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Onderscheiding voor 
filmmakers uit Driehuis
Driehuis - Driehuizenaren 
Manfred en Mascha Pop-
penk van Filmmij. hebben op 
grote filmfestivals al onder-
scheidingen gewonnen met 
hun documentaire Grown 
in Detroit. Vorige week nam 
Mascha in Washington een 
bijzondere onderscheiding 
in ontvangst van de beroem-
de dominee en mensenrech-
tenactivist Jesse Jackson.

De Community Empowerment  
Film Award wordt jaarlijks uit-
gereikt door NCRC, een orga-
nisatie die lobbiet voor gelijke 

rechten voor alle Amerikanen.
De documentaire Grown in De-
troit geeft een beeld van on-
dernemende inwoners van de-
ze stad die bijzonder lijden on-
der de economische crisis. 
In de ooit zo rijke stad, vroe-
ger een centrum van auto-in-
dustrie, telen tienermoeders 
groenten en fruit in de tuinen 
van leegstaande villa’s. De pro-
ducten zijn voor schoolkinde-
ren en buurtgenoten. De werk-
loosheid in Detroit is ontzetten-
de hoog, de armoede ten hemel 
schreiend. 
Mascha ziet deze onderschei-

ding vooral als een prachtige 
opsteker voor de Catherine Fer-
guson Academy, die ze in 2008 
vier maanden hebben gevolgd. 
,,Goed voor hun reputatie,’’ zegt 
Mascha bescheiden. ,,De docu-
mentaire wordt momenteel on-
der de aandacht van Michelle 
Obama gebracht. Dat zou een 
heel mooie erkenning zijn.’’ 
Op de foto staat Mascha tussen 
John Taylor van NCRC en do-
minee Jesse Jackson (rechts). 
Nieuwsgierig? Kijk op www.
grownindetroitmovie.com naar 
de documentaire in hoge reso-
lutie via de ‘store’.

Betlehemkerk afgebrand
IJmuiden - Na tal van pogin-
gen om de Betlehemkerk in 
brand te steken was het zondag 
rond half negen goed raak. Aan-
gewakkerd door de harde wind 
groeide een onschuldig brand-
je in korte tijd uit tot een ver-
woestende vuurzee die bestre-
den moest worden door tiental-
len brandweerlieden. Omstreeks 
twee uur ‘s nachts werd begon-
nen met het slopen van de kerk. 
Dat werk was omstreeks vier 
uur voltooid. De Betlehemkerk 
stond al langere tijd op de no-
minatie om gesloopt te worden. 
(Friso Huizinga, foto: Dave Le-
onhardt)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Kruiwagendagen bij 
Groenrijk. Spetterende 

aanbiedingen en 
kortingen tot 25%. 
geldig van 17 t/m 20 maart
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Langer wonen
in uw eigen huis.
Dat is het idee.
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SCHOTER SCHOLENGEMEENSCHAP
voor vwo, vwo-tweetalig, havo, mavo/vmbo-t

NOG NIET GEPLAATST?
Schoter Scholengemeenschap heeft nog enkele plaatsen.

INFORMATIERONDE
Voor leerlingen van groep 8 en hun ouders:
woensdag 24 maart en vrijdag 26 maart.

Inloop 15.45 uur. Programma 16.00 - 17.00 uur
Sportweg 9 Haarlem, 023 - 52 58 491

www.schoter.nl
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Gebouw de Beurs
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PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Uitweek in Dwarsligger
De Dwarsligger - Van zater-
dag 27 tot en met woensdag 31 
maart vindt in buurtcentrum de 
Dwarsligger aan de Planeten-
weg traditiegetrouw de Uitweek 
plaats. Organisator Nanda Ra-
makers: ,,Doel van deze week 
is om jong en oud mee te laten 
doen aan creatieve activiteiten 
waarbij er ook aandacht wordt 
geschonken aan de diverse cul-
turen binnen Zee- en Duinwijk. 
Het thema van deze Uitweek is 
Tijd voor jezelf. Ik merk dat we in 
een maatschappij leven waarin 
we het vaak druk hebben. Ieder-
een zou eigenlijk meer tijd moe-
ten vrijmaken voor leuke din-
gen. In het kader daarvan heb-
ben we een klokkenverzamelaar, 
de heer Rommers, bereid gevon-
den een deel van zijn verzame-
ling van maar liefst 400 klokken 
bij ons gedurende de week op te 
hangen.’’

Nanda vervolgt: ,,We hebben een 
heel divers programma. Op vrij-
dag 26 maart is er voor de jon-
geren een trommelworkshop 
in het Tiener en jongerencen-
trum de Branding. Op zaterdag-
avond tussen 18.30 uur en 23.00 
uur vindt een Surinaamse avond 
plaats waarvoor 60 mensen zich 
op kunnen geven. De kosten be-
dragen 5 euro, excl. drankjes. 

Wel vooraf graag opgeven en 
betalen bij onze balie. Op zon-
dag staat de Korenmiddag cen-
traal. Van 13.30 uur tot 17.30 uur  
treden onder andere Grace Dar-
ling, de Raddraaiers, Together 
We Can en de kinderdansgroep 
van Lale op. Entree is gratis.’’

Nanda sluit af: ,,Op maandag-
avond 29 maart is er de traditio-
nele vrouwenavond van 19.30 tot 
22.00 uur. Hoe maak je tijd voor 
jezelf? Dat aspect wordt uitvoe-
rig behandeld. Schrijfster Con-
ny Braam komt langs en deel-

name is gratis, maar we zou-
den het leuk vinden als iedereen 
wat lekkers meeneemt. Dinsdag 
is een vrije dag en op woensdag 
staan de kinderen centraal. Er is 
een poppentheater De Trollemor, 
een djembee trommelworkshop, 
Turks volksdansen, er wordt ge-
schminkt en geschilderd en er 
worden pannenkoeken gebak-
ken. Kortom: een hele leuke, af-
wisselende dag voor de jeugd. 
De vrijwilligers van de werkgroep 
hebben er ouderwets zin in en ik 
weet daarom zeker dat we weer 
vanouds gaan vlammen!’’

De Driehoek - Op 15 maart om 
14.00 uur verzorgt Monet Mo-
de een modeshow in dorpshuis 
De Driehoek in Driehuis. Het 
Wijkplatform vergadert op dins-
dag 16 maart om 19.30 uur en 
de Dorpsraad op woensdag 31 
maart om 19.30 uur. Meer we-
ten? Bel 0255-520850 of mail in-
fo@dorpshuisdedriehoek.nl.

Agenda 
De Driehoek

Koor zoekt versterking
De Spil - Smartlappenkoor De 
Tweede Stem uit IJmuiden is een 
gezellig koor dat al acht jaar be-
staat en wekelijks repeteert op 
de maandagavond van 19.30-
22.00 uur. Het koor staat onder 
leiding van Willem de Weerdt en 
wordt begeleid door twee accor-
deonisten. Het koor treedt regel-
matig op, jaarlijks in de Stope-

ra en afgelopen woensdag nog 
in Paradiso. Onder de 45 leden 
zijn vooral de vrouwen goed ver-
tegenwoordigd. Daarom is het 
koor op zoek naar mannen die 
van zingen en van smartlap-
pen houden. Ook zoekt men een 
nieuwe accordeonist. Meer we-
ten? Kijk dan op www.detwee-
destem.nl.

Zomipo in Zeewijk
De Dwarsigger - In buurtcen-
trum De Dwarsligger brengt het 
ZondagMiddagPodium in Vel-
sen u zondag 21 maart een op-
treden van Dorine van der Klei. 
Haar programma heet ‘See 
you later, Alligator’, een muzi-
kaal verteltheater op basis van 
dagboekfragmenten van Dori-
ne, opgetekend in de jaren 50. 
Zij vertelt hoe een jarenlange 
stille verliefdheid uitmondde in 
de eerste zoen. De toeschou-
wer vraagt zich onwillekeu-

rig af hoe zat het ook al weer 
met zijn of haar eerste liefde? 
Tekst en muziek wisselen elkaar 
af. Rock’n’roll, Franse chansons 
en Nederlandse nummers ge-
ven een mooi tijdsbeeld. Dori-
ne wordt op de piano begeleid 
door Ernst Klijzing. De voor-
stelling begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten à 4 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondag aan 
de zaal.

De Spil - Zondag 21 maart or-
ganiseert klaverjasvereniging 
Klaversientje een toernooi met 
zes partijen waarbij mooie prij-
zen gewonnen kunnen worden. 
Per koppel bedraagt de entree 
6 euro inclusief een kopje koffie. 
Opgeven kan via 0255-520332.

Klaverjassen

De Spil – het buurcentrum is 
hard op zoek naar vrijwilligers 
voor receptie- en licht admini-
stratief werk. Wij zoeken mensen 
die twee dagdelen beschikbaar 
zijn. Bij de receptie ontvangt u 
bezoekers, geeft u informatie, 
neemt u de telefoon aan en ver-
richt u administratieve taken.
Bent u representatief en heeft 
u een dienstverlenende instel-
ling dan nodigen wij u graag uit 
voor een oriënterend gesprek. 
Meer weten? Bel 0255-510186 
of mail josbisschop@buurtcen-
trumdespil.nl.

Vrijwilligers 
voor receptie

De Mel - Deze maand start in 
De Mel  een nieuwe activiteit: 
Showkids. Dit staat voor ge-
zellig samen dansen, zingen, 
toneelspelen en optreden. Er 
wordt les gegeven door Charis 
de Ruijter, zij is een dansdocen-
te (showdance, hiphop, street-
dance en clipdance) met the-
ater en musical ervaring en zij 
wordt geassisteerd door Valen-
tina Osredkar een enthousias-
te vrijwilliger. Charis en Valen-
tina gaan samen met de kinde-
ren een musicalachtige show 
maken. Aan het einde van het 
seizoen geven de kinderen een 
spetterend optreden. De les-
sen vinden plaats op woensdag 
van14.00 tot 15.00 uur en deel-
name kost 45 euro voor 15 les-
sen. Deze activiteit is bedoeld 
voor kinderen van 8 tot en met 
12 jaar.

Nieuw: Show-
kids in De Mel

De Veste - Op dinsdagmid-
dag 6 april start er een cursus 
Frans voor kinderen uit groe-
pen 5 t/m 8 van de basisscho-
len. De cursus van 10 lessen 
wordt gegeven in basisschool 
de Hoeksteen van 16.00 tot 
17.00 uur. Je kunt je opgeven 
op school of bij buurthuis de 
Veste, Vestingplein 58 in Vel-
serbroek. Meer weten? Bel 
023-5388830.

Frans voor 
kinderen

De Dwarsligger - Vanaf he-
den kunt u iedere maandag-
avond in buurtcentrum de 
Dwarsligger vanaf 19.00 uur 
spelletjes spelen. Een ouder-
wetse spelletjesavond! De 
toegang is gratis en u kunt 
onder andere sjoelen, rum-
micubben, kaarten en darten. 
Mist u een bepaalde activiteit, 
dan zijn suggesties van har-
te welkom bij ons. Meer info? 
0255-512725.

Spelletjes-
avond

De Veste – in het Polderhuis 
gaan op 29 maart aanstaande de 
kienballetjes weer rollen. Er wor-
den momenteel weer prachtige 
prijzen ingekocht met als thema 
lente. U kunt straks op uw nieu-
we bank onder de parasol zitten 
en genieten van een grill, bar-
becue of gourmet. Verder zijn 
er leuke paasprijzen te winnen 
en tuingereedschap voor tuin en 
balkon! We starten om 20.00 uur, 
de zaal gaat open om 19.30 uur. 
U betaalt 5 euro voor het kienen 
en de loten voor de loterij aan 
het einde van de avond kosten 
0,50 euro per stuk.

Kienavond

De Veste - Op vrijdag 9 april 
start er weer een cursus Spaans 
voor beginners. De cursus wordt 
gegeven in 10 weken van 9.00 – 
10.30 uur. Voor deze cursus be-
taald u 65 euro incl. materiaal. 
Buurthuis de Veste vindt u in het 
Polderhuis in Velserbroek. Meer 
weten? Bel 023-5388830.

Cursus Spaans

De Veste - Op donderdag 25 
maart aanstaande start er een 
cursus Engels voor kinderen uit 
groep 8. De cursus wordt gege-
ven van 16.00-17.00 uur en kost 
30 euro voor 10 lessen. Kinderen 
vergroten tijdens deze cursus 
hun woordenschat, leren woor-
den te vormen tot zinnen en le-
ren om in het openbaar te spre-
ken. Buurthuis de Veste vind je 
in het Polderhuis aan het Ves-
tingplein nr. 58 in Velserbroek. 
Meer info? Tel. 023 5388830.

Engels voor
basisscholieren

De Brulboei - Gaat u naar het 
mooie Griekenland op vakantie, 
dan is het heel prettig om iets van 
de taal te begrijpen. In deze cur-
sus leert u het Griekse alfabet en 
de grondbeginselen van de taal, 
zodat u hiermee een klein beet-
je uit de voeten kunt. Bij voldoen-
de deelname starten de lessen op 
dinsdag 20 april en de laatste les 
is op 15 juni. Op 18 en 25 mei is er 
geen les. De cursus kost 40 euro. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

Introductie-
cursus Grieks

25 maart: ‘IJmuiden wat’
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek 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 Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch 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, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Tender danstalent 
in Stadsschouwburg
IJmuiden - In het Witte Theater 
wordt deze week bijna dagelijks 
geoefend door elf danstalenten 
van het Tender College. Maan-
dagavond 22 maart staan zij met 
Dansvoorstelling Ideals op de 
planken van Stadsschouwburg 
Velsen. Samen met Dansthea-
ter AYA zetten zij de dansvoor-
stelling in elkaar. De dans is een 
mix van hiphop, streetdance en 
breakdance.
De elf leerlingen van het Tender 
College zijn enkele weken gele-
den via een officiële auditie ge-
selecteerd. Ook zijn een paar ta-
lenten op ander gebied ‘gescout’ 
die maandagavond meedoen 
aan de ‘battle’ waarbij iedereen 
zijn of haar talent kan laten zien. 
De danslijn is in het Tender Col-
lege een aantrekkelijke manier 
om leerlingen lekker te laten be-
wegen en samen bezig te zijn. 
Per leerjaar worden andere acti-
viteiten aangeboden. Het dansen 
wordt gesteund door het regio-
naal Dansplatform onder leiding 
van Saskia Vroom.
Petra van der Woning van AYA 
doet de workshops met de leer-
lingen. Dat de danstalenten er 
zelf plezier in hebben is overdui-

delijk. Met rode konen van in-
spanning volgen ze op professi-
onele wijze de aanwijzingen van 
Petra. Sjaak is volgens Petra een 
natuurtalent op de dansvloer. Hij 
voetbalt bij VSIJ maar ook dit 
voetenwerk gaat hem goed af. 
Myrthe is pas vanaf maandag bij 
het ploegje van elf danstalenten. 
Zij krijgt een applausje omdat zij 
al zo goed meekomt. Als eerste 
reserve mag zij meedoen, nu ie-
mand anders moet afhaken.
De dansvoorstelling Ideals be-
staat uit verschillende onder-
delen. Bij de ‘battle’ zullen niet 
alleen dansers, maar ook een 
trampoline, een fiets en een zan-
geres een rol spelen. Ook is er 
een onderdeel waarbij improvi-
satie belangrijk is, zodat de leer-
lingen kunnen laten zien in wel-
ke dansvorm zij echt uitblinken. 
Naast de leerlingen van het Ten-
der College zullen ook professi-
onele dansers van Danstheater-
groep AYA meedoen.
Kaarten zijn via Stadsschouw-
burg Velsen verkrijgbaar en kos-
ten 18,75 euro. Met het scholie-
renabonnement zijn kaarten ver-
krijgbaar voor 10 euro. (Karin 
Dekkers)

Iedereen vanaf 7 jaar welkom 
Drummen leer je 
bij de Drumschuur
IJmuiden - De Drumschuur 
is dé plek om te leren drum-
men, je oude hobby met twee 
stokken weer op te pakken of 
zelfs als gevorderde drummer 
de puntjes op de i te zetten. 
Dit alles onder begeleiding 
van een jonge enthousiaste 
gediplomeerd docent.
 
Deze docent heeft kort geleden 
een masterdiploma slagwerk 
aan het conservatorium behaald 
en speelt al jaren op hoog ni-
veau in binnen- en buitenland. 
Ook op het gebied van lesgeven 
heeft hij veel ervaring opgedaan 
bij diverse muziekscholen en nu 
dus ook bij de Drumschuur. Ie-
dereen vanaf 7 jaar (dus ook vol-
wassenen!) kan er terecht om na 

een gratis proefles in prive- of 
duoverband goed te leren drum-
men. Er wordt in alle stijlen les-
gegeven, dus of je nou een fan 
bent van pop- of rockmuziek, of 
juist houdt van latin en jazz,  je 
bent bij de Drumschuur in IJmui-
den altijd aan het goede adres. Je 
kunt kiezen voor lessen van een 
half uur of een heel uur. Wees er 
wel snel bij, want het loopt echt 
storm bij de Drumschuur.
Kijk voor informatie over de tarie-
ven van de voordelige ‘strippen-
kaarten’, cadeaubonnen, even-
tuele losse lessen en alles wat 
u nog meer wilt weten op: www.
drumschuur.nl. Voor het maken 
van een afspraak voor een gratis 
proefles mail naar drumschuur@
hotmail.com of bel 06-45460020.
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Heemskerk. Aanvang 20.30 uur.
Dj Jack en Dick Treesie live in 
De Griffioen, Frans Naerebout-
straat 9 in IJmuiden. Vanaf 21.00 
uur. Toegang gratis.
In2disco in het Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52 IJmuiden. Van 
21.30 tot 02.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Kitty, Daisy & Lewis. 20.30 
uur. Toegang 14,-. Van 22.00 tot 
03.00 uur 80’s Verantwoord. Toe-
gang 12,50 vanaf 21 jaar. Kleine 
zaal: Isbells en Blaudzun. 20.30 
uur. Toegang 9,-. Van 23.00 tot 
04.00 uur: Techno Scene: Miss 
Djax en Chris Baxter. Toegang 
15,- vanaf 18 jaar. Café: Hard-
rock Karaoke. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag 21 maart
Spaarnwoudeloop. Zie www.
spaarnwoudeloop.nl.
Lezing over ‘Hermetische filoso-
fie en verwante stromingen’ door 
drs. ir. Ria Stoop-Quist in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur.
Beauty en Lifestyle Lente 
Beurs van 12.00 tot 20.00 uur in 
Villa Westend. Zie www.villawes-
tend.nl.
Kledingbeurs speel-o-theek 
Japie Krekel in De Mel, Wijker-
meerweg 1 in Velsen-Noord. Van 
12.00 tot 15.00 uur.
Rondleidingen met specia-
le aandacht voor stinsenplan-
ten tussen 13.00 en 15.00 uur 
in Thijsse’s Hof in Bloemendaal. 
Aanmelden niet nodig. Deelna-
me gratis.
Rondleiding over Zorgvrij door 
boer Klaas. Start 14.00 uur van-
af het erf.
IJmuiterIJ met ‘Wind, Whisky & 
Women’ in De Brulboei, Kanaal-
straat 166 IJmuiden. Van 14.30 
tot 17.00 uur.
Red and Bluesband in Fort 
Zuid in Spaarndam, 15.00 uur. 
Info: www.fort-zuid.nl.
Aria’s, liederen en duetten in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Guus van den Berghe in Ca-
fé Bellevue, Wilhelminakade 1 
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.
Jody Pijper op laatste ‘Try Out’ 
in ‘1618, Zwaanstraat 18 in Wijk 
aan Zee. Aanvang 16.00 uur. Toe-
gang gratis.
Jamsessie in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. Aanvang 
16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Foyerconcert Crackin” 
Up. Aanvang 16.30 uur. Toegang 
gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Kakkmaddafakka. 20.30 uur. 
Toegang 8,-. 

Maandag 22 maart

Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: (HED) P.E. en Attila. 20.00 
uur. Toegang 15,-. 

Dinsdag 23 maart
 

Workshop ‘Van Koe tot Cakeje’ 
bij Informatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg in Velsen-Zuid. Van 
14.00 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Kenneth Flak ‘Of Gods 
and Driftwood’. Aanvang 20.30 
uur.

Woensdag 24 maart

Cakejes bakken, boerderij 
Zorgvrij, Genieweg 50. Van 14.00 
tot 16.00 uur.s
Open repetitie bij zanggroep 
Sparkle in de aula van de Hof-
stede in Velserbroek. Van 20.00 
tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Das Weisse Band’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 25 maart

Workshop Paastaart maken 
bij Pannenkoekenboerderij On-
der de Platanen in Velsen-Zuid. 
Workshop begint om 11.00 uur, 
ontvangst met koffie 10.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Anoukvandijk DC 
‘Wowwowwonder in me’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met dj Paullie & Co. 24.00 
tot 04.00 uur. Toegang 5,- van-
af 18 jaar, studenten gratis. Ca-
fé: Believo. 22.30 uur. Toegang 
gratis.

Donderdag 18 maart

Get Together Again is op zoek 
naar zangtalent, zij organise-
ren hiervoor een inloopavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in het 
gebouw van IJmuider Harmo-
nie, Tolsduinerlaan 12 in Vel-
sen-Zuid.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep 
Maastricht met ‘Geloof Liefde 
Hoop’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Ca-
fé: Playground Comedy pre-
sneteert Live Café Varié. 21.00 
uur. Toegang gratis. Kleine zaal: 
LOS! 24.00 -04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf jaar, voor studenten 
gratis.

Vrijdag 19 maart
Pianotrio in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoot-Noord. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: ‘Das Weisse Band’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Kleine 
zaal: Aux Raus en haribo Macht 
Kinder Froh. 20.30 uur. Toegang 
10,-. Van 24.00-04.00 uur Vuile 
Was presenteert Bombarie. Toe-
gang vanaf 18 jaar. Loterij 2,-. 
Café: AferShow Aux Raus: Adolf 
Butler. 22.30 uur. Toegang gra-
tis.

Zaterdag 20 maart

Open dag Kennemer Gast-
huis, locatie noord, 10.00-16.00 
uur. Programma: www.kg.nl.
Bazaar in Huis ter Hagen, Lod. 
van Deijssellaan 254 in Driehuis. 
Van 13.00 tot 16.00 uur.
Excursie Speuren naar dier-
sporen. Verzamelen om 16.00 
uur bij informatiepaneel Natio-
naal Park, parkeerplaats ingang 
Midden Herenduin. Aanmelden 
verplicht via www.npzk.
Excursie Nachtwachter. Verza-
melen 19.00 uur bij voordeur van 
Bezoekerscentrum De Zand-
waaier in Overveen. Aanmelden 
verplciht via www.npzk.nl.
Om te zingen naar de Icht-
huskerk, Snelliusstraat 40 in 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Toneelgroep Cargo en 
Het Zuidelijk Toneel spelen ‘Lu-
cinde’. Aanvang 20.30 uur.
Voorronde IJmond Popprijs 
2010 in Nozem en de Nog in 

Wat is
er te 
doen
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 20 maart

odin’59-Hoek (hoofdklasse b) - 14.30
CSW-Kennemerland (2a) - 14.30
Jong Holland-Jong Hercules (3a) - 14.30
IJmuiden-blauw Wit W. (3a) - 14.30
rCH-eDo (4a) - 14.30
Kon. HFC-velsen (4a) - 14.30
Schoten-vvH/velserbroek (5b) - 14.00
ZrC/H’markt-Dem (5b) - 15.00

aDo’20-elinkwijk (hoofdklasse a) - 14.30
De Kennemers-De meern (1a) - 14.00
Dem-Stormvogels (2a) - 14.00
Kolping boys-velsen (2a) - 14.00
eDo-SvW’27 (2a) - 14.00
vSv-Fortuna Wormerveer (3b) - 14.00
DSS-WSv’30 (3b) - 14.00
onze Gezellen-oFC (3b) - 14.00
Schoten-united/Davo (4D) - 14.00
FC velsenoord-SvIJ (4D) - 14.00
Waterloo-DIoS (5D) - 14.00
terrasvogels-Geel Wit (5D) - 14.00
Wijk aan Zee-Westzaan (5e) - 14.00
Zaandijk-beverwijk (5D) - 14.00

zondag 21 maart

Driehuis - Het BETEX-team van 
politie Kennemerland heeft na 
enig speurwerk de verblijfplaats 
weten te achterhalen van een 
46-jarige vrouw uit IJmuiden, die 
gezocht werd omdat zij nog een 
gevangenisstraf moet uitzitten 
van 120 dagen. Het vermoeden 
bestond dat de vrouw zich schuil 
hield op een adres in Driehuis. 
De bewoner van het bewuste 
adres gaf echter aan dat hij de 
gezochte vrouw niet kende. Om-
dat er een sterk vermoeden be-
stond dat de vrouw toch in de 
woning verbleef, zijn de politie-
mannen met een machtiging tot 
binnentreden op een later tijd-
stip weer teruggekeerd. De man 
verschafte de politie toegang tot 
de woning en zij troffen de 46-
jarige vrouw aan: zij bleek zich 
verstopt te hebben op zolder. De 
46-jarige IJmuidense werd door 
de politie meegenomen en in-
gesloten. Politie Kennemerland 
heeft een team van vier politie-
mensen samengesteld dat zich 
vanaf 1 september 2009 bezig-
houdt met het innen van open-
staande bekeuringen in de regio 
Kennemerland. Het team recher-
cheert op de wanbetalers in de 
regio èn op mensen die nog een 
gevangenisstraf moeten uitzit-
ten. Het team gaat persoonsge-
richt te werk.

Van zolder
gehaald

Kledingverkoop Leger 
des Heils in Kruispunt
Velserbroek - Donderdagmor-
gen 25 maart is de laatste keer 
dat de kledingverkoopdag in het 
Kruispunt op donderdag is. Van-
af dinsdag 13 april is de verkoop, 
om de veertien dagen, op dins-
dagochtend, vanaf tien uur.
Het Leger des Heils is in oktober 
2009 gestart met deze tweede-
hands kledingverkoop op don-
derdag. Een fijne groep vrijwilli-
gers verzorgt deze verkoop.
Inmiddels is men tot de conclu-
sie gekomen dat de donderdag-
morgen kennelijk geen geschik-
te dag is voor deze activiteit. Er 

komen tot nu toe namelijk wei-
nig mensen. Ook het gratis kop-
je koffie dat door de kerk wordt 
geserveerd maakt niet dat het 
storm loopt. Daarom gaat men 
starten met de verkoop op dins-
dagmorgen, marktdag in Velser-
broek, van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en steeds om de veertien dagen. 
Men hoopt dat mensen die op de 
markt zijn en zien dat de kerk-
deur open staat, een kijkje ko-
men nemen. Voor de prijs hoeft 
men het niet te laten. Want de-
ze is zeer laag. De kleding is van 
zeer goede kwaliteit.

VSV Leida de Groote 
toernooi Paastoernooi
Velserbroek –Bij VSV wordt tij-
dens het paasweekend het be-
kende Leida de Groote toernooi 
gespeeld Op zaterdag 3 april en 
zondag 4 april vindt het voor de 
34ste keer plaats.
Zessendertig  meisjesteams  zul-
len elkaar hier treffen. Leida de 
Groote was de oprichtster van 
de Damesvoetbalafdeling bij 
VSV. Zij heeft veel voor het Da-
mesvoetbal gedaan en als dank 
kreeg dit toernooi haar naam. 
Zaterdag trapt om 09.00 uur de 

MD1 en de MC3 het toernooi af. 
In de middag laten de  MC1/2 en 
de MB3 hun talenten zien. De 
prijsuitreiking zal ronde de klok 
van 17.00 uur zijn.
Met het programma op zondag 
vanaf 09.30 uur voor de MB1/2 
en de MA1 is er ook vanuit de 
regio voldoende animo met ster-
ke  afvaardigingen van bekende 
verenigingen.
Publiek is uiteraard van harte 
welkom op het toernooi aan de 
Hofgeesterweg in Velserbroek.
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IJmuiden - Hoewel er nog ruim 
twee maanden wordt gespeeld 
lijkt de strijd om de clubtitel uit-
gevochten te worden tussen Ca-
sper Remeijer en Stijn Tuijtel. 
Beide spelers wonnen en gaan 
fier aan de leiding. Tuijtel om-
zeilde een lastige klip. Hij maak-
te korte metten met de ambities 
van Willem Winter. Winter kreeg 
geen vat op het inventieve spel 
van Tuijtel en moest al snel ca-
pituleren. Voor Remeijer was 
de buit, twee punten, nog snel-
ler binnen. Jan Apeldoorn werd 
het slachtoffer van een simpe-
le lokzet en gaf onmiddellijk op. 
In de ontmoeting tussen Nicole 
Schouten en Max Doornbosch 
kon eerstgenoemde, dankzij een 
surplus aan routine, de winst 
binnenhalen. Feroz Amirkhan 
wisselt dit seizoen hoogtepunten 
af met minder sterk spel. Tegen 
Joop Wind was Amirkhan weer 
uitermate gemotiveerd en boek-
te een snelle en overtuigende 
winst. Voor Wind, die dit seizoen 
zijn draai maar moeilijk kan vin-
den, een teleurstellend resultaat. 
Dana van der Wiele, die vooral in 
de jeugd goed voor de dag komt, 
heeft veel moeite om bij de seni-
oren tot score te komen. Tegen 
Stella van Buuren ging het ein-
delijk naar verwachting. Na een 
goed gespeelde partij kon ze 
een verdiende remise aanteke-
nen. Piet Kok verraste Cees van 
der Vlis met een damzet. De prijs 
voor de promotie was wel erg 
hoog en Van der Vlis kon daar-
na het materiele overwicht een-
voudig omzetten in winst. Con-
all sleutel was duidelijk te sterk 
voor Kees van Nie. Met goed po-
sitiespel werd Van Nie naar de 
nederlaag gevoerd. Harrie van 
der Vossen wil koste wat kost 
zijn positie in het eerste tiental 
handhaven. Koop de Vries daar-
entegen zet alles in het werk om 
zijn plaats in te nemen. Het duel, 
dal op het scherpst van de sne-
de werd uitgevochten, kende uit-
eindelijk geen winnaar. Paul Smit 
en Jacqeline Schouten gaven el-
kaar weinig toe. Na een interes-
sante strijd werden de punten 
gedeeld.

DCIJ-nieuws Brand in Beukenstraat
IJmuiden - In een schuur achter een pand aan de Beukenstraat in 
IJmuiden heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand 
gewoed. De brandweer werd om 00.45 uur gealarmeerd dat er brand 
zou woeden. In korte tijd waren de mannen het vuur meester, dat 
vermoedelijk door kortsluiting waren ontstaan. (foto: Michel van 
Bergen)

Stormvogels zet over-
winningreeks voort
IJmuiden - Stormvogels behaal-
den een belangrijke overwinning 
op de Flamingo’s en plaatsge-
noot Velsen dwong E.D.0 een ge-
lijkspel af waardoor de Zeewijk-
bewoners steviger op de kop van 
de ranglijst zijn komen te staan.
In een aantrekkelijke wedstrijd, 
waarin Binkhorst c s uit een an-
der vaatje tapte qua instelling 
dan de vorige week gespeelde 
wedstrijd tegen Velsen, creëer-
den de Vogels vele kansen maar 
kwamen moeilijk tot scoren.
De altijd hard werkende spits 
Mike Dam en de goed kaatsende 
Ronnie Nolles zagen ditmaal hun 
schoten en kopballen net naast 
of over het doel gaan. Verras-
send wist Hoessain Kabaal (Fla-
mingo’s) in de 26ste minuut met 
een schuiver in de rechter bene-
den hoek doelman Jan Ziere van 
Stormvogels te passeren. (0-1). 
Het spel bleef aantrekkelijk om 
te zien en de gelijkmaker werd in 
de 40ste minuut  door de goed 
spelende Lars de Kort gescoord 
uit een voorzet van de uitstekend 
spelende Tim Groenewoud. (1-1) 
Arbiter M.B.J. Wateler kondigde 
hierna de pauze aan.
In de tweede helft bleef de wed-
strijd het aanzien waard. Imad 
Elbouazzatie zag in de 60ste mi-
nuut zijn inzet naast het doel van 
Jan Ziere gaan en Maurice Gij-
zen was niet scherp genoeg een 
foutje van Ton Stellingwerf af te 
straffen terwijl daarvoor een har-
de pegel van Rik Kluijskens aan 

de andere zijde op de lat beland-
de en een kopbal en een schot 
van Lars de Kort net over ging. 
De makkelijke passeerbewegin-
gen van Tim Groenewoud speel-
den vele aanvallen van de vogels 
in en hij werd daardoor terecht 
als ‘man of the match’ aangewe-
zen. In de 75ste minuut was het 
Ronnie Nolles die scoorde, maar  
het doelpunt werd afgekeurd 
wegens buitenspel. Aan bei-
de kanten ontstonden er enkele 
wissels en in de 83ste speelmi-
nuut wist Ronnie Nolles met een 
subliem schot de niet al te sterke 
doelman Peter Hoekstra te pas-
seren. ( 2-1) De stemming in het 
veld was er niet beter op gewor-
den en een rode kaart viel aan 
de kant van de gasten.
Vlak voor het einde kreeg ook 
Ibrahim Sabili rood wegens slaan 
naar een tegenstander. Na af-
loop ontstond er buiten het veld  
jammerlijk wat onenigheid met 
aanhangers uit Alkmaar hetgeen 
de aantrekkelijke wedstrijd zeker 
niet verdiend had.
Met 37 wedstrijdpunten en 40 
doelpunten voor en 20 tegen uit 
16 speelwedstrijden mogen de 
mannen van trainer Patrick v.d. 
Fits trots op een geslaagd ren-
dement terugzien Met nog zes 
wedstrijden te spelen en een re-
latief voorsprong van acht pun-
ten op nummer vier moet een 
plaats bij de eerste drie zeker 
haalbaar zijn om hogere moge-
lijkheden nog maar niet te uiten.

Agenten in kinderzitje?
Van de week reed ik met mijn 
zoon richting de Kennemerlaan 
hier in IJmuiden. Op de rotonde 
reed een politiebus en ik zag de 
arendsogen allemaal op mij ge-
richt. Ja hoor, ik had een déjà vu 
waarbij ik weer moet zorgen dat 
de politiecommissaris vol trots 
zijn bonus in ontvangst neemt 
vanwege de hoge boete-quota 
van dit jaar. En ik heb daar vro-
lijk aan meebetaald als alleen-
staande moeder.
Ze reden nog een rondje zodat 
ze me konden volgen en zetten 
hun bus voor mijn auto. Er stap-
ten twee smurfen uit van net 23 
jaar, schat ik. Vervolgens vroe-
gen ze aan mij hoe oud mijn 
zoon was en hoe groot. Ik keek 

naar de twee agentjes en con-
stateerde dat mijn zoon van 12 
groter was dan zij. De agenten 
zeiden echter heel serieus dat 
hij waarschijnlijk in een zitje had 
gemoeten. Mijn zoon is bijna 
1.60 meter. Ik kwam niet meer 
bij en zei dat hij daar niet meer 
in paste. Vervolgens kwam een 
opmerking in mijn hoofd: maar 
moeten jullie dan niet in een zit-
je als jullie voorin willen zitten? 
Bah! Hoe braver de burger, hoe 
onredelijker de boetes. Schaf 
dat bonus systeem alsjeblieft af 
dan kunnen we weer normaal 
doen met zijn allen.
 
Ramona Bleyie
IJmuiden

Ingezonden brief

Parkeren Sirenestraat
Ik ben bewoner van de Sire-
nestraat en wil mijn ongenoe-
gen uiten naar de buurtbewo-
ners, bewoners Bakkerstraat, Si-
renestraat en Marconistraat. 

Het gaat over het parkeren in 
onze buurt, mensen wees toch 
niet zo egoïstisch en denk eens 
aan je andere buren. Parkeer 
je auto normaal en neem geen 
twee plaatsen in alleen omdat je 
voor de deur wilt staan, je woont 
hier niet alleen.
Ik weet heus wel dat het pret-
tig is om je auto voor de deur te 
hebben, maar dat kan niet altijd, 
sluit gewoon in het rijtje aan, 
heb het niet over putjes, paaltjes 
en andere onzin. Dan hebben 
we het nog niet eens over men-
sen met meerdere auto’s, het 
liefst allemaal voor de deur en 

te beroerd om vier stappen ver-
der te lopen. Dan het probleem 
met werkbusjes, de straten zijn 
hier al zo smal, het liefst willen 
wij die ook voor de deur hebben 
en anders zetten we hem toch 
gewoon bij de buren voor hun 
neus, lekker makkelijk allemaal. 
Het kan ook anders hoor. 
De Marconistraat aan de kant 
van het park is altijd leeg, ik 
weet dat jullie moe zijn van het 
werken maar probeer toch eens 
een paar stappen meer te lo-
pen, het scheelt een hoop irrita-
tie naar andere mensen toe. Ik 
hoop dat iedereen daar aan mee 
wil werken anders wordt het al-
leen maar erger. Tot de bom een 
keer gaat barsten bij mensen.
 
Naam en adres bekend bij de 
redactie

Ingezonden brief

Pesach themadienst
in Nieuwe Kerk
IJmuiden - Zondag 21 maart zal 
er een themadienst plaatsvinden 
in de Hervormde Nieuwe Kerk 
aan de Kanaalstraat 250. Aan-
vang 10.00 uur. De voorganger 
is ds. L.P.J. van Bruggen. Deze 
dienst zal in het teken staat van 
het joods paasfeest ‘Pesach’ ge-

naamd. Dit joods paasfeest vindt 
plaats op 30 maart. De joden ge-
denken dan de uittocht uit Egyp-
te. Het paasfeest vindt plaats op 
4 en 5 april en gedenken de op-
standing van Christus die de 
zonden der wereld op zich nam. 
Beiden een feest van bevrijding.

Vliegtuigbom in haven
IJmuiden - In de Vissershaven is vorige week een Amerikaanse dui-
zendponder uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieven-
opruimingsdienst van de marine heeft de bom ontmanteld. Daarvoor 
werd een deel van de haven afgesloten. Het scheepvaartverkeer in 
de haven kon gewoon doorgaan. (foto: Leo Tillmans)

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900
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Velsen-Zuid - Op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de is een kleurrijke expositie van 
schilderijen met tulpen. De wer-
ken zijn geschilderd door Han-
na Ellenberger-Ladage. De tul-
pen zijn geschilderd met acryl- 
of olieverf, hebben heldere kleu-
ren en zijn met veel passie voor 
de natuur gemaakt. De expositie 
is tot 2 mei te zien op de galerij 
van de boerderij. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Expostitie

Velserbroek - Toneelgroep de 
Veste uit Velserbroek speelt: 
‘Kaartjes uit Londen’ van Paul 
Meijer. Er zijn nog kaartjes be-
schikbaar voor zaterdagavond 
27 maart (aanvang 20.00 uur) en 
zondagmiddag 28 maart (aan-
vang 14.30 uur). Er wordt ge-
speeld in het Polderhuis op het 
Vestingplein in Velserbroek. In-
formatie Ivonne, telefoon 023-
5365905 of Corrie, telefoon 023-
5393860. Zie ook www.toneel-
groepdeveste.nl.

‘Kaartjes 
uit Londen’

Velsen-Zuid - Zondag 21 maart 
geeft Boer Klaas van informa-
tieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude een interessante rondlei-
ding door de boerderij. De koei-
en staan nog op stal en de eerste 
lammetjes zijn te bewonderen. Er 
is genoeg te vertellen over het 
leven op en om de boerderij. De 
rondleiding is gratis en begint 
om 14.00 uur op het erf. Boer-
derij Zorgvrij, Genieweg 50, tele-
foon 023–5202828. Zie ook www.
spaarnwoude.nl.

Rondleiding 
Zorgvrij door 
boer Klaas

Inspraakavond in 
Polderhuis Velserbroek
Velserbroek - Het Polderhuis 
mocht zich maandagavond 
verheugen over een grote op-
komst van buurtbewoners en 
jongeren om deel te nemen 
aan de discussie over de her-
inrichting van het voetbalveld-
je aan de Wieringeraak en over 
de wijkafspraken. Gespreks-
leider Gertjan Huijbens begon 
de avond met het tonen van 
de agendapunten maar al snel 
bleek dat het vasthouden aan 
deze punten grote moeite zou 
gaan kosten. Na een korte toe-
lichting door de gemeente, met 
voorbeelden uit andere wijken, 
over een aantal mogelijkhe-

den zoals kunstgras en hogere 
hekken, kwamen al snel de op-
merkingen vanuit de toehoor-
ders over overlast door hang-
jongeren. 
Dat dit een heikel thema is 
bleek uit de soms emotione-
le reacties die door een aan-
tal aanwezigen werden geuit 
en waarbij ook een mogelijke 
hangplek aan de Westbroek-
plas aan de orde kwam.
,,Daar heeft niemand last van 
eventuele geluidsoverlast”, al-
dus een toehoorder. Maar de 
aanwezige jongelui vonden dit 
geen goed idee. ‘Veel te ver 
weg’, was de reactie. Eén van 

de aanwezigheden had zich 
wel heel goed voorbereid en 
kwam met vier velletjes A4 die 
hij van plan was te gaan voor-
lezen. Ondanks diverse pogin-
gen van de gespreksleider om 
te stoppen bleef hij onverdro-
ten doorgaan met het oplezen 
van zijn argumenten, totdat 
ook de zaal er zich mee ging 
bemoeien en hij zich niet meer 
verstaanbaar kon maken. 
Met handopsteken werd ten-
slotte geprobeerd een stand-
punt duidelijk te krijgen waar-
bij een grote meerderheid zich 
positief uitte over een kunst-
gras oplossing met geluidsar-
me, niet te hoge, hekken om 
het veld. De jongeren zagen dit 
ook wel zitten, maar hadden 
als speciale wens dat er dan 
ook maar een dugout moest 
komen.

Santpoort-Noord - Vorige 
week woensdag heeft in Sant-
poort-Noord het autoruit-repa-
ratiebedrijf Ruit Expert gestaan 
in Santpoort-Noord bij de Deka-
markt. De medewerker van het 
bedrijf vertelt dat de reparatie 
aan het kapotte autoraam wordt 
vergoedt door de verzekering-
maatschappij. Indien men de re-
paratie wil laten uitvoeren, moet 
men eerst een formulier onder-
tekenen, waarin staat dat, indien 
er geen ruitdekking is, men per-
soonlijk garant staat voor de ge-
maakte reparatiekosten. Het be-
drijf was eerder actief in de regio 
Rotterdam en Haaglanden. Per-
sonen die daar zijn benadeeld, 
omdat hun verzekeringmaat-
schappij de kosten niet vergoed-
de, kregen een nota van rond de 
200 euro. Indien u met dit be-
drijf in zee gaat, wees er dan ze-
ker van dat uw verzekeringmaat-
schappij de kosten vergoedt.

Bonafide
reparateur?

KAAS & ZO
WORDT

KASTINO KAAS EN NOTEN
Beste inwoners van Velserbroek. 

Mijn naam is Niels Gijsbertse. 
Ik ben de eigenaar van Kastino 

Velserbroek. Wij openen donderdag 
1 April onze deuren om u te verrassen 
met onze smaakvolle kazen van de 
Alexander Hoeve, verse noten, wijn 

en diverse delicatessen. Kaas & zo 
ruimt op, tot 27 maart 50% korting 
op het gehele assortiment. OP = OP! 
Let op de openingsadvertentie van 

Kastino op 1 april.
Boordevol aanbiedingen.

Ster Bastion 49  Velserbroek

Uw versspecialist
Niels Gijsbertse
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Cooyweyde bijna klaar
Nieuwe bewoners 
kunnen niet wachten
Velsen-Zuid - Het zijn span-
nende tijden voor Ruud de Groot 
die één van de appartementen in 
het gebouw Cooyweyde in Vel-
sen-Zuid heeft gekocht. Reik-
halzend kijkt hij uit naar de ge-
plande opleveringsdatum in mei 
wanneer hij zijn intrek kan ne-
men in zijn nieuwe hoekflat, 
bouwnummer 7. 
Ruud, die een groot deel van zijn 
leven aan de Eyndenhoefflaan in 
Santpoort heeft gewoond kon 
helaas, door persoonlijke om-
standigheden, niet langer in dit 
grote huis met dito tuin blijven 
wonen. Om deze reden was hij 
al geruime tijd op zoek naar een 
andere, kleinere woonruimte, 
liefst gelijkvloers. Hij heeft dan 
ook veel bestaande en nog te 
bouwen objecten bekeken maar 
geen hiervan gaf hem het ‘warme 
badwatergevoel’. Totdat zijn oog 
viel op de advertentie die in de 
krant verscheen over het nieuw-
bouwplan Cooyweyde en hij was 
eigenlijk direct overtuigd. 
Vol vuur vertelt hij over de mooie 
plek nabij Park Beeckestijn en 
Waterland, maar ook dichtbij het 
Noordzeekanaal en IJmuiden. 

Ook voor de dagelijkse bood-
schappen ligt Cooyweyde heel 
gunstig want met een paar mi-
nuten ben je met de auto bij Al-
bert Heijn, de warme bakker 
of bij de stadsbibliotheek, al-
dus Ruud. Ook over de wijze 
van bouwen is hij zeer tevreden. 
‘Zeer degelijk’, zegt hij en roemt 
de mooie keuken en de prachti-
ge badkamer die hij in zijn ap-
partement krijgt. Ruud de Groot 
is inmiddels benoemd tot secre-
taris van de Vereniging van Eige-
naren en verzucht tot slot: ‘Wie 
zou hier nou niet willen wonen?’ 
Die mogelijkheid is er nog want 
niet alle appartementen zijn ver-
kocht. Daarom hebben de ma-
kelaars Prismaat in Beverwijk en 
Van Waalwijk van Doorn in Sant-
poort in samenwerking met pro-
jectontwikkelaar, de Katwijk-
se Ontwikkelings Maatschappij, 
besloten een modelwoning in te 
richten. Deze is te bezichtigen op 
zaterdag 27 maart tussen 11.00 
en 15.00 uur en daarna kan de 
modelwoning doordeweeks op 
afspraak worden bezocht. Uitge-
breide informatie is te vinden op 
www.cooyweyde.nl.

Langer wonen in eigen 
huis, dat is het idee
Velsen - U staat volop in het leven, 
u geniet van uw (klein)kinderen 
en uw agenda staat vol met af-
spraken. Bovendien woont u 
heerlijk in uw eigen huis. Zor-
geloos genieten dus en daarbij 
houdt u graag zelf (financieel) de 
touwtjes in handen. Het is echter 
goed om vooruit te kijken, en tij-
dig maatregelen te treffen, zodat 
u nog heel lang kunt blijven ge-
nieten van uw eigen huis.
Wanneer de kinderen de deur uit 
zijn, is de woning vaak te groot 
en soms niet aangepast aan de 
(woon)wensen op lange ter-
mijn. Dus waarom niet nu alvast 
het huis aanpassen voor de toe-
komst? Bijvoorbeeld door gelijk-
vloers een slaapkamer en bad-
kamer te creëren, door drempels 
weg te halen, een beveiligings-
installatie aan te leggen en/of 
de tuin onderhoudsvriendelijk te 
maken. Dan bent u er zeker van, 
dat u nog heel lang met plezier 
kunt wonen in uw eigen huis. Na-
tuurlijk kosten die aanpassingen 
geld. Maar dat geld hoeft niet al-

tijd spaargeld te zijn. Een moge-
lijke overwaarde op het huis kan 
op verschillende manieren wor-
den vrijgemaakt, zonder de wo-
ning te verkopen. 
De Rabobank Velsen en omstre-
ken seniorenadviseurs Albert Mol 
en André Castricum (foto) helpen 
graag bij het zoeken naar de juis-
te mogelijkheden op (financieel) 
vlak. Albert en Andrzee zijn ver-
trouwde en ervaren adviseurs, die 
goed op de hoogte zijn van wat 
leeft onder de senioren. Zij kun-
nen u bijstaan met vragen over 
vermogensplanning, schenken, 
nalatenschap, maar ook over in-
ternetbankieren, pinnen en chip-
pen. De adviseurs onderhouden 
nauwe contacten met senioren-
verenigingen en kennen de in-
gangen bij de gemeente. Zij kun-
nen u dus ook helpen met vragen 
over wonen, zorg en erfrecht.
Wilt u een afspraak maken met 
Albert of André? Neem dan con-
tact op via seniorenservice@vel-
sen.rabobank.nl of via het tele-
foonnummer 023-5133500.

IJmuiden - Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers organiseert voor 
leden en sympathisanten op za-
terdag 20 maart een bingoavond. 
Met de opbrengst van deze ac-
tie willen zij extra geld inzame-
len voor deelname aan een bij-
zonder zomerkamp: de jubileum 
jamboree van 2010. Op zater-
dag 20 maart zijn leden, ouders 
en sympathisanten vanaf 20.00 
uur welkom op het clubhuis van 
de IJmondtrekkers aan de Hee-
renduinweg achter de tennisba-
nen. De bingo start om 20.30 uur. 
Er worden zes bingorondes ge-
speeld en de prijs van de bingo-
kaarten is laag gehouden zodat 
iedereen mee kan doen. Behal-
ve dat er veel mooie prijzen zijn 
te winnen, vragen we elke deel-
nemer of hij een klein ingrediënt 
uit de supermarkt meeneemt die 
we bij binnenkomst in een grote 
boodschappentas of -kar stop-
pen. Aan het eind van de avond 
wordt de tas als grote hoofd-
prijs verloot. Hierna is er natuur-
lijk nog de mogelijkheid tot een 
hapje en een drankje. Aanmel-
den voor deze bingoavond kan 
via ijmondtrekkers@live.nl. De 
opbrengst van de avond zal ge-
bruikt worden om het kampgeld 
voor de scouts zo laag mogelijk 
te houden. 

Bingo bij de 
IJmondtrekkers

Amber pakt goud 
Velsen - De 13-jarige Amber 
Kooijman uit Velsen werd on-
verwacht eerste op de com-
bi bij het NK/NJK 2010 alpi-
neskiën in Schladming, Oos-
tenrijk.

In een ware slijtageslag liet zij de 
grote favorieten achter zich op 
de slalom en klom van een zesde 
naar een tweede plek en verover-
de daarmee een zilveren medail-
le op dit onderdeel. In combina-
tie met haar resultaat op de reu-
zeslalom een dag eerder, was dit 
goed voor een gouden medaille 
op de combi.
Amber traint nu twee jaar bij Ski 
Racing Heemskerk onder lei-
ding van Richard Molenaar en 
Stephan Witvliet en maakt ook al 
twee jaar deel uit van de beloften. 
Wanneer het lesrooster op school 
het toelaat, Amber zit in de eerste 
klas van de Schoter Scholenge-
meenschap in Haarlem, traint ze 
twee keer per week in SnowPla-
net en gaat ze één keer per week 
de zaal in voor specifieke con-

ditietraining. In verhouding met 
de andere meiden uit haar leef-
tijdsgroep verblijft Amber wei-
nig in de sneeuw, het afgelopen 
jaar was ze ‘slechts’ zeven weken 
in Oostenrijk, waar anderen zo’n 
15 à 20 weken in de sneeuw trai-
nen. Met dit resultaat had nie-
mand rekening gehouden, ze-
ker Amber niet. Naast skiën, doet 
Amber aan hockey en dansen. 
En dat maakt dat deze sportie-
ve meid zo’n zes dagen per week 
met sport bezig is.

WT: Met korting 
naar ‘Das Weisse Band’
IJmuiden - Vrijdag 19 en woens-
dag 24 maart draait in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat 257 om 
20.30 uur de film ‘Das Weisse 
Band’.
Een klein, rustig, protestants 
boerendorp in Noord-Duits-
land wordt vlak voor het uitbre-
ken van de Eerste Wereldoor-
log opgeschrikt door een aantal 
onverklaarbare gebeurtenissen. 
Een kabel wordt gespannen om 
de dokter met zijn paard ten val 

te brengen, een schuur vliegt in 
brand en twee kinderen worden 
ontvoerd en gemarteld. 
De notabelen in het dorp pro-
beren de gemeenschap in hun 
greep te houden, maar de ver-
houdingen komen op scherp te 
staan. De dorpsleraar observeert 
en onderzoekt de gebeurtenis-
sen, die steeds meer neigen naar 
rituele straffen, en komt steeds 
dichterbij de vreselijke waar-
heid.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘das weisse band’ op 19 en 

24 maart 2010 om 20.30 uur. bon is geldig voor 2 personen

Regio - Zaterdag is de eer-
ste voorronde van de IJmond 
Popprijs 2010 in de Nozem 
en de Non aan de A. Verhe-
rentstraat in Heemskerk. Zes 
bands gaan strijden om een 
van de twee plekken in de fina-
le. De deelnemende bands zijn: 
Against All Odds, A. Acright, 
Jude, MRF, Dimaryp, Blowfish. 
Er is voor twee bands een fi-
naleplaats gereserveerd. Wel-
ke dat gaan worden is zater-
dagnacht om ongeveer 01.00 
bekend. Een vakkundige ju-
ry zal hiertoe beslissen. Gerald 
van Luijk en Nathalie Samartzi 
gaan de voorrondes en de fina-
le in beeld en geluid vast leg-
gen. Zij zullen alle bands inter-
viewen en volgen op hun weg 
naar de finale. De filmpjes zijn 
te zien op het youtube kanaal 
van de IJmond Popprijs en op 
SR-TV Nederland. De presenta-
tie is in handen van René van 
der Wel. DJ Soultune zorgt voor 
de sfeer. De deur gaat open 
om 20.30 uur en de entree be-
draagt 5 euro. De IJmond Pop-
prijs wordt mede mogelijk ge-
maakt door de gemeenten Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk, 
Wijkerpop, Beeckestijnpop, 
stichting Kunst en Cultuur Be-
verwijk, de Nozem en de Non, 
Café Camille, het Witte Theater 
en SR-TV Nederland. Zie ook 
www.ijmondpop.nl.

IJmond Pop-
prijs zaterdag 
in de Nozem
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Parnassia klust voor Haïti
Santpoort-Noord - Vorige 
week dinsdag werden in de au-
la van de Parnassiaschool twee 
cheques uitgereikt aan een ver-
tegenwoordiger van Plan Neder-
land en van Stichting Projecthulp 
Haïti. De kinderen van de Par-
nassiaschool hadden door mid-
del van ‘heitje voor een karwei-
tje’ en met de opbrengt van een 
Kerstmarkt maar liefst 3224,90 
euro ingezameld! Tweederde 
deel van het ingezamelde geld 
werd aan Plan Nederland ge-

schonken en eenderde deel was 
bestemd voor de Stichting Pro-
jecthulp Haïti. 
De eerste organisatie is wel be-
kend, de tweede is misschien 
wat minder bekend, maar be-
staat al geruime tijd en biedt in 
Haïti op kleine schaal heel direc-
te hulp. Naast het overhandigen 
van de cheques kregen de kin-
deren actueel beeldmateriaal uit 
Haiti te zien en werd er door bei-
de organisaties verteld wat zij 
met het geld gaan doen.

Veel mediabelangstelling 
voor De Beekvliet
Velserbroek - Eindelijk was het 
dan zover; de leerlingen van de 
groepen 6 van basisschool De 
Beekvliet in Velserbroek gin-
gen voor het eerst meehelpen 
op de boerderij van Ab en Ka-
rin Kneppers aan de Hofgeester-
weg. Al weken keken de kinde-
ren uit naar dit moment. ‘s Och-
tends hingen de overalls voor de 
kinderen al klaar op hun stoel en 
na het omkleden stapten ze on-
der luid applaus van de andere 
groepen op de fiets. Op de boer-
derij aangekomen werden de 
kinderen welkom geheten door 
Ab en Karin. Zij vertelden hen 
het een en ander over hun be-
drijf en daarna mochten de kin-
deren aan de slag. Er is onder 
andere een begin gemaakt met 
de aanleg van een eigen moes-
tuin en er was een speurtocht 
in en rond de boerderij. Wat de 
start van de Boerderijschool ex-
tra leuk maakte was de media-

belangstelling voor dit project. 
Landelijke en regionale kranten 
waren komen kijken, Efteling-ra-
dio vroeg om een interview  en 
het SBS6-programma Hart van 
Nederland kwam met een film-
ploeg. Ook werden er opnames 
gemaakt door het Jeugdjour-
naal van de NOS. Een bijzonde-
re week dus, maar voor de leer-
lingen begint het nu pas; de ko-
mende 20 weken zullen de leer-
lingen iedere week op de boerde-
rij meehelpen. Ze gaan de koei-
en voeren, de stallen uitmesten 
en een moestuin aanleggen en 
nog heel veel meer. Doordat ‘de 
boerderijschool’ loopt van maart 
tot september maken de kinde-
ren een afgeronde cyclus mee 
van zaaien en oogsten. Naast de 
kennis over dieren, gewassen en 
het boerenbedrijf leren de kinde-
ren ook veel over samenwerken, 
doorzettingsvermogen en ver-
antwoordelijkheid. 

Kinderkledingbeurs
in ’t Brederode Huys
Santpoort–Zuid - Zaterdag 
10 april van 14.30 tot 17.00 uur 
wordt in ’t Brederode Huys in 
Santpoort-Zuid aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 een leuke 
en gezellige kinderkledingbeurs 
georganiseerd. Hier vindt men 
eigentijdse tweedehands kinder-
kleding vanaf maat 92 tot en met 
176 voor de lente en zomer.
Kom langs en snuffel rond op 

zoek naar leuke koopjes. De toe-
gang is gratis.
Wie kleding wilt inleveren kan 
een beursnummer aanvragen. 
Aanmelden kan via kleding-
beursbrederode@live.nl. Meer 
informatie: Nanette Koper, tele-
foon 06-41506919. 25 Procent 
van de opbrengst is voor de Bre-
derode Dalton School en 75 pro-
cent wordt uitbetaald.

Jaarlijkse bazaar
in Huis ter Hagen
Driehuis - Zaterdag 20 maart 
wordt in Woon- en Zorgcentrum 
Huis ter Hagen aan de Lodewijk 
van Deijssellaan 254 in Driehuis, 
weer de jaarlijkse bazaar gehou-
den. Van 13.00 tot 16.00 uur zal 
het er weer een gezellige druk-
te zijn.
Op de dag zelf zijn loten te koop, 
waarmee leuke prijzen zijn te 
winnen. U kunt ter plekke zien of 
u in de prijzen bent gevallen. 
Op de bazaar is van alles te 
doen. 
Naast een rommelmarkt, boe-
kenkraam en grootmoeders-
kraam, zijn er ook verschillende 
kramen van buiten, die hun waar 
komen aanprijzen. 
Zo worden er onder ande-
re bloembollen en plantjes, ca-
deau-artikelen, kinderkamer-
spulletjes, bijouterieën en wens-
kaarten verkocht. Ook worden er, 
door de bewoners zelfgemaakte 
producten verkocht. 
Kinderen kunnen deze middag 

grabbelen en meedoen aan de 
kinderronden van het rad van 
avontuur, dat de hele middag 
draait voor groot en klein.
Ook aan de inwendige mens is 
gedacht. Naast een kopje koffie 
of thee met cake is er allerlei lek-
kers te krijgen zoals: poffertjes, 
vis en snacks.
De opbrengst van de bazaar 
komt ten goede aan de activi-
teiten voor de bewoners. Dit jaar 
wil men van de opbrengst van de 
bazaar een groot televisiescherm 
in de recreatiezaal kopen, waar-
mee gezamenlijk leuke evene-
menten kunnen worden beke-
ken.
Op deze dag zal het snackres-
taurant na vier uur gesloten zijn. 
Iedereen is zaterdagmiddag  20 
maart van harte welkom. Wie 
overbodige spulletjes wil bijdra-
gen, kan deze in de week van 17 
tot 20 maart afgeven bij de re-
ceptie. Voor informatie telefoon-
nummer 0255 548100.

Velserbroek - Laat je ’s mor-
gens in de badkamer altijd de 
tophits aan jouw douchetegels 
horen? Dan is dit jouw kans. 
Op woensdag 24 maart organi-
seert  zanggroep Sparkle Velsen 
van 20.00 tot 22.00 uur een open 
repetitie in de aula van de Hof-
stede in Velsebroek. Aanmelden 
kan via www.sparklevelsen.nl.

Open repetitie 
bij Sparkle

VSV pakt punt 
in Wormer
Velserbroek - Na de wanverto-
ning van vorige week tegen OFC 
moest worden aangetreden in 
Wormer tegen het altijd lastig te 
bestrijden WSV’30. VSV pakte de 
zaken energiek aan en in niets 
leek de ploeg op het ploeterende 
geheel van vorige week. Spelend 
met veel inzet en gevaarlijk aan-
vallend via de zijkanten had WSV 
het lastig met de Velserbroekers. 
De eerste kans ontstond na een 
verkeerde terugspeelbal die 
werd onderschept door Bou-
ma, die legde de bal terug op El 
Kandousi, maar de kleine bui-
tenspeler mikte de bal naast het 
doel. Dezelfde El Kandousi kreeg 
nog een fraaie kopkans maar in 
plaats van zijn hoofd tegen de 
bal te zetten miste hij de bal to-
taal. Vlak voor de pauze had VSV 
nog geluk dat de bal uit een 
hoekschop van de lijn werd ge-
kopt. Na de rust hetzelfde spel-
beeld en VSV kreeg hoe langer 
hoe meer de overhand. De Wor-
mer doelman beschikte echter 
over meer dan gemiddelde kwa-
liteiten en op doelpogingen van 
Pitstra en Bouma redde hij zeer 
bekwaam. Naar het eind van de 
wedstrijd vloeiden de krachten 
bij beide teams wat weg en het 
was maar goed dat Germain Eb-
beling een gevaarlijke omhaal 
onschadelijk wist te maken an-
ders had WSV nog onverdiend 
drie punten in eigen huis kun-
nen houden. Zo werden de pun-
ten gedeeld en daarmee kreeg 
VSV eigenlijk iets te weinig. Ge-
lukkig was het veldspel stukken 
beter dan de vorige wedstrijden 
en lijkt het team op tijd in vorm 
te komen voor de   eindfase in 
de competitie van de derde klas-
se B. VSV 2 verloor met 1-0 bij 
Vitesse’22 en verliest nu de aan-
sluiting met koploper EDO 2 dat 
wel wist te winnen. Zondag eerst 
VSV 2-Stormvogels 2 en daarna 
VSV-Fortuna Wormerveer.

Velsen-Zuid - Zondag om 07.15 
uur heeft de politie op de Stati-
onsweg een 21-jarige automo-
bilist uit IJmuiden aangehouden 
vanwege rijden onder invloed. 
De man had zoveel gedronken 
dat direct zijn rijbewijs is inge-
nomen. Tegen de man is proces-
verbaal opgemaakt.

Rijbewijs
ingenomen

Dames Strawberries 
winnen van Catwijck
IJmuiden - Strawberries Dames 
1 heeft zondag in een attractie-
ve wedstrijd met 4-1 gewonnen 
van Catwijck. Na de moeizame 
seizoensstart waarin Strawber-
ries uit de eerste tien wedstrijden 
slechts drie punten behaalde, is 
de ploeg van Simon de Hoog 
nu al vier wedstrijden ongesla-
gen. Met nog acht wedstrijden te 
spelen is het team overigens nog 
niet volledig uit de degradatie-
zorgen in de Tweede Klasse A.
Na dat Strawberries de eerste 
twee kansen van de wedstrijd 
van Catwijck onschadelijk had 
gemaakt scoorde het zelf in de 
dertiende minuut. Femke Joustra 
passte Sandra van Wetering aan 
die op avontuur ging en met een 
vaardige solo de cirkel in kwam 
om vervolgens de bal diagonaal 
in te slaan, waarna de atten-
te Fiona Dalhuijsen (15) scoor-
de met een tip-in. In de negen-
tiende minuut mazzelde Straw-
berries met een bal van Catwijck 
tegen de paal, maar daarop volg-
de een periode dat Strawberries 
diverse kansen creëerde en ook 
scoorde. Met nog tien minuten te 

spelen in de eerste helft bedien-
de Sandra van Wetering Femke 
Joustra die middels een lage ge-
plaatste slag de 2-0 op het sco-
rebord liet verschijnen. Even later 
belandde een strafcornerpush 
van Sandra van Wetering niet in 
het doel en vlak voor rust bracht 
Catwijck de spanning terug in de 
wedstrijd door een strafcorner in 
tweede instantie te verzilveren.
Na de pauze ging Strawberries 
op zoek naar een ruimere marge 
die er ook snel zou komen. Eerst 
werd er nog een te hoog ingesla-
gen strafcorner van Madelon van 
Waalwijk van Doorn afgekeurd 
maar kort daarop in de zesde mi-
nuut na rust volgde een prach-
tig combinatiedoelpunt met als 
eindstation Femke Joustra. Nog 
binnen het kwartier in de twee-
de helft kwam Strawberries op 
4-1. Op assist van Merle Stevens 
scoorde Fiona Dalhuijsen met 
een fraaie hoge slag waarmee 
trouwens dus ook de eindstand 
was bepaald. Aanstaande zon-
dag spelen de dames van KHC 
Strawberries in en tegen Nieu-
wegein. (WB)
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100 jaar scouting
De IJmondtrekkers: 
altijd avontuurlijk
IJmuiden - In 2010 viert Scou-
ting Nederland het 100-jarig be-
staan van scouting in Nederland. 
De zes scoutinggroepen in de 
gemeente Velsen vieren dit feest 
volop mee met een gezamenlijke 
activiteit op 10 april: de Scout-it-
Out. Om te laten zien dat scou-
ting na 100 jaar ook in onze ge-
meente springlevend is, presen-
teren alle zes de groepen zich de 
komende weken in deze krant. 
Vandaag de beurt aan scou-
tinggroep De IJmondtrekkers uit 
IJmuiden.
Scoutinggroep De IJmondtrek-
kers bestaat al sinds 1955. Sinds 
die tijd is er veel veranderd: het 
duurde een tijd voor de groep 
en de clubhuizen op de huidi-
ge plek terecht kwamen. In het 
begin was de groep alleen voor 
jongens en in de loop der tijd zijn 
er veel speltakken bij gekomen. 
Toch is de sfeer altijd goed ge-
bleven: het is gezellig, er is heel 
veel mogelijk en het lukt altijd 
weer om de leukste activiteiten 
voor elkaar te krijgen. En natuur-
lijk wordt alles geregeld en geor-
ganiseerd door vrijwilligers.
De IJmondtrekkers hebben vier 
speltakken: De Welpen (jongens 
7 tot 11 jaar), Kabouters (meis-
jes, 7 tot 11 jaar), Scouts (ge-
mengd, 11 tot 15 jaar), Explorers 
(gemengd, 15 tot 18 jaar), Stam 
(gemengd, vanaf 17 jaar). Iede-
re zaterdagmiddag van 14.00 tot 
16.30 uur zijn de IJmondtrekkers 
te vinden in en om de clubhuizen 

aan de Heerenduinweg in IJmui-
den. Maar ze zijn niet alleen in 
IJmuiden aanwezig. Ook binnen 
de regio, op landelijk niveau en 
zelfs op internationaal niveau 
zijn de IJmondtrekkers actief.
De groep organiseert niet al-
leen de wekelijkse opkomsten, 
maar zorgt ook voor weekend-
kampjes op het clubhuis, Pink-
sterkampen en deelname aan 
de regionale Scoutingwedstrij-
den voor de Scouts en natuur-
lijk zomerkampen voor alle spel-
takken. Deze zomer zullen alle 
speltakken naar de JubJam100 
gaan, een groot landelijk jubile-
umkamp, omdat Scouting Ne-
derland dit jaar 100 jaar bestaat. 
Samen met zo’n 15 000 andere 
Scouts gaan ze weer een fan-
tastisch kamp beleven. Enke-
le andere hoogtepunten van dit 
seizoen zijn de Halloween-op-
komst voor de Welpen en Ka-
bouters, het Pinksterkamp voor 
de Scouts, de sauna-opkomst en 
de opkomst met Aziatische hap-
jes van de Stam, het RSA-feest 
van de Explorers en de deelna-
me aan de JOTA-JOTI (een we-
reldwijd zend-evenement) voor 
de hele groep. 
De IJmondtrekkers zijn dus een 
bloeiende groep, die voor ieder-
een wat te bieden heeft. Wilt u 
meer weten over scoutinggroep 
De IJmondtrekkers uit IJmuiden? 
Kijk dan op: www.ijmondtrek-
kers.nl of kom naar de Scout-it-
out! op 10 april.

Velsen-Zuid – Het was een druk 
weekeinde voor de klootschie-
ters van s.v. Full Speed. Zater-
dag was er gewoon klootschie-
ten en zondag de marathon van 
11 km. Beide dagen waren heel 
gezellig. Zaterdag was het nor-
male parcours aan de beurt. De-
ze werd gewonnen door team 2 
met Harm, Willem, Dirk en Bian-
ca met 72 schoten en 23 meter. 
Team 3 met Nico, Jan Sch., Son-
ja en Bertie werd tweede met 74 
schoten en 15 meter. Team 4 met 
Lina, Bertus en Astrid werd der-
de met 80 schoten en 25 meter. 
Team 1 met Ingrid, Ina, Elly en 
Dries, werd vierde met 90 scho-
ten en 17 meter. Zondag was het 
goed weer met de marathon,  er 
vielen slechts een paar spatjes. 
Er waren twee stops, bij boer-
derij Zorgvrij en de jachthaven. 
Consumptiebonnen voor fris of 
ander drinken waren verzorgd. 
Team 2 met Dirk, Bertus, Lia 
en Bianca werd eerste met 142 
schoten en 25 meter.  Team 4 met 
Jan Sch. Willem, Nico en Astrid 
werd tweede met 166 schoten en 
29 meter. Team 1 met Harm, El-
ly, Dries, Randy en Ina werd der-
de met 179 schoten en 50 me-
ter. Team 3 met Ton, Bertie, Son-
ja en Ingrid werd vierde met 199 
schoten en 1 meter. Op de agen-
da staat zondag 21 maart de kla-
verjasmarathon voor gehandi-
captensport. En zaterdag 3 april 
het paas-eier toernooi. Voor in-
fo bel Nico Prins 0255–518648 of 
bel Dirk Sieraad 0255–515602.

Klootschiet 
journaal

IJmuiden - Zondag 21 maart 
brengt Seaport FM een pro-
gramma dat geheel in het teken 
staat van IJmuidenaar Klaas Ley-
en. Klaas was in de jaren ‘60, ‘70 
en begin ‘80 succesvol producer 
van artiesten als Imca Marina, 
Reinhard Mey, Mieke Telkamp, 
Buffoons, Next One, Maddog en 
The Cats. Met deze laatste be-
kende Volendamse band produ-
ceerde hij onder andere de ju-

weeltjes ‘Lea’, ‘Marian’, en ‘Rock 
’n roll’. In zijn periode bij platen-
maatschappij Bovema in Heem-
stede wist hij, samen met techni-
cus Peter Schoonhoven, ‘Huilen 
is voor jou te laat’ de Top 40 in te 
zingen. Het programma over en 
met Klaas Leyen zal tussen 16.00 
en 18.00 uur worden uitgezon-
den. De herhaling is op woens-
dag 24 maart te beluisteren tus-
sen 21.00 en 23.00 uur.

Uitzending in teken 
van Klaas Leyen

Oefening bonnen schrijven
Politie in opleiding moet klaar-
blijkelijk ook praktijkervaring 
opdoen. Het is al enige tijd een 
doorn in het oog van de winke-
liers van Stadscentrum IJmuiden 
dat politie Velsen hun agenten 
in spe het ‘bonnen schrijven’ oe-
fenen in ons winkelcentrum.

Onder toeziend oog van hun 
baas  mochten afgelopen don-
derdag 10 maart weer twee be-
ginnende agenten oefenen met 
bekeuren in de praktijk. 
Binnen tien minuten was het al 
bingo voor de agenten in dop: 
Slachtoffer 1 fietste (van Blokker 
naar de apotheek) op het trottoir 
en deze huisvrouw  ging hier-
voor onverbiddelijk op de bon.
Direct hierop  weer een slacht-
offer wederom een huisvrouw 
die niet fietste maar ‘stepte’ op 
haar fiets richting fietsenrek, 
ook deze consument werd on-
der goedkeurend oog van leer-
meester agent Hooien op de 
bon geslingerd.
Beginnende agenten praktijk-
ervaring laten opdoen in be-
keuringen geven,  zal best een 
onderdeel van hun opleiding 
zijn. Maar om huismoeders in 
een winkelcentrum ‘ff  pak-
ken’ kan natuurlijk nooit de be-
doeling zijn, sterker: dat moet je 
als agent ook  niet willen. Aan 
de andere kant het is  natuur-
lijk wel makkelijk  oefenen met  
deze doelgroep. Nee, inder-
daad het mag niet: fietsen (of 

steppen) op het trottoir, maar 
een waarschuwing zou dan ook 
meer op zijn plaats zijn in plaats 
van onverbiddelijk bekeuren.
Dit leert wel dat politie en stads-
toezicht met dit soort acties het 
respect en vertrouwen juist  ver-
liezen in plaats van verdienen 
ten opzichte van de consument. 
Tijdens de koopavonden  zien 
we trouwens  deze agent Hooi-
en en zijn leerlingen  nooit ‘oe-
fenen’ als er overlast is van 
hangjongeren. Ook de stadtoe-
zichthouders maken er steeds 
meer een  sport van om zoveel 
mogelijk  autobezitters in ons 
winkelcentrum te bekeuren. het 
gaat wel lekker zo.
We hopen dat onze burgemees-
ter F. Weerwind als baas van de 
politie deze ‘update’ ook onder 
ogen krijgt en hopen dat hij zich 
sterk zal maken tegen dit soort  
praktijken waar politie en stads-
toezicht hun doel voorbij stre-
ven. Natuurlijk is het niet altijd 
maar muggenzifterij van  politie 
en stadstoezicht. Bij nood kan er 
namelijk altijd een beroep wor-
den gedaan op deze dienders 
van de wet en dat is natuur-
lijk een goede zaak waar ook 
wij winkeliers blij mee zijn. Het 
is een goede zaak (en streven)  
dat er meer blauw op straat is, 
maar dit is natuurlijk absoluut 
niet de bedoeling.

Winkeliers van Stadscentrum 
IJmuiden

Ingezonden brief

Regio - De politie kreeg dins-
dagmorgen omstreeks 06.25 uur 
een melding van een aanrijding 
met letsel tussen een personen-
auto en een scooter op de Rijks-
straatweg in Beverwijk. De 28-
jarige automobilist kwam van-
uit de richting Castricum en wil-
de het terrein van het tankstati-
on oprijden. Vanuit tegenoverge-
stelde richting kwam een 21-ja-
rige Velsen-Noordse bromfiets-
ster aanrijden. Mogelijk heeft 
de automobilist de vrouw op de 
bromfiets over het hoofd gezien. 
De vrouw kwam met haar hoofd 
op de voorruit van de auto te-
recht. Vervolgens kwam zij ten 
val met de scooter op haar be-
nen. De bromfietsster is vervoerd 
naar een ziekenhuis. De afdeling 
verkeersondersteuning stelt een 
onderzoek in naar de precieze 
toedracht van de aanrijding.

Aanrijding
met letsel

IJmuiden – Op de Lange Nieuw-
straat heeft een tractor vorige 
week woensdagmiddag een flin-
ke hoeveelheid olie verloren. De 
bestuurder meldde rond 16.20 
uur zelf dat hij een oliespoor had 
getrokken vanaf de rotonde bij 
de Planetenweg richting Zee-
weg. 

Oliespoor

Lieve lammetjes gaan 
buitelend de lente in
Velsen - Op zaterdag 20 maart 
om 18.32 uur begint de astrono-
mische lente: de zon staat dan 
precies boven de evenaar. Die 
begindatum valt niet altijd op de 
21ste van de maand, zoals vaak 
wordt gedacht. Sterker nog, de 
komende decennia begint de as-
tronomische lente vrijwel ieder 
jaar op 20 maart (bron: KNMI)
Deze week is het eindelijk weer 
een beetje zonnig, hoewel de 
temperaturen nog niet al te hoog 

zijn. Na die lange, koude winter 
willen we allemaal wel weer naar 
buiten. Lekker uitwaaien aan het 
strand, genieten van jong leven 
bij Boerderij Zorgvrij of de kin-
derboerderij bij Velserbeek. Het 
is toch elk jaar weer ontroe-
rend om het jonge spul zijn eer-
ste wankele stapjes te zien doen, 
zoals de lammetjes hierboven. 
Maar al gauw zijn het net on-
deugende kleuters en buitelen 
ze rond. (foto: Ruud Nieborg)
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Manon Uphoff verovert 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - ,,Ik heb zeven 
broers, maar ik kan er maar 
drie gebruiken.’’ Met schijnba-
re nonchalance vertelde schrijf-
ster Manon Uphoff op de jaar-
lijkse schrijversavond van het 
Gymnasium Felisenum over de 
verhouding tussen werkelijkheid 
en fictie. Dat zij autobiografisch 
schrijft, verbloemt zij niet. Het 
grote gezin waarin zij opgroeide, 
emotionele mensen die ‘stikten 
in de goede bedoelingen’, heeft 
zijn sporen in haar werk achter-
gelaten. Tegelijkertijd vormt zij 
die werkelijkheid om tot vaak 
grimmige fictie.
Voor de pauze sprak zij voor-
al over haar recente roman De 
spelers. Geboren in de jaren zes-
tig behoorde Manon Uphoff tot 
de Generatie Nix: geen proble-
men, geen idealen. Toen werd zij 
ingehaald door de geschiedenis; 
geïnteresseerd in het verleden 
van haar nieuwe partner reisde 
zij naar Bosnië en kwam erach-

ter hoezeer de oorlog daar trau-
ma’s had veroorzaakt. Ze werd, 
net als haar romanpersonage, uit 
haar eigen wereld getrokken en 
zag de tragiek: de mensen wor-
den door gebeurtenissen van 
buiten vermorzeld en gehard. In 
De spelers, waaruit de schrijfster 
voorlas, weet zij dat zeer plas-
tisch te verwoorden.
Na de pauze werd een door leer-
lingen vervaardigd hoorspel met 
illustraties van het morbide ver-
haal Poep beluisterd en bekeken. 
Niet alleen de goedgevulde zaal, 
maar ook de schrijfster toonde 
zich zeer enthousiast. Daarna 
werd zij vakkundig ondervraagd 
door zesdeklassers. Tot slot van 
de avond signeerde zij haar 
werk, dat de bezoekers dankzij 
Boekhandel Erasmus ter plaat-
se konden aanschaffen. De pre-
sentatrice Iléne Baltes, die Ma-
non Uphoff met verve had inge-
leid, nam tevreden afscheid van 
deze inspirerende schrijfster.

Publieksprijs Terpen Tijn
Driehuis - Vrijdag 5 maart vond 
de uitreiking van de publieksprijs 
van de expositie van Terpen Tijn 
plaats. 
Daarmee werd de jaarlijkse ten-
toonstelling van de teken-en 
schildervereniging afgesloten in 
zorgcentrum Huis ter Hagen. 
De prijs is gevallen op een schil-
derij van Sam de Wolff. Deze 
vlot geschilderde mooie aquarel 

kreeg de meeste stemmen van 
het publiek en ging door loting 
naar Piet Zuurbier uit Driehuis. 
De afgelopen drie maanden 
hebben zo’n 90 schilderijen van 
de leden van Terpen Tijn  de gan-
gen van Huis ter Hage opgesierd 
en hebben alle bezoekers kun-
nen stemmen op het naar hun 
idee mooiste schilderij voor de 
publieksprijs.

Aria’s en duetten 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 19 
maart om 20.15 uur wordt in ’t 
Mosterdzaadje het Pianotrio in 
A mineur opus 50 van Tsjaikovs-
ky uitgevoerd. In handen van 
de pianiste Sanja Danis, de vi-
olist Alexander Baev en de cel-
list Anton Istomin zal dit grootse 
meesterwerk goed tot zijn recht 
komen. Het is het enige Piano-
trio dat Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky 
ooit schreef voor deze combina-
tie van instrumenten. Hij droeg 
het op aan de in 1881 over-
leden grote Russische pianist 
en vriend Nikolaj Rubinstein. 
Op zondagmiddag 21 maart 
om 15.00 uur zal een bijzonder 
programma klinken in ‘t Mos-
terdzaadje. De sopraan Martha 
Bosch en mezzosopraan Yvon-
ne Kok zullen een aantal opera-
scènes vertolken uit opera’s van 
Mozart, Gluck, Gounod en Deli-

bes. De Servische pianiste Jele-
na Popovic zal hen begeleiden.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Velsen-Zuid - Woensdagmid-
dag 24 maart kunnen kinderen 
op Informatieboerderij Zorgvrij 
cakejes bakken. Tijdens een 
korte rondleiding worden eerst 
de ingrediënten verzameld. De 
eieren worden uit het kippen-
hok gehaald en kinderen mo-
gen samen met de boer zelf 
een koe melken voor de melk. 
Daarna wordt het beslag ge-
maakt en worden de cakejes 
gebakken. Uiteraard mag een 
vrolijke versiering niet ontbre-
ken. De middag is van 14.00 
uur tot 16.00 uur en kost 7,50 
euro. Er kunnen maximaal 15 
kinderen van 7 tot en met 10 
jaar meedoen. Dus het is ver-
standig om van te voren op 
te geven. Boerderij Zorgvrij, 
Genieweg 50, telefoon 023–
5202828. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.

Cakejes bakken 
op boerderij 
Zorgvrij
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Wijkgericht Werken
Het wijkplatform Velsen-Zuid vergadert op 

maandagavond 22 maart 2010 om 20.00 uur
In de brandweerkazerne. 

AGENDA
1 Opening van de vergadering
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Vaststelling van de agenda
4 Verslag vergadering 1februari 2010
5 Mevr. Edzes-Altena geeft een toelichting op het rapport   

“Wijkgerichte dienstverlening in Velsen”
Toelichting: Dit voorstel beoogt een nieuwe start te zijn 
van het werken met de wijkplatforms. Het voorstel is vooraf 
met de betrokken groepen en organisaties besproken en 
zeer goed ontvangen. 

 6 Het platform stelt vragen en geeft reactie op de voorstellen.
Toelichting: In een andere nota van het college “We houden 
contact” wordt het aspect burgerparticipatie behandeld. 
Deze nota is eveneens in wording en van groot belang voor de 
wijkplatforms.
Deze nota valt onder verantwoordelijkheid van de    
burgermeester Weerwind.

7 Hoe nu verder?
8 Rondvraag en sluiting.

N.B. De genoemde nota s zijn ook te bezien op www/ Velsen.nl

Namens het Wijkplatform, voorzitter Ruud Wierda
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Korf Catering klaar 
voor komend seizoen
IJmuiden - Het team van Korf 
Catering heeft weer volop idee-
en voor al uw feesten en partijen. 
Denk bijvoorbeeld eens aan een 
tuinfeest als u een verjaardag of 
jubileum heeft te vieren. Korf Ca-
tering kan alles voor u verzorgen, 
met drankjes, bediening en lek-
kere hapjes. Of wat dacht u van 
een heerlijk koud- en/of warm 
buffet of een zomerse barbecue? 
Korf Catering heeft alles in huis 
om van een bijzondere gelegen-
heid een culinair feest te maken.
Naast catering heeft Korf Cate-
ring nog meer activiteiten, na-
melijk Kookstudio IJmuiden. Hier 
kunnen groepen vanaf acht per-
sonen komen koken in de mo-
derne keuken aan de Kennemer-
laan. Gezellig met bijvoorbeeld 
een groep vrienden, het voet-
balteam of de personeelsvereni-
ging. Onder leiding van ervaren 
koks bereidt men zelf een heer-

lijk vijfgangendiner. Vanaf heden 
heeft Kookstudio IJmuiden de 
menukaart aangepast om nog 
beter in te spelen op de wen-
sen van de gast. Dit seizoen is er 
een echt lentemenu, bestaande 
uit een voorjaarssalade met as-
perges, biefstuk en een zacht-
gekookt eitje. Daarna een soep-
je van sjalotjes en lente-ui, en als 
tussengerecht gestoofde kabel-
jauwfilets met mosterdsaus. Dan 
kunt u genieten van een gebra-
den oerhammetje met gewokte 
asperges en truffelaardappeltjes. 
Tot slot een heerlijk nagerecht 
van vruchtenmousse en huisge-
maakt sorbetijs.
Wie een avondje lekker ac-
tief bezig wil zijn en wil genie-
ten van een zelfgemaakt diner, 
is van harte welkom bij Kookstu-
dio IJmuiden. Bel voor informa-
tie 0255-512745 of kijk op www.
korfcatering.nl.

Darten in de Griffioen
IJmuiden – Op eerste paas-
dag, 4 april, is er bij café De 
Griffioen een Tac Tic Dart 
Toernooi. Dit is een speciaal 
spel volgens een bepaald sy-
steem, darters zijn hier mee 
bekend. Iedereen is van harte 
welkom om mee te doen. In-
schrijven kan op de dag zelf, 
vanaf 13.00 uur. Het toernooi 
begint om 14.00 uur. Wie bij 
de eerste drie eindigt is ver-
zekerd van een mooie prijs.

Het gaat goed met het darten bij 
De Griffioen. Er is een team dat 
het goed doet in de eerste divi-
sie, een ander team speelt in de 
derde divisie. Dan is er nog een 
damesteam, dat elke woensdag-

avond bij elkaar komt om voor de 
gezelligheid te darten. Het vol-
gende seizoen is er plaats voor 
een nieuw team. Dit succes is 
niet in de laatste plaats te dan-
ken aan de mooie dartbanen. Bij 
De Griffioen staan de darters niet 
in een hoekje van het café, mid-
den in het lawaai en tussen de 
andere bezoekers. Er is een spe-
ciale ruimte waar zij alle rust en 
ruimte hebben. Dit komt de con-
centratie zeker ten goede. Be-
zoekende teams hadden veel lof 
voor de dartbanen, zelfs van de 
bond kwamen complimenten. 
Naast dit Tac Tic Dart Toernooi 
zijn er steeds andere leuke ac-
tiviteiten, Dieneke en Gerrit ko-
men steeds met iets origineels. 
Bezoekers zijn dol op het tele-
foonboekbiljart, jong en oud doet 
mee en die avonden zijn heel ge-
zellig. Onlangs was er zelfs bil-
jarten met een bezemsteel. En 
dan zijn er natuurlijk de beren-
gezellige optredens van diverse 
artiesten.
Kijk voor meer leuke activiteiten 
in de rubriek ‘Uit in de regio’ in 
deze krant, daar wordt het elke 
week vermeld. Of kijk op www.
cafedegriffioen.nl. Wie lid wordt 
van de Hyves van De Griffioen, 
krijgt automatisch post als er wat 
te doen is. Café De Griffioen is te 
vinden aan de Frans Naerebout-
straat 9 en is telefonisch bereik-
baar via 0255-795069.

Ontbijten met
Jonge Ondernemers
IJmuiden - Voor een pas ge-
starte en/of jonge ondernemer is 
werken aan een goed relatiebe-
stand bijzonder belangrijk. Spe-
ciaal voor deze doelgroep is er 
JOIJ, het leukste netwerk van de 
IJmond. Het nieuwe bestuur van 
Jonge Ondernemers IJmond zit 
vol verfrissende ideeën. Zo gaan 
ze binnenkort ontbijten. Het JOIJ-
ontbijt is een initiatief van de ver-
se voorzitter Paul Luijting. ,,Ont-
bijten moeten we allemaal en is 
iets heel alledaags. Juist omdat 

het zo gewoon is, is het een per-
fecte manier om ongedwongen 
te netwerken.’’ Tot aan de zomer 
zijn drie JOIJ-ontbijten gepland, 
op iedere eerste dinsdag van de 
maand van 08.00 tot 09.00 uur. 
Noteer 6 april, 4 mei en 1 juni al-
vast in de agenda. De locatie is 
Holiday Inn IJmuiden. Opgeven 
kan via info@joij.nl en is ook mo-
gelijk voor niet-leden. Leden be-
talen een bijdrage van 4,50 euro 
per keer, overige geïnteresseer-
den 9 euro. Zie ook www.joij.nl.

Velsen - In augustus 2009 ont-
ving de Culturele Stichting Vel-
ser Gemeenschap (VG) van het 
Servicecentrum Vrijwilligerswerk 
Velsen een enquête over de be-
hoefte aan bijscholing onder de 
vrijwilligers in Velsen. Onder de 
bij de Velser Gemeenschap aan-
gesloten verenigingen bestond 
dringend behoefte aan een cur-
sus geluidstechniek. In overleg 
met het Servicecentrum mond-
de dit uit in twee dagcursussen, 
die plaatsvonden op zaterdag 27 
februari en zaterdag 13 maart in 
het Soli Muziekcentrum. Twee 
keer vijftien personen hebben 
een hele dag onder leiding van 
Arnoud van de Laan van AE Au-
dio Productions uit Muntendam 
kennis kunnen opdoen over het 
werken met versterkers, spea-
kers en microfoons en over het 
oplossen van problemen zoals 
ruis, brom en rondzingen. De 
verenigingen zijn duidelijk ge-
baat bij deze, met gemeentelij-
ke financiële middelen, geboden 
cursussen. De deelnemers kun-
nen de opgedane kennis nu in 
praktijk brengen bij de vele op-
tredens die de verenigingen ver-
zorgen. Ook de koffieconcerten 
van de Velser Gemeenschap zijn 
hierbij gebaat.

Bijscholing
vrijwilligers

IJmuiden - De herenselec-
tie van Select Windows van der 
Vlugt VBC Akrides speelde dit 
weekeinde in de eigen sporthal 
tegen Initial High Five uit Tilburg. 
De IJmuidenaren stonden de he-
le wedstrijd een puntje of 8 voor, 
maar konden High Five niet hele-
maal van zich afschudden. Door 
een paar keer knullig balverlies 
kwam High Five gelijk en zelfs 
één puntje voor. Dit kon Akrides 
weer gelijk trekken en uiteinde-
lijk moest er een verlenging aan 
te pas komen om de wedstrijd te 
beslissen. De IJmuidenaren trok-
ken uiteindelijk aan het langste 
eind en wonnen met het kleinst 
mogelijke verschil van 1 punt.
De meiden onder de 20 van Akri-
des hebben een geweldige pres-
tatie neergezet tegen UBall uit 
Utrecht. Eerder dit seizoen werd 
nog verloren met drie punten, 
maar nu wonnen de meisjes met  
maar liefst 70-45. Deze presta-
tie kwam vooral door het goed 
teamspel van de dames. 
De jongens onder de 20 deden 
wat minder goede zaken en ver-
loren met 18 punten verschil van 
Almonte uit Eindhoven. 
Dames 1 won gemakkelijk  met 
85-47 van U.S. Akrides was voor-
al aanvallend erg sterk en wist 
de ballen goed af te maken. 
Junioren jongens spelen aan-
komend weekeinde thuis tegen 
BasketballStars Weert. De wed-
strijd begint om 17.00 uur. De an-
dere teams spelen dit weekein-
de uit.

Akrides wint 
na verlenging

Museum over de dood
Geen heden zonder verleden. 
Over alles wat belangrijk is in 
het leven is een museum, dus 
ook over de dood. 
Sinds 2007 is het Nederlands 
Uitvaartmuseum gevestigd in 
de doodgraverwoning van ge-
denkpark De Nieuwe Ooster 
in Amsterdam. Er is een café, 
een ontvangstzaal, een ken-
niscentrum en een openlucht 
expositieruimte. Het museum 
is modern in presentatietech-
nieken en uitstraling. Te zien is 
hoe wij door de eeuwen heen 
met doden zijn omgegaan. Zo 
worden wij geprikkeld na te 
denken over rituelen en ster-
felijkheid.
Er is niet gekozen voor een 
traditioneel chronologisch his-
torisch overzicht. Vier hoofd-
thema’s vormen de kern van de 
vaste presentatie: rituelen, het 
lichaam, rouw en herinnering 
en Memento mori oftewel de 
dood in het dagelijkse leven.
Via een audiotour vindt toelich-
ting plaats op de hoofdthema’s. 
In de fotoboom kan een foto 
van een overleden dierbare 
worden opgehangen.
De voorwerpen die zijn te zien 
geven een breed beeld van de 
funeraire cultuur in Nederland. 
Zo behoren onder meer kis-
ten, kleding, dodenmaskers, 
haarschilderijen, kruisbeelden, 
grafzerken, rouwsieraden en 
rouwserviezen tot de collec-
tie. Te zien is hoe een crema-
tie verloopt en hoe het een in 
de grond begraven lichaam 
vergaat. Ook is een collectie 

te zien van miniatuur lijkwa-
gens. Voor kinderen is er een 
speciale speurtocht uitgezet in 
en rond het museum. Spelen-
derwijs komen ze van alles te 
weten over de dood.
Een topper is het kistenpo-
dium. In 7 grenen grafkisten 
staan producten die een indruk 
geven van uitvaarten in ver-
schillende culturen: katholiek, 
protestants, joods, Chinese, 
islamitische en Surinaams-hin-
doestaanse en Surinaams-cre-
oolse uitvaarten.
Het museum over de dood 
is geen griezelig museum en 
stemt niet tot somberheid. Een 
bezoekje prikkelt en nodigt uit 
tot nadenken over hoe wij met 
de dood omgaan, vroeger maar 
vooral ook nu.

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

0255-517452

Alice Loeters



Veel keuze bij
Leemans Schoenen
IJmuiden -  De nieuwe voor-
jaarscollectie is binnen bij Lee-
mans Schoenen. Het familiebe-
drijf heeft inmiddels twintig fili-
alen door het hele land. Hierdoor 
is men in staat een flinke collec-
tie merkschoenen te presente-
ren in nagenoeg alle maten. Nee 
is er niet snel te koop. 
Persoonlijke aandacht voor de 
klant en een goed advies over 
het juiste type schoen en de pas-
vorm: klantvriendelijk in een ge-
moedelijke sfeer. Bovendien is 
het personeel modebewust en 
op de hoogte van de nieuwste 
trends. Voor jong en oud is er een 
ruime keuze uit tal van bekende 
merken, zoals Ara, Clarks, Gabor, 
Gaastra en Geox. Extra aandacht 
is er voor de senior die veelal 
kiest voor stevige comfortschoe-
nen. Met het voorjaar in zicht 
komen schoenen van Glagla in 
beeld, net zoals de veel gedra-
gen Birkenstocks en het mooie 

merk FitFlop. Deze sandaal blijkt 
een sensatie te zijn voor mensen 
met onder andere rugklachten, 
hielspoor en gewrichtsklach-
ten. FitFlop vermindert de klach-
ten en laat die soms zelfs groten-
deels verdwijnen. Clarks en Ara 
komen voor de liefhebber met 
de Goretex Surround. Die zijn 
waterdicht en goed bestand te-
gen gebruik in het komende sei-
zoen. Esprit staat voor schoen-
mode in de meest brede zin van 
het woord, van een elegante 
sandaal tot een sportieve balle-
rina. De schoenen van Wolky zit-
ten lekker en staan mooi, om zo 
mee weg te lopen. En dan zijn er 
regelmatig leuke acties bij Lee-
mans Schoenen. Zoals binnen-
kort: bij besteding van 25 euro 
krijgt de klant een cadeaubon 
van 2,50 euro. Leemans Schoe-
nen is te vinden aan de Lange 
Nieuwstraat 469, telefonisch be-
reikbaar via 0255- 511117. 

Sport en mode horen bij elkaar
Santpoort-Noord - Sport en 
Mode zijn soms erg met elkaar 
verweven. Sportkleding moet 
niet alleen functioneel zijn maar 
moet er tegenwoordig ook leuk 
uitzien. Op de sportscholen ziet 
men de laatste trends en de 
sportmerken zorgen voor een 
voortdurende wisseling van col-
lecties. Echter niet alleen de op 
de sportscholen maar ook op 
de vele balletscholen en oplei-
dingen is steeds meer variatie in 
kleding en schoenen te zien. In 
het bijzonder door de aandacht 
op televisie in allerlei danspro-
gramma’s als ‘So you think you 
can dance’ en ‘Dansen met ster-
ren’ is ballet en dansen op dit 
moment bijzonder populair bij 
jong en oud.  
Nike en Adidas maken al jaren 
sportfashion voor de modebe-
wuste vrouw, maar door de aan-
dacht voor dansen zijn daar de 
laatste jaren bekende dansmer-
ken bijgekomen. Zoals Repet-
to, Danza, Capezio, Le Papillon 
en Bloch, om er eens een paar 
te noemen. Onbekende namen 
misschien bij het grote publiek 
maar heel gewoon in de wereld 
van show en dans. 
Broeken en tops van uitzonder-
lijke kwaliteit en niet alleen ge-
schikt voor in de dansstudio maar 

ook geweldig voor in huis of vrije 
tijd en exclusieve modellen van 
de beste ballet- en dansmer-
ken van de wereld zijn verkrijg-
baar bij de dansafdeling Danse-
res.NL van Bosch Sport Velsen in 
de Hoofdstraat 182, telefonisch 

bereikbaar via 023-5385459. De 
grote collectie dansschoenen en 
spitzen voor elke vorm van dans 
en de jarenlange ervaring, zor-
gen voor het beste advies. Kijk 
ook even op de website www.
danseres.nl 

Inloopavond bij Annabelle
Santpoort-Noord - Bij Schoon-
heidscentrum Annabelle wordt 
sinds een jaar succesvol gewerkt 
met de Protifast –methode. Met 
het proteïne dieet Protifast kan 
men het overgewicht kwijtra-
ken en het resultaat vasthou-
den. Binnen de kortste tijd zijn 
de overtollige kilo’s eraf en er 
treedt geen jojo-effect op. Dat 
komt in de eerste plaats omdat 
men geen hongergevoel heeft 
tijdens het lijnen en ten tweede 
door de begeleiding. Die is heel 
belangrijk omdat de consulen-
te niet alleen zorgt voor de moti-
vatie. die kan als personal coach 
op het juiste moment  bijsturen 
als dat nodig is. 
De meeste mensen vallen wel 
1,5 tot 2,5 kilo per week af. Dat 
is gemiddeld 10 kilo in 6 weken. 
,,Protifast is vooral gemakkelijk”, 
zegt Ans van Bavinckhoven die 
het dieet voor veel mensen be-
geleidt. ,,Je eet maar 4 dieetpro-
ducten per dag en combineert 
dat met een uitgebreide lijst van 
groenten. Vooral omdat je geen 
honger hebt en door de uitste-
kende smaken en de vele pro-
ducten is het goed vol te houden. 
Dit in combinatie met de Velas-
mooth anti cellulite behandeling 

zijn er uitstekende resultaten te 
behalen.’’Velasmooth is een kli-
niektechniek met een drievou-
dige aanpak, op basis van licht, 
energie en massage ineen. Dit 
zorgt voor huidverstrakking, een 
egale huid en het heeft een lif-
tend effect. In combinatie met 
het proteïne dieet Protifast geeft 
dit verbluffende resultaten. 
Op dinsdag 23 maart is er van-

af 19.00 uur een presentatie bij 
Schoonheidscentrum Annabel-
le aan de Hoofdstraat 137. De 
importeur is dan aanwezig en 
er is een uitleg, een presenta-
tie en een gratis persoonlijke ge-
wichtsanalyse en dieetadvies. 
Diverse producten kunnen uit-
geprobeerd worden en er is ge-
legenheid tot een proefbehande-
ling met Velasmooth.

Indigo - Personal 
Attraction
IJmuiden - Niets zo persoon-
lijk als de mode waarin men zich 
prettig voelt, de juiste kleding 
zorgt immers voor de mooiste 
uitstraling. Iedereen is bijzon-
der en bij Indigo is dat duidelij-
ker dan ooit. Met een uitgebrei-
de collectie voor dames en he-
ren is er bij  Indigo een opval-
lend aanbod jeans en bovenkle-
ding. Bij binnenkomst merkt de 
bezoeker direct de positieve vi-
be, niet in de laatste plaats door 
eigenaar Guido. Bovendien krij-

gen persoonlijke wensen al-
le aandacht. Geweldige merken 
als G-Star, Kuyichi, Blue Blood, 
Denham, Aaiko, Supertrash, 
Dept, Nudie Jeans, Met, Diesel, 
Goosecraft, JC Rags, Björn Borg, 
Cast Iron, Circle of Trust, Cold 
Method en Lotus Jeans geven 
iedereen de persoonlijke stijl die 
klopt. Zelfverzekerd en mooi, in 
alle opzichten. 

Indigo, is gevestigd aan het Plein 
1945 53, telefoon 0255-514001.



Santpoort-Noord - Seven Days 
Fashion heeft weer de laatste 
trends van bekende betaalba-
re merken, zoals Name-it, Out-
fitters Nation, YoYa, Tramontana, 
Exclussive, Feetje, Jubel en Stur-
dy. Leuke, trendy voorjaarsmode 
voor klein en groot. De babycol-
lectie is uitgestald in een gezel-
lige kast. Veel witte, grijze, roze 
en marine shirts, leuke broekjes 
en jurkjes voor de allerkleinsten. 
Maar ook volop sokjes, rompers. 
knuffels en nog veel meer. Voor 
de peuters is er een superleu-
ke collectie, inclusief regenjas-
sen met bijpassende laarzen. De 
Kids- boys and- girls-collectie is 
kleurrijk. Hier veel roze, paars, 
turquoise, rood, marine, koraal-
rood en wit. Vitage jeans zijn de 
trend dit voorjaar dus voor jon-
gens, meiden en tieners hangen 
ze volop in de winkel. Ook een 
trend voor de meiden zijn de tu-
len rokken. De eerste serie was 
binnen een week uitverkocht, 
nu zijn ze weer volop binnen. In 
het wit, met en zonder glitters en 
in het paars. Een rage zijn mo-

menteel de shirts van Name-it 
met een foto van Michael Jack-
son. Exclusief voor dit merk ge-
maakt en bij Seven Days 
Fashion verkrijgbaar in 
de maten 92 tot en met 
140. De badkleding is 
binnen van Name-it en 
Outfitters Nation. 
Ook zijn er veel hawai-
shirts, voor jongens en 
voor meiden. De collec-
tie voor tieners en da-
mes loopt mooi in el-
kaar over. 
Veel skinny jeans in al-
lerlei kleuren, capri 
jeans, bolero’s, tunie-
ken, jurken jeans jacks 
en leggings. Alles kan 
prima met elkaar ge-
combineerd worden. 
Deze collectie laat veel 
kant en rushes zien, dit 
wordt een romantische 
zomer. 
De winkel aan de Hage-
lingerweg 41 is een be-
zoekje zeker waard. Wie 
de collectie on line wil 

bekijken: ga naar www.seven-
daysfashion.nl en klik op de link 
naar Hyves.

Bij Seven Days Fashion

Fleurige trendy mode

Warmer, dé speciaalzaak 
voor bad- en ondermode
Haarlem-Noord - Warmer, de 
bad- en ondermodespecialist aan 
de Generaal Cronjéstraat 115, be-
staat al meer dan 75 jaar en daar is 
men trots op. Nu al de derde ge-
neratie Warmer en nog altijd toon-
aangevend. Met vele bekende 
merken in de ondermode, nacht- 
en badmode voor dames en he-
ren zoals Marie Jo, Prima Donna, 
Chantelle, Felina  Aubade, Sun-
flair, Maryan, Cyell, Rösch, Louis 
Feraud, Ringella en niet te verge-
ten Sapph.
Voor de heren Hom, Sloggi for 
Men en Muchachomalo.
De voorjaarscollectie 2010 zit vol 
verrassingen. De lingerie ken-
merkt zich door echt voorjaars-
kleuren, veel lila en paarstinten, 

maar ook frisse roodtinten, pink 
, blauw  poeder en natuurlijk ook 
wit, crème en huidskleur, onzicht-
baar onder de licht gekleurde kle-
ding van de zomer.
Alles met bijpassende slips, strings 
of hipsters.  In de maten 70 tot en 
met 100, A- tot en met H-cups.
De badmode is romantisch, span-
nend, jong of juist functioneel. Veel 
vrolijke prints, felle kleuren maar 
ook chique kaki, zwart of een com-
binatie van bruin met goud. Veelal 
met bijpassende pareo’s, een bloes 
of jurkje. Maten 38 tot en met 50 
en cupmaten A tot en met F.
Een overzichtelijk presentatie, rui-
me paskamers en jarenlange erva-
ring waarmee men u graag advi-
seert. SportPlazaClub Velsen:

ontspan door inspanning
IJmuiden – Bij SportPlazaClub 
Velsen kan men ontspannen in-
spannen. Gezond bewegen met 
behulp van topkwaliteit (cardio)
fitnessapparatuur en onder des-
kundige begeleiding. In samen-
spraak met de fitnessinstruc-
teurs bepaalt men zelf het ni-
veau dat bereikt en behouden 
mag worden. Net wat de leden 
van SportPlazaClub Velsen pret-
tig of uitdagend vinden: voor-
al de ontspanning telt er. De fit-
nessfilosofie gaat uit van de vol-
gende elementen: persoonlijke 
(cardio) trainingsprogramma’s, 
deskundige begeleiding, All-in 
lidmaatschap,-buikspiertraining, 
RugFit, Fitbaltraining, BBB, Se-
niorFit, 50+ Circuittraining, Fit-
walk, Personal Training, Ont-
spanningsmassage en Hotstone 
massage.
Ook kan men er terecht voor 
Medische Fitness. Dit richt zich 
op het verhelpen van specifie-
ke klachten en het beter kunnen 
functioneren met een bepaal-
de aandoening. Er wordt altijd 
gewerkt met een trainingspro-
gramma dat inspeelt op het in-
dividuele klachtenpatroon. Me-

dische Fitness is een succesvol-
le behandelmethode bij diver-
se aandoeningen van het car-
diovasculaire systeem en het be-
wegingsapparaat. Het is zeer ge-
schikt voor mensen met een (tij-
delijk) lagere belastbaarheid. 
Mogelijke indicaties zijn long-, 
hart- en vaatziektes, rug-, nek-
, schouder-, bekken- en knie-
klachten. Wie lid wordt kan kie-
zen uit een all-in lidmaatschap 
voor een kwartaal, half jaar of 

een jaar. Met het all-in lidmaat-
schap kan gratis gebruik ge-
maakt worden van het zwem-
bad, Fitwalk en de programma’s. 
Daarnaast ontvangt men korting 
op het gebruik van de zonne-
bank en de massagebehandelin-
gen. Iedereen is van harte wel-
kom voor een persoonlijke rond-
leiding door de accommodatie 
van SportPlazaClub Velsen aan 
de Heerenduinweg 6, telefoon-
nummer 0255-513111.

Lokatie IJmuiden half april weer open

Haarstudio Westerop
gaat verbouwen
IJmuiden - Haarstudio Westerop 
& Ko gaat verbouwen. Zaterdag 
20 maart om 10.00 zullen de deu-
ren van de bestaande kapsalon 
aan het Velserhof 111 sluiten om 
half april weer te openen. Vanaf 
dat moment zal de zaak ‘Restyled’ 
gaan heten. Er wordt dan gestart 
met een nieuw concept in een ver-
nieuwde salon, aangepast aan de 
tegenwoordige tijd. 
Het wordt een gecombineerde sa-
lon. Dit houdt in dat er gewoon af-
spraken gemaakt kunnen worden, 
zoals gebruikelijk. 
Maar nu ook zonder afspraak bin-
nen lopen om door èèn van de 
kapsters die extra ingepland is om 
klanten zonder afspraak te kunnen 
knippen. 
De tegenwoordige tijd gaat veel 
sneller gaat en iedereen heeft 
steeds minder tijd. Daar heeft het 
team van de trendy salon over na-
gedacht en daarom is er een nieu-
we knipbehandeling. Deze behan-
deling duurt maximaal een kwar-
tier. De klant wordt bij deze behan-

deling alleen geknipt: komt met 
schoon haar binnen en wordt dan 
vaktechnisch goed geknipt maar 
niet gedroogd of gestyled. Na het 
knippen is er de mogelijkheid om 
gratis zelf het haar te drogen en 
te stylen in een speciaal daarvoor 
ingerichte plek met natuurlijk de 
welbekende styling producten van 
Redken en Blend.
Deze behandeling gaat 17,50 eu-
ro kosten, hiervoor kan geen af-
spraak gemaakt worden. Voor de 
rest blijven natuurlijk gewoon de 
welbekende behandelingen. Ook 
kan men in de wachtruimte ge-
bruik maken van gratis internet. 
Tijdens de verbouwing gaat het 
team tijdelijk werken in het oude 
pand van Mobilife (naast cafeta-
ria Franka), Marktplein 6. Kom ge-
rust even langs tijdens de verbou-
wing om het haar te laten behan-
delen of de laatste update te horen 
over de verbouwing.
Met spanning wacht het team om 
het haar van de klanten na de ver-
bouwing te ‘Restylen’.



Open dag bij Work Out
IJmuiden – Onlangs opende 
aan de Kanaalstraat 10 sport-
club Work Out, voor persoonlij-
ke fitness. Veel mensen vonden 
al de weg er naar toe. Op zater-
dag 20 maart is er van 10.00 tot 
17.00 uur een open dag. Er wor-
den dan ook diverse demonstra-
ties gegeven. Iedereen die dat 
wil kan vrijblijvend met een les 
meedoen, het is dan aan te ra-
den om sportkleding mee te ne-
men. Maar wie gewoon eens de 
mooie ambiance van Work Out 
wil bekijken of de sfeer wil proe-
ven, is natuurlijk ook van har-
te welkom. Op deze dag worden 
de vele mogelijkheden van Work 
Out getoond. En die zijn er vol-
op, waarbij steeds de deelnemer 
centraal staat. Of die nu slank 
en in shape in bikini de zomer in 
wil, wil sporten om gezondheids-
redenen of gewoon fit wil blij-
ven. Ook zijn er sporters die bij-
voorbeeld veel golfen of zwem-
men, zij trainen bepaalde spier-
groepen. Onder persoonlijke be-
geleiding worden doelen opge-

steld en samen wordt bekeken, 
of die gehaald worden of dat ze 
bijgesteld dienen te worden. ,,Ik 
kwam eerder in andere sport-
scholen, maar daar voelde ik me 
niet prettig. Ik ben nogal stevig, 
ik voelde me bekeken en heel 
onzeker’’, vertelde een mevrouw 
laatst aan een instructeur. ,,Hier 
voel ik me welkom, ik word pret-
tig ontvangen en krijg een prima 
begeleiding. Bij Work Out voel ik 
me thuis.’’ En dat is precies de 

bedoeling van het vakbekwa-
me team: respect voor de be-
zoeker, iedereen kan er zichzelf 
zijn, in een ongedwongen, huise-
lijke sfeer. Zeker 90 procent van 
de mensen die er eens komt kij-
ken, wordt ook daadwerkelijk lid. 
Mensen die zich tussen 20 en 27 
maart laten inschrijven, mogen 
de eerste maand gratis sporten. 
Iedereen is dus van harte wel-
kom op 20 maart, zie ook www.
workoutvelsen.nl

Opleidingsinstituut voor uiterlijke verzorging

Maak kennis met Haarlemse 
Akademie op open dag 25 april
Uitgeest – De Haarlemse Akade-
mie is een opleidingsinstituut 
voor schoonheidsspecialisten, 
pedicuren, visagisten en nailsty-
listen. Nieuw in het ruime aan-
bod is de opleiding Imago stylist/
Personal shopper. Op zondag 25 
april wordt een open dag gehou-
den van 13.00 tot 16.00 uur op de 
Westerwerf 9c in Uitgeest waar 
iedereen kennis kan maken met 
de kwaliteit van het onderwijs 
dat dit opleidingsinstituut voor 
uiterlijke verzorging biedt. 
Janine Pieterse en Celine Wig-
gers, die samen de directie vor-
men van de Haarlemse Akade-
mie, bieden nu de opleiding Ima-
go stylist aan en dat is uniek in 
Nederland. Janine: ,,Een Imago 
stylist inspireert van buiten naar 
binnen. Want positief en bewust 
bezig zijn met uiterlijk heeft altijd 
een positief effect op het inner-

lijk.” De opleiding geeft inzicht 
hoe persoonlijkheid en uitstra-
ling met elkaar verbonden zijn. 
Na deze opleiding zijn de cursis-
ten in staat om het uiterlijk en de 
uitstraling van een ander te ana-
lyseren en een persoonlijk ad-
vies te geven. ,,De Imago stylist 
helpt dus anderen een persoon-
lijke, natuurlijke en authentieke 
uitstraling en een gezond gevoel 
voor eigenwaarde te ontwikke-
len”, aldus Celine. 
De Haarlemse Akademie biedt 
verder allerlei parttime opleidin-
gen op het gebied van schoon-
heidsverzorging en schoon-
heidsspecialiste, voetverzor-
ging en pedicure, visagie en ma-
ke-up, nailstyling en talrijke ge-
specialiseerde vervolgopleidin-
gen. Het zijn opleidingen op mbo 
en mbo+ niveau. De Haarlemse 
Akademie staat bekend om op-
leidingen van zeer goede kwali-

teit, hoge cijfers en een hoog sla-
gingspercentage. Wie niet goed 
weet welke opleiding het meest 
geschikt is, kan zich oriënteren 
tijdens de open dag of een per-
soonlijk gesprek aanvragen voor 
een gedegen advies. De circa 
120 leerlingen van de school zijn 
afkomstig uit geheel Noord-Hol-
land en variëren in leeftijd. 
De Haarlemse Akademie is het 
oudste opleidingsinstituut van 
Nederland op het gebied van 
schoonheidsverzorging en als 

enige school in Noord-Holland 
boven het IJ erkend door het Mi-
nisterie van Onderwijs en de Al-
gemene Nederlandse Branche 
Organisatie Schoonheidsverzor-
ging. Kijk voor meer informatie 
of het bestellen van een brochu-
re op www.haarlemseakademie.
nl.  Bezoek de open dag op 25 
april of bel tel.: 0251-317322. 

Van Delden Mode
heeft veel te bieden
IJmuiden – Bij Van Delden Mo-
de hangt de nieuwe collec-
tie klaar en die is veelzijdig en 
kleurrijk. Er is een grote collec-
tie casual kleding met mooie 
nieuwe merken, zoals van San-
ten & van Santen, New Sealand 
Oakland, Relakz en Blue Indus-
try. Van het merk Cavallaro zijn er 
prachtige shirts met hoge boor-
den en extra details. Pierre Car-
din en MAC komen met stoere 
jeans die toch gekleed zijn. Het is 
net wat luxer en met een betere 
pasvorm. Er zijn mooie jacks die 
door de lichte stof heel draag-
baar zijn, van bijvoorbeeld Mi-
lestone en van Arma zijn er pri-
ma leren jacks. De broeken van 
B. Meyer zijn van goede kwali-
teit en bieden door de elastische 
stof veel draagcomfort. Ook zijn 
er mooie wollen broeken in lich-
te tinten. Van oudsher heeft Van 

Delden een uitgebreide collec-
tie confectie met schoenen, kos-
tuums, colberts en overhem-
den met dassen van onder an-
dere de merken Carl Gross, CG, 
Van Gils en Stones  Van zakelijk 
en chic tot sportief en modisch, 
het is er allemaal bij Van Delden. 
Sinds kort hangt de trouwcollec-
tie van Masterhand in de zaak te 
pronken, met mooie luxe pakken 
die net even anders zijn. En dit 
alles uiteraard met een deskun-
dig persoonlijk advies, vele ex-
tra services zoals de gratis kleer-
makerservice en de bezorgser-
vice en de klantvriendelijkheid, 
waardoor mensen zich welkom 
voelen bij Van Delden. Loop rus-
tig de zaak aan het Plein ’45 nr. 
52 binnen, om de mooie nieuwe 
collectie eens vrijblijvend te be-
kijken. Telefonisch bereikbaar via 
0255-515477.

Fashion



Fashion Topper:
trendy en betaalbaar
IJmuiden – Afgelopen zater-
dag opende een leuke, nieuwe 
winkel aan de Lagerstraat 2: Fa-
shion Topper. Het karakteristie-
ke hoekpand werd opgeknapt 
en heeft nu een vrolijke en frisse 
uitstraling. Jolanda Hartman ver-
koopt er samen met haar partner 
Arnold Philippo kinderkleding in 
de maten 92 tot en met 176 en 
ook lingerie, nacht- en badmo-
de. Alles heel betaalbaar, het is 
low budget, maar wel van de be-
tere merken in die categorie. Zo-
als Ox-King, Dapeng, Chi Long 
en Small Bang, dit laatste is een 
nieuw merk. Jolanda test alles 
eerst uit op haar eigen kinderen 
en vinden die het niet mooi of 
draagbaar, dan gaat het terug.
De jonge onderneemster ver-
kocht eerder tijdens kledingpar-
ty’s en stond er mee op brade-
rieën. Nu doet ze dat vanuit haar 
eigen zaak, ze is ervaren op mo-
degebied en weet wat er speelt. 
Voor het voorjaar is er veel witte 
kleding, gecombineerd met vro-
lijke kleuren zoals rood, groen en 
blauw. Bij Fashion Topper zijn er 
veel jeans met grappige details. 
Voor jongens veel prints, voor 
meiden hartjes, glitters en paar-

den. Voor hen is er ook veel tren-
dy kleding in lichte kleuren zo-
als wit, geel en lichtblauw. Voor 
jongens zijn er stoere shirts met 
prints, zoals een tijger of een 
draak. Heel leuk zijn ook de 
tweedelige setjes, bestaande uit 
een driekwart broek met bijbe-
horend T-shirt. Bij Fashion Top-
per kunnen de kinderen mode-
bewust en toch betaalbaar ge-
kleed worden. Dan is er ook de 
bad- en nachtmode en de linge-

rie. Er zijn mooie setjes verkrijg-
baar, in uni of met een motief-
je, voor slechts 7,50 euro. En dat 
met een prima pasvorm. 
Fashion Topper is een bezoek-
je zeker waard, iedereen is wel-
kom om eens geheel vrijblijvend 
te komen kijken.
De winkel is op maandag geslo-
ten, van dinsdag tot en met za-
terdag geopend van 10.00 tot 
18.00 uur en telefonisch bereik-
baar via 06-22425335. Voorjaarscollectie

bij Hop & Co
Santpoort-Noord – De winkel 
van Hop & Co aan de Hoofdstraat 
205 biedt een fleurige aanblik. 
De nieuwe voorjaarscollectie is 
binnen en die is verrassend en 
bijzonder. Wie dat zelf wil bekij-
ken is welkom op de modeshow, 
die op 24 en 25 maart wordt ge-
houden. Kaarten zijn verkrijg-
baar in de zaak.
Hop & Co heeft ook een uitge-
breide collectie accessoires, om 
het modeplaatje compleet te 
maken. Zo is er een uitgebreide 
schoenencollectie van Fred de la 
Bretoniere, Walk in the Park en 
Ash. Van Buddha to Buddha zijn 
er mooie sieraden en nieuw is 
het merk Noosa, met riemen en 
leren armbanden. Deze bevatten 
drukkers, die verwisseld kunnen 
worden. Elke set heeft een ei-
gen kleur en een bepaalde spiri-
tuele betekenis. Bij de modecol-
lectie overheersen lichte, rustige 
kleuren zoals grijstinten, pastel 

en zandkleur. Die kunnen prima 
gecombineerd worden met fris-
se kleuren zoals aqua, fuchsia 
en appelgroen. De kleur blauw 
is weer helemaal terug in het 
modebeeld, in diverse tinten. Er 
zijn veel zwierige zomerjurkjes 
met prints en mooie tunieken. 
Nieuw bij Hop & Co is het merk 
10Days, met veel tricot in de col-
lectie en grappige details. Zoals 
een T-shirt met shawlkraag en 
leuke blouses met billentikkers, 
heel apart. De mooie blazers zijn 
gekleed maar dragen toch heel 
comfortabel. Van Ibana Rouge 
zijn er mooie leren jasjes in al-
lerlei kleuren. Ook de collecties 
van Sandwich, IKKS, Summum, 
Ica, Aaiko en Just B zijn veelbe-
lovend. Loop rustig eens geheel 
vrijblijvend binnen bij Hop & Co 
om de nieuwe collectie te bekij-
ken, of bezoek de modeshow op 
24 en 25 maart. Zie ook www.ho-
penco.nl.

Kleur en fleur bij Papelientje
IJmuiden – Deborah Meijerink 
van Kidsshop Papelientje is net 
terug van een beurs, waar ze sa-
men met haar moeder Joke Paap 
kinderkleding inkocht. En daar 
werden de beide dames he-
lemaal blij van. Na een winter 
met toch vrij veel donkere kleu-
ren zijn nu de vrolijke kleurtjes 
weer terug in het modebeeld, zo-
als kiwi, fuchsia, rood en groen. 
Het voorjaar mag beginnen. Wie 
de winkel aan de Kennemer-
laan binnenstapt kijkt de ogen 
uit en zal steeds nieuwe ver-
rassingen ontdekken. Punk Ba-
zaar is een nieuw, exclusief Bel-
gisch merk met hele leuke kin-
derkleding. Het merk slaat goed 
aan, er kwamen al heel veel po-
sitieve reacties. Tom Tailor komt 
met stoere jongenskleding, die 
ook nog eens heel betaalbaar is. 
Van het bekende merk Loff zijn 
er zwierige rokken en jurken en 
leuke tunieken. LCKR is er met 
stoere kleding voor zowel jon-
gens als meisjes. Ook zijn er voor 
de jongens veel mooie gerui-
te overhemden, voor de meiden 
zijn er veel leuke tunieken en 
mooie shirts. En natuurlijk wor-

den de allerkleinsten niet verge-
ten bij Papelientje: het merk Fee-
tje heeft lieve kleertjes in zachte 
kleuren, terwijl het merk Dirkje 
wat stoerder is met hippe, tren-
dy babykleding. Ook is de nieu-
we collectie badkleding binnen, 
onder andere van het merk Len-
tiggini. Zelfs voor de baby is hier 
een leuke outfit bij. Voor kindjes 
die net lopen zijn er leuke eer-
ste schoentjes,. soepel en van 

echt leer, voor een leuke prijs. 
Kidsshop Papelientje is te vin-
den aan de Kennemerlaan 17 en 
telefonisch bereikbaar via 0255 
512280. Openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met vrijdag 10..00 
tot 17.30 uur, op zaterdag is dat 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zie ook 
www.papelientje.nl. Dit is te-
vens het adres van de webwin-
kel, waar de kinderkleding on li-
ne gekocht kan worden.

2dehandskleertjes.com
Zomercollectie on line
Velserbroek – De webwinkel 
2dehandskleertjes.com bestaat 
alweer een half jaar en heeft 
op internet nu al een gevestig-
de naam. Dyonne van 2dehands-
kleertjes.com is erg trots op dit 
resultaat, maar zonder haar in-
brengers en klanten had ze dit 
niet kunnen bewerkstelligen. 
Sinds 1 maart staat de zomercol-
lectie on line en de kwaliteit van 
de kinderkleding is echt uitste-
kend. De zomerkleding is bijna 
niet te onderscheiden van nieu-
we kinderkleding.
Op dit moment wordt alle kle-
ding via de website besteld maar 
2dehandskleertjes.com biedt 
haar klanten nu ook de mo-

gelijkheid om de zomercollec-
tie ‘live’ te komen bekijken door 
een inloopochtend te organise-
ren. Die vindt plaats op woens-
dag 24 maart van 10.00 tot 12.00 
uur, aan de Swoerkamp 10. De 
klanten die deze ochtend kle-
ding kopen krijgen tien pro-
cent korting op de aankoop. De-
ze ochtend zal ook een gedeel-
te van de nieuw binnengekomen 
collectie te zien zijn. Deze nieu-
we collectie zal pas op 1 april 
op de website getoond worden. 
Dus zet 24 maart in de agenda 
en kom de zomercollectie bekij-
ken. Kijk voor meer informatie 
op www.2dehandskleertjes.com 
of bel 06-16626707.



Bij Angelique Beenmode:
Nieuwe collectie binnen
IJmuiden – Al dik 17 jaar is An-
gelique Beenmode met haar 
winkel aanwezig in de Velserhof, 
nu ruim een jaar met de ingang 
naar buiten gericht. Door de an-
dere indeling van het winkelcen-
trum is de ingang van de win-
kel nu aan de buitenkant en niet 
meer in het centrum zelf. Dit be-
valt goed en de klanten blijven 
trouw komen. Ondanks het feit, 
dat het winkeloppervlak iets klei-
ner werd. Het personeel bevalt 
de nieuwe indeling goed en ze 
kunnen de klanten zo goed van 
dienst zijn. Er zijn nu veel bh’s 
in grotere maten, van cup A tot 
en met G en met omvangsma-
ten van 70 tot 95 centimeter, er 

zijn zelfs enkele modellen tot 110 
centimeter omvang. Angelique 
heeft mooie lingerie-merken zo-
als Triumph, Sapph, After Eden, 
Mey en Passionata. Bij de onder-
mode voor heren is er Hom, Cal-
vin Klein, Sapph, Dim en Sloggi. 
Er is mooie badmode van Sun-
flair, Olympia en Naturana, voor 
de heren is er Hom en Sloggi in 
die categorie. Ook kan de klant 
er terecht voor prima nachtmode 
van Ringella en mooie beenmo-
de van Oroblu en Bonnie Doon. 
Het is eigenlijk te veel om op te 
noemen, loop gewoon eens ge-
heel vrijblijvend binnen in de 
mooie winkel aan het Marktplein 
om het allemaal zelf te zien.

Forecast klaar voor de lente
IJmuiden – Bij Forecast is de 
lente al begonnen, de winkel 
hangt vol met fleurige en vrolij-
ke voorjaarsmode. Veel in fuch-
sia, roze en rood en er zijn ook 
veel blauwtinten. Voor de da-
mes zijn er veel lange tunieken 
die wijd vallen, met veel draag-
comfort. Voor straks leuk met 
een legging of een skinny jeans, 

is het hoogzomer dan volstaat 
een slippertje er onder en dan 
zo lekker naar het strand. Voor 
de heren is er een ruime keu-
ze uit overhemden met een kor-
te mouw, geruit of met een leu-
ke print. Ze zijn mooi afgewerkt, 
van goede kwaliteit en met veel 
grappige details: een geruit 
overhemd heeft aan de binnen-

kant bijvoorbeeld een kraag met 
bloemmotief, dit komt terug in de 
mouw. Er zijn veel jeans van Fo-
recast, LTB en Lee en katoenen 
broeken van Hawker. Mooi zijn 
ook de battlebroeken in lichte 
kleuren, met veel zakken en rit-
sen. Ze komen nu ook binnen als 
bermuda. Scotch & Soda is een 
leuk merk dat goed onderling 
te combineren is. Veel basiskle-
ding in donkerblauw met wit, die 
leuk staan met tops en shirts in 
de wat fellere kleurtjes. Dit com-
bineren kan ook heel goed met 
het huismerk Forecast. Nieuw is 
de kleding van Maison Scotch, 
het zusje van Scotch & Soda. De 
jurken en tunieken zijn dit sei-
zoen heel vrouwelijk en zwierig 
maar ook stoer en sportief. Niet 
alleen geschikt voor de vrije tijd, 
ze kunnen ook naar het werk ge-
dragen worden. Een mooie bre-
de riem maakt het geheel af. Bij 
Forecast is er een grote collectie 
riemen, van smal tot breed. Fo-
recast is te vinden aan de Lan-
ge Nieuwstraat 501a, telefonisch 
bereikbaar via 0255-521296, zie 
ook www.forecastijmuiden.nl

Gallo & Gallino Original’s:

Van topje tot luxe 
rubberen laars
Santpoort-Noord – Gallo & 
Gallino Original’s heeft een rui-
me keuze in de voorjaarscollec-
tie voor dames, heren en kinde-
ren. Voor elke smaak is er wel 
iets bij. Nieuw voor de heren is 
het merk McGregor, voor de man 
met een klassiekere smaak maar 
wel trendy. Er zijn veel bijzonde-
re overhemden en poloshirts met 
veel kleur en prints, die goed te 

combineren zijn met een witte of 
blauwe broek.  Er zijn mooie po-
lo’s van Lacoste en ook Gaastra 
en Vanquard hebben een mooie 
collectie. Wie iets van dit laatste 
merk koopt, maakt kans op een 
tweeweekse reis door Amerika. 
Nieuw voor de dames is Anna 
Scott. Dit merk is apart, draag-
baar en betaalbaar. De tunieken, 
broeken, vesten en jurken zijn 

goed te combineren. De Spaan-
se merken Peace & Love by Cal-
lao en Desigual komen met vro-
lijke en kleurrijke jurken en tu-
nieken. Geisha jeans komt met 
leuke harembroeken, stoere my 
boyfrend jeans en broeken die 
tussen een skinny jeans en een 
legging in zitten. Van Conver-
se is er sportieve en comforta-
bele vrijetijdskleding. Bij Gal-
lo zijn nu ook Birkenstocks ver-
krijgbaar. Nieuw voor de kinde-
ren is het merk Monta van Ed-
gar Davids, waarbij het straat-
voetbal naar stoere mode werd 
vertaald. Van Garcia is er trendy 
kleding voor jongens en meis-
jes, met veel kleur en prints. Dan 
is er nog de outdoor mode, met 
waxjassen en luxe laarzen die 
absoluut waterdicht zijn. Van het 
merk Aigle zijn de laarzen zelfs 
handgemaakt. Andere merken in 
deze categorie zijn Hunter, Mon-
go en Jack Murphy. 
De winkel aan de Hoofdstraat 
189b  is een bezoekje zeker 
waard, zie ook  www.gallo-ori-
ginals.nl

Nieuwe collectie Joossies
IJmuiden - Bij Joossies hangt 
de winkel vol met een nieuwe 
collectie jonge mode van diverse 
exclusieve merken, die heel be-
taalbaar is.  De trend is dit voor-
jaar en deze zomer heel zwie-
rig, met frisse kleuren en goed te 
combineren. Veel jurken en tu-
nieken, maar ook mooie jeans 
van de merken Vera Moda, Gei-
sha, Il Dolce Jeans, Indian Ro-
se en My God. Vrij nieuw is het 
merk Airforce met mooie jacks 
tegen scherpe prijzen. De col-

lectie wordt elke week aangevul-
de, dus Joossies is altijd een be-
zoekje waard. Deze dagen is er 
een leuke actie: op vertoon van 
de advertentie, die elders in de-
ze krant staat, krijgt de klant een 
korting van 15 procent. En dat is 
toch mooi meegenomen. Deze 
actie is geldig op donderdag 18, 
vrijdag 19 en zaterdag 20 maart.
Joosies is gevestigd aan de 
Lange Nieuwstraat 791 en te-
lefonisch bereikbaar via 0255 
520027.



Emy’s Beautysalon
laat je stralen
IJmuiden – Een stralend en ver-
zorgd uiterlijk krijg je niet vanzelf. 
Bij Emy’s Beautysalon kun je te-
recht voor verschillende schoon-
heidsbehandelingen, maar ook 
voor pedicure- en manicurebe-
handelingen. Emy’s Beautysa-
lon is onlangs verhuisd van de 
IJmuiderstraatweg naar Olijf-
boomhof 4, de nieuwe woon-
wijk tussen de Zeeweg en Vel-
serduinweg.
In de nieuwe salon is meer ruim-
te. Emy is heel trots op haar 
nieuwe, professionele beauty-
salon. Ook de trouwe klanten 
zijn heel positief over het nieu-
we adres waar Emy de behan-
delingen geeft. In bijna vijf jaar 
bouwde Emy haar trouwe klan-
tenkring op.
Emy werkt in de salon met de 
merken Secrets en Philoderm 
voor schoonheidsbehandelin-
gen. Secrets producten heb-

ben een natuurlijke basis en zijn 
zacht voor de huid. Philoderm 
is een medisch merk, waarmee 
probleemgebieden, zoals ac-
né grondig worden aangepakt. 
Daarnaast gebruikt Emy het ma-
ke-up merk Lookx, bijvoorbeeld 
voor bruiden op de mooiste dag 
van hun leven.
Naast gezichts- en lichaams-
behandelingen kun je bij Emy’s 
Beautysalon terecht voor hotsto-
nemassage, chemische peeling, 
manicure, pedicure en bruids-
make-up. Daarnaast verkoopt 
Emy de bekende geurkaarsjes 
van Bridgewater Candles. 
Emy’s Beautysalon is heel goed 
bereikbaar, ook voor mensen die 
wat minder goed ter been zijn, 
want de salon is op de bega-
ne grond. Voor een afspraak of 
meer informatie kan men bellen 
met Emy via 06-52658822. Zie 
ook www.emysbeautysalon.nl.

Gwen’s Hair Gallery draait goed
IJmuiden – Per 1 oktober 2009 
nam Gwendolyn Jansen de kap-
salon over, die achter in het pand 
van Primera aan de Planetenweg 
is gevestigd. Onder de naam 
Gwen’s Hair Gallery onderging 
de zaak een ware metamorfo-
se. Vanaf de opening is het heel 
druk. ,,Veel mensen weten niet 
beter, dat hier een kapper is ge-
vestigd. Zij gaan door de winkel 
van Primera naar binnen en als 
ik vanwege drukte in het verkeer 
soms wel eens te laat ben, dan 
zitten de klanten met een kopje 
koffie op me te wachten’’, vertelt 
Gwen. ,,Die huiselijke sfeer, dat is 
precies wat ik wil. Een plek waar 
iedereen zich thuis voelt.’’ De-
ze maand kreeg Gwen verster-
king van collega Anne. Zij werk-
te tien jaar bij kapper Dortmundt 
in Santpoort. Beide dames heb-
ben veertien jaar ervaring in het 
kappersvak en kunnen zowel da-
mes als heren een goed advies 
geven. ,,Het was altijd een he-
renkapper, maar wij kappen da-
mes en heren. De mannen die 
al vaste klant waren, sturen nu 
ook hun vrouw naar ons toe’’, al-
dus Gwen. Ze werkt met het gro-

te Italiaanse merk Selective: ,,Ik 
werk daar al jaren mee, weet pre-
cies wat alle producten doen en 
wat geschikt is voor verschillen-
de types haar.’’ Ook volgt Gwen 
regelmatig cursussen om op de 
hoogte te blijven van de laatste 
trends en de nieuwe producten. 
Zowel dames als heren kunnen 
terecht bij Gwen’s Hair Gallery, 
ze werkt zonder afspraak dus 
stap gewoon eens naar binnen. 
Klanten krijgen altijd een eer-
lijk en persoonlijk advies, Gwen 

en Anne kijken samen met de 
man of vrouw wat het beste bij 
ze past. Het voorjaar staat voor 
de deur, dan willen veel men-
sen een nieuwe coupe. Zij kun-
nen terecht bij Gwen’s Hair Ga-
lery aan de Planetenweg 62. 
Openingstijden: maandag van 
11.00 tot 17.00 uur, op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.30 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 
8.30 tot 14.00 uur. Op woensdag 
gesloten, telefonisch bereikbaar 
via 06-25066321.

Maik de Boer bij Jacky Hart 
IJmuiden – Er wordt al uitgeke-
ken naar de modeshow van Jac-
ky Hart, die op 29 en 30 maart 
gehouden wordt. Veel vrouwen 
doen hier inspiratie op. Wie niet 
kan wachten is welkom om nu 
alvast een kijkje te komen ne-
men in de zaak, voor het voor-
jaar hangt er een zeer mooie col-
lectie klaar. 
Er zijn veel rustige, naturelle 
kleuren. Onderdeel hiervan zijn 
de poedertinten, die prachtig 
combineren met taupe, ecru en 
zandkleur. Veel witte broeken dit 
seizoen, de mooi staan met een 
shirt in een blauw-wit of zwart-
wit streepje. 
De combinatie van een wat lan-
ger T-shirt en een kort jasje geeft 
een leuk effect. 
Heel geschikt hiervoor zijn de 
tricot blazers met veel draag-
comfort en de korte chanel-jas-
jes in bouclé. Dit staat goed op 
een skinny jeans, deze blijft een 
trend. Nieuw zijn de boyfrend 
jeans, onder andere van Rosner 
en Esprit. 
Dit is een ruig gewassen jeans 
met omgeslagen broekzoom, de-
ze jeans is wat wijder en lekker 
nonchalant. Staat super vrou-
welijk met een hoge hak en een 
mooie blouse, bijvoorbeeld van 
het nieuwe Italiaanse merk Ca-
vallaro Napoli. Een blouse van 

katoenen stretch met veel draag-
comfort en mooie details. Wie 
een wat moeilijkere maat heeft 
en slecht kan slagen voor een 
broek die goed past, moet eens 
een jeans van Not Your Dough-
ter’s Jeans of van Rosner pro-
beren. Of een katoenen stretch-
broek van Helena Hart. 
De ideale broek voor bijvoor-
beeld dames met langere benen 
of wat bredere heupen, verkrijg-
baar tot en met maat 46. Dan 
komt Jacky Hart met nog iets 
bijzonders: op zaterdag 27 maart 
is Maik de Boer in de zaak aan-

wezig, de stylist van de sterren. 
Hij kleedt veel bekende Neder-
landers en maakt daarbij gebruik 
van de merken die ook bij Jacky 
Hart hangen.
Astrid Joosten draagt bijvoor-
beeld vaak kleding van Hele-
na Hart. Hij geeft kledingad-
vies, vertelt wat goed bij welk ty-
pe past en welke kleding bij ie-
mands figuur staat. Iedereen is 
dan welkom om geheel vrijblij-
vend binnen te lopen. Jacky Hart 
is gevestigd aan de Kennemer-
laan 94, telefonisch bereikbaar 
via 0255-517494.



Naar Karisma voor 
nieuwe voorjaarslook
IJmuiden – Bij het voorjaar hoort vaak 
een nieuwe outfit en een nieuwe look. 
Vaak denken vrouwen: ‘Ik wil eens iets 
heel anders met mijn haar’, maar ze we-
ten niet wat, of ze durven niet goed. De-
ze dames moeten eens langs gaan bij 
kapper Karisma. Daar staat een des-
kundig en ervaren team klaar voor een 
eerlijk en persoonlijk advies. Ze denken 

mee met de klant, bieden goede service 
en zijn heel klantvriendelijk. July is net 
terug uit Istanbul, ze liep daar mee in 
een gerenommeerde kapsalon, waar ze 
veel leerde. ,,Ze lopen daar echt voor op 
Nederland, de nieuwste trends zijn er al 
te zien. Voor het nieuwe seizoen is dat 
veel blond, blond met bruin en matte tin-
ten. Er zijn ook veel warme tinten, er is 
gewoon een grote diversiteit’’, vertelt Ju-
ly. ,,Ik was helemaal weg van de hairex-
tensions die herbruikbaar zijn. Als die 
niet deze kant opkomen, dan overweeg 
ik om ze zelf te gaan importeren.’’ Colle-
ga Sebahat epileert en onthaart volgens 
een speciale methode. Anoushka knipt 
kinky, ze volgde veel cursussen op dat 
gebied. 
Qua kleuren is zij de specialist bij Ka-
risma. Dames, heren en kinderen kun-
nen er terecht, met of zonder afspraak. 
En ze worden er altijd hartelijk ontvan-
gen en gekapt volgens wens. Of dat nu 
om wassen en knippen gaat, om ontha-
ren en epileren, kleuren of een trendy 
kapsel. Karisma is te vinden aan de Wil-
lemsbeekweg 62, telefonisch bereikbaar 
via 06-57761776. Elke werkdag open van 
9.00 tot 18.00 uur, op zaterdag tot 17.00 
uur.

Nieuwe collectie Nell’s

Santpoort-Noord – De collectie voor 
het nieuwe seizoen is binnen bij Nell’s en 
die bestaat uit zeer leuke, trendy mode. 
Nieuw is het merk Maison Scotch, de da-
meslijn van Scotch & Soda. Die biedt veel 
variatie, is sportief en heel breed, voor zo-
wel moeder als dochter.
Ook nieuw is het merk Amor Lola, geïn-
spireerd op het strandleven van Ibiza, met 
leuke tunieken en vrolijke, zomerse jurk-
jes. Dept biedt veel fleurige en draagbare 
mode en Supertrash is een hip merk dat 

heel vrouwelijk is met veel 
draagcomfort. Er is veel 
zwierige en zeer draag-
bare kleding in de nieu-
we collectie bij Nell’s zo-
als leuke rokjes, grappige 
jurkjes en harembroeken. 
Het nieuwe Spaanse merk 
Amorillalimon is een leuke 
aanvulling op de collectie 
en zal zeker in de smaak 
vallen bij vrouwen die van 
kleur en prints houden. Al 
deze kleding kan aange-
vuld worden met leuke ac-
cessoires die ook bij Nell’s 
verkrijgbaar zijn, zoals 

mooie sieraden, tassen en shawls. Loop 
er eens binnen om het allemaal rustig te 
bekijken.
Op donderdag 25 maart om 20.00 uur is 
er een modeshow, samen met Hop & Co. 
Kaarten zijn daar verkrijgbaar en de mo-
deshow vindt er ook plaats. 

Nell’s is helemaal klaar voor het komende 
voorjaar en de zomer. De kledingzaak is 
te vinden aan de Hoofdstraat 202 en tele-
fonisch bereikbaar via 023-5490225.

Twee dagen lang SjakSale
IJmuiden – Zin in het voorjaar, zin in 
iets nieuws maar daarvoor niet te veel 
willen betalen?
Dan is Sjaksjop het juiste adres, daar 
krijgt kleding een tweede kans. De 
kracht van deze zaak is het feit, dat de 
kleding merendeels uit andere plaatsen 
komt en supermodern is. Er komt regel-
matig nieuwe kleding van goede mer-
ken binnen en zo is er steeds een mode-
bewust assortiment voor alle leeftijden. 
Voor de dames zijn er prachtige zakelij-
ke basispakken. Er is een nieuwe voor-
raad tassen en laarzen, trendy sieraden, 
leren jacks en mooie bikini’s. Dit alles in 
alle maten en voor bodemprijzen. Voor 
de kinderen van een tot en met vijftien 
jaar zijn er mooie jacks, shirts, topjes en 
hippe skinny jeans. Heren slagen er heel 

voordelig voor nieuwe Italiaanse design 
pakken, shirts van de merken G-Star en 
Scotch & Soda, overhemden en jeans-
broeken.

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart is 
er van 10.00 tot 18.00 uur SjakSale bij 
Sjaksjop. Verschillende kleding gaat dan 
met korting weg. En dat bovenop de toch 
al heel betaalbare prijs, dat is mooi mee-
genomen. Dus loop rustig vrijblijvend 
binnen, het team staat klaar en hoopt 
veel klanten te verwelkomen. Sjaksjop 
is te vinden aan de Industriestraat 39, 
de ingang is om de hoek, aan de Vis-
serijstraat. Telefonisch te bereiken via 06 
19158673, zie ook www.sjaksjop.nl voor 
de routebeschrijving of voor een blik in 
de winkel.

Hoofdstraat 202
Santpoort-Noord
023 - 549 02 25

Modeshow
Wil je naar onze modeshow op donderdag 25 maart?

Kom dan snel naar de winkel voor kaarten.

BY 
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IJmuiden - De Postcode Lote-
rij begint binnenkort met het uit-
delen van de 2.243 fietsen die 
zijn gewonnen in het postcode-
gebied 1972. Ieder lot is goed 
voor een fiets. Halfords verzorgt 
de afhandeling van de Fietsprijs. 
Deze prijs werd in 2009 gein-
troduceerd. Inmiddels zijn al 
meer dan 20.000 van deze spe-
ciaal ontworpen Union stadsfiet-
sen uitgereikt onder de deelne-
mers van de Postcode Loterij. De 
groene prijs past bij de Nationa-
le Postcode Loterij die organi-
saties steunt op het gebied van 
mens en natuur, want fietsen is 
gezond en spaart het milieu. Bo-
vendien winnen hele wijken een 
fiets, een goede reden om er sa-
men op uit te gaan!

Fietsprijs valt 
in IJmuiden:
2.243 fietsen

Velsen-Zuid – Agenten zagen 
maandagnacht rond 05.00 uur 
op de Heuvelweg een auto met 
aanhanger staan. Bij controle 
bleek de bestuurder een 44-jari-
ge man zonder vaste woonplaats 
te zijn. Hij bekende de aanhan-
ger gestolen te hebben bij een 
boerderij. De man is aangehou-
den en de aanhanger in beslag 
genomen. De politie onderzoekt 
of de man meer diefstallen heeft 
gepleegd.

Diefstal 
aanhangwagen

Red and Bluesband 
speelt in Café Fort Zuid
Regio - Zondag 21 maart 
wordt het weer een gezel-
lige muziek middag in Café 
Fort Zuid in Spaarndam. Van-
af 15.00 uur laten de muzikan-
ten van de Red and Bluesband 
hun swingende muziek ho-
ren. De gitaristen Ron Oud en 
Ed Roelands vormen de basis 
van deze band. Ze spelen al 25 
jaar samen en hebben in die 
tijd met veel verschillende mu-
ziekanten samengespeeld. 
De oorspronkelijke band 
speelde vooral blues, maar in 
de loop der jaren hebben zij 
hun muzikale grenzen verlegd. 
Mede doordat zij met veel ver-
schillende musici speelden, 
veranderde ook het repertoi-

re. Naast de nogaltijd tradito-
nele bluesnummers van onder 
andere Robert Johnsen, speelt 
Red and Blues tegenwoordig 
ook, geïnspireerd door arties-
ten als Django Reinhardt, een 
aantal gypsy-jazzklassiekers 
en kan een swingend jazznum-
mer afgewisseld worden met 
een melancholiek Roemeens 
lied of een instrumentale Mi-
longa. De huidige samenstel-
ling met Ron en Ed (gitaar), 
Ivet Anna (zang), Patrick Gal-
vin (harmonica) en Annema-
rieke Schoonderwaldt (viool) 
biedt vele mogelijkheden om 
juist dit gevarieerde program-
ma te realiseren. Zie ook www.
fort-zuid.nl.

Kruiwagendagen bij 
GroenRijk Santpoort
Santpoort-Noord - Buiten-
zinnig veel voordeel is te beha-
len tijdens de Kruiwagendagen 
van GroenRijk Santpoort. Er zijn 
waanzinnige kortingen en aan-
biedingen, dus letterlijk kruiwa-
gens vol voordeel.
Bij GroenRijk begint de lente vier 
dagen eerder want woensdag 17 
maart is de start van de Groen-
Rijk Kruiwagendagen. Tijdens de-
ze dagen krijgt men op  veel arti-
kelen 25 procent korting. En voor 
de liefhebbers is ook de mooie 
gele kruiwagen nu met veel 
korting verkrijgbaar. GroenRijk 
neemt met de Kruiwagendagen 

afscheid van de winter en ver-
welkomt de lente. Dit is meteen 
de aftrap voor het nieuwe tuin-
seizoen. Het is zeker de moeite 
waard om van woensdag 17 tot 
en met zaterdag 20 maart een 
bezoek te brengen aan Groen-
Rijk Santpoort. Want daar staat 
namelijk alles in het teken van de 
GroenRijk Kruiwagendagen. Ve-
le aanbiedingen en acties, en als 
klap op de vuurpijl ook nog eens 
25% korting op veel artikelen. 
GroenRijk Santpoort is geves-
tigd aan Biezenweg 70, 2071 KB 
Santpoort-Noord. Zie ook www.
groenrijksantpoort.nl.

Beauty & Lifestyle Lente Beurs
Win make-over ter 
waarde van 1.500 euro
Velserbroek - Zondag 21 maart 
organiseert Villa Westend in sa-
menwerking met veertien loka-
le ondernemers de eerste Beau-
ty & Lifestyle Lente Beurs. Alle 
nieuwe voorjaar trends op het 
gebied van mode, haar, huidver-
zorging, sieraden en decoratie 
worden deze eerste dag van de 
lente exclusief gepresenteerd in 
Villa Westend.
Van 12.00 uur tot 20.00 uur is 
men van harte welkom bij Villa 
Westend voor een complete dag 
met voorjaars trends, tips en ad-
vies op mode, beauty & lifestyle,  
heerlijke fingerfood en cocktails 
in het loungecafé met DJ Friso 
en DJ Good Old Dave. ‘s Middag 
is er ieder uur een professione-
le modeshow met de nieuwste 

voorjaarsmode: sportief, lingerie 
en badmode, teenagers, acces-
soires en natuurlijk damesmode 
en zijn er diverse demonstraties. 
Om 17.30 uur worden er onder 
de bezoekers drie  prijzenpak-
ketten verloot van 1500 euro, 
750 euro en van 500 euro. Kom 
dus gezellig langs en laat je ver-
wennen en inspireren door onze 
lokale professionals!
Toegangskaarten kosten 10 eu-
ro en zijn verkrijgbaar bij Ceria-
le Mode & Accesoires, Rob van 
den Berg Bloemsierkunst, Vil-
la Westend, Lengerique Lingerie 
& Badmode, Brederode Sport, 
Juss Store, Koster Brillen, Ma-
ra Home Decorations en Ris Ju-
weliers. Zie ook www.villawes-
tend.nl.

Juwelier Ris aanwezig 
op beurs Villa Westend
Velsen -Juwelier Ris zet samen 
met Ti Sento en Guess de trend 
voor het voorjaar in sieraden en 
horloges op de Beauty & Life-
style Lente Beurs op 21 maart in 
Villa Westend.
De nieuwe voorjaarscollectie van 
Ti Sento Milano is zoals altijd he-
lemaal ingespeeld op de laat-
ste modetrends en modetinten 
en te zien op de eerste dag van 
de lente in Villa Westend te Vel-
serbroek. Ti Sento, de Italiaanse 
verwoording van ‘ik voel je’, staat 
voor chique, en trendy. De col-
lectie bestaat uit diverse zilve-
ren ringen, oorbellen, armban-
den,  hangers en colliers. Hier-
in zijn zirkonen verwerkt in diver-
se kleuren. Hierdoor is voor ie-

dereen wat moois te vinden, on-
geacht de leeftijd. Zoals TiSento 
zelf ook zegt: ‘Onze doelgroep is 
tussen de 20 en 70 jaar oud’. Ju-
welier Ris sluit zich hierbij aan 
met een ruime collectie in siera-
den en horloges van verschillen-
de merken. En er is een nieuw-
tje: binnenkort heeft Juwelier 
Ris de prachtige sieraden van 
Swarovski in de collectie. Op de 
Beauty en Lifestyle Lentebeurs 
presenteert Juwelier Ris al deze 
prachtige fonkelende sieraden. 
Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar in de winkel aan het Markt-
plein in IJmuiden. Men hoopt u 
te kunnen verwelkomen aan de 
stand op deze gezellige en ver-
rassende beurs.

Design icoon met trappers
Urban HPV Bike bij 
Fietsshop Uitgeest
Uitgeest - Onlangs is Fiets-
shop Uitgeest Urban Bike 
Store geworden. Dit bete-
kent dat Fietsshop Uitgeest 
vanaf heden het nieuwe life-
style merk Urban HPV Bike 
gaat verkopen. Een uniek 
concept stadsfiets die naar 
eigen stijl is op te bouwen.

Urban HPV Bike werd zelfs ge-
nomineerd voor de verkiezing 
‘Fiets van het Jaar 2010’ en be-
hoort daarmee tot de beste zes 
fietsen van Nederland! Fiets-
shop Uitgeest is er dan ook 
zeer content mee dat zij nu tot 
een van de geselecteerde Ur-
ban Bike Store dealers behoort. 
Wat is dan zo bijzonder aan de 
Urban HPV Bike? Het is de eer-
ste generatie lifestylefietsen. 
Vederlicht, voorzien van cre-

atieve toegepaste technieken 
en hufterproof. Dus geen angst 
om met de fiets naar werk, 
winkel en uitgaanscentrum te 
gaan. Urban HPV Bike is hele-
maal naar eigen stijl aan te kle-
den. 
Er zijn ongelooflijk veel combi-
naties te maken. Er is keuze uit 
negen verschillende dames- of 
herenfietsen, uitgevoerd met 
drie en zeven versnellingen en 
vervolgens kan men kiezen uit 
een ruim assortiment aan ac-
cessoires, zoals tassen, man-
den, kratten en regencovers.
Kijk op www.urbanfietsen.
nl om te zien wat er allemaal 
mogelijk is. Nieuwsgierig? Ga 
langs bij de nieuwe Urban Bike 
Store Fietsshop Uitgeest, Prin-
ses Beatrixlaan 9 in Uitgeest, 
telefoon 0251-317782.

Velsen-Zuid - Telstar heeft met 
de Telstartout een aantrekkelij-
ke actie voor supporters die de 
Witte Leuwen de komende vier 
thuiswedstrijden wil ondersteu-
nen. Maar de club wil ook iets 
doen voor de seizoenkaarthou-
ders. Seizoenkaarthouders die 
de lastste vier thuiswedstrijden 
van Telstar aanwezig zijn, kun-
nen een Jupiler-fanpakket ver-
dienen. Dat is wel voor de sei-
zoenkaarthouders ouder dan 16 
jaar. Het pakket bevat onder an-
dere Telstar bierglazen en Jupiler 
bier, maar ook een aantal andere 
leuke dingen. Voor de jeugd t/m 
16 jaar is er een Extran fanpak-
ket te verdienen. Het is wel voor-
waarde dat er vier een stempel 
wordt gehaald op de wedstrijd-
avonden bij de  aparte kassa op 
het voorterrein op weg naar de 
Oosttribune. 

Actie seizoen-
kaarthouders
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Kids For Animals 
organiseert paasbrunch
Haarlem - Met Pasen voor de 
deur vraagt Kids For Animals, de 
jeugdafdeling van de Dierenbe-
scherming Haarlem, op zondag 
28 maart aandacht voor Biolo-
gica. De clubdag bij het NME-
centrum in de Stadskweektui-
nen in Haarlem staat in het teken 
van een biologische paasbrunch, 
‘Adopteer een kip’, paasknutsel-
activiteiten en diverse spelletjes.
Biologica is de Nederlandse or-
ganisatie voor biologische voe-
ding en landbouw en is beden-
ker van bijvoorbeeld acties als 
‘Adopteer een Kip’ en ‘Adopteer 
een Appelboom’. Biologica werkt 
aan onderzoek ter bevordering 
van het dierenwelzijn, de ge-
zondheid, biodiversiteit, een ge-
zond klimaat en verbetering van 
de biologische productieketen. 
Hun motto is: Je kunt kiezen met 
je vork! De kids zullen op zon-
dag 28 maart in de ochtend star-
ten met de voorbereidingen voor 

een biologische paasbrunch. 
De paastafel wordt versierd met 
zelfgemaakte paasknutsels en 
er wordt natuurlijk samen ge-
bruncht. De workshop ‘Fabiogé 
eieren’ is een knipoog naar Pe-
ter Carl Fabergé, die ‘juwelen’ in 
de vorm van paaseieren maakte 
als paasgeschenk voor de Russi-
sche tsaren. Tijdens deze work-
shop kunnen de kids creatief aan 
de slag met biologische eieren. 
Het middagprogramma van de 
clubdag wordt gevuld met een 
speurtocht, paaseieren schil-
deren, pannenkoeken bakken, 
knutselen, spelletjes en schmin-
ken. KFA heeft als doel geld in te 
zamelen om dit jaar opnieuw een 
kip te kunnen adopteren.
Voor meer informatie, de pro-
grammatijden en aanmelding 
voor één of meerdere activiteiten 
kan contact worden opgenomen 
met KFA via kfa@dbhaarlem.nl 
of 06-17115885. 

Vaardagen Rode Kruis
Haarlem - De Vereniging Afde-
ling Haarlem en Omstreken van 
het Nederlandse Rode Kruis or-
ganiseert van 17 tot en met 20 
mei vier vaartochten door Haar-
lem. De vaartochten zijn alleen 
bestemd voor thuiswonende ou-
deren, chronisch zieken en ge-
handicapten die niet of nauwe-
lijks zelfstandig de deur uit kun-
nen. Dagelijks kunnen maxi-
maal 90 personen deelnemen. 
De deelnemers worden begeleid 
door vrijwilligers en een gids van 
’t Gilde, die bijzonderheden ver-
telt over bezienswaardigheden 

langs de route. De route gaat 
door Haarlem, via het Spaarne 
naar de Ringvaart en weer terug. 
De kosten bedragen 12,50 per 
persoon. Inclusief koffie/thee, 
een drankje met hapjes en een 
driegangen diner. Vertrek 10.00 
uur, aankomst 16.30 uur. Deel-
nemers dienen het vervoer zelf 
te regelen. 
Een inschrijfformulier is van 
maandag tot en met donderdag 
tussen 09.00 en 16.00 uur op te 
vragen bij het Rode Kruis 023-
5411612. Selectie is afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen. 

Particulier opdrachtgever-
schap aan de duinvoet
Haarlem - In het ABC Archi-
tectuurcentrum is tot en met 25 
april de expositie ‘Particulier op-
drachtgeverschap aan de duin-
voet’. Op deze tentoonstelling zijn 
een zestigtal inzendingen te zien 
met ontwerpen van exclusieve 

villa’s. Het betreft hier schetsen 
en impressies die architecten 
hebben gemaakt naar aanleiding 
van een prijsvraag voor het reali-
seren van woningen op een aan-
tal vrije bouwkavels op Park Bre-
derode te Bloemendaal. 

Expositie over 
Haarlems damast
Haarlem - Tot en met 12 sep-
tember is de expositie Damast, 
het Witte Goud van Haarlem te 
zien in het Historisch Museum 
Haarlem. In de 16e en 17e eeuw 
was Haarlem wereldberoemd om 
de productie van zeer fijn gewe-
ven en bijzonder wit gebleekt 
damast. Duizenden weefgetou-
wen stonden in de huizen van 
Haarlemse wervers, de Damast-
straat en de Weversstraat herin-
neren daar nog aan. Het Haar-
lemse damast sierde de tafels in 
bijna alle Europese vorstenhui-
zen en welgestelde families en 
was zo uniek dat er grote bedra-
gen voor werden betaald. 
Centraal in de tentoonstelling 
staat een geschenk van de Sta-
ten Generaal aan Filips Willem 

van Oranje en zijn vrouw Eleono-
ra van Bourbon-Condé, bij een 
bezoek aan Den Haag in 1611. 
Het geschenk bestond uit drie 
kilometer Haarlems damast ter 
waarde van 10.000 euro in de 
vorm van honderden tafellakens 
en servetten. Tafellinnen als vor-
stelijk geschenk dus.
Damast - Het witte goud van 
Haarlem is een tentoonstelling 
over blekers en wevers, over ko-
ninklijke geschenken, prach-
tige patronen en witte damas-
ten. Bij de tentoonstelling wor-
den stadswandelingen georga-
niseerd alsmede een bijzonde-
re fietstocht langs de oude ble-
kerijen in Haarlem en omgeving. 
Voor schoolbezoek is een docen-
tenhandleiding beschikbaar.

Museale solopresentatie 
Daniel Roth 
Haarlem - De Hallen Haarlem 
presenteert de eerste musea-
le solopresentatie van de Duit-
se kunstenaar Daniel Roth in 
Nederland. De tentoonstelling 
Serum laat de ontwikkeling in 
Roths werk zien van tekeningen, 
sculpturen en foto’s met een 
verhalend karakter naar steeds 
spaarzamere, autonome beel-
den waarin de relatie tussen het 

menselijk lichaam en het land-
schap centraal staat. De titel van 
de presentatie is afgeleid van de 
nieuwe installatie die de kun-
stenaar speciaal voor De Hallen 
Haarlem maakte. Deze tentoon-
stelling is van 20 maart tot en 
met 6 juni 2010 te zien. 

Opening: zaterdag 20 maart 2010 
om 16.00 uur.

Daniel Roth. Glaswaldsee, detail, 2004. Glasvezel sculptuur, 220 x 190 
x 15 cm. Courtesy MeyerRiegger

Naaiclub zoekt 
vrijwillig(st)er
Haarlem - Heeft u ervaring op 
de naaimachine? Bent u oplos-
singsgericht en vindt u het leuk 
om met mensen om te gaan? De 
(gratis) naaiclub in wijkcentrum 
Binnensteeds zoekt een vrijwilli-
ge medewerker. 
De bedoeling is dat u samen met 
nog een vrijwillige medewerker, 
die al aanwezig is, de deelne-
mers van de naaiclub gaat be-
geleiden en ondersteunen. Het 
gaat om de dinsdagmorgen van 
9.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum 
Binnensteeds, Nieuwe Groen-
markt 20 in Haarlem. Inlichtingen 
of aanmelden: 023-5319030.

Jongen bedreigt 
ex-vriendinnetje
Haarlem - Een 16-jarige Haar-
lemse meldde zondagmiddag 
dat ze was bedreigd door haar 
ex-vriendje, een 18-jarige Haar-
lemmer. De verdachte is na enig 
zoeken aangetroffen en aange-
houden. De verdachte is meege-
nomen naar het bureau en daar 
ingesloten. De politie stelt een 
nader onderzoek in en maakt 
proces-verbaal op tegen de ver-
dachte.

Jongen 
mishandeld
Haarlem - Een 17-jarig jongen 
is zaterdagnacht om 02.00 uur in 
de Kleine Houtstraat enkele ma-
len in het gezicht geslagen. Het 
slachtoffer stond met drie vrien-
den te wachten voor een snack-
bar toen vier jongens uit de 
snackbar kwamen. Zij gooiden 
een glas water over een van de 
vrienden van het slachtoffer en 
pakte een petje van een van hen 
af. Toen het slachtoffer daarvan 
iets zei, kreeg hij enkele klappen 
in het gezicht. De politie heeft de 
zaak in onderzoek.

In bezit van 
cocaïne
Haarlem - In de Smedestraat 
heeft de politie zaterdagnacht 
om 03.30 uur een 22-jarige man 
uit Haarlem aangehouden, die 
vijf wikkels cocaïne bij zich had. 
Aanvankelijk was de man aan-
gehouden op verdenking van 
mishandeling, maar dat bleek 
niet juist te zijn. Alle cocaïne is 
in beslag genomen en de man is 
ingesloten in verband met nader 
onderzoek.
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Jesus Christ Superstar 
concert in Ichthuskerk
IJmuiden - Projectkoor The Voi-
ce Company uit Spaarndam en 
omgeving brengt Jesus Christ 
Superstar als koorconcert naar 
IJmuiden.

Het gemengd koor, onder lieding 
van Robert Bakker, heeft vorig 
jaar met groot succes op ver-
schillende locaties in Noord Hol-
land vijf prachtige uitvoeringen 
gegeven van alle bekende songs 
uit de beroemde rockopera Jes-
us Christ Superstar, geschre-
ven door Andrew Lloyd Webber 
en Tim Rice. Vanwege het gro-
te succes, alle concerten waren 
ruim tevoren uitverkocht, en het 
enthousiasme van de zangers en 
zangeressen heeft Robert Bak-
ker besloten dit concert nog-
maals uit te voeren. Evenals vorig 
jaar heeft hij drie jonge solisten 
aan het koor weten te binden. 
Arjen Hinloopen, Maarten Rede-
ker en Matthijs Schelvis nemen 
u, samen met het koor, met hun 
mooie stemmen op indrukwek-
kende wijze mee met de songs 
die de laatste week van het leven 

van Jezus vertellen, gezien door 
de ogen van Judas. 
Bekende nummers als ‘I don’t 
know how to love him’, ‘Gethse-
mane’ en ‘Superstar’ krijgen in 
dit concert een bijzondere di-
mensie, mede door de manier 
waarop Robert Bakker de songs 
met elkaar verbindt met een uit-
leg.
Het concert past natuurlijk prima 
in de week voor Pasen. 
Uitvoering: Zaterdag 27 maart 
om 20.15 uur in de Ichthus-
kerk, Snelliusstraat 40, IJmui-
den. Kaarten kosten 7,50 euro 
per stuk en zijn te bestellen bij 
Arjen Hinloopen, 0255-531379 of  
06-13577984; Maarten Redeker, 
0255-531652 of 06-14816381; 
Matthijs Schelvis, 0255-531392 
of 06-19404691. Behalve in 
IJmuiden wordt het concert ook 
uitgevoerd in Lelystad op zon-
dag 28 maart en in Aalsmeerder-
brug op maandag 5 april (twee-
de paasdag). 
Meer informatie over The Voi-
ce Company op www.robertbak-
ker.nl. 

Klaverjassen voor 
gehandicaptensport
Velsen-Zuid - Op zondag 21 
maart organiseert de stichting 
gehandicaptensport Kennemer-
land een klaverjasmarathon in 
het clubhuis aan de Tolsduiner-
laan. De opbrengst is geheel 
voor de gehandicapte sporters. 
Full Speed zal daar zijn mede-
werking aan verlenen. En ook u 
kunt uw steentje hieraan bijdra-
ge door gezellig op deze zondag 
te komen klaverjassen. Er zullen 

zes potjes worden gespeeld, drie 
voor de middag en drie na de 
middag. Voor de lunch wordt ge-
zorgd. Aan het eind van de dag 
zal de uitslag bekend gemaakt 
worden. De aanvang is 10.00 
uur en het inschrijfgeld bedraagt 
8,50 euro.
Voor deelname kan men zich op-
geven via Sonja Verdoes, tele-
foonnummer 0255–523592 of Lia 
Boot, 0255–510085

BK sponsort team 
Milieudienst IJmond
Velsen - BK groep uit Velser-
broek en Milieudienst IJmond 
beklimmen de Alpe d’huez in 
strijd tegen kanker.
Onder het motto ‘opgeven is 
geen optie’ beklimt een wieler-
team van Milieudienst IJmond 
samen met 3000 andere renners 
de Alpe d’huez met als doel geld 
in te zamelen voor de Kanker-
stichting. BK fietst van harte met 
hen mee in de vorm van shirt-
sponsoring. Een medewerker van 
BK informeerde zijn directie over 
dit sympathieke initiatief en kon 

namens hen een mooi sponsor-
bedrag toezeggen aan team Mi-
lieudienst IJmond. Een extra mo-
tivatie om deze sportieve presta-
tie te steunen, is het feit dat het 
sponsorbedrag volledig ten goe-
de komt aan een specifiek pro-
ject van de Kankerstichting. 
Op 3 juni zullen de mannen van 
team MDIJ proberen in één dag 
zes keer de Alpe d’huez te be-
klimmen.
Hun verrichtingen zijn volgen op 
www.steunmijbergop.nl of www.
opgevenisgeenoptie.nl. 

Jurassic Polderland in 
het Pieter Vermeulen
Driehuis - Tot en met zondag 22 
augustus is in het Pieter Vermeu-
len Museum de nieuwe tentoon-
stelling ‘Jurassic Polderland’ te 
zien en te beleven. In deze pro-
ductie staan de Nederlandse 
reptielen en amfibieën centraal. 
‘Jurassic Polderland’ werpt een 
licht op het opmerkelijke leven 
van deze koudbloedige en ei-
genzinnige landgenoten. De ten-
toonstelling is geschikt voor ie-
dereen vanaf 8 jaar maar ook 
voor kleinere kinderen is er ge-
noeg te beleven in de vorm van 
aangepaste spellen. 
De naam ‘Jurassic Polderland’  
is natuurlijk een verwijzing naar 
Steven Spielbergs film ‘Juras-
sic Park’ over dinosauriërs. In de 
tentoonstelling blijkt dat de Ne-
derlandse ‘dino’s’ weliswaar klein 
zijn, maar wel een spectaculair 
leven leiden. Wat te denken van 
bijvoorbeeld het heftige liefdes-
leven van menig reptiel en amfi-
bie? Of van de onovertroffen ac-
teerprestaties van de ringslang? 
Met cartoons en prachtige foto’s 

worden de geheimen ontsluierd 
van onze hagedissen, slangen, 
salamanders, kikkers en padden. 
Zo weten bijvoorbeeld maar wei-
nig mensen dat padden prachti-
ge ogen hebben. 
Een reusachtig projectiescherm 
toont ons deze juweeltjes van 
optiek. Na Jurassic Polderland 
zal de uitspraak ‘Schat, wat heb 
je een mooie paddenogen!’ als 
een compliment worden opge-
vat. Veel over het opmerkelijke 
leven van reptielen en amfibie-
en kan de bezoeker leren door 
mee te doen aan spellen en op-
drachten. Zo kan ontdekt wor-
den hoe de slijmerige plaktong 
van de kikker precies werkt, of 
met welke geuren het manne-
tje van de watersalamander een 
vrouwtje lokt.
Om er voor te zorgen niemand 
iets in de tentoonstelling mist, 
krijgen de bezoekers bij aanvang 
een speurtocht mee waarbij alle 
onderdelen aan bod komen. Zie 
ook www.pieter-vermeulen-mu-
seum.nl.

Bloeddonors gezocht
IJmuiden - Sanquin Bloedbank 
organiseert woensdag 24 maart 
een afnamesessie van 17.00 tot 
20.30 uur in de Ichthusburcht 
aan de Fahrenheitstraat 37. 
Sanquin roept donors op om 
bloed te geven. Nieuwe donors 
heten zij van harte welkom. 

Een overzicht van de afnamelo-
caties is te zien op www.sanquin.
nl/donor.
Voor meer informatie op de gra-
tis donorinformatielijn: 0800-
3666736. Mensen die bloed wil-
len doneren kunnen zich aan-
melden via www.ikgeefbloed.nl. 

IJmuiden - De ultieme Stones-
coverband van Nederland komt 
zondagmiddag 21 maart om 
16.30 uur naar het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257, om tijdens het 
stage café de Stonesfans en ie-
dere andere muziekfanaat te ho-
ren waarom Crackin’ Up niet zo-
maar is verkozen tot de ultie-

me Stones-coverband. Het con-
cert van vanmiddag wordt opge-
nomen voor een live cd. De op-
name techniek is in handen van 
Paul Maas. Crackin’ Up bestaat 
uit: Aart van Heusden, Cees Eb-
binge, Eerco Mooibroek, Michel 
Dubelaar, Peter Dekker en Brand 
Kruithof. 

Crackin’ Up tijdens 
stage café in WT

IJmuiden - In  het Hobbyhuis 
van A tot Z aan Kromhoutstraat 
50a, IJmuiden kan men terecht 
voor allerlei activiteiten,  zo-
als op maandag-, dinsdag- en 
woensdagmiddag houtbewer-
king. Kosten hiervoor zijn 10 eu-
ro per maand. Inlichtingen bij 
Herman Holt, 06-31311053. De 
heer Armand van der Ven kan 
alles vertellen over de compu-
tercursus, (75 euro , 10 lessen), 
06-13842555. Creatief gaat men 
aan de gang met kaarten ma-
ken en scrapbooken, hierover 
kan Carrie Nupoor alles vertel-
len, 06-12650716. Verder kan er 
ook nog gedart worden, gezellig 
pijltjes gooien in klein competi-
tieverband (kosten hiervoor 7.50 
euro per maand). Dit is maar een 
klein gedeelte van de activiteiten 
van het Hobbyhuis, wilt u meer 
weten, of heeft u misschien zelf 
nog een idee voor een activiteit, 
neem gerust contact op met het 
Hobbyhuis of loop eens binnen 
om kennis te maken met de be-
geleiders en deelnemers. Ieder-
een is van harte welkom.

Hobbyhuis

IJmuiden - Zaterdag 20 maart 
is er weer een zangavond in de 
Ichthuskerk aan de Snellius-
straat 40. Er worden prachtige 
liederen uit allerlei bundels ge-
zongen. Jan Schotvanger praat 
de liederen aan elkaar en leidt 
tevens de samenzang. Ary Rij-
ke, de vaste organist voor deze 
avonden, bespeelt het orgel. De 
avond begint om 19.30 uur en de 
kerk is om 19.00 uur open. Ieder-
een is hartelijk welkom.

Om te zingen 
naar de kerk

IJmuiden - Vind je het leuk om 
een palmpaasstok te maken? En 
om het verhaal achter de palm-
paasstok te horen? Zaterdag 27 
maart van 14.30 tot 16.30 uur 
kunnen kinderen in De Bolder, 
het verenigingsgebouw in de 
Bloemstraat 124, een palmpaas-
stok maken met alles er op en er 
aan. Iedereen is van harte uitge-
nodigd. Meer informatie: Nan-
da Tol, telefoon 06-20283550 of 
Harald Münch, telefoon 0255-
515260.

Palmpaasstok 
knutselen

IJmuiden - Personeel van een 
winkel aan de Lange Nieuw-
straat betrapte vorige week dins-
dagmiddag een 22-jarige vrouw 
uit IJmuiden op diefstal van en-
kele artikelen uit de winkel. De 
vrouw is aangehouden en over-
gedragen aan de politie. Ze is 
meegenomen naar het bureau 
en bekende daar de diefstal. Te-
gen haar is proces-verbaal op-
gemaakt.

Winkeldievegge 
aangehouden
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Tentoonstelling Jakup Ferri
Haarlem - Naar aanleiding van 
de Stripdagen Haarlem is er van 
20 maart tot en met 6 juni in De 
Hallen Haarlem een tentoonstel-
ling te zien van de Kosovaar-
se kunstenaar Jakup Ferri. Zijn 
absurdistische tekeningen stel-
len uiteenlopende situaties cen-
traal: ze gaan over alledaagse 
zaken, maar ook over verschrik-

kingen van de oorlog in de Bal-
kan, het cynisme in de kunst-
wereld of herinneringen uit zijn 
jeugd. Naast een muurschilde-
ring die Ferri speciaal voor deze 
tentoonstelling maakte, zijn te-
keningen op papier, op glas en 
in mozaïek te zien. 
Opening: zaterdag 20 maart 2010 
om 16.00 uur.

Jakup Ferri. Zonder titel, 2009. Inkt en kleurpotlood op papier. Courte-
sy de Expeditie, Amsterdam

Matthäus Passion 
door COV Haarlem
Haarlem - De volgend jaar 
100-jarige COV Haarlem voert 
op Goede Vrijdag, 2 april in de 
Haarlemse Philharmonie, bege-
leid door RBO Sinfonia en sa-
men met Heleen Koele (so-
praan), Martine Straesser (alt), 
Falco van Loon (tenor - Evange-
list), Hans Christian Hinz (bas - 
Christus), Martijn Sanders (bas - 
aria’s), Rodrigo del Poso (tenor - 
aria’s), Matthias Havinga (orgel) 
en het Kinderkoor Waterland, de 
Matthäus Passion uit van Johann 
Sebastian Bach. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Harry 
Brasser (zie foto). 
De Christelijke Oratorium Vereni-
ging Haarlem, de COV Haarlem, 
bracht voor het eerst in 1929 de 
Matthäus Passion in Haarlem ten 
gehore. Het concert vond plaats 
in de Haarlemse Concertzaal, het 
latere Concertgebouw en nu de 
Philharmonie, onder leiding van 
George Robert, precies 200 jaar 
na de première in de Thomaskir-
che te Leipzig, toen onder leiding 
van Bach zelf. Daarmee was een 
mooie Haarlemse traditie gebo-
ren. Alleen in 1936 (25-jarig ju-
bileum) en in de oorlogsjaren 
1941-1945 werd het werk niet 

uitgevoerd. 
In de afgelopen 81 jaar stonden 
de Matthäusuitvoeringen en de 
andere concerten van de COV 
Haarlem onder leiding van ach-
tereenvolgens George Robert 
(tot 1966), Piet Kiel jr. (1966 – 
1976) en de huidige dirigent Har-
ry Brasser (1976 – nu). 
Voor meer informatie over het 
koor en het concert: zie www.co-
vhaarlem.nl.

Leer van de Meester
Haarlem - Olaf Goubitz (1934-
2007) is van 1969 tot 1999 werk-
zaam geweest bij de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek (R.O.B.) in Amers-
foort. Hij groeide uit tot één van 
de meest gerespecteerde ex-
perts op het gebied van arche-
ologisch leer. Talloze schoenhis-
torici en leerrestauratoren heeft 
hij de door hem ontwikkelde me-
thode van onderzoek, conserve-
ring en restauratie geleerd.
Ook voor Bureau Archeologie 
van de gemeente Haarlem was 
Goubitz een  gewaardeerd leer-

meester. Tot op de dag van van-
daag worden de leer- vondsten 
hier volgens zijn methodiek be-
handeld. Voor het Archeologisch 
Museum Haarlem genoeg reden 
om het werk van deze gerespec-
teerde ‘leermeester’ middels een 
tentoonstelling te belichten. 

De expositie is te zien van vrijdag 
19 maart tot en met 26 septem-
ber in het Archeologisch Muse-
um, Grote Markt 18k, open van 
woensdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

EHBO-cursus Rode Kruis
Haarlem - De Vereniging Afde-
ling Haarlem en Omstreken van 
Het Nederlandse Rode Kruis ver-
richt op verzoek van organisaties 
en instellingen de EHBO hulp-
verlening bij uiteenlopende eve-
nementen. Zo worden vrijwilli-
gers ingezet tijdens Bloemen-
corso, Bevrijdingspop, Haarlem 
Culinair,  Haarlem Jazz stad, de 
Honkbalweek en tal van andere 
evenementen. 
Uitbreiding van het vrijwilligers-
bestand is noodzakelijk om aan 
de toenemende vraag van EHBO 
assistentie bij evenementen te 
kunnen blijven voldoen. 
Belangstellenden die nog geen 
EHBO diploma hebben kunnen 
deelnemen aan de basiscursus 
die het Haarlemse Rode Kruis 
voornemens is nog dit voorjaar 
te organiseren. 
De basiscursus is alleen be-
stemd voor personen die, na het 
behalen van het EHBO diploma, 
het vrijwilligersbestand komen 
versterken. 
De opleiding bestaat uit 14 les-
avonden van 2,5 uur, die weke-
lijks op een nog nader te bepa-
len dag worden gegeven. Reani-
matie, gebruik van de AED (Au-
tomatische 
Externe Defibrillator) en ver-
bandleer maken onderdeel uit 
van het lesprogramma. De op-
leiding wordt afgesloten met een 
officieel examen. 
Na de opleiding biedt het Haar-
lemse Rode Kruis de EHBO’ers 
herhaling- en verdiepingslessen 
EHBO, reanimatie en AED ge-
bruik. 

De herhalingslessen worden 
aangevuld met thema-bijeen-
komsten over onderwerpen 
waarmee vrijwilligers tijdens 
hulpverleningen mee in aanra-
king kunnen komen. 
De herhalingslessen worden 
eens per twee weken op maan-
dagavond gegeven in het Ver-
enigingsgebouw, Vergierdeweg 
52 te Haarlem. 

Wie belangstelling heeft voor dit 
vrijwilligerswerk of voor een van 
onze andere activiteiten, kan van 
maandag t/m donderdag telefo-
nisch contact opnemen met me-
vrouw I.M.M. Garthoff, telefo-
nisch bereikbaar van maandag 
t/m donderdag tussen 09.00 en 
16.00 uur, tel. 023-5411610. 

Winkeldieven 
aangehouden
Haarlem - Personeel van een 
warenhuis in de Grote Houtstraat 
betrapte vorige week woens-
dagmiddag rond 14.15 uur twee 
mannen op de diefstal van kle-
ding uit de winkel. In samenwer-
king met te hulp gevraagde po-
litiemensen zijn de verdachten 
aangehouden. Het bleken twee 
Polen van 26 en 31 jaar. De man-
nen zijn meegenomen naar het 
bureau. Daar bleek dat de jong-
ste een poging had gedaan om 
kleding te stelen en de ander 
waarschijnlijk niets had gedaan. 
Tegen de jongste verdachte is 
proces-verbaal opgemaakt.

Drugsverkoop 
aan minderjarige
Haarlem - Op het Stationsplein 
heeft de politie vorige week vrij-
dag om 17.00 uur  drie jongens 
aangehouden, 17 (2x) en 20 jaar 
oud, en afkomstig uit Haarlem. 
Zij worden ervan verdacht be-
trokken te zijn bij drugsverkoop 
aan een minderjarige. Tegen de 
20-jarige jongen is proces-ver-
baal opgemaakt. Hij kocht wiet 
bij een coffeshop aan de Kruis-
straat, en verkocht dit aan de 
twee anderen. Zij worden door-
gestuurd naar bureau Halt voor 
een alternatieve straf.  

Drugs
Haarlem - Surveillerende poli-
tiemensen controleerden vori-
ge week woensdagavond rond 
23.15 uur in de Ternatestraat in 
Haarlem Noord de bestuurder 
van een auto. Het bleek een 28-
jarige Haarlemmer die in het be-
zit bleek van 15 wikkel cocaïne. 
Verder had de man een grote 
hamer naast zich op de stoel lig-
gen. Hiervan wordt aangenomen 
dat het als gelegenheidswapen 
kan dienen. De cocaïne en de 
hamer zijn in beslag genomen 
en de man is aangehouden. 

Winkeldievegge 
aangehouden
Haarlem - Personeel van een 
supermarkt aan de Eksterlaan 
betrapte zondagmiddag rond 
16.15 een 49-jarige vrouw uit 
Haarlem op de diefstal van en-
kele artikelen uit de winkel. De 
vrouw is aangehouden en over-
gedragen aan de politie. Ze is 
meegenomen naar het bureau. 
Daar bekende ze de diefstal en 
is proces-verbaal opgemaakt.

Inbreker 
aangehouden
Haarlem - Maandagnacht werd 
rond 02.00 uur een inbraakalarm 
gemeld van een kantoorpand in 
de Zijlstraat. Agenten zagen een 
man wegrennen en hebben hem 
direct aangehouden. Hij bleek 
een 22-jarige Amsterdammer. 
De man is ingesloten. De politie 
onderzoekt of de man de inbraak 
heeft gepleegd en of hij wellicht 
meerdere inbraken in Haarlem 
heeft gepleegd.

Zomipo
Haarlem - Op zondag 28 maart 
treedt de zanggroep ‘To the 
Point’ op in het Steunpunt voor 
Ouderen aan de Van Oosten de 
Bruynstraat 60.. Zij brengen een 
middag met mooie popsongs en 
gospels. Kaartjes zijn vanaf nu te 
koop in het Steunpunt of op de 
dag zelf aan de zaal. Toegangs-
prijs: 3 euro (inclusief koffie/thee 
en een drankje). Aanvang: 14.30 
uur. Informatie: 023-5324261.
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Wisseling van de wacht
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart is een tijd van komen en gaan aange-
broken. Op woensdag 10 maart werd in de raadszaal afscheid genomen van de ver-
trekkende raadsleden. Bijzondere aandacht was er voor Aris Blok (PvdA), die na 16 
jaar de raad verliet. Hij werd als dank voor zijn inzet benoemd tot lid van de Orde van 
Oranje Nassau. Een dag later, 11 maart, werden de nieuwe gemeenteraadsleden offi-
cieel geïnstalleerd. (foto’s Reinder Weidijk)

Afscheid van de oude gemeenteraadsleden, woensdag 10 maart

Installatie nieuwe gemeenteraadsleden, donderdag 11 maart

Een lintje voor Aris Blok, woensdag 10 maart

Velsen deelnemer NL DOET
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 
zijn de NL DOET-dagen: vrijwilligers-
dagen voor heel Nederland. Mensen 
worden opgeroepen om mee te wer-
ken aan één van de meer dan driedui-
zend klussen die er liggen. 

Vanuit het college van B&W van Velsen 
hebben wethouder Annette Baerveldt en 
Ineke Edzes-Altena zich aangemeld om 
zaterdag 20 maart te helpen in tante’s Eef 
speeltuin in Santpoort-Noord. Samen met 
andere vrijwilligers maken ze vanaf 10 
uur de speeltuin zomerklaar voor de ve-
le jeugdige gebruikers. Er liggen tal van 
klussen, zoals bladeren harken en een 
muurtje metselen bij de heuvel. Om circa 

13.00 uur hopen alle vrijwilligers naar een 
mooi opgeruimde speeltuin te kunnen kij-
ken, waar de kinderen weer naar harten-
lust van kunnen genieten.

Inspraakperiode twee weken verlengd
Woonzorgcomplex Roos en 
Beeklaan Santpoort-Noord
Op de locatie van de voormalige 
IJmond-MTS wordt een plan gemaakt 
voor een woonzorgcomplex voor se-
nioren. Het college heeft hiertoe een 
startdocument opgesteld en dit vrijge-
geven voor inspraak. De inspraakpro-
cedure begon op 5 februari en zou zes 
weken duren, tot en met 19 maart.

Op 1 maart vond een informatiebijeen-
komst plaats waar het startdocument en 
een mogelijke uitwerking werden gepre-
senteerd. Tijdens deze druk bezochte bij-
eenkomst bleek dat een afbeelding uit het 
startdocument anders werd geïnterpre-
teerd dan bedoeld. De afbeelding toonde 
een groen vlak met een aantal rode ba-
nen erin. De aanwezigen vatten dit op als 
een ‘groen terrein met enkele stroken be-
bouwing’. De rode blokken geven echter 
aan hoe in hoofdlijnen ingespeeld wordt 
op het karakter van de omgeving. Tussen 
de rode blokken is dan ook wel bebou-
wing mogelijk.

Hoewel de getoonde mogelijke uitwer-
king overeenkomt met de uitgangspunten 
in het startdocument, heeft de gemeente 

begrip voor de ontstane verwarring. Om 
de omwonenden de gelegenheid te bie-
den alsnog te reageren, is de inspraak-
periode van het startdocument met twee 
weken verlengd tot en met vrijdag 2 april 
2010.

Het startdocument ligt ter inzage bij de 
receptie in het stadhuis, de bibliotheek 
in IJmuiden en Velserbroek en Dorpshuis 
Het Terras gedurende gebruikelijke ope-
ningstijden. Het is in te zien en te down-
loaden via de website van de gemeente 
Velsen, www.velsen.nl.

Inspraakreacties kunnen schriftelijk wor-
den ingediend gedurende de hierbo-
ven aangegeven periode. Stuur uw re-
acties onder vermelding van het onder-
werp ‘Roos en Beeklaan’ aan het Colle-
ge van Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden.

Met vragen kunt u contact zoeken met de 
afdeling Ruimte, Ontwikkeling en Econo-
mische Zaken (ROE), via telefoonnummer 
0255-567200.
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Oproep voor meisjes van twaalf jaar
In april start inenting
tegen baarmoederhalskanker
GGD Kennemerland start in april met 
de vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker. In maart krijgen alle meisjes 
die in 2009 twaalf jaar zijn geworden 
hiervoor een uitnodiging. Ook meis-
jes die in 2009 zijn uitgenodigd, maar 
de drie prikken niet of niet allemaal 
hebben gehaald, worden opgeroe-
pen.

Alle meisjes die in aanmerking komen 
voor de vaccinatie en hun ouders krijgen 
in maart informatie toegestuurd. In een 
brief en een mini-magazine van het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) staat informatie over de prikken. 
Enkele weken daarna krijgen ze een uit-
nodiging van de GGD, waarin staat waar 
en wanneer ze de drie prik kunnen halen. 

Dit oproepschema staat ook op de web-
site www.ggdkennemerland.nl.

Baarmoederhalskanker is een ernstige 
ziekte, die in Nederland elk jaar onge-
veer 600 vrouwen treft. De inenting be-
schermt meisjes voor meerdere jaren te-
gen de meest voorkomende soorten. Op 
latere leeftijd bestaat de controle uit een 
uitstrijkje. Vrouwen tussen 30 en 60 jaar 
krijgen daar elke vijf jaar een uitnodiging 
voor van hun huisarts.

Op www.prikenbescherm.nl staan vragen 
en antwoorden over de vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker. Iedere woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er 
de mogelijkheid te chatten met een me-
dewerker van het RIVM.

Voor inhoudelijke vragen staat het lan-
delijk informatienummer open: 0800-
3018051 (gratis). 

Voor vragen over prikdagen, locaties 
en tijden kan gebeld worden naar GGD 
Kennemerland op telefoonnummer 023-
7891757 op werkdagen van 9.00 uur tot 
12.00 uur.

Schaatsdiploma uitgereikt
aan 7- tot en met 13-jarigen
Wethouder van sport Annette Baerveldt temidden van elf kinderen die op zaterdag 13 
maart op de ijsbaan van Haarlem hun jeugdschaatsdiploma hebben gehaald. Links op 
de foto staat Tini Looyaard, de organisator van het jeugdschaatsen. Rechts staat Ro-
nald Lindhout, de voorzitter van Schaatsvereniging Velsen. In totaal hebben 98 kinde-
ren 22 keer op zaterdag geoefend voor het diploma. (foto: Reinder Weidijk)

Behoeftepeiling onder Velsenaren
Sporten met een beperking
Kunnen Velsenaren met een be-
perking de sport van hun keuze in 
deze regio beoefenen? Zijn zij geïn-
teresseerd in sport en zo ja, in wel-
ke sport dan? 

De gemeente en het Gehandicapten Be-
raad Velsen (GBV) willen graag weten 
of het aanbod in Velsen aansluit op de 
vraag. Er is een vragenlijst gemaakt, die 
te vinden is op de website van het GBV: 
www.gehandicaptenberaadvelsen.nl. De 
vragenlijst is ook anoniem in te vullen. 

In de nieuwsbrief van het GBV wordt 
aandacht aan de enquête besteed. Voor 
meer informatie is het GBV te bellen op 
0255–548548.

Feestdagen in april en mei
Stadhuis aantal dagen dicht
In april en mei zijn er meerdere feestdagen, zowel religieuze als nationale. Het stad-
huis is in deze maanden een aantal dagen gesloten. Hieronder een overzicht.

Proef met weekmarkt in Velsen-Noord
Inloopavond over markt
op Wijkerstraatweg
Drie maanden lang een weekmarkt in 
Velsen-Noord. Bij wijze van proef gaat 
de gemeente Velsen dat organiseren. 
Op dinsdag 30 maart is de informatie-
avond voor bewoners en winkeliers 
van de Wijkerstraatweg.

Een gezellige weekmarkt – dat is goed 
voor de sociale contacten en voor de leef-
baarheid van Velsen-Noord. De gemeen-
te Velsen hoopt dit te bereiken door een 
proef te doen met een weekmarkt aan de 
Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.

Bewoners en winkeliers die behoefte 
hebben aan informatie over de aanpak 
van de weekmarkt zijn van harte welkom 
op dinsdagavond 30 maart a.s. Zij kunnen 
tussen 19.30 en 20.30 uur terecht in bras-
serie ‘Alles met liefde’, Wijkerstraat 197 in 
Velsen-Noord.

De proef begint op dinsdag 13 april en 
duurt drie maanden. De kleine week-
markt is tussen 11.00 en 17.00 uur. Na de-
ze periode wordt geëvalueerd of de week-
markt wordt voortgezet.

In april is het stadhuis dicht op: 

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Zondag 4 april 1e Paasdag
Maandag 5 april 2e Paasdag
Vrijdag 30 april Koninginnedag

In mei is het stadhuis dicht op:

Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 14 mei verplichte vrije dag
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag

Sanctie volgt op diverse overtredingen
Sluitingstijd Eetcafé Toedeloe 
vier weken lang beperkt
In Eetcafé Toedeloe aan de Kenne-
merlaan in IJmuiden mogen tussen 
12 maart en 12 april na 24.00 uur 
geen bezoekers meer aanwezig zijn.

Dat heeft burgemeester Weerwind be-
sloten naar aanleiding van herhaalde-
lijke overtredingen in de afgelopen zes 
maanden van de Drank- en Horecawet, 

het zogenaamde Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer en daarmee het met exploi-
tant gesloten horecaconvenant. In het 
eetcafé is onder meer sterke drank ver-
kocht aan minderjarigen en is tussen 
23.00 en 07.00 uur het toegestane ge-
luidniveau overschreden. Ook zijn er in 
die zes maanden twee geweldsinciden-
ten geweest.



M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 18 maart 2010

het evenemententerrein dient een ontheffing artikel 35 
van de Horecawet te worden aangevraagd.
 
Het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 kunt u vinden 
op www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord drank.
Bij de aanvraag dient een kopie van de verklaring 
Sociale hygiëne en een kopie van het identiteitsbewijs 
(geen rijbewijs) te worden overlegd van de drank-
verstrekker(s).
 
Tent
Voor de plaatsing van een tent waar meer dan 
50 personen in (kunnen) verblijven is een gebruiks-
vergunning vereist.
 
Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.velsen.nl, 
bij zoeken gebruiksvergunning invullen.
 
De aanvragen moeten uiterlijk 28 maart a.s. bij de 
gemeente Velsen binnen zijn.
Alleen tijdig en compleet ingevulde aanvragen worden 
in behandeling genomen.
 
VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 
- het gedeelte van de Kanaalstraat te IJmuiden ter 

hoogte van huisnummer 65 t/m 71 af te sluiten voor 
alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trek-
dieren of vee gedurende de bouwwerkzaamheden 
van woningen aan de Oranjestraat, door middel 
van het volgen van de richtlijnen zoals bedoeld in 
publicatie 96b van het CROW (het nationale kennis-
platform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en 
openbare ruimte).

 
Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 

VERKOOPPUNTEN TIJDENS SAIL-IN 
PARADE
 
Op 19 augustus is de Sail -In Parade. Om de bezoekers 
van eten en drinken te kunnen voorzien, is er een 
aantal verkooppunten aangewezen. De huurprijs is 
vastgesteld op € 300,-- per locatie. Verder komen daar 
de kosten voor de vergunningaanvraag (€ 26,15) nog bij. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een 
brief te sturen naar Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
t.a.v.het ondernemersloket. Toewijzing vindt plaats op 
basis van binnenkomst.
 
VERGUNNINGAANVRAGEN 
KONINGINNEDAG 2010
 
Evenement:
Ondernemers, verenigingen en particulieren die op 
Koninginnedag een evenement willen organiseren of 
versterkte muziek ten gehore willen laten brengen 
dienen hiervoor een vergunning aan te vragen. 
 
Het aanvraagformulier voor de evenementen-
vergunning kunt u vinden op de website van de 
gemeente www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord 
evenementen.
 
Voor de verstrekking van zwakalcoholische dranken op 

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

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

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 

cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid
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besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
 
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kunt u inzien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar 
zij in de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij 
daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.
 
Het betreft de volgende personen:

       
Al Gazzali, S.  Geb. 05-10-1985 
Ndombaxi, J.J.  Geb. 02-02-1975
Baffoe, D.  Geb. 18-06-1988 
Neave, O.P.  Geb. 18-05-1982
Beekhuizen, R.J.J.  Geb. 07-11-1985 
Nguyen Minh, J.  Geb. 16-10-1980
Biddiscombe, R.  Geb. 16-11-1987 
Prins, M.  Geb. 28-01-1978
Bos, K.  Geb. 20-01-1975 
Rhadi, M.  Geb. 14-01-1968
Bzdurski, T.  Geb. 14-05-1983 
Sardo Pereira, I.M.  Geb. 22-09-1979
Cismaan, I.  Geb. 01-01-1965 
Semigonwa, P.F.  Geb. 01-12-1981
Darsouze, A.M.  Geb. 15-04-1983 
Schoor van, J.M.  Geb. 15-05-1979
Falkingham, J.F.  Geb. 28-05-1942 
Smit, M.W.  Geb. 29-05-1967
Gelderblom, M.  Geb. 23-06-1983 
Stam, M.D.  Geb. 08-12-1982
Groneick, S.  Geb. 30-09-1984 
Stuebs, K.G.  Geb. 15-03-1972
Güzel, E.  Geb. 20-12-1970 
thuma, G.H.   Geb. 25-10-1957
Hadzhiev, B.M.  Geb. 10-12-1989 
Turay, S.   Geb. 06-01-1981
Hadzhiev, P.M.  Geb. 05-05-1987 
Veldhuis, N.   Geb. 21-01-1989
Hansen, K.B.  Geb. 30-09-1928 
Vries de, E.J.  Geb. 20-02-1964
Kaden, B.C.P.  Geb. 20-10-1973 
Wals, A.   Geb. 29-09-1962
Kerkhoff, K.   Geb. 26-04-1987  
Widz, K.E.  Geb. 28-12-1987
Kramer, S.   Geb. 18-09-1984  
Wimmler, R.  Geb. 08-09-1979
Leeuwen van, A.L.S.   Geb. 19-10-1982 
Wijkhuizen, J.  Geb. 03-04-1953
Miln, S.A.  Geb. 30-01-1958 
Wypych, G.M.  Geb. 01-06-1982
Molen van der, R.  Geb. 29-06-1982 
Yordanov, H.  Geb. 13-05-1966
Moretti Lastra, M.   Geb. 27-12-1986 
Zwart, P.A.  Geb. 27-05-1975
 
       
Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieks-
dienstverlening, afdeling Burgerzaken, telefoon 
(0255) 56 73 40.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische 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.
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer aantal en soort   
Willem de Zwijgerlaan 2 6 bomen  
Orionweg ong. 3 duindoorns en 2 abelen  
(bomen nabij busremise mogen worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormen voor de openbare veiligheid)
Schaepmanlaan ong. 3 coniferen 
Orionweg ong. 1 wilg  
(boom voor huisnummer 188 mag worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormt voor de openbare veiligheid)
Kerkerinklaan 6 1 den  
Duinweg of Duivelslaan 26 8 bomen 
Kanaalstraat ong. 1 kastanjeboom 
(boom tussen de Brulboei en appartementen mag 
worden gekapt vanwege de geplande herinrichting van 
de tuin)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 
16 maart 2010.

Per abuis zijn onderstaande kapvergunningen niet gepubliceerd 
op 11 maart 2010.

Bickerlaan ong. 1 eik  
(boom achter huisnummer 11 mag worden gekapt 
omdat deze de verdere uitgroei van de nabij staande 
bomen belemmert)
Bickerlaan ong. 1 eik  
(boom achter huisnummer 38 mag worden gekapt 
omdat deze een gevaar vormt voor de openbare veilig-
heid)
Zwarte Mierenvlak ong. 1 abeel en 1 esdoorn  
(bomen achter huisnummer 68 mogen worden gekapt 
omdat deze de lichtinval in het pand sterk verminderen)
Tolsduinerlaan ong. 1 kastanjeboom 
(boom nabij de bunker in park Schoonenberg mag 
worden gekapt omdat deze is aangetast door honing-
zwam)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 9 maart 
2010.

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

BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-52-2010  Radarstraat 155 te IJmuiden; het veranderen 

en vergroten van de 2e verdieping van 
een woning

BP-53-2010  Koningin Wilhelminakade 215 te 
IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van de 1e verdieping van een woning

BP-54-2010  Hofgeesterweg 14 te Velserbroek; het 
plaatsen van een zeecontainer (tijdelijk)

BP-55-2010  Groeneweg 25 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

BP-56-2010  Burgemeester Rambonnetlaan 2 te 
IJmuiden; het verlengen van bouw-
vergunning BP-305-2007 (het plaatsen 
van een portocabin (tijdelijk))

BP-57-2010  Engelmundusstraat 26 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping van een woning

BP-58-2010  Kotterkade 2 8000 te IJmuiden; 
het legaliseren van een carport

BP-59-2010  Eenhoornstraat 8 te IJmuiden; 
het veranderen van een schoolgebouw

BP-60-2010  Corantijnstraat 26 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-61-2010  Oude Pontweg 187 te Velsen-Zuid; 
het plaatsen van een woonwagen

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-48-2010  Gurvenlaan 7 te IJmuiden; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel)
BL-49-2010  Kerkenmaaijerskamp 12 te Velserbroek; 

het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en 
achtergevel)

BL-50-2010  Hoofdstraat 26 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
garage/berging

BL-51-2010  Hoofdstraat 26 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker

BL-52-2010  Koningin Wilhelminakade 219 te 
IJmuiden; het veranderen van de 
indeling 3e verdieping incl. 3 nieuwe 
dakramen

BL-53-2010  Duin- en Kruidbergerweg 60 te 
Santpoort-Noord; het vernieuwen van 
een natuursteen trap, goot en schilder-
werk

BL-54-2010  Schulpweg 33B te Velsen-Noord; 
het vernieuwen van kozijnen (achter- en 
zijgevel)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse onthef-
fing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-18-2010   De Papemuslaan 1 te IJmuiden; het 

oprichten van een praktijkruimte en een 
berging

BP-204-2009  's Gravenlust 35 te Velsen-Zuid; het 
oprichten van een berging

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 19 maart t/m 29 april 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden.



Informatieavond
over alcohol en drugs 
Velserbroek - Op dinsdag 30 
maart van 19.30 tot 21.30 uur 
wordt door Ouder en kindcen-
trum MamaMia en Brijder Ver-
slavingszorg  een ouderavond 
georganiseerd in basisschool 
De Hoeksteen, Weid 24. Op deze 
avond spreekt Marion Kooij.  Zij 
is preventiemedewerker bij de 
Brijder en werkt vooral met jon-
geren bij wie het gebruik net wat 
uit de hand loopt en met hun ou-
ders.  Ze heeft jarenlange erva-
ring in de verslavingszorg. 
U denkt misschien als ouder ‘mijn 
kind doet dat niet’. Toch blijkt in 
de praktijk dat vele nog jonge 
kinderen al snel geconfronteerd 
worden met alcohol en/of drugs 
en vele van hen gaan het expe-
riment aan. 
Met het verstrekken van infor-
matie kun je niet vroeg genoeg 
beginnen. Het is beter om dat te 

doen op het moment dat er nog 
niets aan de hand is 
Op welke manier kunt u zich als 
ouders het beste opstellen te-
genover het middelengebruik? 
Moet u het gebruik oogluikend 
toestaan of moet u het verbie-
den?
Deze en andere vragen komen 
op de avond aan bod. De avond 
wordt gegeven op interactieve 
manier. Ook zult u de verschil-
lende drugs kunnen zien. 
De Brijder probeert een even-
wichtige boodschap mee te ge-
ven. Daarbij verplaatsen wij ons 
zowel in de situatie van de ou-
ders als van de jongeren.
Op het einde van de ouderavond 
krijgt u nog wat foldermateriaal 
van ons mee, zodat u het een en 
ander op een rustig moment nog 
even kunt doornemen. Meer we-
ten? Bel 023-5388830.

Ledenvergadering 
Harddraverijvereniging
Santpoort - Zaterdag 27 maart 
organiseert de Harddraverij Ver-
eniging Santpoort & Omstreken 
haar Algemene Ledenvergade-
ring in Muziekcentrum Soli. In 
de vergadering zal onder ande-
re worden teruggekeken op het 
gigantische jubileumjaar 2009, 
waarin de 250ste Kortebaan 
werd gevierd. Zo zal er een ver-
korte uitvoering worden getoond 
van de film die door Frits Hee-
remans en Hugo Dekker is ge-
maakt. Leden kunnen op deze 
avond als eerste intekenen op de 
DVD die binnenkort zijn primeur 
beleeft.
Verder zal het bestuur vooruit 
kijken naar het Dorpsfeest 2010, 
waarin tevens een toelichting 

wordt gegeven op de redenen 
waarom de Harddraverij het stuk 
grond tegenover hotel de Wey-
man (inmiddels omgedoopt tot 
in ‘Weyman Weide’ gaat pach-
ten.
Naast andere bestuurlijke zaken 
zal er weer volop gelegenheid 
zijn om ontspannen te kienen om 
mooie prijzen. DJ Maurits zal de 
avond vervolgens sfeervol afslui-
ten. De ledenvergadering begint 
om 20.30 uur (zaal open 20.00 
uur). De stukken voor de verga-
dering zijn vanaf as maandag op 
te halen bij het secretariaat van 
de vereniging aan de Bloemen-
daalsestraatweg 127 of bij Inter-
toys de Ballon in de Hoofdstraat.
Meer informatie: 023-5377171.

Jaarvergadering 
Dorpsraad Driehuis
Driehuis - Stichting Dorps-
raad Driehuis houdt op woens-
dag 31 maart haar jaarvergade-
ring. Dit jaar wordt de vergade-
ring om 20.00 uur gehouden het 
dorpshuis De Driehoek, Driehui-
zerkerkweg 34a. 
De agenda zal één week voor-
afgaande aan de vergadering 
in de dorpskrant worden gepu-
bliceerd. Deze agenda, evenals 

het verslag van de vorige jaar-
vergadering, staat op www.ons-
3huis.nl.
Er zijn dit jaar geen statutair af-
tredende bestuursleden en ook 
hebben alle negen bestuursle-
den aangegeven door te willen 
gaan, zodat er geen bestuursver-
kiezing op de agenda staat.
De dorpsraad hoopt op een gro-
te opkomst.

Velserbroek - Woensdag 31 
maart van 14.00 uur tot 16.00 
uur organiseert de Zonnebloem 
afdeling Velserbroek in samen-
werking met de bredeschool 
De Hoeksteen een spellenmid-
dag. Een bredeschool is een sa-
menwerkend netwerk van on-
derwijs en andere voorzienin-
gen die zich inzetten voor activi-
teiten voor mensen in de buurt/
wijk. Deze middag is voor oude-
ren en jong en oud gehandicap-
ten. Er worden spellen gedaan 
als Sjoelen, rummikub en kaar-
ten. Deze middag wordt gehou-
den in de school De Hoeksteen 
aan De Weid 24. De entree is 
gratis en koffie/thee kost 0,50. 
Aanmelden kan via 023-5377761 
of 023-5388161.

Spellenmiddag
Zonnebloem

Romantische ballet-
klassieker ‘Giselle’
Velsen - Nog altijd is het sprook-
jesachtige ballet ‘Giselle’ van 
Marius Petipa en Lev Ivanov ra-
zend populair onder de liefheb-
bers van het romantisch-klas-
sieke ballet. Het publiek van de 
Stadsschouwburg Velsen kan 
zich op zondag 28 maart (14.30 
uur) laten betoveren door de fa-
buleuze choreografieën, meesle-
pende muziek en de balletkun-
sten van stersolisten van het Ma-
riinski Ballet.
‘Giselle’ wordt als een echt ro-
mantisch meesterwerk be-
schouwd. Een jaar na de we-
reldpremière in Parijs beleefde 
‘Giselle’ in 1842 de première in 
Sint-Petersburg. Het wordt nu 

uitgevoerd door het gelijknami-
ge gezelschap uit deze stad, de 
stad die de bakermat is van het 
klassiek-romantische ballet.
‘Giselle’ is het verhaal van de ge-
lijknamige hoofdpersoon: een 
onschuldig en verlegen boeren-
meisje dat zich het hof laat ma-
ken door een boerenzoon, die 
in werkelijkheid de verraderlijke 
rokkenjager hertog Albrecht is. 
Haar liefde voor hem wordt haar 
fataal, maar over het graf heen 
vergeeft zij hem...
Prijs: 41,75 euro, met CJP 3 eu-
ro korting inclusief pauzedrank-
je en garderobe. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl of bel 
0255-515789.

Velsen - Lenette van Dongen 
heeft haar kelder opgeruimd. 
Zoals iedereen van tijd tot tijd 
iets opruimt; een kelder, een 
garage, een kast. In de kelder 
vond Lenette een paar dingen 
die ze geweldig leuk vond om 
mee te nemen naar haar show 
op donderdag 25 maart (aan-
vang 20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen. Een grote 
bal, een dwarsfluit, een oude 
gettoblaster, een CD van Adèle 
Bloemendaal, een oude pop in 
een doos met wat poppenspul-
letjes. Maar ook een herinne-
ring aan een les in de Griekse 
mythologie en dan vooral aan 
het verhaal van Nikè, de go-
din van de overwinning. Naar 
aanleiding van haar kelder-
vondsten vertelt en associeert 
Lenette een avond lang over 
zichzelf. Prijs: 23,75 euro, met 
CJP 3,- korting (inclusief pau-
zedrankje en garderobe). Zie 
ook www.stadsschouwburg-
velsen.nl of bel 0255-515789.

Van Dongen 
terug in Velsen

M E D E D E L I N G E N
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BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B2-10-2009  Biezenweg 76 te Santpoort-Noord; het op-

richten van een loods t.b.v. hoveniersbedrijf
B2-1-2010  Melklaan 35A te Velsen-Noord; 

het veranderen van een kantoorpand
BL-27-2010  Harddraverslaan 22 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-30-2010  Zeeweg 221 te IJmuiden; het oprichten 
van een berging

BP-217-2009  Broekerdreef 120 te Velserbroek; het op-
richten van een stallingsruimte voor auto's

BP-222-2009  Zuidersluisweg 1 te IJmuiden; het plaatsen
van een ureumtank in container

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:

BL-228-2009  Vleetstraat 29 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een 
uitbouw

BP-224-2009  Kerkweg 55 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


