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Tweede leven voor Bell-huisje
IJmuiden - In Oud-IJmuiden, aan 
de Visseringstraat, staat één van de 
oudste gebouwen van IJmuiden.
In 1896 werd daar een kantoor van 
de Bell Telefoon Maatschappij ge-
vestigd, sindsdien kon er ook van-
uit IJmuiden getelefoneerd worden. 
Vooral vishandelaren maakten hier 
gebruik van. In de volksmond werd 
het pand ook wel het Bell-huisje ge-
noemd. Sinds 1987 is het een Rijks-
monument. De laatste jaren werd 
het gebruikt als opslagruimte en 
verkeerde het in zeer slechte staat. 
Vooral vocht had zijn vernietigende 
werk gedaan. Het Bell-huisje was 
niet aangesloten op het riool, er was 
geen gas en geen water.
IJmuidenaar George Bart kocht ruim 
een jaar geleden het pand en ging 
voortvarend aan het werk. Het hele 
pand werd ontmanteld, er kwamen 
nieuwe vloeren, deuren en muren in. 
De nutsbedrijven zorgden voor alle 
aansluitingen. Het pand werd zoveel 
mogelijk in de oude staat hersteld. 
Dat was een gigantische klus, maar 
het resultaat mag er zijn. Het lijkt 
wel een Anton Pieck-huisje. Er zijn 
veel authentieke details, zoals de 
glas-in-loodramen. En in het gan-

getje zit nog steeds het loket, waar 
de mensen vroeger geholpen wer-
den. ,,Ik ben helemaal verliefd op dit 
pand’’, zegt George. ,,Laatst zocht ik 
een rustig plekje om mijn boekhou-
ding te kunnen doen, toen ben ik 
hier gaan zitten. Voor het raam heb 
je zicht op de kleine sluis, je ziet zo 
de bootjes voorbij komen. Ik voelde 
me helemaal relaxt.’’ 
Bart wil het pand gaan verhuren, 
onder andere als vergaderruimte. 
Aan de vergadertafel is er plaats 
voor acht mensen, maar als zij een 
beetje inschikken, passen er ook 
wel tien man aan. Je zit er rustig en 
mooi, koffie kan gezet worden en in 
de koelkast staan drankjes, die voor 
een zacht prijsje verkrijgbaar zijn.
Verder is de ruimte ook geschikt 
voor besloten groepen. Achter een 
schilderij aan de muur hangt een 
plasmascherm, voor bijvoorbeeld 
vrienden die gezamenlijk naar een 
voetbalwedstrijd willen kijken. Of 
voor een avondje pokeren, gezel-
lig onder elkaar. Er zijn veel moge-
lijkheden. Boven is een iets kleinere 
ruimte, die wil Bart in gaan richten 
als rookruimte. Voor telefonische in-
lichtingen 06-57018073

Website wijkplatform
Zee- en Duinwijk
IJmuiden - Het heeft een tijdje ge-
duurd, maar sinds afgelopen week 
is de website van Wijkplatform Zee- 
en Duinwijk weer actueel. Momen-
teel wordt hard gewerkt om veel re-
levante informatie betreffende de 
wijken weer op de site te krijgen. 
Via www.zee-duinwijk.ijmuiden.net 

kunnen verslagen, nieuwtjes en an-
dere zaken worden nagelezen. Te-
vens kunnen berichen worden ach-
tergelaten in het gastenboek. 
Neem voor meer informatie over het 
platform contact op met de voor-
zitter Ina de Vos, telefoon 0255-
522031.

Waterpret in Velserbeek
Velsen-Zuid - Ouders met hele 
kleine kinderen gaan met het war-
me weer niet naar het strand of het 
zwembad. Te druk en te gevaarlijk 
voor die kleintjes. Maar zij hebben 
een mooi alternatief: het pierebadje 
in Park Velserbeek. Eerder dan ge-
pland liep dat vol met water, om de 
kinderen verkoeling en waterpret te 
bieden. De ouders zitten heerlijk in 
de schaduw van de bomen of ge-

nieten ook lekker met hun voeten in 
het water.
Tweede pinksterdag was Nico Nan-
ne, beheerder van de kinderboerde-
rij, al om 7.15 uur aanwezig in het 
park om het water in het badje te 
verschonen. Om 11.30 uur was die 
klus geklaard. Het verversen ge-
beurt om de dag. Nico slaat de kin-
deren gade, kijkt genietend om zich 
heen en zegt: ,,Dit is toch een unie-

ke plek. De kinderboerderij, het pie-
rebadje, de speeltoestellen en het 
mooie park. Waar zie je dat nog?’’. 
Hij vervolgt: ,,Ik vind het fantastisch 
dat ouders met kleine kinderen hier 
zo genieten. Maar ook gezinnen, die 
niet zo veel geld te besteden heb-
ben, kunnen hier gratis en voor 
niets terecht. Geweldig toch? We 
moeten hier met z’n allen heel zui-
nig op zijn.’’ 

De kleintjes genieten van het water in het pierebadje (foto: Carla Zwart)

Adrie Klinge (rechts) samen met man en dochter achter de kraam

Groeten uit IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Het was warm 
en druk, afgelopen zondag op de 
braderie aan de Kennemerboule-
vard. Veel mensen namen een kijkje 
bij de kramen. Eén kraampje sprong 
er echt uit: dat van de IJmuidense 
Adrie Klinge. Zij is onlangs met een 
webwinkel van start gegaan: ‘Groe-
ten uit IJmuiden’.  Er was veel be-
langstelling voor haar artikelen.
Veel cadeauartikelen, zoals mooie 
nostalgische houten fotolijstjes of 
leuk verpakte zeepjes en heerlijk 
geurende badproducten om ca-
deau te doen. Maar de souvenirs 
uit IJmuiden sprongen er echt uit. 
Man Jan is fotograaf en hij maakte 
veel foto’s in IJmuiden en Oud-Vel-
sen. Daar zijn posters en schilderij-
en van, maar ook een ansichtkaar-

tenreeks. Die zijn niet standaard, 
ze zijn er met afbeeldingen van on-
der meer de vuurtoren, strandhuis-
jes, boten in de haven en nog veel 
meer. Die afbeeldingen werden ook 
verwerkt op mokken, met daaronder 
de tekst; ‘Groeten uit IJmuiden’. Ge-
weldig leuk om cadeau te doen. De 
mokken zijn ook te koop bij Geels 
aan het Plein 1945 en bij wijksteun-
punt Zeewijk. Adrie wil eerst de 
markt wat aftasten, om te ondervin-
den welke artikelen het goed doen 
en waar behoefte aan is. 
Te zijner tijd wil ze dan een ech-
te winkel openen. Voorlopig is er 
dus de webwinkel: www.groetenui-
tijmuiden.nl. 
Zondag kreeg ze heel veel positie-
ven reacties op haar souvenirs.

Inschrijving Avondvierdaagse 
Velsen-Noord van start
Velsen-Noord - Vanaf maandag 
19 mei kan men zich weer inschrij-
ven voor de avondvierdaagse van 
Velsen-Noord, die dit jaar gelopen 
wordt van maandag 9 juni tot en 
met donderdag 12 juni. Inschrijven 
kan iedere werkdag van 09.00 tot 
17.30 uur bij de receptie van buurt-
centrum De Mel, Wijkermeerweg 1 
in Velsen-Noord, ook is er dit jaar 
een extra inschrijfmoment moge-
lijkheid tijdens de informatiemarkt 
die op zaterdag 6 juni wordt ge-
houden in het kader van de Thuis-
markt van Velsen-Noord, inschrijven 
tijdens deze informatiemarkt kan 

van 10.00 tot 16.00 uur bij de kra-
men van buurtcentrum De Mel. De 
afstanden die gelopen worden bij 
de avondvierdaagse Velsen-Noord 
zijn de 5 kilometer en de 10 kilome-
ter (pas mogelijk vanaf 9 jaar), de 
inschrijfkosten bedragen 3,50 eu-
ro  per persoon.Ook dit jaar zijn er 
weer consumptiebonnen te koop 
van 1,50 euro per stuk om op iede-
re avond koffie/limonade te verkrij-
gen. Voor eventuele vragen/opmer-
kingen kunt u contact opnemen met 
Marcel Borst van Buurtcentrum De 
Mel, telefoon 0251-210050 of mar-
celborst@demel.nl.

Priscilla en Linda knippen de nagels van de schapen

Op kinderboerderij Velserbeek
Schapen verlost van 
hun veel te warme jas 
Velsen-Zuid - Onder veel belang-
stelling vond op tweede pinksterdag 
op de kinderboerderij in Velserbeek 
het schapen scheren plaats. Onge-
veer dertig schapen deden hun jas 
uit. Niet alleen van de kinderboer-
derij, maar ook van schapenhou-
ders uit de omgeving. Het was een 
grappig gezicht om de wollige die-
ren te zien veranderen in vrij ma-
gere beestjes. Maar zelf zullen ze 
het wel prettig gevonden hebben, 
met die warmte. Er waren ook jonge 
schapen die voor het eerst gescho-
ren werden en die stonden heel be-
duusd te kijken, alsof ze bij zichzelf 
dachten: ,,Wat overkomt me nu toch 
allemaal?’’
Na het scheren gingen de schapen 
door naar de pedicure. Priscilla en 
Linda, die een opleiding dierenver-
zorging volgen en stage lopen bij 
de kinderboerderij, knipten de na-
gels van de schapen. Zij hadden 
de grootste moeite om de dieren in 
bedwang te houden, want ze strib-
belden heftig tegen. Een man laat 
zien hoe je een schaap op zijn zij 
neerlegt: door het bij de poten vast 
te pakken. ,,Het lijkt wel judo met 
schapen’’, reageert een mevrouw 
die toekijkt. Als één van de meiden 
boven op een schaap wil gaan zitten 
om het in bedwang te houden, roept 
de man: ,,Niet er boven op gaan zit-
ten, dan worden ze panisch.’’ 

Het is Ton van Staden uit Velser-
broek, die als hobby al vijftien jaar 
schapen houdt. Hij heeft er 25 in 
een weiland lopen van verschillen-
de rassen, omdat hij het leuk vindt 
om schapen van verschillende kleu-
ren te hebben. 
,,Het is leuk om met dieren om te 
gaan, maar je moet je er eerst wel 
in verdiepen’’, vertelt Ton. ,,Mijn lie-
velingsras is de Swifter. Een makke-
lijk schaap dat goed te houden is. 
En ze zijn goede moeders voor hun 
lammeren.’’ 
Een vrouw koopt voor slechts een 
euro een grote zak met wol. Die wil 
zij gaan spinnen. Als zij aangeeft dat 
ze de wol wil gaan kleuren, krijgt zij 
het advies de wol eerst te wassen: 
,,Anders ruikt je gebreide truitje zo 
naar schaap.’’
Voor wie uitgekeken was bij de 
schapen, was er nog genoeg te 
doen op de kinderboerderij. De kin-
deren konden knutselen, waarbij 
ze gebruik maakten van de pasge-
schoren wol van de schapen. Ook 
was het leuk om te knuffelen met de 
konijnen, de pasgeboren lammetjes 
te bewonderen en te dollen met de 
jonge geitjes. De wat grotere lam-
meren stonden al in de wei, de lam-
metjes van net twee weken bleven 
nog bij hun moeder. Veel kinderen 
maakten een ritje op de rug van ezel 
Dora. (Carla Zwart)

Het is tijd voor de Rabobank.

Afdelings-
vergadering
Particulieren
10 juni a.s.
Zie advertentie elders in deze krant.
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Goede bereikbaarheid 
van de kust
door samenwerking Beverwijk en Velsen
ondanks de hoge verkeersdrukte tijdens 
de pinksterdagen is de afwikkeling van het 
strandverkeer richting IJmuiden aan Zee, Wijk 
aan Zee en strand noordpier probleemloos 
verlopen. met name richting Wijk aan Zee en 
strand noordpier kwam het strandverkeer al 
vroeg op gang. 
De gemeenten Beverwijk en velsen, de politie 
en stichting actief Wijk aan Zee (sawaz) 
hebben extra personeel ingezet om de grote 
verkeersstromen in goede banen te leiden. 

Ernstige filevorming is daardoor uitgebleven. 
vanaf 1 juni 2008 gaat het project “Reach te 
Beach” weer van start. “Reach the Beach” is een 
gezamenlijk project van de provincie noord-
Holland en de kustgemeenten om het strand 
beter bereikbaar te maken in het zomerseizoen. 
vanaf die datum gaat als aanvullende maatregel 
ook de Pendelbus tussen Wijk aan Zee en strand 
noordpier rijden en kunnen strandbezoekers 
zich via de media laten informeren over de extra 
verkeers- en vervoersmaatregelen.24 mei 2008

Open dag 
brandweer Velsen
Op zaterdag 24 mei aanstaande verzorgt 
brandweer Velsen een open dag. Tijdens deze 
dag is het kazerneterrein tussen 10.00 en 15.00 
uur voor iedereen toegankelijk en kan er een 
‘kijkje achter de brandweerschermen’ worden 
genomen.

De hele dag zijn er medewerkers aanwezig 
die iets vertellen over bijvoorbeeld preventie, 
brandweervrijwilligers, jeugdbrandweer, duiken, 
brandbestrijding en hulpverlening. ook worden er 
rondleiding door de kazerne verzorgd.
Het Rode Kruis zal ook met een stand aanwezig zijn 
vanwaar zij hun werk toelichten.
naast deze meer actieve zaken, is er tevens 
gelegenheid tot het bekijken van een tentoonstelling 
over de velsense beroepsbrandweer tussen de 
oprichting ervan in 1957 en nu en zal er een film 
vertoond worden. Dit alles natuurlijk onder het genot 
van een kopje koffie/thee of een glaasje limonade.

voor de kinderen zijn er ook diverse activiteiten zoals 
een springkussen, klimwand en de mogelijk een 
‘brandje’ te blussen samen met de jeugdbrandweer. 
er kan ook meegedaan worden aan een 
kleurwedstrijd waarbij leuke prijzen te winnen zijn!

om de brandweer ook die dag in actie te zien, is 
er een demonstratieprogramma wat er - onder 
voorbehoud - als volgt uitziet:

• Demonstratie hulpverlening en vlam-in-de-pan 
 om 10.30u, 12.30u en 14.00u
• Demonstratie duiken 
 om 11.00u, 13.00u en 14.30u
• Demonstratie jeugdbrandweer 
 om 11.30u en 13.30u

De brandweerkazerne is gevestigd  aan 
‘s Gravenlust 35 in velsen-Zuid. 
U bent van harte welkom.

Openstelling zwembad 
de Heerenduinen
Zomerperiode 2008
Buitenbad
Buitenbad** 15 mei t/m 24 augustus
maandag t/m vrijdag  10.00-18.00* uur
Zaterdag en zondag   10.00-17.00 uur
*) tijdens de zwem4daagse sluit het zwembad om 17.30 uur.

Recreatiebad
extra openingstijden van het recreatiebad van 2 juni t/m 27 juni. maandag t/m vrijdag  10.00-15.30 uur
In deze periode wordt het ouder en kind zwemmen verplaatst van het Doelgroepenbad naar het 
recreatiebad op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Zomervakantie
van 28 juni t/m 17 augustus vervalt het normale openstellingrooster en is het zwembad als volgt open:
Banen zwemmen maandag t/m vrijdag van 10.00-11.00 uur
therapeutisch zwemmen dinsdag en vrijdag van 10.00-11.00 uur
Recreatief zwemmen maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur*
 zaterdag en zondag van 10.00-17.00 uur.
*) tijdens de zwem4daagse sluit het zwembad om 17.30 uur.
open zijn het recreatiebad, wedstrijdbad (binnen) of het buitenbad **.

Zomer vakantiekaart
voor de periode van 15 mei t/m 24 augustus kunt u een 50 baden vakantiekaart aanschaffen
Deze kaart is niet leeftijdsgebonden. De kosten bedragen € 120,-

Zwem4daagse
De zwem4daagse is deze zomer van 11 t/m 15 augustus. Kosten van deelname € 7,50.

Combiregeling
In het zomerseizoen is het mogelijk om tegen inlevering van de kassabon van het dagpasje gratis 
speeltuin De veilige Haven te bezoeken.

Seizoen 2008/2009
vanaf week 34 (18 augustus) is de normale openstelling weer van toepassing. 
Deze week is het recreatiebad nog extra open van maandag t/m vrijdag van 10.00-15.30 uur in 
combinatie met het wedstrijdbad (binnen) of het buitenbad**

**) open bij 20°C of meer (bron weeronline.nl-ijmuiden)
#) exclusief eenmalige aanschafkosten polsband à € 11,- (waarvan € 8,- borg)

Wijkgericht samenwerken 
in Velserbroek
In februari van dit jaar is er aan de inwoners 
van Velserbroek gevraagd aan te geven tegen 
welke problemen zij in de wijk aanliepen en 
welke kansen zij zien voor hun wijk. Een aantal 
bewoners van de wijk heeft toen gezegd een 
actieve rol te willen spelen.  Het is natuurlijk 
wenselijk dat zoveel mogelijk bewoners van 
Velserbroek dit doen.

Workshop
Daarom is het wijkteam op zoek naar ideeën en 
oplossingen voor de genoemde problemen, waarbij 
de inbreng van bewoners van belang is. Inwoners 
van velserbroek zijn daarom van harte welkom op 
dinsdag 20 mei bij de “workshop wijkgericht werken”. 
Hier wordt op een creatieve manier gezocht naar 
oplossingen die mogelijk niet direct voor de hand 
liggen. 

De ideeën worden vervolgens met andere 
organisaties in de wijk gezamenlijk opgepakt. 
enkele problemen die gesignaleerd werden zijn 
jongerenoverlast, vandalisme en hondenpoep

Parkeren in Velserbroek
voor het thema parkeren worden vooral mensen 
uitgenodigd  die  wonen in Hofgeest, maadbuurt, 
Weidbuurt, Pijlkruidbuurt, florarondebuurt, 
springerbuurt en tjotterbuurt.

Aanmelden
De workshop wordt gehouden in de veste aan het 
vestingplein in velserbroek. Aanvang van deze 
avond is 20.00 uur. Heeft u belangstelling voor deze 
avond, meldt u zich dan via elsz@welzijnvelsen.
nl. of via 023-5388830. (antwoordapparaat kan 
ingesproken worden).

Hondenuitlaatplaats 
achter de Scheiberglaan
sinds enige weken is het voor de hondenbezitters 
in de scheiberglaan en omgeving mogelijk om 
via een korte route bij de hondenuitlaatplaats te 
komen. Er is een pad aangelegd tussen de flats, 
ter hoogte van Het lagebos, dat uitkomt op de 
hondenuitlaatplaats. Deze uitlaatplaats begint dus 

aan het eind van het pad, bij het groen/witte bord: 
“hondenlosloopplaats”. om de overlast voor de 
direct omwonenden tot een minimum te beperken 
worden de hondenbezitters verzocht hun honden 
pas op de hondenlosloopplaats los te laten en niet 
op het pad dat naar de uitlaatplaats loopt.

De laatste jaren is gebleken dat bestuurlijke 
regels soms onvoldoende worden gehandhaafd. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om brandpreventie, 
hondenpoep, jeugdoverlast, enz. Met het oog op 
risico’s, zoals de cafébrand in Volendam, is dit 
ongewenst en ontoelaatbaar. 

In de gemeentebegroting van 2008 staat dat er een 
nota integrale handhaving moet komen. Hieraan 
voorafgaand vraagt het college van B&W nu aan de 
gemeenteraad om richtinggevende keuzes te maken. 
Het is namelijk niet mogelijk te intensiveren op alle 
gebieden tegelijk. Centrale vraag is dan ook welke 
onderwerpen bij voorrang aandacht zullen krijgen en 
hoe de handhaving beter en efficiënter kan worden 
georganiseerd. Dit betekent overigens niet dat de 
gemeente de overige onderwerpen links laat liggen. 

Argumenten
Dat de organisatie van de handhaving meer 

aandacht moet krijgen is duidelijk. voordat dit 
gebeurt moet worden aangegeven waar de accenten 
komen te liggen in de komende twee jaar. Deze 
prioriteiten kunnen op basis van objectieve criteria 
worden gesteld zoals veiligheidcijfers,  maar er is ook 
duidelijk een bestuurlijk belang. Daarom wordt aan 
de gemeenteraad gevraagd om accenten te leggen 
waarna het college hiermee aan de slag gaat.

Maatschappelijk draagvlak
De politie heeft aangegeven blij te zijn met deze 
aanzet. Uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat 
ook de bevolking behoefte heeft aan (zichtbare) 
handhaving, ondermeer als het gaat om hondenpoep 
en jeugdoverlast. De brandweer staat in beginsel 
positief tegenover het voorstel. met de milieudienst 
IJmond zijn afspraken gepland om te onderzoeken in 
hoeverre de veiligheidsregels in de haven en op het 
noordzeekanaal (nog) beter gehandhaafd kunnen 
worden.   

Kiezen voor veiligheid
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RAADSPLEIN

Donderdag 22 mei 2008 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad 
weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Sessie 1-1
19.00 - 19.55 uur Frisse wind Velsen-Noord
 Locatie: Raadzaal
Sessie 1-2
20.00 - 21.00 uur Kadernota Parkeerbeleidsplan
 Locatie: Raadzaal
Sessie 2-1
19.00 - 19.55 uur  Gemeenschappelijke regeling De Meergroep; 

modernisering WSW
 Locatie: commissieruimte 1
Sessie 2-2
20.00 - 21.00 uur Jaarrekening 2007 Velsen
 Locatie: commissieruimte 1
Sessie 3-1
19.00 - 19.55 uur Kunst- en Cultuurbeleid
 Locatie: Commissieruimte 2
Sessie 3-2
20.00 - 21.00 uur Algemene Subsidieverordening Velsen 2008
 Locatie: Commissieruimte 2
Sessie 4-1
21.15 – 22.45 uur Jaarrekening 2007 Velsen
 Locatie: Raadszaal

Over agendapunten 1-1 (Frisse wind Velsen-Noord), 2-1 (Gemeenschappe-
lijke regeling De Meergroep), 2-2 (Jaarrekening 2007) en 3-2 (Algemene 
Subsidieverordening Velsen 2008) kan worden ingesproken. Om te kun-
nen inspreken moet u zich uiterlijk woensdag 21 mei a.s. voor 16.00 uur 
melden bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail: griffier@velsen.nl.

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

Raadsvergadering
Aanvang 22.45 uur
Locatie: Raadzaal

Agenda
1R Opening
2R Vaststellen van notulen en besluitenlijst raadsvergadering 10 april 2008
3R Afhandelen lijst van aan de raad gerichte brieven
4R Onderzoek geloofsbrieven en toelating als raadslid van de heer 

C.O. Hindriks en afleggen eed of belofte
5R Jaarrekening 2007 en jaarverslag 2007 van de Milieudienst IJmond
6R Verordening tot wijziging van de Brandbeveiligingsverordening 

gemeente Velsen
7R Intrekken standplaatsenverordening gemeente Velsen 1994
8R (Tijdelijk) onttrekken structureel groen nabij Waterdrieblad 9
9R Financiële verordening art. 212
10RUitgangspunten Grote Buitendijk/Hofgeest
 Sluiting

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de raadsagenda staan, kan schriftelijk een 
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de 
mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie nog vóór de verga-
dering naar de raadsleden doorgestuurd.

De sessies in de Raadzaal en de raadsvergadering zelf worden vanaf 
19.00 uur live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV. De agenda 
en een korte inhoud van sommige agendapunten zijn ook te lezen bij 
Seaport TV op teletekstpagina’s 360 t/m 369.

De raad heeft in zijn vergadering van 10 april 2007 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:
- Vrijgeven gereserveerd budget ten behoeve van realisatie van de 

Westelijke Randweg
- Grenscorrectie Haarlem-Velsen
- Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en wethouders
- WMO uitvoeringsprogramma 2008
- Nota investeren en afschrijven
- Verantwoording fractieondersteuning 2007
- Visie op regionale samenwerking

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl.

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
- de Watermunt gesloten te verklaren voor voertuigen en samenstel-

lingen van voertuigen die met inbegrip van de lading langer zijn dan 
11 meter door middel van het plaatsen van het bord C17.

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.

BEKENDMAKING

De burgemeester van Velsen heeft met inachtneming van de artikelen 
2.3.1.2 en 3.4.1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Velsen, de artikelen 174 en 174a Gemeentewet en de artikelen 2, 3 en 
13b Opiumwet een beleidsregel coffeeshop(s) en illegale verkooppunten 
verdovende middelen gemeente Velsen 2008 vastgesteld.

In deze beleidsregel wordt het bestaand beleid bevestigd dat er op den 
duur slechts ruimte is voor één coffeeshop in de gemeente, te weten aan 
de Snelliusstraat te IJmuiden. Voor de coffeeshop aan de Kanaalstraat 
te IJmuiden geldt een uitsterfconstructie, inhoudende dat, als de huidige 
exploitant de exploitatie van de coffeeshop beëindigt, er geen nieuwe 
exploitatievergunning meer zal worden verleend.

In deze beleidsregel zijn de gedoogcriteria voor vestiging van een coffee-
shop vastgesteld alsmede de sluitingscriteria. Indien zich een van de 
sluitingscriteria voordoet zullen de maatregelen worden getroffen als 
verwoord in een door de burgemeester met het Openbaar Ministerie 
en de regiopolitie Kennemerland gesloten handhavingsarrangement.

In dit handhavingsarrangement zijn tevens de sancties opgenomen ter 
zake van thuisteelt van hennep en verkoop van verdovende middelen 
vanuit illegale verkooppunten.

De beleidsregel treedt op 1 juni 2008 in werking evenals genoemd 
handhavingsarrangement.
Beide documenten liggen 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 
volgen de kapvergunningen verleend:
straat en huisnummer aantal en soort  dagtekening

kapvergunning
Biallosterskilaan 40 1 cedrus 13 mei 2008
Wüstelaan 103 1 linde 13 mei 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-111-2008 Rooswijkweg 215 te Velsen-Noord; het oprichten van een 

bedrijfsgebouw in 2 separate units
BP-112-2008 Jacob Catslaan 10 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een badkamer
BP-113-2008 Harddraverslaan 8 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

vergroten van de 1e verdieping van een woning
BP-114-2008 Harlingenstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van een 

fietsenstalling
BP-115-2008 Litslaan ong. te Santpoort-Zuid; het oprichten van een 

potstal, een paardenstal, een machineberging en een 
mestplaat (t.o. nrs. 19 t/m 33) (BOUWPLAN OMGEZET 
NAAR 1e FASE)

BP-116-2008 Eendrachtsstraat 2 te Velsen-Noord; het veranderen en 
vergroten van een bedrijfsgebouw

BP-117-2008 Van den Vondellaan 100 te Driehuis; het vergroten van 
een fietsenstalling

BP-118-2008 Valeriuslaan 84 te Driehuis; het vernieuwen van een dak-
terras

BP-119-2008 Platbodem 201 te Velserbroek; het veranderen en ver-
groten van een basisschool ‘De Ark’

BP-120-2008 Grahamstraat 285 te IJmuiden; het veranderen en ver-
groten van een terras/balkon

BP-121-2008 Grahamstraat 287 te IJmuiden; het veranderen en ver-
groten van een terras/balkon

BP-122-2008 Willebrordstraat 7 te IJmuiden; het veranderen en ver-
groten van een woning met een dakopbouw

BP-123-2008 Reyndersweg 201 te Velsen-Noord; het plaatsen van 
diverse hekwerken

BP-124-2008 Kanaalstraat 257 te IJmuiden; het plaatsen van een 
brandtrap

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

BOUWAANVRAAG FASE 1

Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-4-2008 Litslaan ong. te Santpoort-Zuid; het oprichten van een 

bedrijfswoning
B1-5-2008 Litslaan ong. te Santpoort-Zuid; het oprichten van een 

potstal, een  paardenstal, een machineberging en een 
mestplaat (t.o. nrs. 19 t/m 33)

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-133-2008 P.C. Hooftlaan 61 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw en een berging
BL-134-2008 Meervlietstraat 129 te Velsen-Zuid; het plaatsen van een 

tuinhuisje
BL-135-2008 Linie 28 te Velserbroek; het legaliseren van een portakabin 

(berging)
BL-136-2008 Stelling 25 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging, 

een houtopslag, een garage en een erfafscheiding
BL-137-2008 Spanjaardsberglaan 26 te Santpoort-Noord; het verande-

ren en vergroten van een woning met een erker
BL-138-2008 Spanjaardsberglaan 24 te Santpoort-Noord; het verande-

ren en vergroten van een woning met een erker
BL-139-2008 Kerkenmaaijerskamp 40 te Velserbroek; het plaatsen van 

een dakkapel (voorgevel)
BL-140-2008 Frans Netscherlaan 33 te Santpoort-Noord; het veranderen 

en vergroten van een garage/berging
BL-141-2008 Stelling 29 te Velsen-Zuid; het legaliseren van 2 bergingen
BL-142-2008 Pijpbloem 6 te Velserbroek; het oprichten van een berging
BL-143-2008 Molenstraat 14 te Santpoort-Noord; het plaatsen van 

een groendrager (achterzijde)
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:
BL-47-2008 Jagtlustlaan 15 te Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 

erfafscheiding (groendrager)
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 16 mei t/m 26 juni 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.

STARTEN VRIJSTELLING (ART. 15)

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht zijnde bestemmings-
planregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van 
een vrijstellingsprocedure. De stukken liggen bij het bureau Vergunningen 
en Uitvoering van 16 t/m 29 mei 2008 ter inzage.
BL-95-2008 Brederoodseweg 87 te Santpoort-Zuid; het veranderen 

en vergroten van een woning met een uitbouw (zijgevel)
BP-50-2008 Esdoornstraat 32 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van de 1e en 2e verdieping van een woning
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken na deze publi-
catie worden ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

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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BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft bouw-
vergunning verleend voor:
BL-13-2008 Hofdijklaan 20 te Driehuis; het veranderen en vergroten 

van een woning met een uitbouw
BL-38-2008 Stelling 39 te Velsen-Zuid; het oprichten van een ber-

ging en het legaliseren van een container
BL-41-2008 Van Maerlantlaan 5 te Driehuis; het veranderen en ver-

groten van een woning met een uitbouw
BL-49-2008 Edisonstraat 40 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 

van een berging met een aanbouw en een overkapping
BL-62-2008 Wijkerstraatweg 160A te Velsen-Noord; het veranderen 

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

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

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

de achtergevel van een woning
BL-96-2008 Stelling 45 te Velsen-Zuid; het oprichten van een berging
BL-99-2008 Harddraverslaan 20 te Santpoort-Zuid; het veranderen en 

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

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-106-2008 Johanna Westerdijkstraat 19 te Velserbroek; het plaatsen 
van een dakkapel (achterzijde)

BL-107-2008 Hoofdstraat 109 te Santpoort-Noord; het vergroten van 
een erker (voorzijde)

BL-110-2008 Marowijnestraat 11 te Santpoort-Noord; het gewijzigd uit-
voeren van BP-337-2005 (het veranderen en vergroten van 
een woning (2 dakkapellen en erker), het veranderen van een 
garage in kantoor en het oprichten van een garage/berging)

BL-111-2008 Paramaribostraat 72 te Santpoort-Noord; het veranderen 
en vergroten van een woning met een erker

BL-112-2008 Linie 19 te Velserbroek; het legaliseren van een berging/
houtopslag

BP-302-2007 Canopusplein 3A, 5, 6 en 7 te IJmuiden; het plaatsen van 
2 opstelplaatsen voor winkelwagentjes

BP-360-2007 Grote Hout- of Koningsweg 179 te Velsen-Noord; het 
veranderen van een woning (indeling en bestemming)

BP-363-2007 Driehuizerkerkweg 48A en 48B te Driehuis; het veranderen 
van een bovenwoning in 2 appartementen

BP-4-2008 Linie 15 te Velserbroek; het legaliseren van een schuur/
berging

BP-17-2008 Kastanjestraat 29 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een dakopbouw

BP-26-2008 Schoutenstraat 11 te IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning  met een uitbouw (zij- en achtergevel)

BP-32-2008 Willem de Zwijgerlaan 40 te Santpoort-Zuid; het vergroten 
van een woning d.m.v. een kelder

BP-33-2008 Wulverderlaan 3 te Santpoort-Noord; het oprichten van 
een ketenpark en een bouwbord (tijdelijk)

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

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-47-2008 Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het verwijderen van 

asbesthoudende componenten bij Kooksfabriek 1 (2F-19)
SL-48-2008 De Noostraat 91 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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BetaalkaBaal
let OP! Voor elke letter, cijfer of leesteken 1 vakje gebruiken 
en tussen elk woord 1 blanco vakje.

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

01 regel  5.00

02 regels  5.00

03 regels  5.00

04 regels  6.00

05 regels  7.00

06 regels  8.00

07 regels  9.00

08 regels 10.00

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en uitsluitend inleveren bij:

Weekblad de Hofgeest | de Jutter
Zeeweg 189-191 - 1971 HB IJmuiden

Voor een betaalkabaaltje komen in aanmerking kabalen van 500,- en meer. 
En o.a.:
- verkoop van auto's/caravans/boten/motoren/enz.
- verkoop van computer/accessoirres
- aanbod van werk: tuin/stratenmaker/enz.
- aanbod van cursussen
- woningruimte gevraagd/aangeboden
- alle andere artikelen welke niet in aanmerking komen voor de gratis kabaaltjes
- uitsluitend bestemd voor particulieren

- Moet uiterlijk dinsdag om 12.00 uur binnen zijn.
- Uitsluitend contante betalen.
- De uitgever is niet verantwoordelijk voor zetfouten 
- door slecht of onduidelijk handschrift.

8/9

* Afvoer van sloophout en di-
versen vanaf 40 euro per 
kuub. Te: 0251-247217
* Gevraagd:
Wordt gratis bij u opgehaald: 
tv, video, stereotoren, dvd, 
lp, cd, gsm. Defect geen be-
zwaar. Tel: 06-17484847
Te koop:
Mooi divankleed 30er ja-
ren afm. 130 x 260 i.z.g.st. ou-
de kleuren goed onderhou-
den 65,-. Tel: 023-5365300
Te koop:
Nieuw zonnescherm, bronsbr. 
gecoat + gasveren + slinger, kl. 
br/oranje strepen, br. 180 uitval 
72 cm 150,-. Tel: 023-5361717
Verloren:
Bril in rode etui, omgeving Ra-
darstraat/Rijnstraat IJmui-
den. Tel: 0255-520831
Te koop:
Walt Disney boekjes 50 cent 
per stuk, Donald 70er jaren 50 
cent per stuk, puzzels 25 cent 
per stuk. Tel: 023-5396322
Te koop:
Packard Bell pc met moni-
tor, toetsenbord 2 boxen, 
dvd-rom, dvd r/rw, goed 
werkend met Windows XP 
50,-. Tel: 023-5376876
Te koop:
Dames opoefiets, nw. bin-
nen- en buitenbanden. Vr. 
pr. 65,-. Tel: 0255-530314
Te koop:
Mountainbike 100,-, gloed-
nieuw, 26” of ruilen voor 
dames stadsfies/oma-
fiets.Tel: 0255-511680
Gevonden: 
Tasje van Hunkemöller met in-
houd. Tel: 023-8905098
Te koop:
Kinder wandelwagen 
50,-. Tel; 025-510024

* Schoonheidssalon
Het Rozenbos voor een 
zachte gezonde huid, sa-
men met u en Deynique be-
reiken we dat. Graaf Flo-
rislaan 25 in Beverwijk. 
Tel: 0251-214490
Te koop:
Porta Potti 10,-, Twinny Load 
25,-, caravan buitenspie-
gels 5,-. Tel: 02-5376144
Te koop:
Sprookjes verkleedkleding 
voor volw. willen het graag 
van u lenen voor Dorpsfeest 
Driehuis. Tel: 0255-514820
Te koop:
Wasdroge met luchtafvoer-
slang 35,-, 2 mooie Lagosti-
na pannen 1 x 22 en 1 zx 23 
cm, 10,- geschikt voor gas en 
elektra. Tel: 0255-531932
Te koop:
Maxi cosi 8,-, d. bl. oetenzak 8,-, 
samen 15,-, i.g.st. 0251-654482
Te koop:
Boxkleed, o.a. rood/groen 
met speelatributen 6,-. Bad-
cape met aankleedhoes voor 
aankl. kussen met eend op-
druk 5,-. Tel: 0251-671274
Te koop:
Blauw/zwarte Tefa water-
bestendige sandalen, wreef 
en hiel verstelbaar, mt. 29 
15,-. Tel; 0255-525389
Te koop:
Geloogd grenen tv-kast met 
deurtjes 25,-. Tel: 023-5390335
Te koop:
Printer Epson Stylus C42UX 
m. software, vrijwel nw. 
12,-. Tel: 023-5385428
Te koop:
Notenhouten wandkast  met vi-
trine en verlichting l. 266 x h. 
199  d. 56. vr. pr. 225,-. Vogel-
kooi 10,-. Tel: 0255-511580

Historische maquettes
in Bibliotheek Velsen
IJmuiden - Vanaf 22 mei zijn er in 
de Bibliotheek van IJmuiden een 
tiental historische maquettes te 
zien. Het zijn bijzondere maquettes 
op schaal gemaakt. 
Van de Gemeente wordt de ma-
quette van het Stadhuis van Du-
dok geleend en tentoongesteld. Jan 
Morren, groot kenner van de histo-
rie en een verdienstelijk maquette-
bouwer, heeft reproducties gemaakt 
van Velseroog, Huis te Spijk, Velse-
rend, Spaarneberg en een histori-
sche boerderij uit de bronstijd. De 
archeologische werkgroep Velsen 
heeft tijdelijk het Poortgebouw Fort 
Flevonum en ‘De Friese opstand” af-
gestaan. Ook zullen een aantal fles-
senscheepjes van het IJmuider Zee- 
en Havenmuseum worden getoond. 
Van de Stichting Industrieel Erfgoed 
Hoogovens tenslotte wordt tentoon-
gesteld een ‘echte’ straalbehande-
lingsinstallatie. Allemaal beziens-
waardigheden, die gedurende twee 
weken in de Bibliotheek tijdens de 
openingsuren zijn te bekijken. Aan-
leiding voor deze tentoonstelling is 
de opening van Toen op zaterdag 
24 mei. 
Toen is een speciaal ingerichte nieu-

we afdeling van de Bibliotheek Vel-
sen naast het leescafé. Dit historisch 
informatiepunt bevat alle informatie 
over de geschiedenis van de ver-
schillende kernen van de gemeen-
te Velsen, boeken en ander mate-
riaal voor stamboomonderzoek, er 
worden permanent historische films 
en beelden vertoond over 15 histori-
sche gebeurtenissen, men kan met 
elkaar converseren enzovoort. 
Samengewerkt wordt met het 
Noord-Hollands Archief (waar de 
oude archieven van de Gemeente 
Velsen zich bevinden) en alle erf-
goedinstellingen, zoals musea, his-
torische verenigingen en de Neder-
landse Genealogische Vereniging 
afdeling Kennemerland. Ter gele-
genheid van de opening wordt op 
die 24ste een grote Historische In-
formatiemarkt georganiseerd in de 
Bibliotheek waarop 13 verenigingen 
en instellingen, die zich met de his-
torie van Velsen bezighouden ,zich 
uitgebreid presenteren. 
De hele dag zijn er activiteiten, 
waaronder een tiental minilezingen 
over interessante onderwerpen. In 
de week daarna worden ook nog tal 
van activiteiten georganiseerd.

Femke de Graaf en Marina Besselink

In ‘t Mosterdzaadje
Muziek die vraagt om overgave
Santpoort-Noord - Op vrijdag 16 
mei om 20.15 uur zijn de zangeres 
Marina Besselink en de pianiste 
Femke de Graaf te gast in ’t Mos-
terdzaadje. Hun programma is rond-
om Clara Schumann samengesteld. 
Liederen van Clara Schumann,  
Brahms, Schubert en Tsjaikovsky. 
Pianosolo “Die Loreley” van Liszt.
Marina Besselink komt uit de the-
aterwereld, is tekstschrijfster en re-
gisseuse. Vorig jaar studeerde zij af 
aan de Schumann academie waar 
zij zich toelegde op de klassieke 
zang. Momenteel is zij een voor-
stelling aan het maken over het le-
ven van Clara Schumann en Fanny 
Mendelssohn. De vrouwen in de 
schaduw van…Deze productie gaat 
ze samen met Femke de Graaf doen, 
de pianiste die haar ook op het eind-
examen begeleidde.  
In ’t Mosterdzaadje is alvast iets 
te horen over het leven van Clara 
Schumann, haar vriendschap met 
Brahms en de rivaliteit met Liszt op 
het gebied van het pianospel. Een 

statisch zangrecital zal het zeker 
niet worden. 

‘Kunst is het sublimeren van het le-
ven. Een ervaring wordt tekst, een 
tekst wordt muziek, muziek wordt 
beeld…’ Voor de lyrische bariton 
Frank Hermans en de pianist Frans 
van Tuyl vormen deze woorden het 
uitgangspunt bij het samenstellen 
van programma’s. Op zondag 18 
mei om 15.00 uur wordt in ’t Mos-
terdzaadje het programma Debus-
sy, Fauré en Poulenc gepresenteerd. 
Nog niet met de bijbehorende beel-
den, maar die kunnen zelf gemaakt 
worden. 
Het programma is één geheel en 
wordt zonder pauze uitgevoerd.
Er zal een programmaboekje te 
koop zijn, net zoals de cd in het 
kunstboekje.

‘t Mosterdzaadje bevindt zich aan 
de Kerkweg 29. Toegang is gratis, 
een bijdrage aan de onkosten wen-
selijk.

Stadsschouwburg Velsen
Claudia de Breij met ‘iClaudia’
Velsen - Claudia de Breij wil voor 
de virtuele wereld definitief belang-
rijker wordt dan de echte, nog één 
keer met haar publiek meemaken 
hoe dat ook alweer was, vroeger. 
‘iClaudia’, donderdag 22 mei (20.15 
uur), een programma over de vir-
tuele wereld, veel dagelijks gefake 
en gekoesterde levensechte gevoe-
lens. 

Als het al zo leuk is om mensen te 
ontmoeten op MySpace, een baan 
te hebben op Second Life en virtu-
ele seks via xxx.com, stel je dan eens 
voor hoe het zou zijn om écht men-
sen te ontmoeten! Echte mensen in 
het theater die allemaal kijken naar 
een echt iemand op het toneel. En 
dat er dan ook nog echt dingen ge-
beuren.

Claudia de Breij werd onlangs op-
nieuw uitgeroepen tot de beste ra-
diovrouw van het land. Het grote 
publiek kent haar van ‘De Wereld 
Draait Door’ en haar eigen televisie-
show ‘Thank God It’s Friday’. 
Maar ook in het theater staat zij 
haar mannetje. Met smeuïge rock-
liedjes, alerte conferences en ab-
surde grappen neemt zij het publiek 
mee haar wereld in. En met succes, 
het Algemeen Dagblad concludeer-
de zo: ,,Claudia de Breij niet virtueel 
maar virtuoos. ‘iClaudia’ is een pro-
gramma dat uit louter hoogtepunten 
bestaat.” Prijs: 21,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. CJP 2 
euro korting.
Informatie: Stadsschouwburg Vel-
sen, telefoon 0255-515789 of reser-
veer via www.stadsschouwburgvel-

27ste VanDeldenMode
straatvoetbaltoernooi
IJmuiden - Zaterdag 24 mei wordt 
de 27ste VanDeldenMode straat-
voetbaltoernooi op Plein 1945 ge-
houden Het toernooi duurt van 
09.30 tot 18.00 uur. Het plein zal 
worden omgetoverd tot een ware 
voetbalarena waar acht ploegen: 
StormvogelsTelstar, DWS, SVIJ, VSV, 
de Zouaven, Bloemendaal, IJmuiden 
en Velsen zullen strijden om de be-
faamde eerste plek en roem op de 

jaarlijks terugkerend sportieve toer-
nooi. Waar al diverse bekende voet-
ballers zoals Richard Witsche en 
Giovanni van Bronckhorst hun kwa-
liteiten hebben kunnen vertonen is 
het nu aan deze jongens en meis-
jes de beurt.
Hou deze dag vrij in de agenda en 
moedige de club aan. De toegang is 
uiteraard gratis en iedereen is van 
harte welkom.
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Haarlemse schip ws Koophandel. 
Het schip ligt van 11.00 tot 16.30 uur 
in de Haarlemse binnenstad. Toe-
gangskaarten à 5,- zijn aan boord 
vanaf 11.30 uur verkrijgbaar. Voor-
stelling begint om 14.30 uur.
Open dag op historische mijnenve-
ger Hr. Ms. M809 ‘Naaldwijk’ PW8-
0. Ligplaats het Spaarne, Zaanen-
straat en Jan Gijzenkade. Van 13.00 
tot 17.00 uur.
Concert Barocco Locco speelt 
muziek uit de 17e eeuw, Fans Hals-
museum, Groot Heiligland Haarlem. 
Aanvang 15.30 uur met een korte 
lezing. Om circa 17.00 uur volgt het 
concert en de presentatie van de cd 
‘Sperens Vreuchden-Bron, Haarlem-
se muziek uit de Gouden Eeuw.
Toneelschuur Haarlem: 18.30 uur: 
Vrede en Oorlog. 20.00 uur: Alaba-
ma Chrome. Première.
Stadsschouwburg Velsen: Kol-
dercabaret met Ernesto, Marcellino 
& Wilfried Finkers, 20.15 uur.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Room eleven + 
Katia Truijen (uitverkocht). Beide za-
len: Van 23.00 tot 04.00 uur: Retro 
Deluxe Supersize. Toegang 9,- van-
af 18 jaar. Café: Lucero en The Hype 
draait. 22.00 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Galli Dance, ‘Mirage af-
scheidsvoorstelling van Itzik Galili’. 
Aanvang 20.30 uur.
2Generations in SnowPlanet. Aan-
vang 21.00 uur. Toegang 22,50.

Zondag 18 mei
 

Klaverjasmarathon bij Otte Ver-
huur, Bik en Arnoldkade 7 IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur.
Gildewandeling met Herman 
Groeneveld, hij vertelt over de his-
torische panden aan de Jansweg, 
Jansstraat, Parklaan, Nieuw Gracht 
en de Beijnenbuurt. Vertrek station 
kaartjeshal om 10.00 uur. Aanmel-
den via 06-16410803. Kosten 2,50.
Open 7 x 7 voetbalfestijn, Sport-
park Zeewijk, 10.30 tot 14.30 uur.
Radiozendamateurs houden open 
dagen. Het NVRA-gebouw is ge-
opend vanaf 10.30 tot 17.00 uur.
Open dag Westbroekplas in recre-
atieschap Spaarnwoude, 12.00 tot 
17.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 14.00/19.00: 
I’m Not There. 14.15: 4 Maanden, 3 
weken en 2 dagen. 16.30/19.15: Pa-
ris. 16.45/21.45: The Darjeeling Limi-
ted. 22.00: Paranoid Park.
Optreden Grace Darling in De 
Stompe Toren Spaarnwoude. Aan-
vang 14.00 uur.
Schots medium in Nicky’s Place, 
Van Oosten de Bruynstraat 60. Aan-
vang 14.15 uur. Toegang 15,-.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Other Boleyn 
Girl’. Aanvang 14.30 uur.
Optreden De Vroolijcke Noot in 
Zorgcentrum Schalkweide, Floris 
van Adrichemlaan 15 Haarlem. Van 
14.30 tot 16.30 uur.
Liederenrecital in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Concert Barocco Locco speelt 
muziek uit de 17e eeuw om 15.00 
uur in de Waalsekerk, Begijnhof in 
Haarlem.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: 5 jaar Bluestrain FM. Aan-
vang 17.00 uur. Toegang gratis.
Van Lent Band in de Café De Hal-
ve Maan, Haelingerweg Santpoort-
Noord. Aanvang 17.00 uur.
Salsamotion in strandpaviljoen 
Mango’s Beachbar, blv. Barnaart 15 
Zandvoort. 18.00 tot 23.00 uur. 
Stilte voor de week begint. Wan-
deling start om 19.00 uur bij ingang 
Duin en Kruidberg in Santpoort-
Noord t.h.v. nr, 74. Kosten 2,50, 1,50 
kinderen/65+. Aanmelden www.
npzk.nl of 023-5411129.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: Keith Caputo. 
21.00 uur. Toegang 15,-. Café: Hills. 
Aanvang 21.30 uur.

Maandag 19 mei

Inschrijving Avondvierdaagse 
Velsen-Noord van start. Elke werk-
dag van 09.00 tot 17.30 uur kunt u bij 
de receptie van de Mel terecht, Wij-
kermeerweg 1 Velsen-Noord.
Inloopochtend Posttraumatische 
Dystrofie, Kennemer Gasthuis loca-
tie Zuid, Boerhaavelaan 22 Haarlem. 
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Hartezorg, vereniging van hartpa-
tiënten regio Amsterdam organi-
seert een inloopspreekuur van 10.30 
tot 11.30 uur in Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort, centrale hal van het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.
Visio-inloopspreekuur in Stads-
bibliotheek Haarlem. Van 13.30 tot 
16.30 uur.
Postzegelveiling in de zaal van de 
Adelbertuskerk, Sparrenstraat 46 
IJmuiden. Vanaf 19.00 uur kunt u de 
kavels bezichtigen, de veiling begint 
circa 20.30 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: I’m Not 
There. 19.15: Dam Street MovieZo-
ne. 21.15: Paranoid Park. 21.45: The 
Darjeeling Limited.
Stadsschouwburg Velsen: Brigit-
te Kaandorp met ‘Zó’. Voorstelling is 
inmiddels uitverkocht.

Dinsdag 20 mei

Open avond bij SVIJ in IJmuiden. 
Van 19.00 tot 21.00 uur.
Filmschuur Haarlem: 19.00: I’m Not 

There. 19.15: Paris. 21.45: The Darj-
eeling Limited. 22.00 Paranoid Park.
Workshop pijnbestrijding bij Nic-
ky’s Place, van Oosten de Bruyn-
straat. Van 19.00 tot 22.00 uur. Aan-
melden: 06-41041509.
Informatieavond alcoholverslaving 
Brijder Verslavingzorg, Spaarne 106 
Haarlem, 19.30-22.00 uur.
Excursie Stadskweektuin; ‘Exoten 
in de tuin’. Wandeling start 19.30 uur 
in de Stadskweektuin, Kleverlaan 9 
Haarlem. Deelname 2,50. Aanmel-
den niet nodig.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Camino.
Stadsschouwburg Velsen: Hold 
Tight 70’s sing-along show. Aan-
vang 20.15 uur.
Stadsorgelconcert met Jos van der 
Kooy, en cd-presentatie ‘Haarlemse 
componisten’.  Grote of St Bavokerk, 
Oude Groenmarkt in Haarlem. Aan-
vang 20.15 uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Advendo speelt ‘Mussen 
en Zwanen II’. Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 21 mei 

Inloopochtend vrouwen met borst-
kanker KG loc. Noord, 10.00-11.30.
Filmschuur Haarlem: 14.30: 
4 Maanden, 3 weken en 2 da-
gen. 15.30/19.00: I’m Not There. 
16.45/19.15: Paris. 21.45: The Darj-
eeling Limited. 22.00 Paranoid Park.
Jeugdclinic bij Kinheim van 15.45 
tot 18.30 uur op het terrein van het 
Badmintonpad in Haarlem. 
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Spelen met Vuur.
Stadsschouwburg Velsen: Kees 
Torn, Onno Innemee en Mike Bod-
dé. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Advendo speelt ‘Mussen 
en Zwanen II’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: Café: 
Subbacultcha! presenteert The In-
telligence. Aanvang 21.00 uur. 

Donderdag 15 mei

Expostitie Margry Dernison en Ma-
riten Hersman in woon- en zorg-
centrum De Moerberg, Zuiderkruis-
straat 74 IJmuiden. Expositie duurt 
tot en met 27 juni.
Toneelschuur Haarlem: 18.30 uur: 
Vrede & Oorlog. 20.00 uur: Alabama 
Chrome try-out.
Filmschuur Haarlem: 19.00: I’m Not 
There. 19.15: Paris première. 21.45: 
The Darjeeling Limited. 22.00: Para-
noid Park.
Informatieavond sportverenigin-
gen Combinatiefuncties in de Sport. 
Kantoor SportSupport, Gen. Spoor-
laan 2 Haarlem-Noord, 20.00 uur.
Nachtegalen in het Reinaldapark. 
Vertek 20.00 uur van parkeerplaats 
Zomervaart/Prins Bernhardlaan in 
Haarlem. Aanmelden niet nodig. 
Deelname is gratis.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: 
Dommelsch zaal: H.I.T. Finale dans/
kleinkunst, 20.00. Toegang 8,-. Café: 
Roommate, 21.00 uur, gratis.
Witte Theater, Kanaalstraatm257 
IJmuiden: Theatergroep Aluin speelt 
‘Hotel Midlife’. Aanvang 20.30 uur.
Vleermuizen spotten op Land-
goed Elswout. 21.45 Uur vezamelen 
op Landgoed Elswout, Elswoutslaan 
in Overveen. Kosten 2,50, kinde-
ren/65+ 1,50. Tijdig aanmelden via 
www.npzk.nl of 023-5411129.

Vrijdag 16 mei

Filmschuur Haarlem: 16.30: 4 
Maanden, 3 weken en 2 dagen. 
16.45/21.45: The Darjeeling Limited. 
19.00: I’m Not There. 19.15: Paris. 
22.00: Paranoid Park.
Toneelschuur Haarlem: 18.30 uur: 
Vrede en Oorlog. 20.00 uur: Alaba-
ma Chrome. Try-out.
Leerlingen van basisschool De 
Vuurtoren spelen 1001 Nacht in 
Stadsschouwburg Velsen. Locatie 
Koningsplein om 17.00 uur. Loca-
tie Heerenduinweg om 19.30 uur. 
Kaartjes kosten 2,50 euro.
Swingsteesjun House & Dance 
Party. Station Haarlem, Wachtkamer 
2e klasse, Perron 3a in Haarlem. Van 
20.00 tot 01.00 uur. Toegang 9,- tot 
21.00 uur, daarna 11 euro.
Marina Besselink en Femke de 
Graaf in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord, 20.15 uur. Bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Hillegersbergs Mannenkoor en 
Zang & Vriendschap in de Paters-
kerk, Nieuwe Groenmarkt in Haar-
lem. Aanvang 20.15 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘The Other Boleyn 
Girl’, 20.30 uur. Na de film de Frifra-
ries terug naar af. 22.30 uur.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: Dom-
melsch zaal: Sticks & Rico. Aan-
vang 20.30 uur. Toegang 12,50. Klei-
ne zaal: Hit Me TV + Ruby Q. 20.30 
uur. Toegang 8,-. Van 23.00 tot 04.00 
uur Rocketfuel!. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Café: Neonbelle en Haak & 
Bootz. 21.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 17 mei

Rommelmarkt Plein 1945 in IJmui-
den van 09.00 tot 16.00 uur.
Bazaar in de Stadskerk IJmuiden, 
Gijzenveltplantsoen 32/hoek Dol-
fijnstraat. Van 10.00 tot 12.30 uur.
Open dag jeugd bij Waterloo in 
Driehuis.
Mossenexcursie in de duinen van 
Velsen. Verzamelen op 10.00 uur bij 
eindpunt van buslijn 75, 82 en 83 
IJmuiderstrand. 
Kledinginzamelingsactie, Maria-
kerk, Rijksstraatweg 355 Haarlem-
Noord. Van 10.00 tot 13.00 uur.
Voorjaarswandeling IVN Zuid-
Kennemerland. Vertrek 10.00 uur 
ingang Panneland in Vogelenzang. 
Aanmelden niet nodig, gratis.
Priesterwijding in de Kathedra-
le Basiliek, Sint Bavo, Leidsevaart 
Haarlem. Aanvang 10.30 uur.
Radiozendamateurs houden open 
dagen. Het NVRA-gebouw is ge-
opend vanaf 10.30 tot 17.00 uur.
Open dag Kunstencentrum Velsen, 
Troelstraweg 20 IJmuiden. Van 11.00 
tot 15.00 uur.
Koffieconcert in het Soli-muziek-
centrum van de IJmuider Harmonie, 
Nortada en Muziekverenging Soli. 
Aanvang 12.00 uur.
Bridgedrive in Fablo Tennishal, 
Marcelisvaartpad 11 Haarlem. Aan-
vang 13.00 uur. 
Fietsexcursie Opgraving Olmen. 
Vertrek 14.00 uur bij duincentrum 
De Zandwaaier in Overveen. Kosten 
2,50, 1,50 65+. Aanmelden verplicht 
via 023-5411129 of www.npzk.nl.
Filmschuur Haarlem: 14.00: The 
Darjeeling Limited. 14.15/19.15: 
Paris. 16.15/21.15: I’m Not There. 
17.00/22.00: Paranoid Park. 19.00: 
Shorts! Tour.
Poppenkastvoorstelling op het 

Donderdag 22 mei

Historische maquettes te zien 
in bibliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden
Groot Peanutbal evenement op 
sportpark de Elta. Dertien Velsense 
basisscholen zullen actief zijn. Aan-
vang 09.00 uur.
Moedercentrum Noor organiseert 
een voorlichtingsbijeenkomst van 
09.15 tot 11.30 uur. Thema: ‘veilig-
heid in en om de woning’. Generaal 
Spoorlaan 2 Haarlem.
Inloopochtend voor kankerpa-
tiënten in het Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Gildewandeling. Jan van Noort 
vertrekt vanaf het Station via de Bol-
werken richting Kleverpark en Sant-
porterplein, onderweg vertelt hij u 
van alles over de geschiedenis. Kos-
ten 2,50. Vertrek station kaartjeshal 
14.00 uur. Aanmelden noodzakelijk 
via 06-16410803.
Filmschuur Haarlem: 18.45: The 
Banishment. 19.00: Paris. 21.30: I’m 
Not There. 21.45: Lars and the real 
girl.
Informatieavond ‘Waar loopt men 
als slechthorende’ in het Broeder-
huis, Nagtzaamplein 67 Haarlem. 
Aanvang 19.30 uur.
Toneelschuur Haarlem: 20.00 uur: 
Spelen met Vuur.
Stadsschouwburg Velsen: Clau-
dia de Breij in ‘iClaudia’. Aanvang 
20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Cameretten, finaletoer-
nee. Aanvang 20.30 uur.
Laat in de duinen. Excursie ver-
tekt om 20.30 uur vanaf de voordeur 
van duincentrum De Zandwaaier in 
Overveen. Aanmelden verplicht via 
www.npzk.nl of 023-5411129.
Patronaat, Zijlweg 2 Haarlem: Klei-
ne zaal: Timesbold en Sleepingdog. 
20.30 uur. Toegang 10,-. Café: Sub-
bacultcha! presenteert Valgeir Si-
gurdsson. 23.00 uur. Toegang gratis.

Van Velsen naar Haarlem
Velsen/Haarlem - Na 22 jaar bij de brandweer Velsen te hebben gezeten 
nam bevelvoerder Cees Visser afgelopen vrijdag afscheid van zijn collega’s 
om naar de brandweer Haarlem te gaan als ploegchef. Door middel van een 
nacontrole bij een autobrand werd Visser naar het HFC Haarlem terrein ge-
lokt om daar te worden ‘overgedragen’ aan de brandweer van Haarlem. Na 
het afscheid vertrok Visser (links op de door Michel van Bergen gemaakte 
foto) mee naar de kazerne van Haarlem.

Tijdens de open dag is van alles te doen

Open dag Westbroekplas: 
de zomer kan beginnen
Velserbroek- Op 18 mei organise-
ren Recreatieschap Spaarnwoude 
en de horecaondernemer van Villa 
Westend een open dag op de West-
broekplas, de recreatieplas in het 
recreatiegebied Spaarnwoude, in de 
driehoek Haarlem-Noord, Spaarn-
dam en Velserbroek. 
De open dag wordt georganiseerd 
in verband met de grote opknap-
beurt die de plas heeft ondergaan 
en luidt meteen de zomer in.  De re-
creatiestranden zijn flink uitgebreid, 
er zijn leuke nieuwe speeltoestellen 
op de stranden geplaatst, de par-
keerplaatsen en fietsenstallingen 
zijn opgeknapt, en er zijn nieuwe 
bomen en struiken geplaatst.
De opknapbeurt is mede mogelijk 
gemaakt door een extra financiële 
bijdrage van de provincie Noord-
Holland. 
Het recreatieschap en de nieu-
we horecaondernemer willen de 

vernieuwde Westbroekplas en de 
komst van Villa Westend, de nieu-
we horecalocatie aan de plas, laten 
ontdekken door het publiek. 
Daarom worden er vanaf 12.00 uur 
afwisselende activiteiten georga-
niseerd. Zo is er beach volleybal-
len, discgolfen, boogschieten, zijn 
er segway’s en worden er compe-
titiewedstrijden draken boot varen 
georganiseerd. Kortom een werve-
lend spectakel op het strand en op 
het water. Speciaal voor deze mid-
dag is er een mooie fietsroute door 
het mooie recreatiegebied uitge-
zet. Aan de eerste 2.000 bezoekers 
wordt een frisbee uitgedeeld. Ieder-
een is van harte welkom. De open 
dag duurt tot 17.00 uur.
De Westbroekplas is bereikbaar van-
uit Haarlem-Noord via de Vergier-
deweg, Slaperdijkweg en de Dam-
mersweg, vanuit de Velserbroek op 
de fiets via de Galle Promenade.

Laat in het duin
Santpoort-Noord - Op donderdag 
22 mei om 20.30 uur neemt de bos-
wachter u mee voor een avondex-
cursie in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Beleef de stilte en 
maak kans op een verrassende ont-
moeting met de nachtdieren van de 
Kennemerduinen. Tijdens deze tocht 
zult u ook ontdekken dat het zelden 
echt donker is in het duin. Doe ste-
vige schoenen aan en kleding die 
niet kraakt! 
De wandeltocht op donderdag 22 

mei duurt ongeveer twee uur. Verza-
melen om 20.30 uur bij de voordeur 
van Duincentrum De Zandwaaier 
aan de Zeeweg in Overveen. 

Verplicht aanmelden bij het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland www.
npzk.nl of telefonisch 023-5411129 
(niet op maandag). De kosten: 2,50 
per volwassene en 1,50 voor 65+. 
Als u met de auto komt, kunt u deze 
parkeren op het terrein bij De Zand-
waaier

w w w.vink vloeren.nl
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Feestelijke opening 
vernieuwde golfbaan
Spaarnwoude - Televisiepresenta-
tor Tim Immers en sportwethouder 
Baerveldt van de gemeente Velsen 
hebben zaterdagmiddag de ver-
nieuwde golfbaan in Spaarnwoude 
geopend. 

De golfbaan heeft een complete 
metamorfose ondergaan. De shop 
is totaal vernieuwd, waarbij de re-
ceptie is geïntegreerd. Daarnaast 
heeft de brasserie een nieuw en ei-
gentijds karakter gekregen.

Zwemwater Noord-Holland 
van goede kwaliteit
Regio - Actuele zwemwaterinfor-
matie op internet, teletekst en in de 
Noord-Hollandse zwemwaterfolder 
De provincie Noord-Holland houdt 
de komende maanden de zwemwa-
terkwaliteit en veiligheid bij officië-
le zwemgelegenheden in de gaten. 
Uit onderzoek van de provincie blijkt 
dat de zwemwaterkwaliteit op nage-
noeg alle officiële zwemgelegenhe-
den van goede kwaliteit is.
Op één plek (Kinselmeer, oostelijk 
van Amsterdam-Noord/Durgerdam) 
blijkt de kwaliteit van onvoldoende 
niveau. Daarom heeft de provin-
cie hier een zwemverbod ingesteld. 
Noord-Holland is een provincie met 
veel zwemwater, variërend van de 
stranden langs de Noordzee tot aan 
zwemgelegenheden in recreatiege-
bieden en andere binnenwateren.
De waterkwaliteitsbeheerders con-
troleren gedurende het zwemwa-
terseizoen (1 mei tot 1 oktober) één 
keer per twee weken de kwaliteit 
van het zwemwater op de officiële 
zwemlocaties. Er wordt onder meer 
gekeken naar de aanwezigheid van 
bacteriën, die maag-/darmstoornis-
sen kunnen veroorzaken, maar ook 
naar de aanwezigheid van blauwalg, 
botulisme en zwemmersjeuk. De 
provincie toetst de waterkwaliteit 
aan de wettelijke normen en con-
troleert de veiligheid, zoals aanwe-
zigheid van drijflijnen, hygiëne en de 
aanwezigheid van prullenbakken.
Via www.noord-holland.nl kan ie-
dereen gemakkelijk en snel actuele 
informatie over de kwaliteit en vei-
ligheid van de gecontroleerde offi-
ciële zwemgelegenheden in Noord-

Holland raadplegen. Op de site staat 
een overzichtskaart met alle gecon-
troleerde zwemgelegenheden. Met 
één klik op de kaart beschikt de be-
zoeker over actuele informatie over 
de waterkwaliteit en de voorzienin-
gen van de betreffende zwemlo-
catie, zoals de bereikbaarheid per 
openbaar vervoer, de aanwezig-
heid van horecagelegenheden en of 
honden zijn toegestaan. Ook kun-
nen bezoekers zich abonneren op 
een gratis RSS-feed. Hiermee wor-
den zij actief op de hoogte gehou-
den van actuele meldingen. Ook de 
gratis Zwemwatertelefoon (0800 - 
99 86 734) en NOS teletekstpagina 
725 bieden actuele informatie over 
de kwaliteit van het zwemwater. Bij 
de Zwemwatertelefoon kan men 
ook terecht met klachten of meldin-
gen over zwemwater. 
Via de website en de Zwemwaterte-
lefoon kunt u de folder ‘Veilig Zwem-
men 2008’ opvragen. Hierin staat in-
formatie over de officiële zwemge-
legenheden, het voorzieningenni-
veau, de kenmerken van schadelijke 
bacteriën en wat een zwemmer kan 
doen bij gevaarlijke situaties, zoals 
onderkoeling of kramp. De tweeta-
lige (Nederlands en Duits) brochure 
ligt ook bij onder andere gemeen-
tehuizen, bibliotheken en de plaat-
selijke VVV. 
De folder ‘Veilig Zwemmen 2008’ 
is op vrijdag 9 mei op het strand 
van Recreatiegebied Toolenburg 
in Hoofddorp door de Provincia-
le Inspecteurs Zwemgelegenheden 
overhandigd aan watergedeputeer-
de Kruisinga. 

‘Mirage’ in Witte Theater
IJmuiden - De coproductie met 
Grand Theatre Groningen vormt de 
laatste Nederlandse tournee van het 
gezelschap onder de artistieke lei-
ding van Itzik Galili. 
Ter afsluiting van een opmerkelijke 
periode uit de Nederlandse dans-
geschiedenis selecteerde Itzik Galili 
enkele choreografieën die belangrij-
ke momenten in zijn carrière marke-
ren. ‘Mirage’ is een intiem program-
ma dat zich door zes persoonlijke 
werken manifesteert als afscheids-

voorstelling, waarmee NND/Galili 
Dance nog maar weer eens bewijst 
dat dans je tot in je diepste kan ra-
ken.
‘Mirage’ bevat de volgende choreo-
grafieën: Double Time (1990), When 
You See God Tell Him (1993): Cha-
meleon (1998, Hamlet cannot sleep 
(2006), The Butterfly Effect (1991), 
Until.With/Out Enough (1997). Toe-
gang 11 euro, met WT-pas betaalt u 
9 euro. De voorstelling vindt plaats 
op zaterdag 17 mei, om 20.30 uur. 
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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, 06-12650716, mevrouw Nu-
poort.
Vrijwilligers gezocht die kunnen 
helpen bij diverse activiteiten. 
Voor interesse kunt u contact op-
nemen met mevrouw Nupoort, tele-
foon 06-12650716. Zij is bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag.
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.
Iedere donderdagmorgen is er 
computerles voor mensen met Afa-
sie. 
Op Vrijdagmorgen is iedereen 
welkom voor computerles, de stich-
ting werkt met de Davilex-metho-
de, d.w.z. iedereen kan in zijn eigen 
tempo een onderdeel van de com-
puter onder de knie krijgen. 
De stichting is geopend van 9.30 tot 
11.30 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260, IJmuiden, 0255-520650.
Open tafel. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij voor de open tafel. Aan het 
eind van de maaltijd altijd een kopje 
koffie. Kosten 4,50 euro.
Opgeven uiterlijk 2 dagen 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. Internet-
cursus voor senioren op maandag-
middag. Kosten 10,- voor 3 midda-
gen.
Ouderenadviseur is er op dinsdag-
ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
U moet hiervoor een afspraak ma-
ken bij De Delta, Rijnstraat 2 of bel 
0255-533885 (ouderentelefoon). 
De allochtone medemens kan op 
donderdagochtend van 09.00 tot 
10.30 uur terecht.
Zomerfeest 28 juni van 15.00 tot 
ca. 18.30 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561505.
Vanaf heden is het mogelijk om 
de gehele week (ook zon- en feest-
dagen) te komen ontbijten. Vanaf 
08.45 tot 10.00 uur. 
De kosten bedragen 2,40 euro per 
keer. Gaarne wel even vooraf aan 
melden bij de receptie of het res-
taurant.
Seniorenrestaurant de Moerberg 
is zeven dagen per week geopend 
van 12.00 tot 14.00 uur. U hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. 
Een driegangenmaaltijd met verse 
ingrediënten kost 6 euro maandag 
t/m zaterdag. 
Zondag kost een drie-gangenmaal-
tijd 8,50 euro.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-
5386528.
Open tafel op vrijdag en dinsdag. 
Kosten 4,50. Aanvang 12.30 uur. 
Voorjaarskien vrijdag 16 mei. 
Kaartverkoop is van start gegaan. 
Toegang 3,30 euro.
Internetcursus zit nog steeds vol. 
Deelname kan weer vanaf septem-
ber.
Vrijwilligers: het wijksteunpunt 
is ten behoeve van de Open Ta-
fel naarstig op zoek naar vrijwillige 
medewerkers die het leuk vinden 
een keer per week voor een gro-
te groep senioren te koken, te hel-
pen bij voorbereiding, uitserveren 
van de maaltijd en/of te helpen bij 
de afwas.
Internetcursus zit nog altijd vol. 
Deelname aan deze cursus kan 
weer vanaf september.

Visserhuis, Houtmanstraat, IJmui-
den, 0255-549549.
Door het groeiende aantal heren 
bij het woon- en zorgcentrum wil 
men een creatieve middag organi-
seren.

B.v. figuurzagen, schilderen enz. 
Deze middagen zullen plaats gaan 
vinden elke eerste dinsdag van de 
maand van 14.00 tot 17.00 uur.
Optreden Belcanto zondag 18 mei. 
Aanvang 14.30 uur.
Donderdag 22 mei Grieks eten. 
Aanvang 12.30 uur.
Muzikale spel activiteit woens-
dag 28 mei om 14.30 uur.
Het menu van de dag is Engelse 
ovenschotel met gehakt en kidney-
bonen. 12.30 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.
Open dag vanaf 10.15 uur. U kunt 
diverse demonstraties bijwonen. 
Van 11.00 tot 11.30 uur optreden 
Delta-singers. 12.00 tot 12.30 uur 
kunt u een demonstratie en eventu-
eel meedoen van de activiteit volks-
dansen.

Stichting Dorpshuis Het Terras, 
Roos en Beeklaan 2 Santpoort, 023-
5396962.
Open tafel, iedere woensdag voor 
55plus. Voorgerecht, hoofdgerecht 
en nagerecht. Kosten 5,-. Vanaf 
16.00 uur bent u welkom. Opgeven 
maandagmorgen tussen 9.00 en 
10.00 uur. 

KBO Velsen, Wally de Vries-Ooms 
Tel 023-5384997/06-17044490

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 vol pension 350 euro, excl. 
reisverzekering.
KBO Velsen en Zorgbalans organi-
seert een 2-daagse reis naar Zee-
land. 14 en 15 oktober. Kosten 125,- 
volpension, inclusief verzekering. 

Voor deze reizen kunt u zich aan-
melden bij Wally de Vries-Ooms (zie 
telefoonnummer hierboven).

Ouderennieuws

De Spil, Frans Halsstraat 29 IJmuiden, 
telefoon 0255-510186, e-mail info@despil.nl. 
Ouder- en kindochtend is weer van start gegaan. Onder begeleiding van 
twee vrijwilligers kunnen ouder/verzorgers met hun (oppas)kinderen van 0 
tot 4 jaar elkaar ontmoeten. Woensdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur. Toe-
gang 1,60, incl. koffie/thee en limonade.
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SP Velsen deelt roomsoesjes uit 
aan stakende buschauffeurs
Velsen - Buschauffeurs van Con-
nexxion, Veolia en Arriva voeren ac-
tie voor een betere CAO. De werk-
gevers zetten de arbeidsvoorwaar-
den van het personeel onder druk 
om zo zelf meer winst te kunnen 
maken. Komende week (op woens-
dag 14 en donderdag 15 mei) gaan 
de buschauffeurs in staking, nadat 
tijdens de Pinksterdagen de laat-
ste publieksvriendelijke acties zijn 
gehouden, waarbij reizigers gratis 
mochten reizen. De SP steunt de 
acties. Dit doet zij door naar de sta-
kingsbijeenkomsten te gaan en de 
buschauffeurs een hart onder de 
riem te steken. 
Voor Velsen is de standplaats van 
Connexxion in Velsen-Zuid, achter 
de Rein-Unie en de Ambulancepost. 
Woensdagochtend om 06.00 uur 

gaan SP-ers naar de standplaats om 
de stakers te steunen door room-
soesjes uit te delen. Daarmee sym-
boliseren zij dat de room die nu door 
een ‘privatiseringsbonus’ aan de di-
recteur is toebedacht, aan de wer-
kelijke ‘top-bestuurders’, de chauf-
feurs dus, toebehoort en dat zij een 
goede CAO verdienen.
SP-Kamerlid Emile Roemer gaat de 
minister vragen stellen over een bo-
nus die aan bestuurders van staats-
bedrijven in het vooruitzicht is ge-
steld wanneer zij niet gaan dwars-
liggen bij de voorgenomen privati-
sering van hun bedrijf. Connexxion-
topman Rob Scholten, zou in dit ver-
band kunnen rekenen op een  bo-
nus van maar liefst 800.000 euro. 
,,Dit lijkt mij omkoping”, aldus Emile 
Roemer.

Het team van Aditi staat klaar op de open dag

Open dag bij Aditi
IJmuiden - Centrum Aditi biedt al 
enkele jaren een stukje welzijn aan 
in IJmuiden en omstreken.
17 Mei is er weer een open middag. 
van 14.00 tot 17.00 uur in de Rijp-
straat 1a . De dag zal in het teken 
staan van balans en voeding.
Marianne Willems van zal er zijn, om 
op uw vragen over voeding een des-
kundig advies te geven. Verder kunt 
U kennismaken met verschillende 
cursusleidsters en therapeuten. 
Ze geven cursussen en klantgerich-
te behandelingen, zodat men weer 
goed in het vel komt te zitten en ver-
tellen u graag wat u kunt verwach-
ten van hun cursus of workshop.
Bijvoorbeeld: meditatie kan een da-

gelijkse korte vakantie zijn in een 
druk leven, reiki kan klachten ver-
lichten en persoonlijke energie doen 
toenemen. Baby massage is een 
middel om een nog beter contact te 
krijgen met uw baby. 
Door yoga kunt u lichamelijk en 
geestelijk weer in balans komen.   
Balans vinden door gebruik van 
kruiden behoort ook tot de moge-
lijkheden.
Nogmaals, workshops, cursussen, 
adviezen en lezingen kunnen bij-
dragen aan persoonlijke ontwikke-
ling en welbevinden Kortom: reden 
genoeg om even langs te komen 
voor informatie of proeflessen.
www.centrumaditi.nl  0255-512391 

In winkelcentrum Velserbroek
Moederdagwinkeltje
Velserbroek - Afgelopen zaterdag 10 mei was in het centrum van Velser-
broek een speciaal moederdagwinkeltje neergezet. Deze moederdagwin-
keltjes staan door het hele land en voor de tweede keer in de Velserbroek. 
Dit jaar was het wederom een groot succes. In deze speciale winkel kon-
den kinderen voor maximaal vijf euro een leuk cadeautje voor moeder ko-
pen. Ook mochten zij zelf de strikken, lintjes en het cadeaupapier uitzoeken. 
En als ze niet konden kiezen? Dan mochten ze ze gewoon allemaal! (Dani-
elle Mooij)

Met veel tamtam kwamen de trommelaars binnen

Motorhuis Velserbroek
met veel tamtam open
Velserbroek - Met veel tamtam, in 
de vorm van luid tromgeroffel van 
een percussiegroep die het pand 
binnen kwam lopen, is vorige week 
donderdag Het Motorhuis Velser-
broek aan de Zeilmakerstraat offici-
eel in gebruik genomen.
Het is een markant, haast futuris-
tisch aandoend gebouw dat geheel 
uit glas opgetrokken lijkt te zijn. Het 
heeft daardoor een open en uitnodi-
gend karakter.
,,Het is een fantastische werkplek. 
Het pand heeft een dynamische uit-
straling die veel klanten aantrekt’’, 
vertelt Jolanda, assistente van di-
recteur Henk Vessies. ,,Mensen die 
nieuwsgierig een kijkje komen ne-
men, vergapen zich aan de ruim-
te.’’ Maar liefst 7000m2 bedraagt 
het totale oppervlak van de werk-
vloer. Op de begane grond is een 
enorme presentatieruimte voor de 
occasions, op de eerste en tweede 
etage staan verschillende merken 
auto’s en ook de bedrijfswagens te 
pronken. Om het aanbod compleet 
te maken vonden ook de zusteron-
dernemingen MultiRent, MultiLease 
en Het Autoschadehuis onderdak in 
het nieuwe pand, waar Motorhuis 
IJmuiden en Motorhuis Santpoort 
samenkwamen.
,,Een wereld van verschil vergeleken 
met waar we vandaan kwamen, er 
is hier zoveel meer ruimte’’, zegt di-

recteur Henk Vessies. ,,Ik hoef niet 
meer naar de sportschool, ik maak 
hier dagelijks veel kilometers.’’ Maar 
een gebouw kan nog zo mooi zijn, 
het zijn wel de mensen daarin die 
het moeten doen. ,,Al onze mede-
werkers verdienen veel respect. Ze 
hebben een rommelige periode ach-
ter de rug met de verhuizing. Maar 
iedereen was erg flexibel en met el-
kaar hebben we de schouders er 
onder gezet’’, aldus Vessies.
De heer Boon (88) is die dag ere-
gast, samen met zijn vrouw. Eigen-
lijk is hij de grondlegger van de on-
derneming. Zijn vader begon in 1919 
in Leiden, met motorfietsen. Toen de 
zoon het bedrijf overnam, breidde 
de zaak ook uit naar Beverwijk, met 
een dependance in IJmuiden. De 
heer Boon nam autobedrijf van Lent 
aan de Wijk aan Zeeёrweg over. Dit 
bedrijf ging later samen met auto-
bedrijf van der Velden uit Santpoort 
verder als Motorhuis Santpoort en 
IJmuiden. ,,In de beginperiode wa-
ren er nog niet zo heel veel auto’s. Ik 
weet nog wel, dat mijn moeder over 
mijn man zei: die jongen ziet jou 
toch niet staan. Die heeft een auto. 
Dan was je iemand, in die tijd’’, ver-
telt mevrouw Boon. Stralend kijkt ze 
in het rond: ,,En kijk nu toch eens, 
waar het allemaal toe geleid heeft. 
Zo mooi en zo groot. Echt iets om 
trots op te zijn.’’ (Carla Zwart)

IJmuiden aan Zee - Zaterdag vond 
in paviljoen Noordzee het Seaside 
muziekfestival plaats. Veel mensen 
genoten van dit gemoedelijke en 
toegankelijke festival, waar plezier 
in de muziek centraal stond, zowel 
bij de spelende bands als bij het pu-
bliek.
De band Shooting Dice beet het 
spits af en daarna was het podi-
um voor See Vous Play. Slechts 
een half jaar had deze beginnende 
band vooraf gerepeteerd, het ge-
tuigt van lef om dan al op te gaan 
treden. Yvonne (drums), Sharida 
(gitaar) en Sascha (zang) zijn colle-
ga’s uit Wormerveer en Haarlem en 
ze waren behoorlijk zenuwachtig. 
Maar het ging lang niet gek. Af en 
toe haperde het wat, maar ze ble-
ven lachen en gingen gewoon door. 
Nummers van Tracey Chapman en 
Allanis Morrisette, waaruit bleek dat 
Sascha een mooie stem heeft, heel 
helder en soepel. Dan neemt ze de 
gitaar van over van Sharida en die 
neemt plaats achter de microfoon. 
Ze laat een geweldige vertolking 
horen van Fleetwood Macs ‘Need 
your love so bad’. Hou dit bandje in 
de gaten, het is een belofte voor de 
toekomst. 

Bij Future uit Beverwijk komen de 
liefhebbers van Golden Eerring aan 
hun trekken. Zij speelden niet met 
hun eigen drummer, maar met een 
invaller. Die had slechts één avond 
met de band gerepeteerd maar 
drumde alsof hij dat al jaren deed. 
Een zanger die er lol in had en een 
zeer goede gitarist en bassist maak-
ten het feest compleet. 
De band Blauw, bestaand uit men-
sen die bij de politie Haarlem wer-
ken, had heel toepasselijk een ei-
genzinnige bewerking van het num-
mer ‘Blauw’ van The Scène op het 
repertoire gezet. Daarna volgde 
de rock & roll van de organiseren-
de Beverwijkse band Blitz., hierna 
speelde Full Speed. 
Daarna was het tijd voor de dam-
pende blues van Stone Deff. Het 
festival werd beëindigd door de 
Amsterdamse band Liquid. Eigen-
zinnige muziek die nergens mee 
te vergelijke is. Zangeres Sharifa 
speelt de diva maar weet ook op een 
sympathieke manier het publiek bij 
het optreden te betrekken. Ze heeft 
een dijk van een stem met een zeer 
groot bereik. 
Een waardige afsluiter van het leuke 
Seaside. (Carla Zwart) 

See Vous Play beleeft haar vuurdoop tijdens Seaside 

Zon, zee en veel muziek

Algemene ledenvergadering CDA
Driehuis - Op 20 mei 2008 houdt 
de CDA-afdeling Velsen haar Alge-
mene ledenvergadering. 
Locatie: Rooms-Katholieke Pastorie, 
Driehuizerkerkweg 113. Vanaf 20.30 
uur (zaal open 20.15 uur) is de ver-
gadering openbaar voor belangstel-
lenden: Het thema zal zijn: Droge 
Voeten, Schoon Water Uw Belang, 
Onze Zorg
Van 13 tot en met 25 november 2008 
houdt het hoogheemraadschap van 
Rijnland verkiezingen voor een 
nieuw waterschapsbestuur. Het 
CDA zal voor het eerst met een ei-
gen lijst en kandidaten meedoen.
Wat is het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, waar houdt men zich mee 

bezig en welke bestuursvorm kent 
men?
Gastspreker is de heer Hans van der 
Hoek, medewerker afdeling Com-
municatie en Erfgoed van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland.
Een inleiding over wat Rijnland doet 
om schoon water en droge voeten 
te houden. Een belangrijke taak van 
Rijnland is het zuiveren van afvalwa-
ter, waarvoor meer dan dertig zuive-
ringsinstallaties in beheer zijn; de 
afvalwaterketen. Het CDA-afdeling 
Velsen informeert leden, kiezers en 
belangstellenden over de komen-
de waterschapsverkiezingen en de 
CDA-kieslijst Waterschapsverkie-
zingen 2008.

Expositie in De Moerberg
IJmuiden - Van 7 mei tot en met 27 
juni exposeren nicht en neef Mar-
gry Dernison en Martien Hersman 
in woon- en zorgcentrum De Moer-
berg Zuiderkruisstraat 74 in IJmui-
den. Beiden geboren en getogen 
Haarlemmers. Margry exposeert met 
aquarel- en pastelwerk. Zij schildert 
portretten, dansers, paarden, land-
schappen en strandtaferelen.
Martien schildert pas vanaf zijn 
58ste naast schrijven en pianospe-

len wat hij zijn hele leven al doet 
vanaf zijn prille jeugd. Hij werkt zo-
wel met olieverf als acryl op een di-
recte manier net zoals muziek kan 
klinken, vooral abstract maar met 
tekenles van nicht Margry komt hij 
langzaam op een hopelijk hoger ni-
veau. 
Met name aandacht voor portret te-
kenen is een van de grootste uit-
dagingen, enkele eerste resultaten 
hiervan worden geëxposeerd.
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Huisartsen: De post van de Velsense huisartsen 
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen: Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortij-
den kunt u bellen met: 0900-8212230 of 020-
5709595. Voor onze lezers in Velsen-Noord geldt: 
het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: Mama Mia, De Veste, Vel-
serbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kenne-
merland verleent ondersteuning bij verzorging van 
zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 06-
51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo: 0255-512592 
(19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond: biedt ondersteuning in de laatste levens-
fase. Zowel thuis als in het Bijna Thuis Huis. Tel.: 
023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: informatie over 
zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de 
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op 
donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Sant-
poort-Noord: Per 1 oktober zijn de openingstij-
den van de dienstdoende apotheken in IJmuiden en 
Velserbroek veranderd. Ze houden het bestaande 
dienstrooster aan maar zijn, i.p.v. de hele nacht, 
voortaan voor spoedrecepten geopend tot 22.00 
uur en op zondag tot 20.00 uur. De dienstwaar-
neming wordt vervolgens, uitsluitend voor 
spoedrecepten, overgenomen door de Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 
te Haarlem, tel.: 023-5319148: Op werkdagen 
is de apotheek dan weer geopend vanaf 08.00 uur, 
op zaterdag vanaf 09.00 uur en op zondag vanaf 
10.00 uur. Dit weekeinde heeft dienst: Kringapo-
theek Pleijler, Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 
0255-515348.
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

Het gemaal (foto: Roderick de Veen)

Veel bezoek open dag gemaal
Velserbroek – Zwarte rookwolkjes 
en de geur van oude olie kwamen 
zaterdagmiddag uit het gebouwtje 
van het Gemaal de Velserbroek. 
In 1980 werd het gemaal stilge-
legd en werden de taken overge-
nomen door een nieuw gemaal aan 
de westzijde van de A9. Het gemaal 
aan de Oostbroekerweg in Velsen-
Zuid draaide zaterdagmiddag als 

vanouds op volle toeren. 
Het gemaal draaide ter gelegenheid 
van de Nationale Molen en Gema-
lendag en het kon zaterdagmiddag 
op veel bezoek rekenen. 
Het Gemaal de Velserbroek is voor 
de restauratie op zoek naar dona-
teurs.
Zij kunnen voor informatie terecht 
op www.velserbroek.gemaal.nl. 

Zonnige pinksterdagen
Santpoort-Noord - Het was rond Pinksteren ouderwets heerlijk genieten 
van het voorjaarszonnetje. Veel mensen trokken naar het prachtige Velsen 
om te genieten van zon, strand, duinen en bossen. Daarbij was de fiets een 
populair vervoermiddel. En wat is er lekkerder dan na het fietsen op een 
zonnig of juist schaduwrijk plekje uit te blazen met een glaasje naar keuze. 
Bij Hoeve Duin- en Kruidberg hadden ze het ook druk. (foto: Jos Dunsel-
man)

Inbraak autobunker 
(M178) WN2000
IJmuiden - In de nacht van 5 op 6 
mei is het hek waarmee de autobun-
kers was afgesloten opengebroken. 
De massieve spijlen van ruim twee 
centimeter dik zijn met brute kracht 
verbogen om toegang te krijgen tot 
de bunker. Inmiddels is het hekwerk 
weer provisorisch hersteld.
Er is aangifte gedaan bij de politie en 
van de vermoedelijke daders is een 
signalement doorgegeven. Er waren 
in de bunker geen waardevolle za-
ken aanwezig en de schade is dan 
ook beperkt gebleven tot een ont-
wricht toegangshek. WN2000 over-
weegt een andere oplossing voor 
het afsluiten van de bunker. Door de 
schade aan het hek is dit niet meer 

goed te openen en te sluiten. 
Dit dwarsboomt de plannen van 
WN2000. De stichting die tevens 
het Bunker Museum IJmuiden be-
heert was voornemens de autobun-
ker (M178) dit seizoen aan publiek 
te tonen. De autobunker is afgelo-
pen jaar met hulp van veel vrijwilli-
gers ontgraven om deze geschikt te 
maken voor een bezoek.
Wanneer een bezoek aan de bunker 
weer mogelijk is kan WN2000 niet 
zeggen, vooralsnog ontbreken de fi-
nanciën om een toegangsdeur te la-
ten maken die het hekwerk kan ver-
vangen. 
Zie ook www.BunkerMuseum.nl/
www.WN2000.nl.

Johnny van Johnny Mastro & the Mama’s Boys

Vijf jaar Bluestrain in 
het Witte Theater
IJmuiden - Zondag 18 mei is er ter 
ere van het vijfjarig bestaan van het 
radioprogramma Bluestrain FM een 
dubbelconcert in het Witte Theater. 
De aanvang is om 17.00 uur en de 
toegang is gratis.
De programmamakers van Blues-
train FM zijn enorm trots, dat het  
gelukt is om Johnny Mastro & the 
Mama’s Boys voor een sessie te 
strikken tijdens hun West-Europese 
lente tour. De band komt uit Califor-
nie en is een rijzende ster in Europa 
met de opvatting dat muziek eerlijk, 
origineel, rauw, smerig en krachtig 
moet zijn.  
Inmiddels heeft Johnny Mastro & the 
Mama’s Boys 4 CD’s uitgebracht. In 
2006 verscheen ‘The Black Album’ 
en dat is de wereldwijde doorbraak 

die vorig jaar met het alom bejubel-
de “Take me to your maker”  werd 
bevestigd. Zie ook: www.myspace.
com/johnnymastro. 

Deze sessie gaat van start met De-
mian Bell & the Maypole Bluesband. 
Gitarist. Zanger Demian Bell is ge-
boren in Chicago en heeft zijn spo-
ren verdient bij o.a. Van Morrison. 
Deze topgitarist toert veel in Europa 
met zijn band, een drietal topmuzi-
kanten. In het kader van “Blue Fee-
ling World Tour 2008” laat de Demi-
an Bell bij Bluestrain FM horen dat 
hij een topgitarist is (www.myspace.
com/demianbell).
Dit programma wordt opgenomen 
en is dinsdagavond te beluisteren 
via www.seaportplaza.nl

Collectanten gezocht 
voor Epilepsiefonds
IJmuiden - Het Nationale Epilep-
siefonds is dringend op zoek naar 
collectanten. Ieder die in de collec-
teweek van maandag 26 tot en met 
zaterdag 31 mei een momentje kan 
missen, is erg welkom. Twee straten 
lopen of een hele wijk samen met 
iemand anders, alles is mogelijk.
Informatie of opgave bij Petra Wes-
sel, telefoon 0255 523894 of 06 
2534089. 

Brommerdief 
aangehouden
IJmuiden - Omstanders hielden in 
de nacht van vorige week donder-
dag op vrijdag net na middernacht 
op de  Linaeusstraat een jongeman 
aan, die even daarvoor een brom-
mer had proberen te  stelen. Een 
oplettende getuige zag de verdach-
te, een 18-jarige jongen uit  Drie-
huis met de bromfiets en sprak hem 
aan, waarna de jongen de  brommer 
liet vallen en ervan door wilde gaan. 
Hij werd echter tegengehouden en 
vastgehouden en aan de inmiddels 
gealarmeerde politieagenten over-
gedragen. Hij is ingesloten in een 
politiebureau.

Insluiper 
aangehouden
Velsen-Noord - In de nacht van za-
terdag op zondag omstreeks 02.30 
uur hielden politieagenten een 33-
jarige man uit Velsen-Noord aan. Hij 
wordt ervan verdacht kort daarvoor 
via een openstaand raam te zijn in-
geslopen in een woning in Velsen-
Noord. In een slaapkamer betastte 
hij de wakker geschrokken 31-ja-
rige bewoonster onzedelijk. Toen 
zij tegen hem begon te schreeuwen 
vluchtte hij de woning uit. De ver-
dachte is voor nader onderzoek in-
gesloten.

Vernielingen 
Spaarnwoude
Velsen-Zuid - In recreatiegebied 
Spaarnwoude zijn in de nacht van 
dinsdag 6 mei op woensdag 7 mei 
enkele waterfietsen, een hek en 
twee palen vernield. Ook is een vlag 
uit een zendmast weggenomen. De 
politie heeft de zaak in onderzoek.

Bazaar in 
de Stadskerk
IJmuiden - Zaterdag 17 mei wordt 
in de Stadskerk IJmuiden aan het 
Gijzenveltplantsoen 32 (hoek Dol-
fijnstraat) van 10.00 tot 12.30 uur 
een bezaar gehouden. Er zijn weer 
leuke spulletjes te koop. U bent van 
harte welkom.

Rommelmarkt 
op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 17 mei wordt 
er op het Plein ‘45 een gezellige 
boeken-, hobby- en creamarkt ge-
houden. Deze markt wordt voor het 
eerst gehouden en er zijn verschil-
lende kramen met deze artikelen.
De markt begint om 9.00 uur en is 
om 16.00 uur afgelopen. Voor in-
lichtingen: 0255-518380 of 06-
42456182.

Man verzint gewa-
pende overval
Haarlem - Tegenover de politie 
heeft een 21-jarige man uit Nieuw-
Vennep verklaard vorige week 
woensdag kort na middernacht, 
op het Stationsplein, slachtoffer te 
zijn geworden van een gewapen-
de overval. Mannen met bivakmut-
sen zouden uit een auto zijn gestapt 
en hem met een vuurwapen hebben 
bedreigd. Dit gebeurde bij de bus-
halte van de Zuidtangent. Daarvan 
wilde de man aangifte doen. Op het 
bureau is hem verteld dat het doen 
van valse aangifte strafbaar is. Hier-
op gaf hij toe zijn verhaal verzon-
nen te hebben om de verzekering 
te kunnen oplichten. Zijn aangifte 
heeft hij ingetrokken. De door de 
politie gemaakte kosten worden op 
de man verhaald.

Aanhouding 
aanranding
Haarlem - Zaterdagavond om-
streeks 20.35 uur hielden politie-
agenten op aanwijzing van een ge-
tuige twee jongens aan in Haarlem-
Noord. Dat waren Haarlemmers van 
13 en 14 jaar oud. Zij worden er-
van verdacht kort daarvoor op de 
Spaarndamseweg twee zestienja-
rige meisjes te hebben aangerand. 
De verdachten zijn voor nader on-
derzoek ingesloten.
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Lange Nieuwstraat 6a, 1972 GN IJmuiden
Grahamstraat 105, 1973 RA  IJmuiden

Tel.: 0255-532211     

Investeer in uw eigen 
lichaam en neem alleen 
genoegen met het beste 

Fysiotherapie praktijk Maas & Kuperus werkt sinds 1985, door middel van een 
“actieve aanpak” aan het herstel van uw lichamelijke klachten.
Dat deze aanpak succesvol gebleken is, blijkt wel uit de groei van de praktijk.
Om onze patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn, is er nu een 2e vestiging 
geopend aan de Lange Nieuwstraat 6a te IJmuiden.
Naast behandelingen in onze multifunctionele praktijk aan de Grahamstraat, kunt 
u nu ook terecht op de Lange Nieuwstraat.

Wilt u bij ons onder behandeling komen, dan heeft u geen verwijsbriefje meer 
nodig en kunt u rechtstreeks bij ons terecht. Dit biedt voor  u het voordeel dat u 
“direct” bij de specialist in beweging terecht komt en dat u direct kunt starten met 
het werken aan uw herstel.
Uiteraard kunt u natuurlijk ook eerst een afspraak maken met uw huisarts en via 
de verwijzing naar ons toekomen. 

Maas & Kuperus specialist in:

Maas & Kuperus c.s.

Kom langs op de Lange Nieuwstraat 6a of op de Grahamstraat 105 in 
IJmuiden of pak de telefoon 0255-532211. www. fysiomaas.nl

· Sportfysiotherapie
· Manuele therapie
· Kinderfysiotherapie
· Medische Trainingstherapie
· Rugscholing
· Bekkenbodem therapie

· Lymfedrainage
· Fysiotherapie voor ouderen
· COPD
· Diabetes
· Fysiotherapie rond Zwangerschap
· Adviezen voor beter en meer  bewegen
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De Boval Groep blijft groeien
Velserbroek - De Boval Groep is 
sinds 1964 actief op het gebied 
van financiële dienstverlening. On-
ze financiële dienstverlening heeft 
zich in al die jaren steeds meer uit-
gebreid en uitgesplitst. De Boval 
Groep is middels diverse werkmaat-
schappijen actief op het gebied van 
verzekeringen, pensioenen en hypo-
theken. Maar ook op het gebied van 
leasing, certificering, alsmede Arbo-
dienstverlening zijn wij actief. Voorts 
geeft Boval voorlichting en advies 
op sociaal juridisch en sociaal-eco-
nomisch terrein voor wat betreft de 
branches waarin haar doelgroepen 
actief zijn. 

Boval richt zich op bedrijven binnen 
geheel Nederland. In het bijzonder 
gaat de aandacht hierbij uit naar be-
drijven in de van oorsprong beken-
de agrarische loon- en grondverzet-
sector, de grond-, weg- en water-
bouw, alsmede de transportsector 

en op- en overslagbedrijven.

Het hoofdkantoor van de Boval 
Groep is gevestigd in Velserbroek. 
Op dit moment zijn hier zo’n 60 
medewerkers werkzaam. De Boval 
Groep is flink gegroeid de laatste ja-
ren en we hebben regelmatig nieu-
we medewerkers mogen verwel-
komen. Vooral in de verzekerings-
branche is het erg belangrijk om 
de juiste mensen te vinden die ken-
nis van en affiniteit met de financi-
ele dienstverlening hebben. Omdat 
het bedrijf blijft groeien zijn wij al-
tijd op zoek naar nieuwe, enthousi-
aste medewerkers. Op onze geheel 
vernieuwde website, www.boval.nl, 
kunt u zien welke vacatures op dit 
moment beschikbaar zijn. Open sol-
licitaties zijn ook altijd welkom, wij 
ontvangen u graag voor een vrijblij-
vend gesprek.

Boval, bovenal betrokken…

Huipen & Hille vinden elkaar
Vastgoedzorg uitgebreid 
met bouwactiviteiten
Heemskerk - Huipen, specialist in 
vastgoedzorg, heeft onlangs plaats-
genoot Aannemingsbedrijf Th. J. 
Hille overgenomen. De overname 
is het resultaat van een reeds lang 
bestaande samenwerking en sluit 
naadloos aan op de strategie van 
Huipen, die is gericht op groei, pro-
fessionalisering en verbreding van 
de dienstverlening. Binnen de Hui-
pen-groep zal Hille onder eigen 
naam haar activiteiten voortzetten.
Hille vormt een welkome aanvulling 
op de activiteiten van Huipen. Door 
de overname beschikt Huipen nu 
niet alleen over een eigen machi-
nale werkplaats, maar ook over een 
professioneel team van volwaardige 
timmerlieden, om zo de flexibiliteit 
van haar dienstverlening verder te 
verbeteren. Daarnaast kan Huipen 
zich met Hille - erkend als hoofd-
aannemer met keurmerk Bouwga-
rant - nu nog meer dan voorheen in 
bouwmarkten profileren. Bovendien 
is Hille specialist in mutatie-onder-
houd, waarmee een aantrekkelij-
ke markt met groeipotentieel wordt 
toegevoegd. 

Besloten is dat Hille voor het eind van 
2008 volledig zal zijn geïntegreerd 
in de Huipen-organisatie, waar-
door snel kan worden geprofiteerd 
van alle synergievoordelen. Wel zal 
Hille haar eigen naam behouden, zij 
het binnen de groepsidentiteit van 
Huipen. Daarbij krijgt de continuï-
teit van de dienstverlening aan be-
staande klanten een hoge prioriteit. 
Daarom zal de bedrijfsleiding van 
Hille in ieder geval de komende drie 
jaar in stand blijven; tot aan het 25-
jarig jubileum van het aannemings-
bedrijf.
Huipen, gevestigd in Heemskerk, is 
al vijftig jaar actief in de markt van 
onderhoud en renovatie van vast-
goed. Het succesvolle bedrijf is 
kerngezond en draagt met ruim ze-
ventig toegewijde professionals de 
zorg over het vastgoed, of delen er-
van, van vooral institutionele klan-
ten. De laatste jaren heeft de on-
derneming een ingrijpende profes-
sionaliserings- en cultuuromslag 
doorgemaakt, gericht op een steeds 
scherpere markt- en klantgerichte 
koers.

Open dag Muzenhuis
Haarlem-Noord - Zaterdag 17 mei-
is het Open Huis in de Muzenhuis-
lokatie aan de Jan Gijzenkade 409a 
in Haarlem-Noord. Deze dag is voor 
iedereen die het leuk vindt om eens 
kennis te komen maken, info voor 
muzieklessen wil vragen of gewoon 
om te luisteren.  
Omdat op deze dag veel docenten, 
van gitaar tot viool, van AMV tot pi-
ano, aanwezig zijn, kan iedereen die 
al een tijdje rondloopt met het idee 
om een instrument te leren bespe-
len op deze Open Dag met vrijwel 
elk muziekinstrument kennis ma-
ken. 
’t Muzenhuis geeft de gelegenheid 
altijd eerst een maand een instru-
ment te proberen voordat men zich 
aan de school verbindt.  In deze zo-
genaamde proefmaand krijgt men 
wekelijks privé-les. Er kan gekozen 
worden tussen 20-, 30-, 40-, 50- of 
60 minuten les tegen het daarvoor 
geldende lestarief. Alleen op deze 
manier kan men zelf ervaren of het 
instrument dat men altijd al heeft 
willen bespelen, ook daadwerkelijk 
de juiste keuze zal blijken. 
Tijdens deze Open Dag staan er di-
verse activiteiten op het program-
ma. 
Leerlingen en docenten zullen op 

diverse muziekinstrumenten laten 
zien en horen, wat een plezier het 
bespelen van een muziekinstrument 
geeft en wat er zoal met hun instru-
ment of stem kan worden bereikt. 
Het programma voor die dag ziet er 
als volgt uit: 11.00 – 12.00 uur 
Zang door Pop-, Soul- en Jazz- zan-
geres Janice Williams 12.00 – 13.00 
uur Viool door concertvio-
liste Vanessa Damanet13.00 – 14.00 
uur Saxofoon/klarinet/dwarsfluit 
door Arthur Heuwekemeijer
14.00 – 15.00 uur piano/keyboard/
zang door Doke van Dijk. 15.00 – 
16.00 uur, gitaar door Radesj Gopal
Om de eerste stap op het muzikale 
pad te doen en iedereen de moge-
lijkheid te geven om met muziekles 
te beginnen, heeft ’t Muzenhuis een 
grote aktie op touw gezet. Wie zich 
voor 1 juni als reguliere Muzenhuis-
leerling voor muziek of zangles in-
schrijft, krijgt een korting van 15% 
over het lesgeld van de eerste zes 
maanden. Wie samen met een an-
der inschrijft, krijgt zelfs een korting 
van 25% over het lesgeld van het 
eerste halfjaar.
 
Voor meer informatie is ‘t Muzen-
huis te bereiken via telefoonnum-
mer: 023–5360525.

Franca van Winkel, directievoorzitter van Rabobank Velsen en Omstreken, 
overhandigt de cheque van € 10.000,- aan hoofdcoördinator Corrie Kenter van 
het Bijna Thuis Huis. Zij worden geflankeerd door twee vrijwilligers van het 
huis.

Rabobank schenkt bedrag 
aan Bijna Thuis Huis
Santpoort-Noord - Het Bijna Thuis 
Huis van de Stichting Vrijwilligers 
Terminale Zorg IJmond heeft 10.000 
euro ontvangen van Rabobank Vel-
sen en Omstreken. Op voordracht 
van de klankbordgroep Sociaal & 
Betrokken van de Rabobank wordt 
het geld gebruikt voor het opleiden 
van nieuwe vrijwilligers en het bij-
scholen van de huidige vrijwilligers. 
In het Bijna Thuis Huis zijn ongeveer 
50 vrijwilligers actief. Samen met 
twee beroepskrachten begeleiden 
zij het stervensproces van de bewo-
ners.
Het opleiden van de vrijwilligers is 
een kostbare zaak. De stichting Vrij-
willigers Terminale Zorg IJmond is 
daarom verguld met de donatie van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
‘We zijn druk bezig met een nieuw-

bouwplan dat veel geld kost. Een bij-
drage ter ondersteuning van de da-
gelijkse gang van zaken is dus zeer 
welkom’, aldus penningmeester Ton 
Maks. Het bestuur van VTZ IJmond 
heeft in april een positief resultaat 
over 2007 gepresenteerd. Dat is een 
knappe prestatie omdat de stichting 
volledig afhankelijk is van subsidies 
en donaties. 
De bijdrage wordt gestort in een 
nieuw op te richten opleidingsfonds 
van VTZ IJmond. Hieruit zullen de 
komende jaren de opleidingskosten 
voor de vrijwilligers worden betaald. 
Het Bijna Thuis Huis is tijdelijk ge-
vestigd in Velserhooft in Santpoort-
Noord. 
Het is de bedoeling om in Driehuis 
een nieuw huis te bouwen. Dat moet 
eind 2009 gereed zijn.

Mediterrane sferen bij GroenRijk
Santpoort-Noord - Wie in een mediterrane sfeer wil verkeren maar daar-
voor niet naar zuidelijk Europa af wil reizen, kan ook dicht bij huis terecht: 
bij tuincentrum GroenRijk.
Daar zijn onder ander hele mooie olijfbomen uit Spanje verkrijgbaar. Die zijn 
goed naar hier te halen, omdat ze een compact wortelstelsel hebben. De 
bomen zijn verkrijgbaar van drie jaar jong tot aan 150 jaar oud en de laatste 
boom heeft een prachtig doorgroefde stam. GroenRijk heeft ook prachtige 
bijpassende potten, tot wel twee meter doorsnee. Ook palmbomen en si-
naasappelboompjes doen het leuk in de tuin. De bomen kunnen een nacht-
vorst aan, alleen bij strenge vorst moeten ze ingepakt worden. Er zijn tevens 
diverse soorten kuipplanten van zuidelijke afkomst: de eucalyptus bijvoor-
beeld staat niet alleen mooi, de plant houdt ook de muggen op afstand. 
Ook bijzonder zijn de oleander, de cordyline en de bouqainvillea. Geniet 
dus in uw eigen tuin van een mediterrane sfeer met behulp van tuincen-
trum GroenRijk.

Braak staat voor bouwen met vertrouwen

Kunststof of hout?
Velsen-Noord - “We hebben on-
langs onze showroom vernieuwd en 
omdat we een aantal nieuwe pro-
ducten in onze branche introduce-
ren was de reden daartoe extra aan-
wezig;” steekt Leon Braak van wal in 
zijn aannemingsbedrijf aan de Duin-
vlietstraat 100-102 in. 
Het bedrijf, dat van oorsprong ge-
specialiseerd is in de verkoop en het 
plaatsen van kozijnen heeft haar ex-
pertise in de loop der jaren tevens 
gericht op talloze aan- en opbouw-
projecten alsmede de bouw van ser-
res en het plaatsen van dakkapel-
len.
“Wat betreft kozijnen en dakkapel-
len kan de klant kiezen voor hout, 
kunststof of aluminium. We heb-
ben het alledrie in huis en daarom 
kunnen we de klant een echt goed 
advies geven”, vervolgt Leon Braak. 
“Zo gaat kunststof steeds meer op 
hout lijken want de schuinsgelas-
te verbindingen waaraan je kunst-
stof kon herkennen worden steeds 
meer vervangen door rechtgelaste, 
dus dezelfde verbinding als hout. 
Vind je hout mooi, maar heb je een 
hekel aan schilderen? Ja, dan wint 
kunststof toch steeds meer terrein. 
Ook de kleuren voor zowel hout 
als kunststof kunnen steeds meer 

op elkaar worden afgestemd, dus 
kleurverschil behoort hiermee tot 
het verleden.
“Ook op het gebied van het plaat-
sen van dakkapellen gaat Braak 
voor kwaliteit en zeker niet over één 
nacht ijs. “We zochten al langer naar 
een mogelijkheid tot het plaatsen 
van een dakkapel binnen een dag, 
maar vonden niet de kwaliteit die 
we zochten. We bedienen ons hier-
voor van een eigen concept waar 
we niet vanaf willen wijken. Onlangs 
hebben we dit concept weten onder 
te brengen bij een bedrijf gespeci-
aliseerd in het bouwen van dakka-
pellen. 
Vanaf heden is het dus mogelijk een 
dakkapel binnen een dag te plaat-
sen, maar dit geschiedt wél met 
kwaliteitsgarantie van Braak.” 
Het moge duidelijk zijn: Braak Vel-
sen BV staat al jaren voor bouwen 
met vertrouwen en gaat heel ver in 
de service naar haar klanten toe. 
Of het gaat om een dakkapel, kozij-
nen, het aanbouwen van serres, op-
bouw of woninguitbreiding, vraag 
het Braak en wordt tot in de punt-
jes én met oog voor detail geregeld.
Meer info? Loop eens binnen in de 
nieuwe showroom of kijk op www.
braak.nl.

Uitgever Michiel de Wijs, auteur Guus Hartendorf en wijkwethouder Karel Oc-
keloen met het nieuwe boek ‘Santpoort Dorp en Station in de 20e eeuw’ 

Twintig jaar Bredero Boeken
Nieuw boek over Santpoort
Santpoort-Noord - Twintig jaar 
geleden nam Tineke Nelis-Walbeek 
boekhandel Erasmus aan de Hoofd-
straat over. Zij veranderde de naam 
in Bredero Boeken. Na tien jaar be-
sloot zij haar droom na te gaan ja-
gen en vertrok naar Frankrijk. Joost 
Jongepier en Han Haagsman na-
men de zaak over. 
Zij staan nu dus tien jaar in de boek-
handel en Bredero Boeken bestaat 
twintig jaar, reden voor een klein 
feestje. In die tien jaar zag Joost het 
één en ander veranderen. ,,De na-
druk is meer komen te liggen op 
bestsellers, boeken die goed ver-
kopen’’, vertelt hij. ,,Wij gaan daar in 
mee, maar voor de rest gaan we re-
delijk onze eigen gang. Wij hebben 
geen Boeken Top 10, maar Tips voor 
Lezers. Daar staan titels van boeken 
op, waarvan wij zelf vinden dat ze 
het waard zijn om gelezen te wor-
den.’’
Joost bemerkte ook, dat er geen 
boek was over de geschiedenis van 
Santpoort. Wel over de buitenplaat-
sen en er zijn wandel- en fietsrou-
tes, maar een boek over het dorp 
zelf ontbrak. Iedere keer als Guus 
Hartendorf voor zijn toonbank ver-
scheen vroeg hij daar naar en Guus 
deed vage toezeggingen. Maar 
meestal had hij het wel ergens druk 
mee. Een jaar geleden, het tienjarige 
jubileum in gedachten, stelde Joost 

de vraag indringender en dit keer 
deed Guus een concrete toezeg-
ging. Het resultaat daarvan ligt nu 
bij Bredero Boeken: ‘Santpoort Dorp 
en Station in de 20e eeuw’ is de ti-
tel. Santpoort-Noord werd vroeger 
Dorp genoemd, Zuid was Station. 
Volgens Guus zelf is het een ‘hap-
snap’ boek, een bloemlezing over de 
historische geschiedenis van Sant-
poort. De vele kerken staan er in, 
de harddraverij komt er in voor, het 
Dorpsfeest en nog veel meer. Har-
tendorf deed veel research en dook 
hiervoor in de archieven van Huis 
aan Huis, een van oorsprong Sant-
poorts weekblad dat al bijna 80 jaar 
bestaat en waar hij zelf vele jaren 
voor schreef. Hier dook hij veel fei-
ten en weetjes uit op, die heel leuk 
zijn om te lezen. Al doende verza-
melde de schrijver zoveel materiaal, 
dat het niet meer in één boek pas-
te. Nu is het eerste deel versche-
nen, deel twee komt aan het einde 
van dit jaar. Het boek wordt uitge-
geven door Spaar en Hout uit Haar-
lem. Michiel de Wijs van deze uitge-
verij overhandigde vrijdag het eerste 
exemplaar aan wijkwethouder Karel 
Ockeloen. ,,Voor de mensen die in 
Santpoort geboren en getogen zijn 
is het een feest der herkenning’’, al-
dus Joost. ,,Voor de import, zoals ik-
zelf ben, is het een heel leerzaam 
boek.’’ (Carla Zwart)

Ondanks het niet al te hoge tempo is de HaarlemNightSkate bedoeld voor ge-
vorderde skaters (foto: Eric Swart)

HaarlemNightSkate klaar 
voor negende seizoen
Haarlem - Op woensdag 28 mei 
start voor het negende achtereen-
volgende jaar het HaarlemNightS-
kate-seizoen. De HaarlemNightSka-
te organiseert dit jaar  zeven skee-
lertochten die een grote groep ska-
ters, gemiddeld per keer zo’n 400, 
de mooiste plekken en het beste 
asfalt van Haarlem en omstreken 
laat zien. Voor jaargang 2008 heeft  
de organisatie een flink aantal pri-
meurs: Nieuwe stukken glad skee-
lerasfalt, nieuwe routethema’s  èn 
nog niet eerder bezochte plekken in 
de regio.
De populaire HaarlemNightSkate, 
opgericht door de Haarlemse sport-
organisator Jan van der Meulen,  
bestaat sinds mei 2000. Op vastge-
stelde data wordt onder leiding van 
de politie Kennemerland en speci-
aal opgeleide verkeersregelaars op 
skates (‘Blockers’) een mooie ska-
teroute van zo’n 20 kilometer door 
de regio afgelegd. Start (altijd om 
20.00)  en finish (rond 21.45)  zijn 
voor de ingang van kunstijsbaan 
Kennemerland. Na afloop van elke 
tocht vindt daar ook een sfeervolle 
aprés-skeeler plaats. Vanwege de 
kosteloze deelname geldt de Haar-
lemNightSkate als het grootste gra-
tis sportevenement voor volwasse-
nen in Haarlem.
Traditiegetrouw werd elke laatste 
tocht van het seizoen afgesloten 
met een ‘HaarlemWhiteSkate’ waar-
in alle deelnemers in het wit aan het 
vertrek stonden. In 2006 werd met 
veel succes een aantal andere the-
ma’s geïntroduceerd. Deelnemende 
skaters konden hierop bijvoorbeeld 
hun kledingkeuze aanpassen. De 
kalender en de nieuwe thema’s voor 
2008 bestaan uit:

1. Woensdag 28 mei: Haarlem -11-
wijken- NightSkate
2. Woensdag 18 juni: Haarlem - 
Oranje-NightSkate (EK voetbal)
3. Woensdag 9 juli: Haarlem - Alles 
Is Liefde-NightSkate
4. Woensdag 23 juli: Haarlem – Tro-
picana – Nightskate
5. Woensdag 6 augustus: Haarlem – 

Beijing – NightSkate
6. Woensdag 20 augustus: Haarlem 
Light Skate
7. Zaterdag 20 augustus: Haarlem 
White Skate

Als het regent of het wegdek nat 
is, gaat de tocht  in verband met de 
veiligheid niet door. Via www.haar-
lemnightskate.nl worden de laatste 
weersontwikkelingen en het al of 
niet doorgaan van de tocht bekend 
gemaakt. 
Ondanks het niet al te hoge tempo 
is de HaarlemNightSkate bedoeld 
voor gevorderde skaters. Deelne-
mers moeten goed kunnen sturen 
en remmen en niet schrikken van 
slecht wegdek, bruggen of paaltjes. 
Voor de veiligheid wordt dringend 
geadviseerd voldoende bescher-
ming te dragen tijdens de tocht: 
knie-, pols- en elleboog-bescher-
ming en een helm. 
De tochten worden georganiseerd 
in samenwerking met de gemeente 
Haarlem, SportSupport Haarlem en 
politie Kennemerland.
Kijk voor meer informatie, foto’s en 
routes op www.haarlemnightskate.
nl.

Avondvierdaagse 
Velserbroek
Velserbroek - Van 10 tot en met 13 
juni is de vijftiende Avondvierdaag-
se in Velserbroek. Elke avond is de 
start om 18.00 uur bij het Polder-
huis. De organisatie hoopt op vier 
zonnige dagen. Deelnemers worden 
opgeroepen goed de aanwijzingen 
van de vrijwilligers bij de oversteek-
plaatsen op te volgen, zodat de vei-
ligheid groot en de overlast voor het 
verkeer klein is.
Wie mee wil doen kan zich nu al in-
schrijven bij P. v.d. Veeken aan Loc-
kerskamp 10 in Velserbroek via 023-
5391882 of H. van Ombergen, Groot 
Hoefblad 34, Velserbroek, 023-
5387181. Deelname bedraagt 3,50 
euro per persoon.

Haarlem - Zondag 1 juni valt voor 
de eerste keer het startschot van de 
Letterenloop, een hardloopevene-
ment met diverse bekende schrij-
vers aan de start. Toezeggingen zijn 
er onder andere 
van Bram Bak-
ker, Abdelkader 
Benali, Kees van 
Beijnum en Beau 
van Erven Do-
rens. Midas Dek-
kers, overtuigd 
niet-sporter, en 
Brigitte Kaan-
dorp gaan voor 
de hardlopers 
uit rijden. Rena-
te Dorrestein en 
Lilian Blom zullen 
het startschot lossen.
De Letterenloop staat geheel in het 
teken van het goede doel, Run-
4Schools. Run4Schools organiseert 
naschoolse opvang op diverse ba-
sisscholen in het township Mit-
chell’s Plain, Zuid-Afrika. 
De te lopen afstanden zijn 1,5 kilo-

meter, de FamilyRun, 5 kilometer en 
10 kilometer. Alle afstanden star-
ten en finishen op de Kunstijsbaan 
Haarlem. De 5 en 10 kilometer-par-
coursen lopen door Haarlem en de 

mooie lanen en 
bossen in Bloe-
mendaal. De 
Letterenloop is 
een unieke kans 
om met je favo-
riete schrijver 
hard te lopen 
voor het goede 
doel. Naast het 
lopen vinden op 
de Kunstijsbaan 
Haarlem diverse 
literaire en cul-
turele activitei-

ten plaats die leuk zijn voor lopend 
én niet-lopend publiek. 

Schrijf snel in (tot en met 25 mei) via 
www.letterenloop.nl. Hier vint u ook 
alle overige (hardloop) informatie.
Na-inschrijven mogelijk op zaterdag 
31 mei en zondag 1 juni.

Bekende schrijvers doen 
mee aan de Letterenloop
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Jeugd LTC de Heerenduinen 
bloeit als nooit tevoren
IJmuiden - Dat bij LTC de Heeren-
duinen de jeugd prioriteit heeft is al 
bekend. De afgelopen jaren werd  
een nieuw lesprogramma geïntro-
duceerd, diverse clinics gegeven 
door toppers als Haarhuis en Elthing 
en is met meer dan tien evenemen-
ten in het jaar de activiteitenkalen-
der goed gevuld. 
Tijdens de kennismakingsdagen die 
samen met Tenniscentrum IJmuiden 
ieder jaar in februari worden geor-
ganiseerd, kunnen de jongeren er-
varen of tennis iets voor hen is. 
Daardoor is het aantal jeugdleden  
de laatste jaren behoorlijk gestegen.  
Het valt en staat natuurlijk met vol-
doende vrijwilligers die alles in goe-
de banen leiden. Onder andere om 
deze reden heeft de Rabobank  sa-
men met een aantal prominente le-
den van de vereniging, de stichting 
RHT-C (Rabobank Heerenduinen 

Tennis Combinatie) opgericht. 
Met de sponsorgelden die deze 
stichting genereert, van onder an-
dere Rabobank en Aannemings-
maatschappij De Branding, is een 
extra impuls gegeven aan de pres-
tatieve kant van het jeugdtennis. 
Daarnaast is betrokkenheid en par-
ticipatie van de jeugd aan toernooi-
en en activiteiten een belangrijke 
doelstelling. Hierdoor worden er ex-
tra trainingen georganiseerd en is 
de deelname aan onze toernooien 
en de toernooien van andere ver-
enigingen behoorlijk gegroeid. Dit 
jaar heeft de hele jeugdselectie een 
mooi wedstrijdshirt gekregen van 
sponsor Rabobank.
Als uw kind voor dit seizoen nog wil 
tennissen, kunt een mailtje sturen 
naar jeugd@ltcdeheerenduinen.nl.  
Hopelijk tot ziens bij LTC de Heeren-
duinen.

Waterloo houdt opendag
Driehuis - Op zaterdag 17 mei or-
ganiseert Waterloo een open dag 
voor de jeugd.
Alle kinderen van vijf tot tien jaar 
kunnen op deze dag de gezellige 
sfeer proeven die het nieuwe jeugd-
bestuur de laatste periode heeft ge-
creëerd. De aanwezige jeugd kan 
deelnemen aan verschillende voet-
balactiviteiten zoals penaltyschie-
ten, kegelvoetbal en het bijwonen 
van een training. Ook is er tal van 
vermaak georganiseerd zoals een 

stormbaan, luchtkussens en een 
zeepbaan. 
Het jeugdbestuur heeft het initi-
atief genomen voor deze dag om 
nieuwe jeugd naar Waterloo te ha-
len. Op deze manier proberen zij de 
jeugdtak van deze kleine vereniging 
nieuw leven in te blazen. 
Inschrijving voor deelname aan een 
activiteit of training is niet nodig. 
Voor vragen of opmerkingen kan 
men daar terecht bij Elias Schröer, 
telefoon 06-28109857.

Zaterdag houdt Waterloo voor de jeugd een open dag

Op de foto vanaf links: trainer John, Laura, Nicole, Joris, Joanne, Zoë en train-
ster Monique. Charlotte ontbreekt op de foto

Tennisjeugd TOV 
laat rackets spreken
Santpoord-Noord - Het was een 
mooi pinksterweekend voor de ten-
nisjeugd. Traditioneel werd er in dit 
weekend de district jeugd kampi-
oenschappen gespeeld. Een sterk 
bezet toernooi waar de toppers 
in de dop uit de hele regio probe-
ren deze mooie titel in de wacht te 
slepen. De jeugd van LTC Bredero-
de en LTC Hofgeest was goed ver-
tegenwoordigt en niet alleen qua 
aantallen, maar ook qua prestaties. 
In vrijwel alle leeftijdscategorieën 
deed een TOVer mee om de prij-
zen. Bij de meisjes tot en met acht 
jaar werd er gespeeld op mini baan-
tjes met speciale ballen. Charlot-
te Kneefel (LTC Hofgeest) wist daar 
een mooie derde plek voor zich op 
te eisen. Een categorie hoger (meis-
jes tien) deed Zoë Gubbels (LTC 
Hofgeest) het zelfs nog een beetje 
beter. Na op een hele overtuigende 
wijze de halve finale te hebben ge-
wonnen, mocht ze in de finale aan-
treden tegen de winnares van vo-
rig jaar. Na een spannende strijd 
wedstrijd trok zij net aan het kort-
ste eind, maar een tweede plek in 
dit deelnemers veld doet veel belo-
ven voor de toekomst. Bij de dames 

tot en met veertien jaar waren zelfs 
twee dames doorgedrongen tot de 
halve finales. Zowel Joanne Bakker 
als Laura Kuipers  (beiden LTC Bre-
derode) verkochten hun huid duur. 
Joanne kon het helaas niet bolwer-
ken, maar Laura drong wel degelijk 
door tot de finale. In de strijd op de 
derde plaats herpakte Joanne zich 
gelukkig weer en legde dus beslag 
op deze plek. Laura kon het in de fi-
nale in drie sets net niet naar zich 
toetrekken, maar een tweede plek 
op dit toernooi is ook niet mis. Bij de 
meiden tot en met zestien jaar was 
ook een halve finalist te bejubelen. 
Nicole Zomerhuis (LTC Brederode) 
trof echter een speelster van natio-
naal niveau en dat was een beetje 
teveel, maar een uiteindelijke derde 
plek is een prima prestatie.
Bij de jongens was de meest in het 
oog springende prestatie die van 
Joris Bodin (LTC Brederode). Hij wist 
in de halve finale tot en met twaalf 
jaar de uiteindelijke toernooiwin-
naar tot het uiterste te testen en 
verloor eervol met 6-4 in de derde 
set. Bij de jongens tot en met veer-
tien jaar drongen drie TOV-ers tot de 
kwartfinales.

Kees Giesberts berekent zijn kansen

Wijze lessen bij Kijk Uit
IJmuiden - Afgelopen vrijdag vielen 
er bij het seniorenschaak twee op-
zienbarende remises te noteren. Tom 
van de Vlugt won tegen Sjef Rosier. 
Dirk Geels volgt trouw zijn lessen en 
kon tegen zijn oude schaakleraar 
Jan Geus eveneens een remise in 
ontvangst nemen. Sinclair Koelemij 
moest tegen Andre Kunst winnen 
om nog mee te doen in de titelrace. 
Dit bleek echter teveel gevraagd. 
Kees Giesberts joeg de koning van 
Gregory van den Ende over het ge-
hele bord, ook deze heren kwamen 
remise overeen. 
Gelukkig waren er ook nog winst-
partijen te bewonderen. Jeugdkam-
pioen Ingmar Visser verloor van zijn 
vader Andries. 
Wim Geels en Patrick de Koning le-

ken op remise af te stevenen, door 
een verkeerde zet van Wim kon Pa-
trick de partij op zijn naam schrij-
ven. 
Jan Jansen, niet leek goede kansen 
te hebben tegen Peter Hamersma. 
Maar het plan van Jan deugde niet 
en Peter kreeg een vrije doortocht 
met zijn pion. In uiterste tijdnood 
deed Jan ook nog eens een ver-
keerde damezet, wat het einde van 
de partij betekende.
In de partij tussen Louwe Post en 
Johan van Velthuijsen kreeg Johan 
met een paardvork te maken, die 
zijn dame slachtofferde en was de 
partij gespeeld.
Zie ook: www.schaakclubkijkuit.
nl. Informatie op telefoon 0255-
512196.

Velsen Centraal
Voetbalfusie Telstar NV
en IJVV centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV wordt deze 
week aandacht besteed aan de ont-
vlechting van de voetbalfusie tus-
sen de betaalde voetbalorganisatie 
Telstar N.V. en de amateurclub IJVV 
Stormvogels. Pieter de Waard, de al-
gemeen directeur van de betaalde 
tak, gaat in op de oorzaken en de 
gevolgen van de scheiding tussen 
de voetbalcubs. 
Ook de voorzitter van de amateur-
tak, Nico Stoker is uitgenodigd voor 
dit studiogesprek, dat op donder-
dag 8 mei om 12.00 uur opgenomen 
wordt in de theaterzaal van de bibli-
otheek aan het Dudokplein in IJmui-
den. Gespreksleider is Jac. Zuurbier, 
de eindredacteur van het televisie-
programma.
Van belang zijn de motieven voor 
de nieuwe start van Telstar, dat in 
1963 ontstond uit het kampioenself-
tal van VSV en de semiprofs van 
Stormvogels. Zowel de accomoda-
ties van Schoonenberg als het be-
zoek aan de wedstrijden waren het 
afgelopen seizoen matig te noemen. 
Daarnaast was er een exploitatiete-

kort van een half miljoens euro. In-
middels is dit tekort door een aantal 
sponsoren betaald. Hoe gaat de sa-
menwerking met AZ er uit zien? Be-
treft dit alleen de jeugdopleiding of 
wordt Telstar een satelietploeg van 
AZ vergelijkbaar met de samenwer-
king tussen Feijenoord en Exelsior 
in Rotterdam? De jeugdafdeling van 
de amateurs van Stormvogels moet 
geheel nieuw opgezet worden. Hoe 
denken de blauwwitten dit te gaan 
doen?
Wordt het gedregadeerde eerste 
team verstrerkt? Komt er weer een 
zaterdagafdeling op sportpark Zee-
wijk?
Deze en andere onderwerpen zijn te 
zien en te horen in de uitzendingen 
op vrijdagavond 9 mei, zaterdag-
avond 10 mei en maandagavond 12 
mei om 18.00 uur. Kijkers kunnen 
deze uitzendingen van Velsen Cen-
traal onder de regie van Edwin Wo-
ning zien via de Velser TV-kabel op 
S12++ (frequentie 240 mHz) en de 
internetsite van Seaport TV.
Nadere bijzonderheden staan op de 
teletekstpagina 331 van Seaport TV.

De VV IJmuiden Familiedag
IJmuiden - Terwijl de promotiestrijd 
voor de periodekampioenen in al-
le hevigheid is losgebarsten blijkt 
de klasse-indeling waarin IJmuiden 
haar -nu voorbije- competitie moest 
afwerken niet eens zo ongunstig te 
zijn geweest.
Nadat IJmuiden in een oefenduel 
tegen VVC (derde klas B) al aan de 
lijve had ondervonden dat de num-
mer zes van de derde kl A wel heel 
gemakkelijk (met 0-5) door de num-
mer zes van de derde klas B kon 
worden vernederd, ondergingen de 
drie derde klas A- tegen de drie der-
de klas B-periodekampioenen een 
overeenkomstig lot. 

FC Castricum verloor over twee 
wedstrijden gemeten met 3-2 van 
Roda’23, terwijl Blauw Wit tegen het 
Amsterdamse Vlug en V.dig met 6-
1 onderuit ging en ook DZS tegen 
Overbos op een 4-5 verlies werd ge-
trakteerd. Hoewel de huidige na-
competitievorm door velen nog altijd 
als een toegift-loterij wordt gezien 
zegt dit wel iets over het krachtsver-
schil tussen de klassen 3-A en 3-B 

en juist daarom wordt IJmuiden ook 
het volgend seizoen weer graag in 
de Noord Hollandse derde klas A in-
gedeeld.
Zaterdag staat als seizoenafslui-
ting weer de traditioneel gezellige 
VV IJmuiden Familiedag op het pro-
gramma. Met spel en spelen, waar-
bij het familie-voetbalspel vanzelf-
sprekend niet mag ontbreken, zullen 
jong en oud zich als mix-zeventallen 
gaan inzetten voor de familie-eer, 
jaargang 2008. Tussen de 25 minu-
ten durende mini-wedstrijdjes door 
kunnen eveneens punten worden 
verzameld met allerlei behendig-
heidspelen. Rond het clubgebouw 
ontbreekt een uitgebreide bbq na-
tuurlijk niet terwijl friet en broodjes 
haring voor een standaard familie-
prijs aan de vrouw, man of kind kun-
nen worden geleverd.

Kortom, alle ingrediënten zijn aan-
wezig om opnieuw van deze zater-
dag een hoogtijdag te maken. Het 
geheel zal wederom muzikaal wor-
den omlijst door Huis-DJ en voor-
malig IJmuidenspeler Jack Aland.

foto?

Full Speed Darts nieuws
Eerste open dartstoernooi
Velsen-Zuid - Zaterdag 24 mei or-
ganiseert Full Speed Darts haar eer-
ste open darts toernooi. Het toernooi 
wordt georganiseerd in clubhuis de 
Voltreffer aan de Tolsduinerlaan en 
zal omstreeks 20.00 uur starten. Het 
clubhuis opent haar deuren om-
streeks 19.30 uur. Tijdens het toer-
nooi wordt er single gespeeld spel-
type 501.
Inschrijven kan via onderstaand e-
mail adres of telefoon nummer. De 
kosten voor inschrijving zijn 3,50 eu-
ro en de minimumleeftijd is 16 jaar. 
Inschrijven voor dit toernooi kan 
tot en met dinsdag 20 mei. Voor de 
winnaars staat een prachtige beker 

klaar.
Full Speed Darts wil vooral een ieder 
uitnodigen die nieuwsgierig is naar 
de dartssport en er over denkt deze 
te gaan beoefenen. De dartssport is 
een sport die een ieder kan beoefe-
nen. Omdat er op de dinsdagavond 
gespeeld wordt, hanteert men een 
minimumleeftijd van 16 jaar. Wilt u 
weten of de darts sport wat voor u 
is? Kom dan gerust eens op de dins-
dagavond vanaf 19.30 uur kijken in 
het gezellige clubhuis de Voltreffer. 
Voor meer info: www.svfullspeed.nl 
of Mark van Loon via 0255-534876, 
e-mailadres fullspeeddarts@quick-
net.nl

Basisscholieren gaan 
peanutballen in Santpoort
Santpoort-Zuid - Donderdag 22 
mei zal het sportpark de Elta het to-
neel zijn van een groots Peanutbal 
evenement: dertien Velsense basis-
scholen zullen met 34 teams, waarin 
bijna 500 jongens en meisjes actief 
zullen zijn, meedoen aan het jaar-
lijkse Peanutbaltoernooi van de ge-
meente Velsen. Een traditie waarbij 
de Olympische gedachte, meedoen 
is belangrijker dan winnen, volop 
uitgedragen wordt.
Dit jaar is Terrasvogels gastvrouw 
van het toernooi. In het kader van 
de festiviteiten ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van de softba-
lafdeling zal het, met steun van de 
Rabobank, een extra feestelijk toer-
nooi worden. 

Van 9 tot 12 uur spelen teams van 
de Ark, de Pleiadenschool, het Kom-
pas, de Bosbeek, de Molenweid, de 
Boekanier en de Jan Campert. ’s 
Middags vanaf 13.00 uur komen de 
teams van de Hoeksteen, de Duin-
roos, de Toermalijn, Brederode Dal-
ton, Beekvliet en Vuurtoren Oost in 
actie.
Belangstellenden zijn natuurlijk van 
harte welkom.
Het adres: Sportpark ‘De Elta’, 2082 
XM Santpoort-Zuid. Auto: voor de 
spoorwegovergang in Santpoort-
Zuid linksaf (bordje Terrasvogels) 
v.d. Bergh van Eysingaplantsoen tot 
het eind afrijden voor parkeermoge-
lijkheid, daarna circa 50 meter lopen 
naar ingang complex.

Anne van der Hurk en Timo Auler

Apart moederdagcadeau
IJmuiden - Op moederdag de-
den twee paren van danscentrum 
ter Horst mee aan de ‘Lets Dance 
Championship 2008’ in Amstelveen. 
Tom Mantje en Naomi Ebbeling, 
hadden wat moeite om de zaal te 
vinden maar deden op tijd mee bij 
de debutanten vier klasse. Zowel bij 

de ballroom als bij de latin dansen 
bereikten zij keurig de halve finale.
Timo Auler en Anne van der Hurk 
deden mee in de C-klasse latin dan-
sen. Zij werden zesde in de finale. 
Een mooier cadeau konden de-
ze leerlingen van danscentrum ter 
Horst hun moeder niet geven.

Klootschietjournaal
Velsen-zuid – Zaterdag 3 mei wa-
ren er maar elf klootschieters van 
sportvereniging Full Speed op ko-
men dagen.
Drie teams van drie en een van twee 
personen moesten er geloot wor-
den. Bianca en Ton gooiden om de 
beurt met zijn tweeën. Het parcours 
was rond Beeckestein en deze is 
bij de Bosweg een stuk verbeterd 
met schelpen. Team 3 met Dirk, Ni-
co en Jan Sch. werden eerste met 
54 schoten en 28 meter, dus 4 pun-
ten. Team 1 met Jan St. Cees en Elly, 
werden tweede met 64 schoten en 

17 meter dus 3 punten. Team 4 met 
Bianca en Ton, werden derde met 66 
schoten en 17 meter dus 2 punten. 
Team 2
met Sonja, Lia en Joke werden vier-
de met 84 schoten en 19 meter dus 
een punt. Zaterdag 17 mei is er PK 
gooien en zondag 18 mei is er een 
uitwisseling met kegelen en jeu de 
Boules. Bel voor meer informatie 
over klootschieten, darten, of kla-
verjassen met Nico Prins, telefoon 
0255–518648 of Dirk Sieraad, tele-
foon 0255–515602. 
Zie ook websitewww.svfullspeed.nl.

DCIJ–nieuws
Peter Pippel treedt in 
voetsporen vader Cees
IJmuiden - Jarenlang was Cees 
Pippel de sterkste speler van DCIJ. 
De laatste tijd wordt er, door met 
name jonge opkomende spelers, 
danig aan zijn stoelpoten gezaagd. 
Dit seizoen is hij zelfs kansloos voor 
de clubtitel. Steeds vaker moet hij 
punten inleveren en met mindere 
prestaties genoegen nemen. Toch 
is iedereen op de club ervan over-
tuigd dat hij ook in de komende ja-
ren weer een rol van betekenis zal 
spelen. 
Zoon Peter, die het dammen met de 
paplepel kreeg ingegoten, lijkt de 
rol van zijn vader over te willen ne-
men. De wijze waarop hij Koos de 
Vries naar de slachtbank leidde is 
veelzeggend. In enkele seizoenen 
ontplooit Peter zich meer en meer 
tot een geduchte tegenstander die 
een grote voorliefde aan de dag legt 
voor het klassieke spel. Het was de-
ze speelwijze die De Vries deed ver-
liezen. Cees Pippel won eveneens 
van de jonge Conall Sleutel. Het ge-
raffineerde spel van Pippel was net 
iets te veel voor Sleutel en hij ver-
loor kansloos. Stijn Tuytel, net terug 
uit India, moest het opnemen te-
gen Jan Maarten Koorn. Het werd 
een gemakkelijke winst voor Tuy-
tel . Paul Smit, die dit seizoen naar-
stig op zoek is naar de juiste vorm 
kreeg van Willem Winter een duwtje 
in de rug. Winter werd tot tweemaal 
toe verrast met een combinatie. Fe-
roz Amirkhan, die complicaties niet 
schuwt, zette Bram van Bakel onder 
zware druk.
De moeilijkheden stapelden zich 
op en in een wirwar van varianten 
koos Van Bakel niet het juiste te-

genspel en verloor. Leo Binkhorst 
en Rick Hartman speelden een pit-
tig partijtje met een hoog educatief 
gehalte. De wijze lessen van Bink-
horst werden door Hartman maar 
al te graag ondergaan. Uiteindelijk 
redde Hartman het niet en moest 
aan Binkhorst de punten laten. Met 
Jan Apeldoorn gaat het dit seizoen 
niet naar wens. Blunders, verkeerde 
berekeningen, taxatiefouten zijn aan 
de orde van de dag. Daar had Har-
rie van der Vossen niet zoveel mee 
van doen en strafte een foute voort-
zetting feilloos af. Jesse Bos toonde 
nogmaals aan dat hij, en hij alleen, 
aanspraak kan maken op de club-
titel. Ook nu weer kwam hij tot een 
uitstekende prestatie door af te re-
kenen met Martin van Dijk. Van Dijk, 
een sterke en secure speler kon het 
agressieve spel van Bos niet into-
men en verloor.
Al met al een prachtige uitslag voor 
de dit seizoen ongenaakbare Bos. 

Open avond 
bij SVIJ
IJmuiden - Informatie avond voor 
nieuwe leden bij  voetbal vereni-
ging SVIJ Wie voetballen leuk lijkt, 
is welkom. Alle jongens en meis-
jes in de leeftijd vanaf 6 jaar, mogen 
naar de inloopavond voor aanko-
mende leden. Deze wordt gehouden 
op dinsdagavond 20 mei van 19.00 
uur - 21.00 uur, in de kantine op het 
sportcomplex aan de Planetenweg.
Kom voetballen bij SVIJ en geef je 
nu op voor het seizoen 2008-2009
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Erwin van der Meij (links) krijgt de prijs van Patrick van Keulen

Prijsuitreiking bij van Keulen
IJmuiden - Het hele jaar door wordt 
met allerlei leuke acties het hon-
derdjarige bestaan van Van Keu-
lens Men’s Fashion gevierd. In april 
maakten alle klanten bij een aan-
koop kans op een VIP-arrangement 
voor twee personen tijdens de Pink-
sterraces op het Circuit van Zand-
voort. Zij zouden de gast zijn van het 
team Bleekemolen, die de winnaar 
van dichtbij kennis wilde laten ma-

ken met de autosport. Ook een be-
zoek aan de pitstraat stond op het 
programma.
Vrijdag werd de winnaar bekend ge-
maakt bij van Keulen. En dat bleek 
Erwin van der Meij te zijn, die ont-
zettend blij was met de prijs. 
Samen met een vriend was hij van 
plan om heel erg te gaan genieten 
van het dagje Zandvoort en dat zal 
ongetwijfeld gelukt zijn.

Prijzenregen bij Flamingo
IJmuiden - Van 21 mei tot en met 
31 mei presenteert Flamingo Casi-
no de Miljoenen 10-daagse. Tijdens 
deze voorjaarsactie regent het kan-
sen op een fortuin. Staat de Jackpot 
op een rond honderdtal, dan krijgen 
alle aanwezige bezoekers gratis een 
7-Klapper. Tijdens de finale kun-
nen de gasten onder het genot van 
een heerlijk gratis buffet een com-
plete straat loten winnen met kans 
op vele miljoenen euro’s. Uiteraard 
zijn entree en consumpties gratis. 
De Miljoenen 10-daagse  past in het 
beleid van Flamingo Casino om haar 
gasten regelmatig te verrassen met 
bruisend entertainment.
De voorjaarsactie van Flamingo Ca-
sino wordt langzamerhand traditie. 
Ieder jaar wordt er naar gestreefd 
om bezoekers opnieuw te verrassen 
met een aantrekkelijke actie of en-
tertainment. Door het gastvrije per-
soneel, gratis entree en consump-

ties, alsmede de ruime keuze uit 
de nieuwste speel- en casinoauto-
maten zijn bezoekers er echt even 
helemaal uit. Ook het aanbod aan 
meerspelers wordt steeds groter. 
Meerspelers zijn electronische ca-
sinospelen, zoals Roulette en Mul-
tiplayers. Aan deze meerspelers 
kan met meer personen tegelijk ge-
speeld worden, waardoor een gezel-
lige sfeer ontstaat. Daardoor is een 
bezoek aan Flamingo Casino ook 
aantrekkelijk voor groepen, stellen 
of een uitje met club of bedrijf. Op 
de website vindt u het actuele aan-
bod aan entertainment. 

Flamingo Casino IJmuiden  is ge-
vestigd aan de Lange Nieuwstraat 
793 en is geopend van 10.00 tot 
24.00 uur.  De entree en consump-
ties zijn altijd gratis. Minimum leef-
tijd is 18 jaar. Bij twijfel is legitima-
tie verplicht

Gewichtconsulente Helma Slik
Blijvend resultaat met afvallen
Velserbroek - In een gezellige ruim-
te aan de Grote Buitendijk bevindt 
zich de prakrijk van gewichtsconsu-
lente drs. Helma Slik. Hoe komt het 
dat deze beëdigde vertaler Frans, 
die onlangs een interview gaf in het 
tv-programma ‘Velsenarij’ , nu men-
sen helpt afvallen? ,,Mijn interesse 
in voeding is gewekt in de periode 
dat mijn man erg ziek was. Na het 
volgen van een dieet zijn een aantal 
symptomen voorgoed verdwenen. 
Ik was onder de indruk,” aldus Slik. 
,,Zelf ben ik ook ervaringsdeskun-
dige. Bij mijn laatste zwangerschap 
woog ik vlak voor de bevalling 100 
kilo. Meer dan de helft van mijn ge-
wicht was er in negen maanden tijd 
bij gekomen. Mijn energiehuishou-
ding hield veel te wensen over. Ik 
kon nog geen 2 minuten staan en 
de vloer dweilen deed ik dan ook 
zittend op een bureaustoel (met 
wieltjes). Toen onze jongste een-
maal geboren was begon voor mij 
de afvalrace. Eén en ander heeft uit-
eindelijk geresulteerd in het volgen 
van een cursus gewichtconsulent.”
In haar praktijk Lief voor je Lijf geeft 
Slik uitgekiende voedingsadvie-
zen die niet alleen gericht zijn op 
afvallen maar ook op het ontwik-
kelen van een gezond eetpatroon. 
,,Een dieet met weekmenu’s is ge-

makkelijk en boekt vaak nog resul-
taat ook. Maar wat gebeurd er daar-
na? De meeste lijners vallen terug 
in hun oude gewoonten en de kilo’s 
vliegen er dan net zo hard weer aan, 
met het bekende jojo-effect als ge-
volg. Mijn adviezen en uitleg over 
voeding brengen een dusdanige 
verandering in het voedingspatroon 
te weeg dat de behaalde resultaten 
blijvend zijn. Nadat de cliënt de no-
dige kilo’s lic
hter is geworden behoudt zij haar 
streefgewicht. Ik ga dus voor de 
structurele oplossing! En dat kan 
al voor 185 euro” lacht Slik. Hier-
voor krijgt de cliënt een intake plus 
8 consulten.
Naast individuele begeleiding, or-
ganiseert Slik ook slankclubs. ,,Een 
leuk idee voor vriendinnen die sa-
men willen afvallen,” vindt zij. Ver-
der geeft ze presentaties door het 
hele land. 
Hierin vertelt ze de toehoorder wat 
de verschillende voedingsmidde-
len met je lichaam doen en geeft 
ze voedingstips waardoor je meer 
energie zult hebben en je teint er 
op voor uitgaat, kortom waardoor je 
lekker in je vel komt te zitten.
Lief voor je Lijf is gevestigd aan de 
Grote Buitendijk 112 en is telefo-
nisch te bereiken via 023 7851945.

Het Watertorenparck zoals dat er in de toekomst uit gaat zien

Watertorenparck: uniek project
IJmuiden -  Aan de voet van de 
watertoren, op de hoek van de J.P. 
Coenstraat met de Evertsenstraat, 
start Bon Projecten binnenkort 
met de bouw van een kleinscha-
lig nieuwbouwproject: Watertoren-
parck. Dit bestaat uit zestien eigen-
tijdse woningen voorzien van een 
terras. De bewoners kunnen van 
daaruit zo het park inlopen. De in-
deling is niet standaard en kan naar 
de wensen van de toekomstige be-
woners aangepast worden. De wo-
ningen bestaan uit drie lagen en 
zijn ook zeer geschikt voor wonen 
en werken in hetzelfde pand. De lig-
ging is zeer centraal, nabij het cen-
trum van IJmuiden.

Op de locatie van het pompgebouw 
wordt een vrijstaande villa gebouwd. 
Alle woningen hebben bovendien 
uitzicht op de watertoren en het 
park rondom, een uniek plekje om 
te wonen. Bijna alle woningen heb-
ben een eigen garage en parkeer-
plaats. Ze bieden volop comfort, zo 
is er een complete badkamer met 
ligbad, een aparte douche, wasta-
fel en toilet. De moderne leefkeuken 
vormt het centrum van het huis en 
ligt aan het terras.  Kopers hebben 
bovendien een grote keuzevrijheid 
bij het ontwerpen en inrichten van 
de keuken en badkamer. Zie voor 
meer informatie de advertentie el-
ders in deze editie.

Open dag Connexion Water
Velsen-Zuid - Zaterdag 24 mei or-
ganiseert Connexxion Water een 
open dag voor Fast Flying Ferries. 
Op deze dag kom je alles te weten 
over de draagvleugelboot en krijg je 
de kans om een keer gratis mee te 
vliegen.
Van 11.00 tot 16.00 uur kun je op het 
Pontplein in Velsen-Zuid een kijkje 
nemen in de draagvleugelboot en 
kom je meer te weten over milieu-
vriendelijkheid en veiligheid van de 

draagvleugelboot. Ook kan je meer 
informatie opvragen over de oplei-
ding tot FFF-kapitein en kun je al je 
vragen stellen aan een echte kapi-
tein.
Daarnaast word je geïnformeerd 
over de nieuwe dienstregeling en 
ontvang je een gratis ticket om ge-
bruik te maken van de Fast Fly-
ing Ferry. Dus redenen genoeg om 
langs te komen.
Tot ziens op het water.

Huib Beuneman winnaar 
bij Ouderen Songfestival
Regio - Zondag is Huib Beuneman 
uit IJmuiden een van de drie win-
naars geworden bij de finale van het 
Ouderen Songfestival in de stads-
schouwburg van Amsterdam.
Er waren vijf prijzen te verdelen on-
der de vijftien finalisten. De Vakjury 
wees Greetje van der Veer uit Dieren 
aan als eerste, Huib Beuneman uit 
IJmuiden werd tweede met het lied 
‘O Sole Mio’ en Frits van der Ven uit 

Hilversum werd derde. De publieks-
prijs ging naar Greetje. De internet-
prijs is gewonnen door Huib Beune-
man.
Het Ouderen Songfestival werd dit 
jaar voor de zestiende keer geor-
ganiseerd. De belangstelling voor 
deelname groeit elk jaar. Dit jaar 
waren er 200 kandidaten van 55 jaar 
en ouder. De finale was afgelopen 
maandag op RTV NH te zien.

Santpoorter Jan Cronenberg kreeg dinsdag in het AMC een mooie onder-
scheiding

‘Stuur’ voor Jan Cronenberg 
Santpoort-Noord - De heer J.F.C. 
Cronenberg uit Santpoort-Noord 
heeft dinsdagavond als blijk van er-
kenning en waardering voor zijn ja-
renlange bestuurlijke werkzaamhe-
den ‘het Stuur’ ontvangen van de 
Nederlandse Bridge Bond.
Jan Cronenberg heeft vanaf 1984 
op grandioze wijze de belangen van 

Bridgeclub A.M.C., in Amsterdam, 
behartigd. Hij zorgde onder meer 
voor een gezonde financiële admi-
nistratie. Ook gaf hij de cursus Star-
tersbridge aan aspiranten. Jan Cro-
nenberg staat bekend als een aima-
bel mens en een goede teamspeler. 
Voor Bridgeclub A.M.C. is Jan Cro-
nenberg van grote betekenis.

Nieuwbouw omgeving 
Pres. Steynstraat
IJmuiden - De 135 huurwonin-
gen die omstreeks de jaren ‘80 in 
de Pres. Steynstraat zijn gebouwd 
zijn van slechte kwaliteit en zullen 
daarom worden gesloopt. Daarvoor 
in de plaats zullen 135 nieuwe wo-
ningen worden gebouwd, waarvan 
minimaal 60 procent huurwoningen 
zullen zijn. Inmiddels zijn de rand-
voorwaarden voor het project vast-
gelegd.
De nieuwbouw in oud-IJmuiden zal 
bestaan uit verschillende bouw-
blokken, waaronder ook ruimte is 
voor enkele appartementgebouwen 
in het randgebied met een varië-

rende, maar maximale hoogte van 
14 meter. 
Voor het project zal worden vast-
gehouden aan het bestaande en zo 
belangrijke stratenpatroon in oud-
IJmuiden, met uitzicht op haven en 
kanaal. Het karakteristieke straat-
beeld van oud-IJmuiden zal worden 
behouden door onder meer klinker-
bestrating, ook op de stoepen. Het 
ruimtelijk kader biedt ook ruimte 
voor groen en bomen.
Op 21 juni zal het ontwerpfestival 
plaatsvinden waarbij betrokkenen 
worden uitgenodigd mee te denken 
over plannen voor dit complex.

Opvang 
besmeurde vogels
Velsen - De gemeente Velsen heeft 
als een van de vele kustgemeen-
ten in Nederland een samenwer-
kingsovereenkomst met onder an-
dere Rijkswaterstaat getekend over 
de opvang van vogels die slachtof-
fer zijn van (olie)rampen. Rijkswa-
terstaat is als beheerder van de wa-
terkwaliteit verantwoordelijk voor 
het opruimen van de olie en het 
schoonmaken van het milieu. Kusta-
sielen en gemeenten kunnen daar-
om bijstand vragen bij het bieden 
van hulp aan door olie besmeurde 
vogels. Bij een olieramp zal de op-
vang van besmeurde vogels en het 
opruimen van dode vogels centraal 
worden gecoördineerd.

Watermunt 
dicht voor 
vrachtverkeer
Velserbroek - Vrachtverkeer dat 
langer is dan 11 meter mag bin-
nenkort niet meer via de Watermunt 
rijden. Dit zal door borden worden 
aangegeven. Regelmatig komt het 
voor dat vrachtverkeer blijft steken 
in de bocht van de Watermunt naar 
de Floraronde en dan op gevaarlij-
ke wijze achteruit moet rijden. Mo-
menteel komt dit vaak voor, door de 
wegomleiding in Velserbroek. Ken-
nelijk wordt deze route in route-
plansystemen aangegeven. De Ver-
eniging van Nederlandse Gemeen-
ten doet al onderzoek naar moge-
lijkheden om speciale vrachtroutes 
in deze systemen te verwerken. Bin-
nen een termijn van zes weken kan 
men schriftelijk of digitaal bezwaar  
maken bij de gemeente. Gehandicapten-

parkeerplaats 
Waterdrieblad
Velserbroek - Bij Waterdrieblad 9 
zal een individuele gehandicapten-
parkeerplaats worden aangelegd.  
Om hier ruimte voor te maken zal  
een deel van het groen ter plaatse 
worden verwijderd. Ook zal de op-
stelplaats voor containers wat wor-
den verkort. Deze individuele par-
keerplaats is alleen bestemd voor 
de auto met het op het bord vermel-
de kenteken.

Kennemerland 
staat paraat
Velsen - Regio Kennemerland staat 
op een mooie derde plaats waar het 
crisisbeheersing betreft. Dat blijkt 
uit een rapport van de Inspectie 
Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) 
van het Ministerie van Binnenland-
se Zaken. Het afgelopen jaar zijn in 
Kennemerland flinke vorderingen 
gemaakt op het gebied van planvor-
ming en organisatie bij een ramp of 
crisis. Veiligheidsregio Kennemer-
land behaalde van de 21 vermelde 
regio’s een derde plaats. 
Op 20 maart 2008 vond op Schiphol 
een rampenoefening plaats, waarbij 
alle hulpdiensten waren betrokken. 
Binnenkort wordt de rapportage 
van het IOOV hierover verwacht.

Raad buigt zich 
over handhaving
Velsen - De gemeenteraad van 
Velsen gaat discussiëren over het 
handhavingsbeleid van de ge-
meente. Omdat de regelgeving rond 
handhaving wordt verbeterd is dit 
een mooie aanleiding om prioritei-
ten te stellen en uit te spreken op 
welke onderwerpen de handhaving 
zich moet richten. Als voorzetje zal 
het college van B&W komen met 
een discussienota. Denkbaar is dat 
men zal spreken over horeca, ver-
vuiling op straat door honden- en 
paardenpoep, jeugdoverlast, illega-
le bewoning of parkeerproblemen. 
Genoemde onderwerpen zijn naar 
voren gekomen uit de eerdere on-
derzoeken. Maar ook ander onder-
werpen kunnen worden besproken.

Sticks en Rico
Haarlem - Sticks en Rico kennen 
we natuurlijk van de legendarische 
hiphop-formatie Opgezwolle. Eind 
vorig jaar nam Opgezwolle-DJ De-
lic het besluit de wereld te gaan 
verkennen en derhalve Opgezwolle 
voor onbepaalde tijd te verlaten. Niet 
het einde, slechts een begin. Sticks 
en Rico gaan namelijk nog steeds 
even hard! Het duo staat bekend om 
virtuoze spits met flows waar zelfs 
oma weer van gaat meedoen. Vrij-
dagavond om 20.30 uur in het Pa-
tronaat dus Sticks & Rico, just-as-
hard! Een kaartje kost 8 euro.

Stadsschouwburg Velsen
Koldercabaret met Ernesto, 
Marcellino & Wilfried Finkers
Velsen - In hun streven naar een 
bijna-leefervaring laten Ernesto & 
Marcellino met Wilfried Finkers za-
terdag 17 mei (20.15 uur) het landle-
ven over zich heenkomen en wordt 
het lachen, gieren en brullen. Om-
dat achteraf alles leuker lijkt, zijn de 
doldwaze cabaretiers maar achteraf 
gaan wonen. 
De shows van Cameretten-win-
naars Ernesto & Marcellino met ‘bij-
werking’ van Wilfried (de broer van) 
Finkers hebben een hoog ‘tussen-
de-schuifdeuren-gehalte’. De he-
ren combineren verantwoorde on-
derbroekenlol met knettergekke 
persiflages, slapstick en vernuftige 
beeld- en geluidsgrappen.
Hun shows zitten boordevol absur-
de humor. Maar hoe zit het eigenlijk 
met de diepgang? De mannen om-
schrijven de diepgang in hun pro-
gramma’s zelf als 3D: Dom, Dwaas 
en Droog. Het drietal geeft Velsen 
alvast een kijkadvies: ‘bij serieu-
ze toeschouwers is meekijken ge-
wenst...!’
Hun nieuwste creatie heet ‘Wat heb-
ben wij het dan goed hè?’. Wilfried 
Finkers schreef het merendeel van 

de teksten voor deze show. Volgens 
kenners beschikt hij over dezelfde 
droge Tukkerse humor als zijn broer 
Herman Finkers.
Ernesto is de meester van rake per-
siflages. Hij zal het Velsense publiek 
trakteren op scherpe humor en op 
geestige imitaties van Jules Deelder, 
dominee Gremdaat en Snip & Snap. 
Ook laat hij in zijn eentje een co-
lonne collega-cabaretiers opdraven 
met de kraker ‘Er staat een paard in 
de gang’. Marcellino is als vanouds 
de schlemielige malloot. De ideale 
aangever voor Ernesto en Wilfried.
Het drietal staat in het oosten van 
het land aldoor voor uitverkochte 
zalen. De hoogste tijd dat ook het 
westen zich laat verrassen door hun 
humoristische vondsten en heerlijk 
slap geouwehoer. Het absurde, dol-
komische supertrio komt een aan-
slag doen op de lachspieren.
Toegang: 20,50 euro, CJP 2 euro 
korting, inclusief pauzedrankje en 
garderobe.
Informatie: Stadsschouwburg Vel-
sen, telefoon 0255-515789 of reser-
veer via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Cameretten finaletournee 
2007 in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 22 mei om 
20.30 uur wordt de Cameretten fi-
aletournee gehouden in het Witte 
Theater aan de Kanaalstraat 257 in 
IJmuiden.
(Hans) Teeuwen & Smeenck, Theo 
Maassen, Plien & Bianca, Brigitte 
Kaandorp, Hans Liberg, Ernesto & 
Marcelino, Niet Schieten, Schud-
den, Herman Finkers, Purper, Bert 
Klunder, NUHR, Kommil Foo, Ri-
chard Groenendijk, Arie & Silvester, 
Ivo de Wijs, Marnix Kappers, Don 
Quishocking, Ronald Goedemondt, 
Onno Innemee, Stef Bos, Jaap Mul-
der, Alex d’Electrique, Eric van Sau-
ers, Rob Urgert, Martijn Oosterhuis, 
Alex Klaasen & Martine Sandifort, 
Ruben (Nicolai) & Nathan, Bert Vis-
scher, Paul de Leeuw, Marc-Marie 
Huijbregts.
Allemaal waren zij ooit finalist van 
het cabaretfestival ‘Cameretten’. In 
deze finaletournee ziet u de finalis-

ten van ‘Cameretten 2007’. Het Rot-
terdamse ‘Cameretten’ is samen met 
het Leids Cabaretfestival de belang-
rijkste kweekvijver voor Nederland-
se cabaretiers. (www.cameretten.nl 
of www.tricolour.nl). 
Toegang 11 euro of 9 euro met WT-
pas.

Retro Deluxe 
Supersize
Haarlem - Ook deze maand mag de 
geliefde Retro Deluxe-dansavond 
natuurlijk niet ontbreken in Patro-
naat. Zaterdag 17 mei, in supersize-
vorm, is het plezier nog eens dub-
bel zo groot! In de grote zaal staan 
de huis-DJs van Retro Deluxe klaar 
om je te verwennen met al die ver-
trouwde hits en natuurlijk de nodige 
grappen en grollen. Aanvang 23.00 
uur, entree 9 euro, leeftijd 18+.
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Koffieconcert in het 
Soli-muziekcentrum
Santpoort-Noord - Zondag 18 mei 
is er om 12.00 uur een koffieconcert 
in het Soli-muziekcentrum van het 
Opleidingsorkest van de IJmuider 
Harmonie, Shantykoor  Nortada en 
de Slagwerkgroep van Muziekver-
eniging Soli.
Het Opleidingsorkest van de IJmui-
der Harmonie staat onder leiding 
van Bob Kanne. Het Opleidingsor-
kest heeft de samenstelling van een 
harmonieorkest en leidt de muzi-
kanten op voor het grote orkest: het 
Concertorkest. In het Opleidingsor-
kest spelen leerlingen van alle leef-
tijden. De repetitieavond van het 
Opleidingsorkest is woensdag van 
19.00-19.45 uur. Voor de jeugd tot 
zeventien jaar beschikt de IJmuider 
Harmonie ook  over een blokfluit-
klas, opleidingsklas voor de Jeugd-
showband en de Jeugdshowband 
zelf. Bel voor meer informatie: 0255-
532038 of kijk op de website www.
ijmuider-harmonie.com. Of kijk op 
dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 
uur in het clubgebouw aan de Tols-
duinerlaan 12 in Velsen-Zuid. 
Shantykoor Nortada is opgericht op 
2 september 1998 en viert dit jaar het 
10-jarig bestaan. Nortada staat voor 
Noordenwind in het Portugees. Op 
29 mei geven zij in het Witte Theater 
een jubileumconcert samen met het 
Vrouwenshantykoor Grace Darling 
en het Shantykoor Nelson’s Blood. 

De opbrengst van deze avond wordt 
geschonken aan OIG/IHD.
De groep staat onder de muzikale 
leiding van dirigent Arno Hillege. Ie-
dere woensdagavond wordt er ge-
repeteerd in basisschool De Vuur-
toren in IJmuiden. Nortada wil een 
tweede cd maken, hiertoe in staat 
gesteld door een donatie van 3608 
euro van Het Schipholfonds.
Het repertoire bestaat uit shanty’s, 
werkliederen die vroeger gezongen 
werden aan boord van de zeilsche-
pen, ook wel eens een smartlap en 
andere vrolijke nummers die met 
de zee te maken hebben. Kijk voor 
meer informatie op www.nortada.nl.
De Slagwerkgroep van muziekver-
eniging Soli is een verenigingson-
derdeel dat soms zelfstandig, maar 
meestal met andere onderdelen 
tezamen optredens verzorgt. De 
groep bestaat uit leden die met een 
slagwerkopleiding bezig zijn en le-
den die al geruime tijd lid zijn van 
de vereniging en onder leiding van 
slagwerkinstructeur, Jille Visser, hun 
kwaliteit willen verbeteren. Soms 
gaat de slagwerkgroep een uitda-
ging aan en laten de slagwerkers de 
bezoeker  zien dat er ook muziek zit 
in allerhande ‘vreemde voorwerpen’. 
De slagwerkgroep repeteert op de 
maandagavond van 19.30 tot 21.30 
uur in de grote zaal van het Soli-mu-
ziekcentrum. www.soli.nl. 

Hold Tight 70’s sing-along 
show in Stadsschouwburg
Velsen - De Engelse band Hold 
Tight geeft dinsdag 20 mei (20.15 
uur) een knalfeest in de Stads-
schouwburg Velsen. Het publiek 
kan genieten van onvergetelijke ‘se-
venties’ hits als ‘YMCA’, ‘Ma Baker’, 
‘I Will Survive’ en ‘Denis Denis’. Vel-
sen, poets je mooiste zangstem op 
en laat zoete jeugdherinneringen 
herleven tijdens de ‘70’s sing-along’.
Hold Tight geeft een spetterende 
live performance van meer dan 35 
jaren zeventig meezingers. Met een 
vette knipoog steekt de negenkop-
pige cast zichzelf en de nummers 
in een herkenbaar ‘seventies’ jas-
je. Dus haal zelf ook de plateauzo-
len uit het vet, pimp de spijkerbroek 
tot een exemplaar met soulpijpen en 

poets de mooiste zangstem op. Alle 
teksten komen voorbij op een groot 
scherm. Meezingen is nog nooit zo 
leuk en eenvoudig geweest.
De theaterbezoeker die in het waan-
zinnigste outfit naar de Velsense 
schouwburg komt, krijgt niet alleen 
eeuwige roem maar maakt ook kans 
op een reis naar Londen. Wordt 
Danny Zuko met vetkuif of Sandy 
met petticoat. Kom als Bobby van 
Boney M met afropruik en net iets 
te veel borsthaar of steel de show 
als Charlie’s Angel. 
Prijs: 31 euro, inclusief pauzedrank-
je en garderobe. Informatie: Stads-
schouwburg Velsen, telefoon 0255 
515789 of reserveer via www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Kees Torn, Onno Innemee en Mike Boddé

Stadsschouwburg Velsen
Kees Torn, Onno Innemee en 
Mike Boddé in ‘C3 speelt 3D’
Velsen - Altijd maar alléén op het 
podium staan, begint af en toe een 
klein beetje te vervelen. Daarom 
bundelen woordkunstenaar Kees 
Torn, muzikale duizendpoot Mike 
Boddé en typetjesmaker Onno In-
nemee de krachten in ‘C3 speelt 3D’. 
Het resultaat een voorstelling boor-
devol hilarische sketches, vernuftige 
taalgrappen en swingende liedjes. 
Woensdag 21 mei (20.15 uur) doen 
de cabaretiers de Stadsschouwburg 
Velsen aan.
Mike Boddé bewees in het tv-pro-
gramma ‘Kopspijkers’ dat hij als 
geen ander André Hazes, Hans Li-
berg, Billy Joel en Frans Bauer kan 
imiteren. Maar zijn handelsmerk is 
ook het op onnavolgbare wijze im-
proviseren van complete pianocon-
certen. Met zijn maatje Thomas van 
Luyn won hij niet voor niets de Beeld 
en Geluid Award voor de ‘Mike & 
Thomas show’.
Ongeëvenaarde muzikaliteit en ver-
bale wendbaarheid zijn onlosmake-
lijk verbonden met cabaretier Kees 
Torn. Dit jaar heeft hij met zijn solo 
‘Dood en Verderf’ de Poelifinario ge-
wonnen. ,,Op zijn eigen nonchalan-
te en soms zelf wat onbeholpen wij-

ze, maakt Torn allerlei aspecten van 
de dood bespreekbaar in superieure 
liederen, conferences en verhalen”, 
aldus de jury van dé landelijke ca-
baretprijs. 
Onno Innemee is de onbetwis-
te clown van het drietal. Hij is de 
meester van de gekke stemmetjes, 
knettergekke mimiek, maffe type-
tjes, clownerie en absurde sketches. 
Het grote publiek herkent Innemee 
vast van het radioprogramma ‘Spij-
kers met Koppen’.
De cabaretiers betreden samen de 
bühne van de Velsense schouwburg. 
Alle drie gooien zij hun eigen speci-
aliteit in de strijd: Boddé onderzoekt 
schaamteloos de uithoeken van de 
fantasie, Torn kan de kleinste bloem 
tot een prachtige tuin omvormen en 
Innemee is al leuk als hij zijn best 
niet eens lijkt te doen. De samen-
werking is een groot succes, getui-
ge de lovende recensies. 
Toegang 19,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 2 eu-
ro korting. 
Informatie: Stadsschouwburg Vel-
sen, telefoon 0255-515789 of reser-
veer via www.stadsschouwburgvel-
sen.nl.

Mossenexcursie in de 
Duinen van Velsen
IJmuiden - Op zaterdag 17 mei is 
er een mossenexcursie in de Duinen 
van Velsen, het beschermde natuur-
monument in de kalkrijke duinen 
van IJmuiden. Onder leiding van Ni-
ko Buiten wordt in dit fraaie gebied, 
met veel zeedorpenflora en oude 
bunkers, naar mossen gekeken. Er 
zijn onder meer bijzonderheden als 
Kalksmaltandmos en Duinkronkel-
bladmos vinden. Bij enkele plasjes 
groeien wat algemenere mossen 
van natte duinvalleien. Van de waar-
genomen soorten wordt een totaal-
lijst gemaakt. De excursie duurt tot 
ongeveer 15.00 uur. Neem een loep-

je, een flora (Beknopte Mosflora) en 
iets om te eten en te drinken mee. 
Hou bij de keuze van kleding re-
kening met teken en eventuele re-
gen. Verzamelen om 10.00 uur bij 
het eindpunt van buslijn 75, 82 en 
83 (IJmuiderstrand). 
Doel van de excursie is mensen 
kennis te laten maken met mossen 
en gegevens te verzamelen voor het 
landelijke verspreidingsatlas mos-
sen van de BLWG. Zie ook www.
blwg.nl en www.kennemerstrand.nl. 
Bel voor meer inlichtingen en op-
gave: Niko Buiten, telefoon 023-
5403266 of 06-12645287.

Borden in Velserbroek
Velserbroek - In Velserbroek zijn 
er bewoners die zich zorgen maken 
over de snelheid waarmee er door 
hun buurt wordt gereden. Zeker 
nu met de omleiding door deweg-
werkzaamheden voor het winkel-
centrum. Tenslotte gaat het in een 
groot deel van Velserbroek om een 
30 kilometer zone.
Ik vraag me af of de gemeente deze 
bezorgdheid wel serieus neemt ge-
zien de plaatsing van het bord voor 
deze tijdelijke bushalte (of mis-
schien heeft het busbedrijf het bord 
geplaatst; ik weet niet wie de bus-
haltes aanlegt). 
Het betreft hier de bushalte die is 
verplaatst vanwege de wegwerk-

zaamheden naar de hoek Grote 
Buitendijk - Langemaad, bij de klei-
ne rotonde, vlakbij de school aan 
de Grote Buitendijk. Het bord van 
de bushalte is pal voor het 30
kilometer bord geplaatst, waardoor 
dit vanaf de weg niet meer te zien 
en te lezen is. Degene die het bus-
halte bord geplaatst heeft vond het 
zeker nodig dit bord zo dicht moge-
lijk tegen het 30 km. bord te plaat-
sen. 
Had hij het een meter naar voren 
geplaatst, dan waren allebei de 
borden goed te zien geweest.
Het is geen ernstige fout, maar een 
beetje dom komt het toch wel over.
iMreille Alberda

Ingezonden brief

Klaverjasclub
StormvogelsTelstar
IJmuiden - Met een gezellige avond 
opgeluisterd door de Klavierschip-
pers werd het seizoen 2007/2008 
afgesloten. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje werden ook de prijzen 
uitgereikt door de voorzitter van 
StormvogelsTelstar de heer Nico 
Stoker. 
De eindstand was als volgt: 1. de 
heer H. Kooijman met 54477 punten. 

2. de heer R. van Henten met 54103 
punten. 3. mevrouw J. Workum met 
54083 punten. Marsen: 1. de heer C. 
Harms met 53 marsen. Op 29 augus-
tus wordt er weer geklaverjast in de 
kantine van IJVV Stormvogels, Zui-
derkruisstraat 72 in IJmuiden, aan-
vang 20.00 uur.
Bel voor meer informatie: 0255-
513826 of 06-34040940 of mail 
hj.retz@quicknet.nl.

Velsen-Noord - De zwangerschap 
is Sandra erg meegevallen, naar 
aanleiding van alle verhalen die ze 
daar over gehoord had. Om 5.30 
uur die dag brak het water. San-
dra ging onder de douche en sliep 
nog even verder. Om 8.30 uur werd 
de verloskundige gebeld, die kwam 
rond 10.00 uur langs. ,,Reken maar 
nergens op, waarschijnlijk komt de 
baby niet vandaag’’, kreeg Sandra 
te horen. Zelf had ze sterk het ge-
voel van wel en ze zou gelijk krij-
gen. ,,Ga maar gewoon doen wat je 
anders ook altijd doet’’, was het ad-
vies van de verloskundige. Dat deed 
Sandra dus en ze ging boodschap-
pen doen met haar moeder. Om ver-
volgens midden in de supermarkt, 
hangend over de boodschappen-

Aangenaam

Geboren: Levi Roy Michael Jong-
bloed
Zoon van: Sandra van Halderen en 
Roy Jongbloed
Geboren op: 26februari 2008 om 
20.01 uur
Geboortegewicht: 3310 gram

kar, de eerste weeën weg te puf-
fen. Inmiddels weer thuis was ook 
haar schoonmoeder gearriveerd. 
Rond 15.30 uur kwam de verlos-
kundige weer en die constateerde 
slechts één centimeter ontsluiting. 
Om 18.00 uur kreeg Sandra pers-
drang. Weer werd de verloskundige 
gebeld. Die nu zes centimeter con-
stateerde. Rond 18.30 gingen San-
dra en Roy naar het Rode Kruis Zie-
kenhuis, ze konden gelijk door naar 
de verloskamer. Daar mocht Sandra 
om 19.45 uur gaan persen en een 
kwartier later was Levi er.
Binnen de kortste keren stond de 
kamer vol met bezoek van aller-
lei trotse ooms en tantes, die zelfs 
champagne mee hadden genomen. 
De beide oma’s, voor wie Levi het 
eerste kleinkind is, gingen terug 
naar het huis van de kersverse ou-
ders om dat te versieren. Diezelfde 
avond mochten ze weer naar huis. 
De eerste drie nachten waren moei-
lijk. Levi huilde veel en was niet stil 
te krijgen. Sandra en Roy liepen 
ploegendienst, voor hun gevoel. 
Sandra sliep tot 4.00 uur en Roy liep 
beneden heen en weer met een hui-
lende Levi. Om 4.00 uur nam Sandra 
het van hem over en dook Roy nog 
even zijn bed in. Toen bleek, dat Levi 
met de borstvoeding te weinig bin-
nenkreeg, hij had gewoon honger. 
Er werd overgeschakeld op flessen-
voeding en het leed was geleden. 
Alleen sliep Levi veel overdag, hij 
maakte van de nacht een dag. Maar 
nu doet Sandra hem ’s avonds in 
bad en dan slaapt hij als een roos.
Levi is nu een vrolijk, opgewekt 
mannetje. Hij kan zich goed al-
leen vermaken, maar wil af en toe 
ook wel de aandacht. En die krijgt 
hij dan ook, want Sandra en Roy 
zijn stapeldol op hun zoon. (Carla 
Zwart)

1001 Nacht op de Vuurtoren
IJmuiden - Reikhalzend hebben 
kinderen en leerkrachten van open-
bare basisschool de Vuurtoren uit-
gekeken naar het einde van de va-
kantie. Van 13 tot en met 15 mei 
komt namelijk professioneel thea-
termaker Dolf Moed van De Thea-
terfiets op school met zijn voorstel-
ling van 1001 nacht.
In de week voor de vakantie is er druk 
geoefend met (buik)danseressen en 
een koopmanslied. Hoewel Dolf een 
duizendpoot is die in drie dagen (op 
13 mei is hij op het Koningsplein en 
op 14 en 15 mei op de Heerenduin-
weg) met 300 kinderen een voor-
stelling in elkaar zet, vergt het inoe-
fenen van een dans en een lied toch 
iets meer tijd. Op 16 mei worden er 
twee generales in de stadsschouw-
burg gespeeld, gevolgd door twee 

spetterende premières: om 17.00 uur 
door de kinderen van het Konings-
plein en  om 19.30 uur door de kin-
deren van de Heerenduinweg.
De voorstelling handelt in het eer-
ste gedeelte over het bezoek van de 
broer van de sultan en het feest dat 
ter zijner ere wordt aangericht. In 
het tweede gedeelte worden enkele 
vertellingen van Sheherazade uitge-
beeld te weten Aladin, Ali Baba en 
Sindbad de zeeman.
Deze verhalen zijn op school ook 
verteld en voorgelezen. Kaarten zijn 
vanaf heden verkrijgbaar op beide 
locaties van de school en kosten 
slechts 2,50 euro. 
Deze voorstelling werd mogelijk ge-
maakt door de subsidie in het ka-
der van de wet bevordering cultuur-
educatie.

Dansen op draaiorgelmuziek
Haarlem - De draaiorgeldag, afgelopen maandag, trok weer honderden 
mensen naar de binnenstad van Haarlem. Sommigen waagden zelfs een 
dansje op de muziek, zoals fotograaf Michel van Bergen hier vastlegde op 
de hoek bij de nieuwe parkeergarage De Appelaar.

Seaport TV
Jubileum ‘t Mosterdzaadje 
in Velsen Centraal
IJmuiden - In de rubriek Velsen 
Centraal van Seaport TV wordt deze 
week aandacht besteed aan de het 
zilveren jubileum van concertzaal 
‘t Mosterdzaadje aan de Kerkweg 
in Santpoort-Noord. De drijvende 
krachten achter dit unieke culture-
le centrum is het echtpaar Paula en 
Pim Reiding. Zij zijn de studiogasten 
van Jac. Zuurbier, de eindredacteur 
van dit televisieprogramma. Het bij-
zondere van deze uitzending is dat 
het  opgenomen wordt in het Mos-
terdzaadje zelf.

Ook zal in het programma de Wit-
russische fluitiste Dasha Beltikova 
optreden. Zij is de schoondochter 
van het echtpaar Reiding. Het is niet 
uitgesloten dat er nog andere mu-
zikale klanken in dit programma te 
horen zijn. Een kwart geleden richt-
ten Paula en Pim het concertpodium 
in. Daarvoor was het een karakte-
ristiek kerkgebouw, dat ook nog als 
timmerfabriek dienst gedaan heeft. 
Twee keer per week treden hier mu-
zikanten op. Op de vrijdag- en zon-
dagavonden z
ijn de muzikale klanken te horen 
aan de Santpoortse Kerkweg. Veel 

beginnende maar ook gelouwerde 
musici hebben in het Mosterdzaad-
je opgetreden. 
Zij komen daar graag spelen. Niet 
in de laatste plaats door de inne-
mende gastvouw Paula Reiding-
Blom, die enthousiast het publiek 
en de artiesten verwelkomt. De laat-
ste gaan altijd onder luid applaus en 
de bloemen en zoenen van Paula 
naar huis. Ook krijgen zij een deel 
van de bescheiden recette mee als 
honoranium. Bij het verleden, heden 
en toekomst van het Mosterdzaad-
je wordt stilgestaan. Ook bij de ko-
ninklijke onderscheiding van Paula 
bij de lintjesregen van dit jaar.

Deze en andere onderwerpen zijn 
te zien en te horen in de uitzendin-
gen op vrijdagavond 16 mei, zater-
dagavond 17 mei en maandagavond 
19 mei om 18.00 uur. Kijkers kunnen 
deze uitzendingen van Velsen Cen-
traal onder de regier van Edwin Wo-
ning zien via de Velser TV-kabel op 
S12++ (frequentie 240 mHz) en de 
internetsite van Seaport. 

Nadere bijzonderheden staan op de 
teletekstpagina 331 van Seaport TV.

Haarlem - Deze week start het 
Mondiaal Centrum Haarlem met 
een nieuwe cursusserie klassiek 
Arabisch. De eerste cursus, begin 
dit jaar, was een succes. Daarom is 
besloten hieraan een vervolg te ge-
ven. De inschrijvingen zijn reeds be-
gonnen maar er zijn nog een paar 
plaatsen per cursus vrij
Gedurende acht weken kan iede-
re geïnteresseerde een cursus vol-
gen. Er is een cursus Arabisch voor 
beginners, een cursus voor mensen 
met een beperkte basiskennis, die 
gericht is op lezen, schrijven en een-
voudige conversatie. Ook is er een 
cursus voor de iets gevorderden. 
De cursussen voor mensen met een 
beperkte kennis en voor de gevor-
derden staan gepland op de dinsda-

gen tot en met 1 juli 2008. De cursus 
voor beginners en cursisten met een 
beperkte voorkennis wordt gegeven 
door Tariq Basha (Sudan), de gevor-
derde cursus wordt verzogd door 
Marzoug Lehiba (Tunesië). Minimaal 
aantal deelnemers is zes, maximaal 
kunnen vijftien personen deelne-
men. De cursus kost 80 euro, hierbij 
inbegrepen zijn het lesmateriaal en 
de consumpties (koffie/thee).
De beginnerscursus vindt plaats op 
maandagavonden en start op maan-
dag 19 mei, daarna wekelijks tot en 
met 7 juli. Alle cursussen starten om 
19.30 en duren tot 21.00 uur. Opge-
ven: Mondiaal Centrum Haarlem, 
Arno Duivestein of Mariëtte van 
Wenum, info@mondiaalcentrum-
haarlem.nl of 023-5423540.

Cursussen Arabisch in het 
Mondiaal Centrum
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Dag één start met een aantal oe-
feningen op een terrein vlak bij de 
Bike Acadamy. Hoe maak je goede 
bochten, hoe rem je, hoe zit je, hoe 
sta je. Ground postition is de eerste 
basispositie die je leert. Trappers ge-
lijk, benen bijna gestrekt en staan. 
Op deze manier hou je evenwicht 
en overzicht. Vanaf het vlakke par-
keerterrein gaat het een stapje ho-
ger, naar een speciaal aangelegd 
“trail” terrein. Hier is een keur aan 
bochten, afdalingen en single trails. 
De vrouwen leren korte afdalingen, 
maar ook zeer steile afdalingen. Bij 
nat weer vinden een aantal diva’s het 
redelijk spannend, want vallen op 
grind is niet de meest favoriete bezig-
heid. Werken aan het bochtenwerk, 
de afdalingen gaan steeds harder 
en soepeler. Ondertussen maakt de 
instructeur foto’s of een filmopname. 
Op deze manier kun je de sterke en 
zwakke punten van de techniek zien. 
Weer naar boven en nog een keer 
proberen, nu met de tips in het ach-
terhoofd. Totdat iedere deelnemer 
een perfecte afdaling maakt. 

Na alle techniekuitleg is het tijd voor 

een tour. We nemen de lift naar bo-
ven. In het zomerseizoen hangen 
geen ski’s of snowboards aan de 
buitenkant, maar mountainbikes. 
Genietend van het uitzicht, komen 
we steeds hoger. Eindelijk boven 
staan wij bij een hoge afdaling, die 
in de winter gebruikt wordt voor 
Europees kampioenschappen. Hier 
gaan we toch niet naar beneden? 
We volgen gelukkig niet de skisloop, 
maar een pad dat kriskras door de 
bergen gaat. Ondertussen komen 
we veel wandelaars tegen, die netjes 
voor ons aan de kant gaan. Tijd en 
plek voor een versnapering is legio 
in de bergen. Op strategische plek-
ken staan prachtige restaurants met 
schitterende uitzichten over de hele 
vallei. Een groot, koud glas “app-
flesapf gespritzt” gaat er makkelijk 
in. De bergen zijn prachtig, maar het 
is nog wel enigszins fris. Wij zijn blij 
dat wij goed aangekleed omhoog 
zijn gegaan. 
Na een spannende afdaling, waar 
een deel toch maar gaat lopen, be-
landen wij bij een single trail. Een 
smal paadje met aan de ene kant 
de berg omhoog en de andere kant 

de berg omlaag. Kort nadat wij aan 
de route zijn begonnen horen wij 
knappende takken en een schreeuw 
van pijn. Eén van onze diva’s is haar 
evenwicht verloren en ligt een eindje 
lager tussen de bladeren. Gelukkig is 
de schade beperkt. Wij zijn tenslotte 
diva’s, maar wel hele stoere diva’s. 
Met de schrik nog een beetje in de 
benen, vervolgen wij ons pad. En 
net als het tempo er lekker in zit, be-
reikt een bekend geluid onze oren. 
Knappende takken en een schreeuw. 
Helaas is nog een diva slachtoffer 
geworden van haar eigen enthou-
siasme en is ook opzij gevallen. We 
besluiten de singel trail te verlaten en 
kiezen weer voor het brede bergpad 
naar beneden. Uiteindelijk rijden 
we zo het pittoreske, chique dorp 
Kitzbühel in. Dure auto’s, flanerende 
mensen, en wij, diva’s in de dop, met 
blauwe plekken op onze benen en 
het zweet op onze rug. Een geslaag-
de dag zit er op. Uitgeput duiken wij 
allen onder de douche en na een 
gezellig diner zoekt elke diva haar 
bedje op. Morgen weer een dag vol 
avontuur en fietsen. 

Dag twee begint al fietsend met 
techniekuitleg. Bij moeilijkere stuk-
ken wordt gestopt. Wederom gaat 
het over bochten, afdalingen, balans 
en remmen. Stuk voor stuk gaan de 
dames de uitdaging aan. Het hoeft 
niet hard, het hoeft niet snel, alles 
in een rustig tempo. De diva’s laten 
duidelijk zien dat ze uit goed hout ge-
sneden zijn, want een ieder voltooid 
de steeds pittig wordende afdalingen 
en bochten. 
Dankzij de uitleg van de gids krijgt 
iedereen meer vertrouwen en merk 
je dat het tempo steeds een stukje 
omhoog gaat. Het mooie aan de 
tweede dag is, dat een prachtige tour 
wordt gecombineerd met techniek-
uitleg. Het is een ontspannen manier 
om te wennen aan spannende stuk-
jes. Alle vrouwen in de groep moe-
digen elkaar aan om door te gaan. 
Ook vandaag staat er weer een 
heerlijke lunch op het programma 
in wederom een schattig restaurant. 
De dag eindigt wederom met een 
tour, dit keer niet in de bergen, maar 
door de vallei. Langs het prachtige 
meer van Kitzbühel, door het woud 
en terug naar het hotel, waar de ver-
moeide benen eindelijk van de rust 
kunnen genieten. 

Het Diva’s Bike Camp is voor iedere 
beginnende en gemiddelde moun-
tainbiker zeker aan te raden. Kijk op 
www.bikeacadamy.at voor meer in-
formatie, data en prijzen. Wil je niet 
alleen gaan? De gevorderde partner 
heeft ruim keuze uit andere tours. 
Overdag apart biken, ’s avonds ge-
zellig samen dineren in één van de 
vele restaurants in de omgeving. 

Moutainbiken voor de ladies

Mountainbiken staat inmiddels bekend als extreme sport. Alle rem-
men los, smalle paadjes, extreme afdalingen. Voornamelijk een 
sport voor stoere mannen. De Bike Acadamy in Kirchberg denkt 
daar echter heel anders over. Twee keer per jaar organiseren zij 
een Diva’s Camp. De reden: vrouwen meer vertrouwen te geven 
op de fiets, zonder de druk van de sjezende mannen. De vrouwen 
leren, onder leiding van een aantal professionele gidsen, veel ver-
schillende technieken, zithouding, werking van de remmen en on-
derhoud van de fiets. Daarnaast is het een mooie manier om kennis 
te maken met de prachtige omgeving van Kirchberg en Kitzbühel. 
Want naast techniekuitleg wordt er natuurlijk gemountainbiked! 

Leden T.C. Excelsior 
op de fi ets naar Angers
Spaarndam - In de week van 30 ju-
ni tot en met 6 juli is het zover dat 
de Haarlemse Toerclub Excelsior op 
de fi ets een bezoek gaat brengen 
aan de in Frankrijk gelegen zuster-
stad Angers. Op 30 juni vertrekken 
één vrouw en veertien man voor een 
tocht in vijf dagen naar het 925 km 
verder gelegen Angers. Dit houdt in 
dat zij dagelijks zo’n kleine 185 km 
voor de wielen krijgen. 
Verder gaan er nog 22 leden per 
auto naar Angers die daar vier da-
gen gaan toeren in de omgeving. De 
routes die zij daar gaan rijden zijn 
uitgezet door de wielervrienden van 
de RCA Anjou. Op vrijdag 4 juli rij-
den zij de lange afstand fi etsers van 

Excelsior tegemoet met de leden 
van de RCA Anjou, om zo samen 
de laatste 40 kilometer te overbrug-
gen naar Angers. Uiteraard is er het 
nodige voorbereidende werk aan 
vooraf gegaan om dit evenement 
tot stand te laten komen. Zo is er in 
het kader van de jumelage een goed 
contact geweest met de gemeente. 
Verder zijn er vele sponsoren be-
reid geweest om deze toertocht te 
doen slagen. Hierdoor is een prach-
tig routeboek van de grond geko-
men evenals de uitgave van een re-
tro shirt van de T.C. Excelsior. 

Leuk is het om te vermelden dat de-
ze uitwisseling in het jaar 2006 is 

ontstaan. Toen namelijk kwamen de 
franse gasten vanuit Angers op de 
fi ets een bezoek aan Haarlem bren-
gen. Doordat de routes in het Hol-
lands waren verzorgd door de toer-
commissie van Excelsior is er een 
fundament gelegd voor dit tegenbe-
zoek. Op 30 juni is het dan uitein-
delijk zover dat de al stevige wieler-
banden met de Franse wielervrien-
den verder zullen worden aange-
haald.

Wilt u meer weten over het reilen 
en zeilen van de Haarlemse toer-
club Excelsior dan kunt u de web-
site bezoeken….www.toerclub-ex-
celsior.nl

Haarlem - Op zaterdag 17 en zon-
dag 18 mei houden zendamateurs 
van de Nederlandse Vereniging van 
Radio Amateurs (NVRA) Open Da-
gen.
Er wordt gedurende deze dagen een 
doorlopende tentoonstelling gehou-
den van alle elektronicaprojecten 
welke door de leden de afgelopen 
twee jaar zijn gebouwd. 
Het grootste project: een op afstand 
bestuurd amateurtelevisie relais-
station verkeert op dit moment in 
de eindmontage en zal binnen af-
zienbare tijd worden opgesteld op 
de hoogste verdieping van de com-
municatietoren in de Waarderpol-
der. Doormiddel van dit relaisstation 
kunnen zendamateurs wonend in 
Haarlem en omstreken televisiever-
bindingen maken met andere ama-
teurs in het hele land.
Voor geïnteresseerden is er infor-
matiemateriaal beschikbaar hoe 
men radiozendamateur kan worden. 

Bij voldoende belangstelling gaat 
de vereniging na de zomervakantie 
weer cursusavonden organiseren.       
Tijdens dit weekend zullen er we-
reldomvattende verbindingen wor-
den gedemonstreerd op praktisch 
alle amateurbanden variërend van 
korte golf tot de zeer hoge frequen-
ties. 
Enkele leden die tevens deelne-
mer zijn aan DARES (Dutch Ama-
teur Rescue Emergency Service) 
Regio12 Kennemerland-Zuid, to-
nen hun velduitrusting welke in cri-
sis- en rampensituaties ingezet kan 
worden wanneer landelijke- en re-
gionale  overheidsverbindingen  als 
ook  het landelijk telefoon- en GSM 
net of het Internet het laten afwe-
ten.
Het NVRA-gebouw aan de Jan van 
Krimpenweg 15 in Haarlem (Waar-
derpolder) is op beide dagen ge-
opend vanaf 10.30 uur. De dagen 
zullen eindigen om 17.00 uur.  

Radiozendamateurs 
houden open dagen  

Haarlem - Timesbold is Americana 
uit New York. Dat klinkt niet echt lo-
gisch: als je Americana zegt, denk 
je immers aan uitgestrekte, stof-
overgoten North-By-Northwest-vel-
den, en niet aan asfalt vol clusters 
van wolkenkrabbers... Toch hebben 
al hun nummers wel degelijk bei-
de voeten (en vooral: het hart) ste-
vig geworteld in de desolate plains 
in Texas en altijd strekken ze reik-

halzend uit naar méér, net als gritty 
collega’s als Will Oldham en Songs: 
Ohia. Eerder dit jaar stond Jason er 
met Whip nog alleen voor. Een ver-
stilde zaal met geroerde mensen 
bleef achter, hunkerend naar meer. 
Voor al die hunkerende mensen is 
er donderdag 22 mei Jason Mer-
ritt met zijn Timesbold in de intieme 
kleine zaal van het Patronaat! Aan-
vang 20.30 uur, entree 10 euro.

Timesbold in Patronaat

Haarlem - Rebels, Rogues and 
Sworn Brothers - heet het nieuwe 
album van de band Lucero uit Mem-
phis, Tennessee. Lucero geeft zater-
dag een gratis optreden in het Pa-
tronaat en kan betiteld worden als 

alt-country band met liedjes over 
meisjes, gitaren, drank en het leven 
‘on the road’ en dat alles in de beste 
Amerikaanse traditie! Aanvang 22.00 
uur. Aansluitend weer een dj-sessie 
van de mannen van The Hype!

Lucero treedt op

Dit weekeinde: Vijfhoeksroute
Haarlem - Alle voorbereidingen zijn 
alweer in gang gezet voor de vol-
gende Vijfhoekkunstroute.�Deze zal 
plaatsvinden op 16, 17 en 18 mei in 
de Vijfhoek in Haarlem.�Dit gebied 
is afgebakend door de Raamvest, 
de Grote Houtstraat en de Wilhel-
minastraat. Open ateliers, gastruim-
tes en etalages, overal exposeren 
kunstenaars. Werk van alle  kunste-
naars is op een centrale expositie te 
zien in de Nieuwe kerk en daar zul-

len ook weer optredens van musici 
en toneelspelers zijn. Ook de hofjes 
doen weer mee door achter de ra-
men kunst te exposeren.�Vorige jaar 
was er speciaal in het Proveniers-
hof het Reuzenproject. Nu zijn het 
de nazaten van de kat van Cajanus 
die het Proveniershof onveilig gaan 
make. �Ooit woonde er in het Prove-
niershof een reus van 2.63 meter.��
Zie voor gedetailleerde informatie 
www.vijfhoeksroute.nl.

Stilte voor de week begint
Regio - Een drukke week in het 
vooruitzicht? Nog even ontspan-
nen en genieten? Kom dan zondag-
avond lekker lopen door de duinen. 
Tot rust komen, de zon zien zakken, 
de wind door de haren, de stilte ho-
ren. Een paar late vogels en kans op 
reeën en grote grazers in het avond-
licht. Een gezonde frisse wandeling 
onder leiding van een gids die het 
gebied goed kent en er van alles 
over kan vertellen. 
Maar delen van de wandeling lopen 
we juist lekker stil te zijn, zodat ie-

dereen heel goed kan horen, zien, 
ruiken, voelen wat er ‘s avonds in de 
duinen ritselt, tjilpt, kruipt, schuifelt 
en ruist.
De wandeling start op zondag 18 
mei om 19.00 uur bij ingang Duin 
en Kruidberg aan de Duin en Kruid-
bergerweg te Santpoort Noord (ter 
hoogte van nr 74). De excursie duurt 
ongeveer twee uur en kost voor 
volwassenen 2,50 en voor kinde-
ren/65+ 1,50. Aanmelden via www.
npzk.nl of telefonisch bij Duincen-
trum De Zandwaaier 023-5411129.

(foto: Steven Raapis Dingman)

‘Alabama Chrome’
Haarlem - In de Toneelschuur staat 
van 15 tot en met 17 mei de voor-
stelling  ‘Alabama Chrome’  te zien, 
over drie mannen die nodig gerepa-
reerd moeten worden.
In de zuidelijke staten van de Ver-
enigde Staten is het gebruikelijk om 
roest niet te behandelen maar weg 
te plakken met zilverkleurig tape. 
Dit zogenaamde Duct Tape noe-
men ze daarom ‘Alabama Chrome’. 
Aan de buitenkant is niets meer te 
zien, maar daaronder rot de auto 
rustig door… Volgens The Sadists 
een pijnlijk mooie metafoor voor 
het dagelijks leven. Want probeert 
niet iedereen zijn eigen ‘roestplek-
ken’ te verbergen? Alabama Chro-
me neemt je mee naar de zanderi-

ge warme zuidelijke staten met live 
muziek - van stevige Rock tot laid 
back Blues en Country - extreem fy-
siek spel, absurde situaties en hier 
en daar een hartverscheurende ver-
stilling.
The Sadists is een van ‘De Nieuw-
komers’ bij Orkater en bestaat uit 
de drie musicerende acteurs Kas-
par Schellingerhout, Viktor Griffi oen 
en Erik van der Horst. Alledrie zijn 
ze onlangs afgestudeerd aan de To-
neelacademie Maastricht. In 2006 
maakten ze bij Orkater de voorstel-
ling ‘The Sadists’ en waren daarmee 
te zien op Breakin’ Walls, Fringe 
Festival en de Parade 2007. 
Aanvang 20.00 uur en premiere za-
terdag 17 mei.

Rocketfuel
Haarlem - Vrijdag 16 mei is het weer 
tijd voor Rocketfuel, Patronaats al-
ternatieve, rock-based dance night. 
Achter de knoppen staan DJs ?Ma-
reck! & O’Jay. Aanvang 23.00 uur, 
entree 5 euro, leeftijd 18+.

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 Hans. Entree 6,50 tot 
21.00 uur, daarna 8 euro.
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Jan Rot en Annie Berini

Stadsschouwburg Velsen
Op country-avontuur met 
Jan Rot en Annie Berini
Velsen - Meester-vertaler en mu-
zikant Jan Rot verkent met Annie 
Berini vrijdag 23 mei (20.15 uur) 
het countrypad. Met tranentrek-
kers en jodelaars van Johnny Cash, 
Hank Williams of Dolly Parton én 
met countryrock van the Eagles in 
sprankelend Nederlands.
Jan Rot is ‘een van de interessant-
ste figuren uit de Nederlandstalige 
muziek’, aldus het Nationaal Pop-
instituut. Tijdens het Carré-gala ter 
gelegenheid van zijn 50ste verjaar-
dag (met optredens van o.a. Guus 
Meeuwis en Huub van der Lubbe) 
werd Rot, voor zijn grote verdiensten 
voor de Nederlandse taal als musi-
cus, songschrijver en tekstdichter, 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 
Over zijn nieuwe theaterprogram-
ma ‘An & Jan gaan landelijk’ schreef 
de Volkskrant: ‘Vertalingen coun-
trynummers van Rot beter dan ori-
gineel.’ Aan jubel dus geen gebrek. 
Jan Rot is zonder meer een van de 
origineelste artiesten van het land. 
Hij oogstte grote successen met 
hertalingen van onder andere ‘Mat-
thäus Passion’ en ‘Hair’. En schitter-
de vorig seizoen zelf in de hitmu-
sical ‘Doe Maar!’. Momenteel heeft 
chansonnier Rob de Nijs een hit met 
‘Wieringerwaard’, geschreven door 

Jan Rot.
Jan Rot gaat met Annie Berini (Mar-
jolein Meijers) en met muzikanten 
Jakob Klaasse, Jan van der Meij 
en Grant & Forsyth-veteraan Wal-
ter Kuipers op country-avontuur. 
Het publiek kan genieten van klas-
siekers van Dolly Parton, John Den-
ver, Hank Williams, The Eagles, Neil 
Young en Johnny Cash. Maar dan op 
zijn oer-Hollands. Terwijl de teksten 
dicht bij het origineel blijven – ‘God-
dank voor het platteland’ (‘Thank 
God I’m a Country Boy’), ‘Pauline’ 
(‘Jolene’), ‘Mijn naam is Mien’ (‘A 
boy named Sue’) en ‘Hotel Eldorado’ 
(‘Hotel California’) – komen ze door 
het Nederlands heerlijk dichtbij en 
hoort het publiek vergeelde krakers 
als nieuw. 
Hoe klinkt ‘Thank God I’m a Coun-
try Boy’ van John Denver op z’n 
Jan Rot’s, dus in sprankelend Ne-
derlands? ,,Met leven als boer haal 
je zelden de krant/ je doet het op 
je klompen en je doet het met de 
hand/ met boerenbedrog of boeren-
verstand/ Goddank voor het platte-
land.” Prijs: 20,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. CJP 2 euro 
korting. Informatie: Stadsschouw-
burg Velsen, tel. 0255 515789 of re-
serveer via www.stadsschouwburg-
velsen.nl.

Open dag bij Ienie Mienie
Velserbroek - Bent u opzoek naar 
een veilige speel- en leeromgeving 
voor uw peuter? Kom dan samen 
met uw peuter naar de open dag 
van peuterspeelzaal Ienie Mienie op 
zaterdag 31 mei van 10.00 tot 12.00 
uur.
U kunt de speelzaal bekijken en de 
leidsters ontmoeten. Zij kunnen u 
alles vertellen over de speelzaal en 
willen graag al uw vragen beant-
woorden.
Peuterspeelzaal Ienie Mienie is een 
plaats waar peuters in de leeftijd 
van ongeveer 2,5 tot 4 jaar een och-
tend en een middag per week met 
andere peuters kunnen spelen. Het 
is goed voor hun algemene ontwik-
keling (onder meer op het moto-
risch, zintuiglijk, cognitief en sociaal 
emotionele gebied). Een groep be-
staat uit maximaal 18 kinderen en 
twee leidsters.
De leidsters hebben allen een oplei-
ding kleuterleidster, kinderverzorg-
ster, of een speciale opleiding ‘leid-

ster kindercentra’ (LKC). De leid-
sters hebben veel ervaring in hun 
werk en zijn al jaren de vaste kern 
van Ienie Mienie. 
De speelzaal is voor de peuter vaak 
de eerste stap naar buiten, uit hun 
vertrouwde omgeving. Uw kind krijgt 
in de speelzaal de gelegenheid om 
te spelen met allerlei materialen zo-
dat hij of zij dan zelf kan ontdekken 
wat je er allemaal mee kunt doen. 
Het plezier hebben in spelen is het 
belangrijkste! Heel belangrijk op 
hun leeftijd is het spelen met water, 
zand, klei, verf en plaksel. 
De taalontwikkeling wordt gestimu-
leerd door de peuters te laten praten 
tegen elkaar en met de leidster(s). 
Tevens door het lezen van boekjes, 
liedjes zingen, spelletjes doen en 
poppenkast spelen.
Peuterspeelzaal Ienie Mienie vindt 
u op de Floraronde 291 in Velser-
broek. Bezoek ook de nieuwe web-
site www.peuterspeelzaalieniemie-
nie.nl.

Haarlem-Noord - Winkels in Win-
kelcentrum Cronjé zijn zaterdag 31 
mei tot 22.00 uur ’s avonds geopend. 
Het winkelcentrum organiseert voor 
deze dag  een Tropisch Zomerfeest 
met talrijke activiteiten.
Uit Spanje komen Spaanse ruiters in 
flamengo klederdrachten. De paar-
den zullen rondjes door de Cronjé 
maken terwijl kinderen met de rui-
ters mogen meerijden.
Voor de Zuid Amerikaansemuziek 
zorgt de Salsaband ‘Batacuda’met 
een groep salsa danseressen. Uit 
België komt het Mexicaanse mu-
ziekgezelschap ‘Los del Sol’ met 
danseressen. Bezoekers kunnen 
deelnemen aan wedstrijden Limbo-
dansen of een cocktail nemen bij de 
tropische cocktailbar en op één van 
de vele terrassen.
Genoemde festiviteiten vinden 

plaats van 17.00 tot 22.00 uur. ’s 
Morgens om 11.00 uur start de 
ABC-markt met antiek, boeken, cu-
riosa en creativiteit.
Winkels bieden op marktkramen su-
per voordeel aanbiedingen. Dit zijn 
aanbiedingen die veelal voor de in-
koopprijs verkocht zullen worden. 
Verenigingen, dans- en muziek-
groepen die aan dit tropische feest 
willen deelnemen kunnen contact 
opnemen met B.O.B. Promotions, 
tel. 0252–525012 of bob-promotain-
ment@wanadoo.nl. Voor een kraam-
pje op de ABC markt geldt hetzelf-
de adres.
Bezoekerts aan de Cronjé kunnen 
de auto in de nieuwe Cronjé par-
keergarage parkeren. De Generaal 
Cronjéstraat en het Julianapark zijn 
tot 23.00 uur afgesloten voor al het 
verkeer.

Cronjé langer open tijdens 
tropisch zomerfeest

Nieuwste Nederlandse popsensatie
HIT ME TV in Patronaat
Haarlem - Op vrijdag 16 mei speelt 
de Amsterdamse indierock-band 
HIT ME TV in Patronaat. HIT ME 
TV komt uit het niets en wordt nu 
al door de pers getipt als dé nieu-
we Nederlandse popsensatie. HIT 
ME TV produceert een eigen ge-
luid door dansbare gitaarrock met 
lekkere hooks, enkele vlijmscherpe 
riffs en hakkende drums te mixen 
met echte pop structuren en eigen-
zinnige vocalen. 
Als een duveltje uit een doosje was 
daar opeens HIT ME TV. Ze debu-
teerden uit het niets met een indie-
rock album van de hoogste plank. 
De single ‘Maybe the Dancefloor’ 
werd direct opgepikt door 3FM, MTV 
en TMF en was hoogste binnenko-
mer bij KinkFM. De plaat is gepro-
duceerd door Frank Duchene, oa 
bekend van zijn werk met Hooverp-
honic, Soulwax en Ozark Henry, die 
de band ontdekte tijdens een show 
op de Gentse Feesten. Een jaar lang 
heeft de band zich afgezonderd en 
intensief gewerkt aan het beste re-

sultaat mogelijk. Alle spaarcenten 
van de bandleden gingen in de pro-
ductie, het was alles of niets. Het re-
sultaat is een album van internatio-
nale allure met minstens 4 singles. 
Alles dus!
HIT ME TV staat aan de rand van 
een grote doorbraak en de start van 
een bijpassende tour door het land. 
Uiteraard komen ze ook het Patro-
naat overtuigen!
Zaal open 20.00, aanvang 20.30 uur. 
Tickets 8 euro. Voorverkoop is mo-
gelijk via  www.patronaat.nl en via 
Ticketservice (0900 - 300 1250), de 
grotere Postkantoren, 32 GWK stati-
onskantoren, de grotere VVV Kanto-
ren, Free Record Shops, www.ticket-
service.nl en de Bekende Voorver-
koop Adressen in Nederland. Kaar-
ten zijn ook te koop via de website 
van het Patronaat, en aan de kassa 
van Patronaat, Zijlsingel 2 in Haar-
lem. De kassa is geopend van don-
derdag tot en met zaterdag van 
17.00 uur tot 20.00 uur, en tijdens al-
le openbare activiteiten in de zalen. 

Grace Darling

Shanty in de Stompe Toren
Spaarnwoude - Op  zondag 18 mei 
is er een optreden in het Cultureel 
centrum De Stompe Toren aan de 
Kerkweg in Spaarnwoude van het 
shanty koor ‘Grace Darling’. Zondag 
1 juni wordt er een concert verzorgd 
door studenten van het Conservato-
rium Amsterdam. Aanvang concer-
ten  14.00 uur.
De overzichtstentoonstelling van 
Spaarndamse kunstenaars duurt 
nog tot en met zondag 25 mei.
Daarna exposeren op zondag 1 en 8 
juni  het Haarlems kunstenaarspaar 
Kees Okx en Hélène van Don-
gen. Beide kunstenaars wonen het 
grootste deel van het jaar in Frank-
rijk waar zij in rust alle inspiratie op-
doen die ze maar kunnen krijgen. 

Okx suggereert in zijn werk ruimte, 
een langzaam proces, waar een ie-
der zijn fantasie de vrije loop kan la-
ten gaan. Vooral is hij geobsedeerd  
door het vegetatieve en landschap-
pelijke gevoel. 
In de werken van Van Dongen staan 
tegenstellingen centraal: kracht, te-
derheid, emotie, fantasie en ver-
stand. Ze heeft zich  gespecialiseerd 
in de raku-tehniek, een glazuur me-
thode die uitgaat van de contrasten: 
hitte en plotselinge afkoeling.

De Stompe Toren aan de Kerkweg 
is uitsluitend op zondagen geopend 
van 12.00 tot 16.30 uur. Bij uitzonde-
ring ook nog op  de zaterdagen 17 
en 24 mei. Toegang gratis.

Open dag op 
historische mijnenveger
Haarlem - Zaterdag 17 mei is er 
een open dag op de historische mij-
nenveger Hr. Ms.  M809  ‘Naaldwijk’ 
PW809. De open dag wordt ver-
zorgd door de Prins Willem Zeever-
kenners met ledenwerving als doel 

tussen 13.00 en 17.00 uur.
Ligplaats aan het Spaarne tussen 
Zaanenstraat en Jan Gijzenkade.
Word lid van de Vrienden van de 
Naaldwijk! Voor nadere informatie 
kunt u bellen op: 06-51394046.

Haarlem - Op woensdag 21 mei or-
ganiseert de afdeling Haarlem van 
de Borstkanker Vereniging Neder-
land, in samenwerking met het Ken-
nemer Gasthuis, van 10.00 tot 11.30 
uur in het Kennemer Gasthuis loca-
tie noord een inloopochtend voor 
vrouwen die borstkanker hebben 
(gehad). Vrouwen met borstkanker, 

maar ook familieleden zijn van harte 
welkom om met elkaar en met leden 
van de afdeling Haarlem te praten 
over hun ervaringen en gevoelens.

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

Inloopochtend voor 
vrouwen met borstkanker

Eerste steen seniorenwo-
ningen Sint Adalbertushof
Spaarndam - Op vrijdag 9 mei is de 
symbolische eerste steen gemetseld 
van de 6 seniorenwoningen aan de 
nieuwe Sint Adalbertushof door de 
eerste bewoners onder leiding van 
de heer Michael Draijer. Het zijn de 
heer en mevrouw van Ruiten en de 
heer en mevrouw van Amsterdam.
Dit gebeurde nadat de heer Jos 
Thorborg, voorzitter van het paro-
chiebestuur, de historie van dit al 
lang lopende project had verteld. 
De woningen liggen in het hart van 
Spaarndam. Op 15 februari ging de 
eerste paal voortvarend de grond in. 
Als de bouw volgens planning ver-
loopt kunnen de woningen nog dit 
jaar betrokken worden
De firma Draijer Bouw BV uit Heem-

stede zorgt voor de bouw van de 
woningen en de nutsvoorzieningen 
die aangelegd worden op de voor-
malige volkstuintjes. De woningen 
zijn ontworpen door architect A. 
Warnaar uit Heemstede.
Als het project klaar is, zijn er ook 
parkeergelegenheden in het project 
voor algemeen gebruik beschikbaar 
gemaakt. Omdat ook de woningen 
een eigen parkeergelegenheid krij-
gen neemt de parkeerdruk door dit 
nieuwbouwproject niet toe in dit 
centrum van het dorp.
De woningen zijn koopwoningen.. 
Er zijn nog enkele woningen vrij.
Informatie over de woningen bij 
makelaar Roger van der Wal (023-
5517007).

Rockend biertje
Haarlem - ,,Vlammen, duivels en 
rockmuziek, dat past bij het Rock ’n 
Roel bier,’` zegt striptekenaar Roel 
Smit. Hij tekende dit jaar het affiche 
voor de stripdagen. Daarom mocht 
hij een bier verzinnen en de opdruk 
op de fles ontwerpen. Dit maakt Jo-
pen bier mogelijk, die vanaf 1998 
een samenwerking met de Stripda-
gen is aangegaan door middel van 
het Stripbier, dat in het jaar dat de 
Stripdagen gehouden worden uit-
komt. 
En dit jaar is het dus het Rock ‘Roel 
bier geworden. De vlammen en dui-
vels op de fles zeggen het al: dit is 
een pittig biertje. Er zijn dan ook één 
van de heetste pepers aan het bier 
toegevoegd:  Madame Jeanette pe-
pers. Het bier smaakt verder kruidig 
met tonen van munt, anijs en gem-
ber en achter in de mond proef je de 
hete sensatie van peper. 
Roel Smit: ,, Mijn nieuwste stripboek, 

Rock ’n Roel, is een verzameling van 
mijn tekeningen die met muziek te 
maken hebben. Ik wilde dat het bier 
bij dit boek zou passen. Het moest 
een punkbiertje worden, vandaar 
de spicy, peperige smaak. Nadat ik 
deze opdracht aan de bierbrouwers 
had gegeven hebben ze verschillen-
de proefbrouwsels gemaakt. Daaruit 
heb ik uiteindelijk dit bier gekozen. 
Zelf vind ik het heel lekker smaken. 
Het schijnt zelfs dat er in Amerika 
interesse naar is.’`
Roel Smit tekent niet alleen strips 
en ontwerpt bier, maar ook treedt 
hij tijdens de stripdagen in het Pa-
tronaat op met zijn punkband Hu-
man Alert. 
Het biertje is te proeven tijdens de 
stripdagen op 6, 7 en 8 juni in Haar-
lem. Ook is het Rock’N’Roel bier 
medio mei 2008 verkrijgbaar bij Mi-
tra Slijterijen en zelfstandige slijterij-
en. (Janneke van Beusekom)

Kledinginzamelingsactie
Haarlem-Noord - Zaterdag 17 mei 
van 10.00 tot 13.00 uur vindt in Haar-
lem de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaats. U kunt dan uw goede, 
nog draagbare kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel in gesloten plas-
tic zakken afgeven bij het volgen-
de adres: Mariakerk, Rijksstraatweg 
355 in Haarlem-Noord.
Afgelopen jaar vierde Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood haar 
40-jarig bestaan! Het is één van de 
oudste charitatieve kledinginzame-

laars van Nederland. Bij de kledin-
ginzameling wordt Sam’s Kleding-
actie ondersteund door ruim 1.000 
vrijwilligers. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding komt ten goe-
de aan de noodhulpprojecten van 
Cordaid Mensen in Nood.

Voor meer algemene informatie 
over Sam’s Kledingactie voor Men-
sen in Nood en de gesteunde pro-
jecten kunt u kijken op www.sams-
kledingactie.nl of bellen naar 073-
687 1060. 


