noord - De resultaten van 
een pilotproject om snellere ver-
gunningen te verkrijgen zijn 11 april 
door Marjan Oudeman van Corus 
en gedeputeerde Jaap Bond van 
Noord-Holland aan staatsecretaris 
Frank Heemskerk van Economische 
Zaken overhandigd.
De aanvraag en verlening van ver-
gunningen voor dit bedrijf verlopen 
via een loket, onder de vlag van het 
kabinet. Op deze manier kan Corus  
snel inspelen op veranderingen in 
de markt van staalproducten. Pro-
vincie Noord-Holland heeft hiertoe 
samen met de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen ander-
half jaar met Corus samengewerkt 
aan het project. 
Een van de belangrijkste uitkomsten 
is dat zowel bij Corus als bij de pro-
vincie een loketfunctie wordt inge-
steld. Via dit loket zullen al vanaf dit 
jaar vergunningen worden aange-
vraagd en verleend. Hiermee lopen 
de provincie en Corus vooruit op 

de inwerkingtreding van de omge-
vingsvergunning die pas per 1 janu-
ari 2009 in werking zal treden.
Corus en de provincie gaan zelfs 
een stap verder dan de omgevings-
vergunning door ook andere ver-
gunningen erbij te betrekken. De 
snellere vergunningverlening leidt 
tot een aanzienlijke vermindering 
van de administratieve last en ver-
hoging van de kwaliteit van de ver-
gunning. Het bundelen van andere 
vergunningen via de zogenaamde 
paperclipbenadering zal tot het mo-
ment dat de omgevingsvergunning 
wettelijk is toegestaan, van kracht 
zijn. Belanghebbenden kunnen ge-
bruik blijven maken van het recht 
zienswijzen in te dienen of bezwaar 
te maken. Voorzitter Henry Meijdam 
van het pilotproject dringt bij de 
staatssecretaris aan op een krach-
tige aanpak van deze regeldruk en 
wil graag dat ook de watervergun-
ningen onder de omgevingsvergun-
ning zouden moeten vallen. 

30 mei eerste concertuitvoering 
Voorbereiding Musical Hair 
Ichthus College in volle gang
Driehuis - ,,De musical Hair be-
staat helemaal niet!’’ Alma Wolfs, re-
gisseur, verrast met deze uitspraak. 
Het blijkt dat Hair eigenlijk een ver-
zameling liedjes is waar later een 
verhaal rond geschreven is. De film 
Hair, bij velen bekend, is zelfs com-
pleet anders dan de musical. 
In de musical Hair, die het Ichthus 
College begin oktober vier avon-
den in de Velsense Stadsschouw-
burg opvoert, hebben we te maken 
met twee verhalen. Het ene bevat de 
geschiedenis van een jongen uit de 
grote stad die overweegt het leger 
in te gaan om in Vietnam te vech-
ten. Het andere verhaal wordt ver-
tolkt door het koor. Je volgt dit in 
vier tijdsettingen. Alma Wolfs: ,,De 
70-er jaren, de verstedelijking, glo-
balisering en het heden. De ‘flower 
power’ periode staat als het ware te-
genover de globalisering. Ze komen 
samen in het mooie uit alle vier pe-
riodes.’’
Waarom is de keuze op Hair ge-
vallen? ,,Het is een pakkend ver-
haal en het is een musical waar-
in we een groot koor kunnen laten 
meedoen. Er doen ruim 80 leerlin-
gen mee, van wie 22 een hoofd- of 
bijrol hebben.” Aangezien iedereen 

de liedjes/songs in het Engels kent, 
hebben Dolf Schelvis en Alma Wolfs 
voor een Engelstalige versie geko-
zen. ,,De voorstelling zou aan waar-
de inboeten, als we alles zouden 
vertalen’’, aldus Alma. 
Sinds maanden repeteert het koor 
de hoofd- en bijrollen op vrijdag-
middag. Op donderdagavond oefe-
nen de laatsten. De zondagmiddag  
en -avond wordt besteed aan spel 
en dans. Daarbij is Bea Tunteler als 
choreograaf betrokken, een onmis-
bare schakel in het geheel. Er is in-
middels een nauwe band ontstaan 
tussen de leerlingen onderling en 
de groep als geheel met Dolf en Al-
ma. Er zijn de afgelopen tien jaar 
heel wat Ichthus-leerlingen die aan 
de musicals meededen op conser-
vatoria terecht gekomen.
Nieuwsgierig geworden naar de uit-
voering van het Ichthus College? 
Kom dan op 30 mei naar de kerk 
aan de Fidelishof in IJmuiden. Op 
de avond voor vrijwilligers treedt de 
groep voor het eerst in concertvorm 
op. De kaartverkoop voor 8, 9, 10 
en 11 oktober start eind mei. Houd 
hiervoor de website www.ichthus-
college.nl in de gaten. (Janneke van 
de Pol)

‘Online’ stoelen uitzoeken 
bij Stadsschouwburg Velsen
IJmuiden - Met ingang van het 
nieuwe theaterseizoen werkt Stads-
schouwburg Velsen met een nieuw 
kaartverkoopsysteem. Groot voor-
deel hiervan is dat u 24 uur per dag 
en zeven dagen per week via de 
website www.stadsschouwburgvel-
sen.nl uw eigen stoelen kunt kiezen 
via de plattegrond. Ook weet u dan 
meteen of u plaatsen heeft. Kaarten 
bestellen via het bestelformulier in 
de theatergids blijft ook mogelijk.
‘Online’ reserveren kan via de ge-
noemde website en ‘Mijn Theater’. 
Vaste bezoekers kunnen inloggen 
met een eigen wachtwoord en een 
machtiging voor betaling afgeven 
voor incasso.

Vrijdag 25 april om 12.00 uur start 
het ‘online’ reserveren voor het 
nieuwe theaterseizoen, dat boor-
devol grote namen zit. Dan kunnen 
200 mensen tegelijk bestellen. In-
dien er meer dan 200 mensen wil-
len boeken, kan u worden gevraagd 
uw mobiele nummer achter te la-
ten. Zodra u aan de beurt bent ont-
vangt u een code op uw mobiele te-
lefoon, waarmee u op ieder moment 
kunt inloggen en kaarten kopen. 
Stadsschouwburg Velsen adviseert 
u vooraf uw selectie te maken uit 
de theatergids, aangezien u tijdens 
het bestellen alleen de theateragen-
da aantreft op de website. De gids 
wordt  vanaf 24 april verspreid.


