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De lente komt met kleur
Velserbroek - De lente komt 
met rasse schreden en vervult 
de lucht met geur en kleur. We 
gaan weer graag naar buiten en 
snuiven de frisse lucht op. In de 
nog grauwe tuinen, plantsoenen 
rn parken begint de kleur uit de 
aarde te groeien. In Velsen zien 
we volop narcissen, zoals hier in 
hartje Velserbroek. En wat wor-
den we vrolijk van al die kleuren.
Waar we ook veel kleur zien is 

in de modezaken in onze regio. 
Kleur mag weer. Rood, hard-
groen en felblauw, het kan alle-
maal voor wie durft. Deze week 
vindt u in onze modespecial dan 
ook pagina’s vol kleur en mooie 
aanbiedingen van vele winkels 
in de regio. En wie zichzelf hult 
in een vrolijk kleurtje verspreidt 
zelf ook dat lentegevoel. Heer-
lijk! (Karin Dekkers, foto: Rein-
der Weidijk)

Inloophuis Kennemerland 
gaat dit voorjaar open 
santpoort-noord - Na een in-
grijpende verbouwing en vele 
helpende handen wordt Inloop-
huis Kennemerland op maandag 
3 april geopend. Aan Wulverder-
laan 51 is iedereen die in zijn of 
haar leven, op welke manier dan 
ook, met kanker te maken heeft 
(gehad) van harte welkom.
Voorlopig zijn de deuren ge-
opend op dinsdag van 09.30 
tot 16.30 uur en op donderdag- 
en vrijdagochtend van 09.30 tot 
12.30 uur. Men kan elkaar gaan 
ontmoeten aan de keukentafel, 
waar door de gastvrouw of gast-
heer een (gratis) kopje koffie of 
thee wordt geschonken. 
Kennis en ervaring kan wor-
den uitgewisseld. Er is een luis-
terend oor. Maar ook even niet 
over kanker praten is mogelijk. 
Het Inloophuis is een plek voor 
ontspanning en om op verhaal 

te  komen. Inloophuis Kenne-
merland zal naar behoefte activi-
teiten aanbieden. Gestart wordt 
met yogalessen. En in het open 
atelier gaan activiteiten plaats-
vinden. Elke tweede en vier-
de vrijdag van de maand wordt 
er gezongen onder begeleiding 
van een dirigente en stemcoach 
met het koor Zingen voor je Le-
ven. Dit is een initiatief van Kan-
ker in Beeld. Voor dit soort acti-
viteiten wordt een bijdrage van 5 
euro gevraagd.
Nieuwsgierig geworden? Op 1 
april, en dat is geen grap, is het 
mogelijk om tussen 10.30 en 
15.00 uur alvast rond te kijken. 
De officiële opening gaat op een 
later tijdstip plaatsvinden. Zie 
ook www.inloophuiskennemer-
land.nl. Inloophuis Kennemer-
land is een particulier initiatief, 
gedragen door vrijwilligers.

T. 023 - 512 18 00
www.brasseriedenk.nl
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Tijd voor DenK 
in de Tuin!

Rabobank Velsen 
en Omstreken en 
BK Groep geven 
samen vorm aan 
huisvestingsplan.

Zie bericht elders in deze krant.

Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
Tel.: 0255 - 515 726

Bosch wasauTomaTen
DuiTse serie 
1400 Toeren e 399,-
FlaTscreens 
samsung Tv’s v.a. e 399,-
KoelKasTen  v.a. e 199,-

Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20

1972 AT  IJmuiden
Tel: 0255-510543

IJmuiden@multimate.nl
www.multimate.nl

20% korting!
Zie advertentie elders in deze krant

1.-violen*
Meer dan 25 kleuren. 
Groot- of kleinbloemig. 
Per draagtray à 10 stuks

*aanbieding geldt t/m 25 maart

Beverwijk

praxis beverwijk mega & tuin
Spoorsingel 7, Beverwijk
praxis velserbroek 
Meubelmakerstraat 7, Velserbroek

Veranda’s
www.kumarokozijnen.nl

Tel. 0255-512109

K O Z I J N E N

zondag 25 maart
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Stormvogels tegen ZAP

 

Erick E

Tettero
Sick Individuals

MC Haits

Rob Boskamp vs.
Good Old Dave

CHAMPAGNE &
COCKTAIL LOUNGE

LUXE FINGERFOOD
FREE PARKING TAXI SERVICE

SNOWPLANET VELSEN-ZUID

Zaterdag 21 april, 22:00 - 04:00 uur
Tickets € 18,50 (deur € 25,00)

Minimum leeftijd 21 jaar

IN2DANCEIN2DANCE
FOR THE LOVE OF HOUSE

ZATERDAG 21 APRIL VAN 22.00 TOT 04.00 UUR
TICKETS € 18,50 (DEUR € 25,-)

MEER INFO: WWW.FACEBOOK.COM/INTODANCE

SNOWPLANET VELSEN-ZUID

ZATERDAG 21 APRIL
TICKETS € 18,50

VOLG ONS OP FACEBOOK

Kom lenteshoppen! 
Vrijdag koopavond  
en zondag open van  
12.00 tot 17.00 uur.

Groenrijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek
023 5376190 • www.groenrijk.nl

Marktplein 17, 
IJmuiden
tel. 0255-515668
www.risjuwelier.nl

In de nacht 
van zaterdag 
op zondag 
gaat de 
klok een 
uur voorruit
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COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VElsErbroEk, 
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanT-
poorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 
Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
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 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00 
uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek Ledeboer, Ken-
nemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
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. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Tuincentrum Groenrijk 
Velserbroek is aanwinst
Velserbroek - Het openings-
weekeinde van het tuincentrum 
Groenrijk Velserbroek is een 
groot succes geworden. Vrijdag-
ochtend gingen de deuren aan 
de Rijksweg open voor het pu-
bliek dat het hele weekeinde 
massaal kwam opdagen om het 
nieuwe tuincentrum te bewon-
deren.
Maar de mensen kwamen niet 
alleen om te bewonderen. Dui-
zenden plantjes, bomen, woon-
accessoires en tuinmeube-
len gingen mee naar huis. Me-
de vanwege het mooie weer 
en het seizoen zijn veel men-
sen nu bezig met het opfleuren 
van hun tuin en huiskamer. Op 
de toch ruime parkeerplaats was 

het soms zoeken naar een plekje 
en ook bij de kassa was het erg 
druk. Dat drukte de pret echter 
niet want met de mooie en lek-
kere aanbiedingen die Groenrijk 
de vele klanten wist te bieden, 
gingen zij toch allemaal erg te-
vreden naar huis.
De algemene indruk van het 
nieuwe tuincentrum is zeer po-
sitief. Iedereen was zeer te spre-
ken over het enorme aanbod op 
het gebied van planten, interieur 
en tuinaankleding. Na de verhui-
zing van de Biezenweg naar de 
Rijksweg is Groenrijk groter en 
nog mooier geworden. Een ech-
te aanwinst dus voor alle liefheb-
bers van groen in de ruime regio. 
(foto: E.S. Berk)

Zondag Paranormale 
beurs in IJmuiden
IJmuiden - Zondag 25 maart 
zal er een paranormale beurs 
plaatsvinden in Zalencentrum 
Velserduin aan het Velserduin-
plein in IJmuiden. 
Deze keer is er voor een iets gro-
ter aantal deelnemers gekozen 
en zullen er meer, en vooral an-
dere mediums, paragnosten en 
helderzienden bij elkaar te vin-
den zijn en zal er wederom voor 
iedereen een advies of spiritueel 
handvat te vinden zijn in een van 
de consulten. 
Het blijft echter een relatief klei-
ne beurs, waarbij er voor ieder-
een die vragen heeft met be-
trekking tot relatie, gezondheid, 
werk en dergelijke vaak een ver-
helderend inzicht gegeven wor-
den in een van de persoonlijke 
gesprekjes die men kunt voeren 
met deze helderzienden en pa-
ragnosten. Maar natuurlijk ook 
voor mensen die gewoon in-
teresse hebben in deze mate-
rie en ermee willen kennisma-
ken. In een gemoedelijke, ont-
spannen sfeer kan men een con-
sult krijgen waarbij aan de hand 
van een meegebrachte foto of 
ring een vraag beantwoordt kan 
worden, maar ook zonder foto of 
voorwerp kan men deze beurs 
bezoeken. 

Gewoon rondkijken kan natuur-
lijk ook. Zo kunnen er onder an-
dere (meerdere) paragnosten, 
helderzienden, magnetiseurs, ta-
rotkaartleggers, astrologen, hyp-
notherapeuten, auralezers en 
-tekenaars, gidszieners en -te-
kenaars, reikimasters en pende-
laars aanwezig zijn.
Onder andere Paragnost Paul van 
Bree, Iriscopiste Sabine Gorski, 
Paragnoste Dominiga Numan, 
Sjamaan Berend J. Krimp en Pa-
ragnoste Gerda Schoehuys zul-
len op deze beurs de bezoekers 
van dienst zijn met hun paranor-
male adviezen, inzichten en hel-
pende spirituele hand.
Wie niet meteen een consult zou 
willen hebben kan er natuurlijk 
ook terecht voor wierook, helen-
de stenen, olieverdampers, tarot-
kaarten, boedha’s, of andere spi-
rituele artikelen op de beurs in 
de aanwezige spirituele shop. 
De beurs zal plaatsvinden in Za-
lencentrum Velserduin, Velser-
duinplein 3. Van 11.00 tot 17.00 
uur. Entreeprijs: 5 euro per per-
soon, de consulten zijn niet ho-
ger dan 12,50 euro per persoon, 
tenzij anders aangegeven op de 
tafeltjes zelf.
Kinderen onder de 11 jaar zijn 
gratis, mits onder begeleiding.
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crisisbestrijding : werk creëren
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Schoolvoetbal van start
Velsen-Zuid - Maandagmid-
dag 19 maart was het dan weer 
zo ver dat het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi van start ging. 
Om precies vier uur begon-
nen de eerste wedstrijden voor 
de meisjes in poule E. Het weer 
zat niet erg mee want hoewel 
er een waterig zonnetje scheen, 
blies er een steenkoude wind 

over de open voetbalvelden van 
VV IJmuiden aan de Tolsduiner-
laan in Velsen-Zuid. In ieder ge-
val zullen, tot en met 19 april, de 
jongens en meisjes van de diver-
se scholen uit IJmuiden en Vel-
sen felle strijd gaan leveren om 
te proberen uiteindelijk de fina-
le wedstrijden in het TATA Steel 
Stadion te mogen spelen.

Regio - Zondag 25 maart is er 
van 11.30 tot 15.30 uur een grote 
overdekte rommelmarkt in sport-
hal De Zien, aan Zienlaan 4  in 
Uitgeest. Het is een grote markt 
met meer dan 65 kramen. Kra-
men van 4 bij 1.20 meter kunnen 
nog worden gereserveerd voor 
de verkoop van overtollige spul-
len. Er is dus volop aanbod om 
gezellig rond te struinen op zoek 
naar leuke spullen voor huis 
en tuin. Bij de sporthal is ruim-
schoots gratis parkeergelegen-
heid. Een toegangskaartje kost 
1,50 euro, kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis mee naar binnen. 
Meer informatie: telefoonnum-
mer 0251–254067, 0251–240557, 
annekezonn@hotmail.com of 
joke.jurriens@xs4all.nl.

Overdekte 
rommelmarkt

Velserbroek - Zondag 25 maart 
wordt van 9.00 tot 15.00 uur een 
gezellige voorjaarsrommelmarkt 
in het Polderhuis aan het Ves-
tingplein gehouden. Op de ve-
le kramen in de sporthal en in 
de grote zaal zullen weer allerlei 
leuke en interessante spulletjes 
worden aangeboden. Het Pol-
derhuis is te vinden achter het 
winkelcentrum van Velserbroek, 
aan het Vestingplein, waar vol-
doende, gratis, parkeergelegen-
heid is. De toegang bedraagt 2 
euro, voor kinderen die meeko-
men tot en met 6 jaar is de en-
tree gratis. De kantine is de-
ze dag geopend voor een hapje 
of een drankje. Meer informatie: 
023-5374218.

Rommelmarkt 
in Polderhuis

Golfbaan Spaarnwoude
Vrijdag recordpoging 
grootste golfwedstrijd 
Velsen-Zuid - Vrijdag 23 maart 
houdt Golf in Beeld in samen-
werking met Golfbaan Spaarn-
woude een recordpoging voor 
het grootste eendaagse golftoer-
nooi ter wereld. Het huidige re-
cord is sinds 25 juni 2010 in han-
den van de Mission Hills Golf 
Club (Shenzhen) uit China en 
staat volgens het Guinness Book 
of Records op 1.562 golfers. 
Om dit record te verbreken stre-
ven de organisatoren naar min-
stens 1.600 spelers. Ze hebben 
nog 150 golfers nodig voor de 
korte holes. Tevens hebben een 
aantal bekende Nederlanders 
toegezegd te zullen komen, zo-
als Floris Jan Bovelander, Anne-
marie Jorritsma, Tygo Gernandt, 
Louis van Gaal en nog vele an-
dere. De opbrengst van het eve-
nement komt volledig ten goe-
de aan de Stichting Spieren voor 
Spieren. Voor meer informatie zie 
www.golfinbeeld.nl.
De organisatie van Golfbaan 
Spaarnwoude en GolfinBeeld;  
,,We hebben er het volste ver-
trouwen in dat we een fantas-
tisch bedrag voor Spieren voor 
Spieren gaan ophalen met dank 
aan een indrukwekkende lijst 
van sponsors. Naast het golfen 
zijn er de gehele dag activitei-
ten. Ook niet-golfers zijn deze 
dag van harte welkom, zij kun-
nen de golfers aanmoedigen, 
kennis maken met de golfsport 
en meedingen voor fantastische 

prijzen. Kortom we gaan er een 
mooi feest van maken,’’ aldus 
Patty Smit.
De dag begint al vroeg, om 6.00 
uur op Radio538 Live op loca-
tie met om 09.00 uur interview 
met Louis van Gaal. Van 10.00 
tot 17.00 uur: themalessen voor 
golfers en niet-golfers. Van 9.00 
tot 18.00 uur ballen slaan op het 
eiland, voor prijzen. Om 11.00, 
14.30 en 17.30 uur Trick Show 
Mark Reynolds op de drivingran-
ge. Om 11.30 uur kennismaking 
met NGG spelers. Van 12.00 tot  
18.00 uur massages, mogelijk-
heden voor bodyscan, enz. Van 
12.30 tot 18.30 uur Fun Facto-
ry voor de kinderen, schmin-
ken, golfballen schilderen, knut-
selen, enz. Vanaf 12.00 uur live 
entertainment met onder ande-
re Arrow Jazz FM met DJ Maes-
tro, Live zangers en zangeressen. 
Om 18.30 uur uitreiking cheque 
aan Spieren voor Spieren. Deze 
stichting zet zich in voor kinde-
ren met een spierziekte en richt 
zich op fondsenwerving. On-
der het motto ‘Gezonde spieren 
zetten zich in voor zieke spie-
ren’ ondersteunen veel (ex-)top-
sporters de doelstellingen van de 
Stichting. Spieren voor Spieren 
zet de netto-opbrengsten snel 
en effectief in ten behoeve van 
spierziekte onderzoek en de ver-
betering van het diagnosetraject. 
Zie voor meer informatie www.
spierenvoorspieren.nl.

Ineke Smit Uitvaartverzorging
‘Ik verzorg een warme, 
betaalbare uitvaart’
Regio - Ineke Smit van de ge-
lijknamige Uitvaartverzorging 
Ineke Smit verzorgt voor ieder-
een een mooie, warme en per-
soonlijke, maar toch betaalba-
re, uitvaart. 
Ineke Smit: ,,Al is het bud-
get klein, ook dan kan het een 
mooie uitvaart worden. Het te 
besteden bedrag dat in over-
leg met de betrokkenen wordt 
bepaald is mijn uitgangspunt. 
Ik werk niet met een starttarief 
maar met een uurtarief. Voor de 
ene uitvaart werk ik 7 of 10 uur, 
maar soms is dit 18 uur. Dat 
hangt uiteraard af van de mo-
gelijkheden en de wensen en 
afspraken die we hierover ge-
maakt hebben. 
Verder werk ik met inkoopprij-
zen, ik bereken dus helemaal 
geen opslagen. De goedkoop-
ste kist kost dan bijvoorbeeld 
200 euro. 
De familie kan, als zij dit willen, 
zelf ook veel doen, waardoor 
de kosten van de uitvaart be-
perkt  blijven. Ik help hen waar 

nodig; dat gaat heel natuurlijk, 
open en eerlijk en in goed over-
leg. Soms wil een familie bijna 
alles zelf doen, zij betalen mij 
dan alleen de uren die ik voor 
hen werk en niets meer. Uiter-
aard ben ik er helemaal voor 
de familie daar waar nodig en 
gewenst. Ik werk veel vanuit 
mijn intuïtie waardoor ik volle-
dig afgestemd ben op de fami-
lie en diens wensen. We hoeven 
niet de hele uitvaart op dezelf-
de dag te bespreken. Regelma-
tig bespreek ik de wensen en 
mogelijkheden met de mensen 
voordat zij gaan sterven, dit kan 
een gevoel van rust geven voor 
de stervende.’’
Ineke Smit werkt vanuit haar 
ervaring als verpleegkundige 
en geeft trainingen over om-
gaan met stervenden en de fa-
milie. Een betaalbaar afscheid 
met zorg, warmte, betrokken-
heid, aandacht en creativiteit 
is mogelijk. Met Ineke Smit Uit-
vaartverzorging. Zie www.ine-
kesmit.nl of bel 06-54661799.
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oplossing
Zoek de 10 verschillen

Donderdag 22 maart
Stadsschouwburg Velsen: 
Bram van der Vlugt en Inge-
borg Elzevier in ‘Emma’s Feest’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep 
Oostpool ‘Boiling Frog’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 uur. 
Toegang 5,-, gratis voor stu-
denten. Vanaf 18 jaar. Café: 
Bratt Farrar en Senor Sandor. 
22.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 23 maart
Opening SnowPlanet Sum-
merPark. Zie ook www.snow-
planet.nl voor evenementen-
kalender.
FC Zwolle-SC Telstar. Aan-
vang 19.30 uur.
Grootse recordpoging golfen 
met BN-ers voor Spieren voor 
Spieren op Golfbaan Spaarn-
woude in Velsen-Zuid. Zie ook 
golfbaanspaarnwoude.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Stef Bos. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Idfa on tour The 
Best Of. Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Organisms, Neon Rain-
bows. 22.00 uur. Toegang gra-
tis.

Zaterdag 24 maart
Open tennisdagen bij LTC De 
Heerenduinen, LTC Brederode, 
LTC Hofgeest en TC de Giete-
ling. Tot en met 1 april.
Wandeling Haarlem in de 
Gouden Eeuw. Start Archeolo-
gisch Museum (Vleeshal), Gro-
te Markt 18. 14.00 uur.
Concert Back in de Binnen-
stad in de Doopsgezinde Kerk, 
Frankestraat 24 Haarlem. Aan-
vang 17.00 uur.
NPZK: Nachtwachter van 
19.00 tot 20.30 uur (vanaf 8 
jaar). Verzamelen bij voordeur 
van De Zandwaaier in Over-
veen. Excursie kost 2,50, kin-
deren/65+ 1,50. Reserveren 
noodzakelijk via www.np-zuid-
kennemerland.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Snellius-
straat IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Vrijdansavond bij dansgroep 
De Moeie Voetjes, wijksteun-
punt Watervliet, Doelmanstraat 
34 Velsen-Noord.
SC Telstar-FC Eindhoven. 
Aanvang 20.00 uur.
Bingo- en loterijavond in 

speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Bingoavond bij de Scouting-
groep De IJmondtrekkers in 
het clubhuis. Aanvang 20.00 
uur.
Soundmix- en playback-
show bij Soos De Babelaar, De 
Dwarsligger, Planetenweg 338 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Jubileumconcert Septentri-
ones in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedlaan 67 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Soul Sisters. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Voorronde 
IJmond Popprijs 2012. Aan-
vang 20.30 uur.
Bluestrain to Thalia in het 
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden. Aanvang 21.00 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Lefties Soul Con-
nection ft. Michelle David. 
21.00 uur. Toegang 12,50. Ca-
fé: Minor Operation Bookings: 
The Unborn, Jonestown Aloha 
en Translated. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Dommelsch zaal: 
Club Colombo. 22.00 uur. Toe-
gang 10,- vvk/12,50 add. Van-
af 16 jaar.

Zondag 25 maart
Rommelmarkt in het Polder-
huis, Vestingplein 58 Velser-
broek. Van 09.00 tot 15.00 uur.
Themadienst ‘Broodnodig! 
Brood Nodig’. Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. Aan-
vang 10.00 uur.
Klaverjastoernooi bij kjv Kla-
versientje in Velserduin, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Aan-
vang 10.30 uur.
Themadienst in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal 
door ds. Klaas Yntema. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang 10.30 
uur.
Paranormale beurs in Za-
lencentrum Velserduin, Velser-
duinplein IJmuiden. Van 11.00 
tot 17.00 uur.
Koffi econcert met optre-
den van ouderenkoor Vitaal 
en shantykoort Nortada in de 
Engelmunduskerk in Oud-Vel-
sen. Aanvang 12.30 uur. Toe-
gang gratis.
NPZK: Dialezing ‘De vier jaar-
getijden - voorjaar en zomer 
- van speenkruid tot Parnas-
sia’. Om 13.00 en 15.00 uur in 
de fi lmzaal van De Zandwaai-
er. Toegang gratis.
‘Het Kunkels Orgel’ bestaat 
50 jaar. De viering begint 14.00 

uur met een toespraak van 
voorzitter Paul Smits, waarna 
een plaquette t.g.v. het 50-ja-
rig bestaan zal worden ont-
huld. Het Draaiorgelmuseum 
Haarlem, Küppersweg 3 is ge-
opend van 12.00 tot 18.00 uur. 
Toegang gratis.
Amhran en Bert Schavema-
ker in Café Terras Fort Zuid 
in Spaarndam. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis.
The Amsterdam Cham-
ber Group in de Oude Kerk 
in Spaarndam. Aanvang 15.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Eelco Bischop 
Band tijdens Stage Café. Aan-
vang 17.30 uur.
Sixty Pound in Café De Hal-
ve Maan in Santpoort-Noord. 
Aanvang 17.30 uur. Toegang 
gratis.
Open repetitieavond bij Koor 
FF Anders in het Polderhuis 
in Velserbroek. Van 19.30 tot 
21.30 uur
Margriet Eshuijs in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Maandag 26 maart
Clubavond bij Postzegelver-
eniging Santpoort in Het Ter-
ras, Stationsgebouw, Sant-
poortse Dreef in Santpoort-
Noord. Van 19.00 uur is de zaal 
open.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Big Band Velsen 
(Kunstencentrum Velsen) ‘Ze-
ven Keer Vijf’. Aanvang 20.00 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: White Hills en The 
Machine. 20.30 uur.

Dinsdag 27 maart
Wijncursus voor gevorder-
den door Maaike Tromp, Drie-
huizerkerkweg in Driehuis. In-
schrijven kan via de winkel of 
via maaike@maaiketromp.nl.
Informatiemarkt voor verwij-
zers bij Lijn5, Duin en Kruid-
bergerweg in Driehuis. Van 
13.00 tot 16.00 uur. Zie ook 
zorgloket.amsterdam@ln5.nl.
Lezing over natuurzaken door 
Sjakel van Wesemael, beheer-
der van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. ‘t Brede-
rode Huys, Bloemendaalse-
straatweg 201 Santpoort-Zuid. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.

\\ Woensdag 28 maart
Palmpasenkruisen maken in 
De Meerpaal, naast de Sint Jo-
zefkerk, Wijkerstraatweg 55 in 
Velsen-Noord. Van 13.30 tot 
15.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Idfa on tour The 
Best Of. Aanvang 20.00 uur.
Stichting Santpoort organi-
seer een kaarslichtlezing over 
Stinsenplanten in de Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. 
Aanvang 20.00 uur.
Reguliere bijeenkomst van 
de Progressieve Jongeren 
Kennemerland in Café Midde-
loo in Driehuis. Aanvang 20.00 

uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Paganfest 
2012. 18.30 uur. Toegang 22,50.

Donderdag 29 maart
Gildewandeling met stads-
gids Louise Koster. Start 14.00 
uur vanaf Historische Muse-
um, Groot Heiligland 47 Haar-
lem. 
Meezingen met de Marcus-
Passie in de Fonteinker, Scho-
terweg 14 Haarlem. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Beginners’. 
Aanvang 20.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: La Boutique Fan-
tastique. 20.30 uur. Toegang 
20,-. Café: Colt Nevada. 22.30 
uur. Toegang gratis. Kleine 
zaal: LOS! 24.00 uur. Toegang 
5,- gratis voor studenten. Van-
af 18 jaar.

Asbest Kromhoutstraat 
was geen volksgevaar
IJmuiden - Floor Bal, gemeen-
teraadslid van LGV, heeft het 
college gevraagd waar de uit-
slagen van het onderzoek naar 
asbest aan de Kromhoutstraat 
blijven. Inmiddels zijn nu enke-
le antwoorden binnen.
De verdenking van asbest wer-
den zomer 2011 geuit. Er zou 
op twee plaatsen verdenking 
van asbest zijn. Het college ant-
woordt nu dat er op een plaats 
asbest is aangetroffen in de 
fundering van de weg. Het as-
best is gevonden op het maai-
veld van het werkterrein. Er zijn 
toen hekken geplaatst met de 
vermelding ‘asbest’ om te waar-

schuwen dat er iets aan de hand 
kan zijn. Na onderzoek is geble-
ken dat er geen gevaar was voor 
de volksgezondheid. Daarom is 
dit niet verder doorgegeven aan 
de gemeenteraad of media.
Het college maakt onderscheid 
tussen ‘asbestverdacht materi-
aal’ en ‘asbest’. Er is slechts as-
best verdacht materiaal gevon-
den en dus geen asbest. Er is 
volgens het college nooit ge-
vaar voor de volksgezondheid 
geweest. 
Het plaatsen van hekken is een 
standaard voorzorgmaatre-
gel bij verdenking van asbest-
vondsten.

IJmuiden - In een woning aan de 
De Ruyterstraat heeft de politie 
zondag om 03.30 uur een 28-jari-
ge man aangehouden op verden-
king van vernieling. Vanwege zijn 
agressieve gedrag was de man 
om 02.45 uur door een portier de 
toegang tot een horecagelegen-
heid aan de Zeeweg in IJmuiden 
ontzegd. Vervolgens heeft de ver-
dachte een steen door de ruit van 
de toegangsdeur gegooid. De 
steen raakte de portier niet, maar 
deze kreeg wel glasscherven uit 
de voordeur tegen zich aan. De 
portier bleef verder ongedeerd. 
De verdachte is ingesloten in ver-
band met nader onderzoek.

Agressieve 
bezoeker 
toegang tot
bar ontzegd
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Hugtenburg & De Vries 
Makelaars Starterscafé
Regio - Bij het kopen van een 
eerste woning komt veel kijken. 
Veel meer dan de meeste men-
sen denken. Om starters te hel-
pen in het woud van mogelijkhe-
den en ónmogelijkheden orga-
niseert Hugtenburg & De Vries 
Makelaars in samenwerking met 
Smith, Boeser en Van Grafhorst 
Notarissen en De Hypotheker uit 
Haarlem-Noord een startersca-
fé. In ongedwongen sfeer, in een 
café, praten starters één op één 
met onafhankelijke deskundigen 
zoals een makelaar, financieel 
adviseur en een notaris.
Als je een bezoek brengt aan 
een makelaar en daarnaast het 
internet afstruint, dan weet je 
vaak nog lang niet alles wat je 
zou moeten weten voor het ko-
pen van je eerste woning. En dat 
terwijl het kopen van een huis 
waarschijnlijk de grootste uitga-
ve is die je in je leven doet. Tij-
dens het starterscafé krijg je 
antwoord op vragen zoals: Hoe 

zit het nou precies met al die hy-
potheken? Kom ik in aanmer-
king voor de starterslening van 
de gemeente? En hoeveel kan ik 
lenen? Wat worden mijn maand-
lasten? 
Het leek de makelaar daarom 
goed om startende huizenkopers 
in contact te brengen met onaf-
hankelijke deskundigen. In één 
avond, op één plek, in een on-
gedwongen sfeer. Het café bleek 
dé locatie te zijn. Gewoon on-
der het genot van een kopje kof-
fie of een borreltje. Geen ellen-
lange presentaties, maar één op 
één praten met de deskundigen 
op het gebied van makelaardij, 
financieringen en notariaat.
Het Hugtenburg & De Vries Ma-
kelaars Starterscafé vindt op Op 
donderdag 29 maart van 19.30 
tot 21.30 uur plaats in het kan-
toor aan de Generaal Cronje-
straat 108 in Haarlem. Zie ook 
www.wateenleukhuis.nl of www.
stichtingstarter.nl.

Mackenbach op Dag 
van de Samenwerking
Velsen - - Ralf Mackenbach, de 
Nederlandse zanger en danser 
die in 2009 het Junior Eurovisie 
Songfestival won met het lied 
‘Clack’, treedt op 26 mei 2012 
op in het Tata Steel Stadion tij-
dens de Dag van de Samenwer-
king. Deze dag wordt georgani-
seerd door Rabobank Velsen en 
Omstreken.
Mackenbach is een veelzijdige 
jonge artiest. Hij trad onder an-
dere op in de musicals Tarzan en 
Beauty and the Beast. In maart 
2011 kreeg hij een gouden plaat 
voor zijn album ‘RALF’. Dit album 
bereikte een tiende plaats in de 
Album Top 100. In 2011 speelde 
Mackenbach ook een rol in de 
film ‘Sinterklaas en het Raadsel 
van 5 december’ van Martijn van 
Nellestijn. 
Ralf Mackenbach: ,,Ik vind het 
heel leuk om op te treden tij-
dens dit evenement waar sa-
menwerken, maar ook zang en 
dans een belangrijke rol spe-
len. Ik ga er samen met het pu-
bliek een feest van maken.’’ Ma-
thijs Smit, directievoorzitter Ra-
bobank Velsen en Omstreken, 
vult aan: ,,Voor de jongere be-
zoekers van de Dag van de Sa-
menwerking wordt het optreden 
van Ralf Mackenbach vast een 
van de hoogtepunten. Wij zijn 
heel blij met zijn komst.’’
In 2012, het VN Jaar van de coö-
peratie, wil Rabobank Velsen en 
Omstreken een breed publiek 
actief kennis laten maken met 
de coöperatieve grondslag van 
Rabobank. De kern van een coö-

peratie is samenwerken om din-
gen voor elkaar te krijgen. Met 
de Dag van de Samenwerking 
op 26 mei laat Rabobank samen 
met leden, medewerkers en di-
verse organisaties en instellin-
gen uit de gemeenten Velsen, 
Haarlemmerliede en Spaarndam 
zien wat je kunt bereiken als je 
samenwerkt. Tijdens de Dag van 
de Samenwerking wordt op een 
creatieve en interactieve manier 
support gevraagd voor een aan-
tal ideeën die bijdragen aan de 
lokale gemeenschap.
Het Tata Steel Stadion bruist 26 
mei van de activiteiten, muziek, 
zang en dans. Naast nationaal 
bekende artiesten verzorgen re-
gionale artiesten, groepen en 
verenigingen optredens. Zie ook 
www.rabobank.nl/velsen.

Busman zonweringen 
heropent showroom
Velserbroek - Aldo Bus-
man heeft al 17 jaar zijn be-
drijf aan de Klompenmakers-
straat 3 in Velserbroek waar hij 
onder meer zonweringen, ga-
ragedeuren en terrasoverkap-
pingen verkoopt. Maar de zaak 
bestaat al veel langer, al zo’n 
35 jaar en is in die tijd over-
gegaan van vader op zoon. In 
de loop van de jaren is het le-
veringsprogramma flink uitge-
breid en omvat nu een breed 
scala aan producten van gere-
nommeerde leveranciers.
Bij Busman kan men terecht 
voor binnen- en buitenzonwe-
ring zoals knikarm- en uitval-
schermen, rolluiken, screens, 
horren, markiezen, terrasover-
kappingen. En niet te verge-
ten garagedeuren die in heel 
Noord-Holland worden gele-
verd en gemonteerd door ei-
gen medewerkers. Op het mo-
ment van schrijven van dit arti-
kel wordt er met man en macht 
verbouwd om de winkel in een 
nieuw en modern jasje te ste-
ken terwijl ook de boveneta-
ge meer bij de totale verkoop-

ruimte wordt betrokken.
En dat betekent nogal wat 
want de voorheen in de win-
kel aanwezige artikelen moe-
ten voor het grootste deel wor-
den verwijderd en de nieuwe 
zaken moeten weer worden 
geplaatst en gemonteerd. ,,Eén 
van de artikelen waar de afge-
lopen tijd erg veel belangstel-
ling voor bestaat zijn de  terras-
overkappingen’’, vertelt Aldo. 
En hij vervolgt: ,,Hiervan plaat-
sen we een aantal voorbeel-
den in de winkel zodat klanten 
zelf de diverse mogelijkheden 
kunnen bekijken en beoorde-
len. Zo kun je bijvoorbeeld kie-
zen uit een plafond van op-
rolbaar doek of uit een lamel-
lenplafond waarvan de lamel-
len beweegbaar zijn. Maar ook 
glazen zijpanelen die openge-
schoven kunnen worden be-
horen tot de mogelijkheden.’’ 
Vanwege de aanstaande her-
opening heeft Busman diverse 
aanbiedingen die in de adver-
tentie in deze krant staan aan-
gekondigd. Zie ook www.bus-
man.nl of bel 023-5374567.

IJmuiden - Zondag 25 maart 2012 
zal er een themadienst gehouden 
worden in de Nieuwe Kerk aan de 
Kanaalstraat  te IJmuiden. Aan-
vangstijd van deze dienst is om 
10.00 uur. Voorganger predikant 
ds. L.P.J. van Bruggen. Het thema 

is ‘Broodnodig! Brood Nodig’. Na 
afloop van de dienst is men uitge-
nodigd voor een kop koffie/thee 
of limonade en een lekker brood-
je. Kinderen gaan na aanvang van 
de dienst gezamenlijk naar de kin-
dernevendienst.

Zondag themadienst
in de Nieuwe Kerk

Lezing Velser 
Affaire
IJmuiden - Maandag 14 mei 
houdt Stichting Onderzoek Vel-
ser Affaire (SOVA) in het Tha-
liatheater te IJmuiden, evenals 
voorgaande jaren, een lezing. 
Dit jaar wordt de lezing gehou-
den door prof. dr. Doeko Bos-
scher, hoogleraar geschiedenis 
aan   de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. De titel van de lezing is: 
De duizend gezichten van ver-
zet en collaboratie, 1940-1945.
Het getal duizend in de titel van 
de lezing staat voor talloos. Ne-
derland had, anders dan som-
mige buurlanden, in het ge-
heel geen ervaring met vreem-
de overheersing. Het duurde 
mede daardoor een flinke tijd 
voordat op grote schaal ver-
zet ontstond tegen de nieuwe 
machthebbers.
Wie collaboreerde of in het ver-
zet ging deed dat soms als lid 
van een politieke beweging, 
maar iedereen bleef een indi-
vidu dat persoonlijke afwegin-
gen maakte. Zo ontstonden er 
talloze varianten van collabo-
ratie en evenveel varianten van 
verzet.  Er was een categorie 
pure opportunisten, er waren 
principiële ‘strijders voor vrij-
heid’ naast avonturiers, er wa-
ren aan beide kanten mensen 
die door anderen werden mee-
gesleurd in een maalstroom, je 
had echte bewonderaars van 
Duitsland en antisemieten. Het 
gedrag van deze duizend cate-
gorieën kan alleen zuiver wor-
den beoordeeld als je ook de 
leeftijd meeweegt. Iemand die 
op zijn 50ste fout was dient an-
ders te worden bezien dan de 
17-jarige Oostfrontvrijwilliger. 
Hetzelfde geldt voor de echte 
avonturiers in het verzet.  Toe-
gangskaarten kunnen telefo-
nisch worden gereserveerd via 
het secretariaat van de Stich-
ting Onderzoek Velser Affai-
re, hetzij via de e-mail: secre-
tariaat@velseraffaire.nl of co-
hindriks@planet.nl of telefo-
nisch via 0255-531803 of 023-
5762849. Er zijn geen kosten 
aan verbonden.
Stichting Onderzoek Velser Af-
faire wil zich niet alleen beper-
ken tot het wetenschappelijk 
onderzoek naar de Velser Af-
faire, maar heeft zich ook ten 
doel gesteld ieder jaar rond de 
bevrijding een lezing te orga-
niseren, waarin niet alleen be-
paalde aspecten van de Twee-
de Wereldoorlog worden be-
licht, maar de lezingen in de 
toekomst ook uit te strekken 
naar de oorlogen waarin Ne-
derland en Nederlanders be-
trokken zijn geweest.  De or-
ganisatie gebeurt in samen-
werking met de gemeente Vel-
sen. de werkzaamheden van 
de Stichting Onderzoek Velser 
Affaire worden financieel mo-
gelijk gemaakt door bijdragen 
van de rijksoverheid, de provin-
cie, de gemeente Velsen, be-
drijven, organisaties en parti-
culieren. 
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Voorlopig fraai lenteweer
De rest van deze week en ook 
het weekeinde staan in het te-
ken van tamelijk veel zon en 
relatief hoge maarttemperatu-
ren in de IJmond en (Noord)-
Kennemerland. Weersbe-
palend tot na het komen-
de weekeinde is een stevige 
blokkade van hoge druk met 
het accent richting onze om-
geving en Scandinavië. Om dit 
solide hoog heen wordt droge 
lucht richting Nederland ge-
voerd waarin de maartzon al-
le ruimte krijgt. De relatieve 
luchtvochtigheid zal meest-
al rond de 35 tot 40 procent 
gaan uitkomen gedurende de 
middagen, dus de was droogt 
zonder meer goed aan de 
waslijn. Rond vrijdag komen 
de maxima uit op zo’n 17 gra-
den in onze omgeving. Nor-
maal voor eind maart is een 
graad of 12 tot 13 in de mid-
dag. Veel wind staat er niet 
de komende dagen, maar de 
wind die er is komt uit ooste-
lijke richting. 
In het weekeinde en volgende 
week zal het accent van het 

hogedrukgebied meer rich-
ting Schotland komen. Het 
weer blijft dan in grote lijnen 
heel aardig (overwegend vrij 
zonnig en zo goed als droog). 
Maar met een wind die wat 
meer krimpt naar noord of 
noordwest gaat de dagtempe-
ratuur dan wel een paar gra-
den omlaag, vooral aan de 
westkant van ons land.
Een storing via Frankrijk kan 
in het weekeinde tijdelijk wat 
meer wolken geven, maar het 
blijft zo goed als droog. Toch 
lijkt er ook dit jaar weer een 
trend naar structurele voor-
jaarsdroogte te zijn. Het is bij-
na klassiek aan het worden.
Grote delen van Europa, met 
name Spanje, Frankrijk en ook 
het oosten van Engeland, heb-
ben veel te weinig water op-
gevangen gedurende de afge-
lopen (winter)maanden.
De laatste dagen van maart 
nog even een vleug koude? 
Meer weer via de weerpri-
meurlijn, 0900-1234554

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijksantpoort.nl

Rabobank en BK Groep 
geven samen vorm
aan huisvestingsplan
Velsen - Rabobank Velsen en 
Omstreken en BK Groep gaan 
een ultieme vorm van samen-
werking aan. Onderling vindt 
een wissel plaats van de kan-
toorlocaties. Het betreft het 
Rabobank-kantoor aan de 
Dokweg in IJmuiden (foto on-
der) en het pand van de BK 
Groep aan de Zadelmaker-
straat in Velserbroek. Aan 
het einde van het jaar wordt 
de kantoorwissel concreet. 
De Rabobank blijft aanwezig 
op de huidige locatie aan de 
Dokweg met een verkoop- en 
servicekantoor. Tevens kun-
nen klanten hier blijven pin-
nen en afstorten.

Naar verwachting zal de BK 
Groep in augustus dit jaar de 
overstap naar de Dokweg ma-
ken. Directeur Bert Zijl is er blij 
mee: ,,De bedrijfsvoering van de 
BK Groep heeft de laatste jaren 
op het gebied van techniek en 
management veel verandering 
ondergaan. Zo werken steeds 
meer mensen op locatie of van-
uit huis. We zochten daarom in 
alle rust naar een ander pand. 
Toen de BK Groep en Rabobank 
Velsen en Omstreken van el-
kaars huisvestingswensen hoor-
den, was snel duidelijk dat het 
ruilen van plek voor beide prima 
uitkwam.” Zijl spreekt van een 
uitstekende locatie in het hart 
van bedrijvig IJmuiden waar de 
BK Groep naar verwachting met 
80 medewerkers neerstrijkt.
In december opent de Rabo-
bank, na een kleine verbouwing, 
haar nieuwe advieslocatie in Vel-
serbroek. Op deze centrale lo-
catie in haar werkgebied, kun-
nen alle klanten van de bank te-
recht voor advies en service, zo-
wel zakelijk als particulier. Daar-
naast blijven de medewerkers 
van de Rabobank klanten bedie-
nen door bij hen langs te gaan 
voor gesprekken en advies. De 
klant bepaalt dus waar en wan-
neer het hem of haar uitkomt. In 
de nieuwe locatie komen geen 
waardevoorzieningen zoals een 
pinautomaat of geldstortauto-
maat. Deze blijven op de druk 
bezochte punten in het werkge-
bied beschikbaar. ,,Bij de bouw 
van het pand aan de Zadelma-
kerstraat is gewerkt met duurza-
me materialen. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van een warm-
te en koude opslag. Ook wordt 
de warmte en kou door zon-
wering en speciale dakbedek-
king buiten het gebouw gehou-
den. Hierdoor wordt het energie-
verbruik sterk gereduceerd. Dit 
past perfect in onze strategie om 
een bijdrage te leveren aan een 

duurzame maatschappij.’’
Mathijs Smit, directievoorzit-
ter van de bank: ,,Deze unie-
ke samenwerking is onderdeel 
van het plan van de Rabobank 
waarin wij in een aantal jaren de 
klantbediening willen moderni-
seren. Er worden meer mogelijk-
heden geboden voor online en 
virtuele dienstverlening en nieu-
we en vernieuwde verkoop- en 
servicepunten in Velsen en om-
streken. Ook besparen wij kos-
ten met het samenbrengen van 
afdelingen die nu op vijf ver-
schillende locaties zijn gehuis-
vest. Het gebouw aan de Zadel-
makerstraat krijgt tevens voor-
zieningen waar leden en klanten 
van de bank gebruik van kun-
nen maken. Variërend van inter-
net PC’s tot en met vergaderlo-
caties.’’
Onderdeel van dit plan is ook 
de sluiting van het kantoor in 
Spaarndam. Het aantal klant-
bezoeken is dusdanig terugge-
lopen dat het openhouden van 
kantoor Spaarndam niet lonend 
is. Zeker niet in combinatie met 
de investeringen die nodig zijn 
om het gebouw te moderniseren. 
Voordat de sluiting plaatsvindt, 
wordt er met klanten en leden 
gesproken over de toekomstige 
klantbediening van de klanten in 
Spaarndam en over de bestem-
ming van het gebouw aan de 
Ringweg. Hiervoor is een thema-
groep samengesteld van leden, 
klanten en medewerkers van de 
bank die, rekening houdend met 
de verschillende belangen, een 
thema avond zal organiseren. 
Leden en klanten hebben dan 
inspraak op de klantbediening 
en de bestemming van het pand. 
In Spaarndam blijft een pinauto-
maat beschikbaar.
Op de langere termijn zal het 
plan ook invulling geven aan een 
nieuwe locatie in Santpoort. Ook 
dit traject zal in goed overleg 
met ledenraad, leden en klanten 

een vervolg krijgen. Het huidige 
kantoor in Velserbroek blijft ge-
handhaafd en zal in 2013 wor-
den aangepast aan de huidige 
eisen met betrekking tot klant-
bediening.
Vanaf mei wordt de nieuwe pin-
locatie (in plaats van de geslo-
ten pinautomaat aan Plein 1945) 
in IJmuiden in gebruik genomen. 
De nieuwe pinautomaat wordt 
geïnstalleerd in de kiosk op de 
hoek Lange Nieuwstraat en het 
Marktplein.
Na de invulling van dit traject 
beschikt Rabobank Velsen en 
Omstreken over één centraal 
advieskantoor met moderne fa-
ciliteiten voor online en virtue-
le dienstverlening (o.a. via www.
rabobank.nl/velsen en 023-
5133500 voor particulieren en 
023-5133600 voor bedrijven) 
aan haar leden en klanten. Daar-
naast blijven er in Velserbroek, 
IJmuiden en Santpoort nieuwe 
en vernieuwde verkoop- en ser-
vicekantoren waar klanten te-
recht kunnen met al hun vragen. 
In het werkgebied van de bank 
zijn er zes afstortpunten voor 
geld en twaalf geldautomaten 
ter ondersteuning van de dage-
lijkse bankzaken. Zie ook www.
rabobank.nl/velsen

Hoogste punt Loods 8 
IJmuiden - Vrijdag wordt het 
hoogste punt bereikt van Loods 
8. Belangstellenden zijn van har-
te welkom  voor een hapje en 
een drankje. Vanaf november 
2011 wordt er hard gewerkt aan 
de Deutzstraat 16-30 in IJmui-
den. Hier worden acht bedrijfs-
units gerealiseerd met boven-
gelegen kantoorpanden. Vijf on-
dernemers uit de regio en één 
particulier hebben de handen 
ineengeslagen om voor zich-
zelf een bedrijfspand te bouwen 
van de hoogwaardigste kwali-
teit bouwmaterialen. Omdat de-
ze ondernemers alles in eigen 
beheer bouwen wordt er niet 
gekeken naar goedkoop bou-
wen, maar gaan ze voor kwali-

teit. Het project werd getekend 
door Bouwkundig Teken- en Ad-
viesburo Klepper, en de Rabo-
bank heeft het project gefinan-
cierd. Met de verkoop van twee 
van de acht bedrijfsunits is dit 
goed te realiseren. De verkoop 
van deze bedrijfsunits loopt via 
Janus Makelaardij & Vastgoed-
beheer. Het hoogste punt wordt 
traditioneel gevierd met een 
hapje en een drankje en wel 23 
maart van 16.00 tot 19.00 uur. 
Belangstellenden, mede-onder-
nemers en alle medewerkers zijn 
uitgenodigd door Lukkien Bouw,  
Metselbedrijf D. Johansen, Stu-
kadoorsbedrijf F. Dekker; J.C.  
Langbroek Montage en de heer  
B. Braam.
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IJmuiden - Zondag 25 maart 
organiseert klaverjasvereni-
ging Klaversientje een kla-
verjastoernooi in Velserduin, 
Scheldestraat 101. Er worden 
zes partijen gespeeld. De toe-
gang bedraag 7 euro per kop-
pel. Er kunnen mooie prijzen 
gewonnen worden. Het klaver-
jassen begint om 10.30 uur. Zin 
om mee toe doen? Opgeven 
kan via telefoonnummer 0255-
520332.

Klaverjassen bij 
Klaversientje

COV IJmuiden zingt 
Matthaüs Passion
IJmuiden - Traditiegetrouw zal 
er ook dit jaar de uitvoering van 
de Matthäus Passion in de we-
ken voor de viering van Pasen 
plaatsvinden. Dit, op muziek ge-
zette lijdensverhaal van Chris-
tus, is voor steeds meer mensen 
niet weg te denken in de bele-
venis van het paasfeest. Telkens 
weer worden we geconfronteerd 
met een herbezinning op de be-
tekenis van het leven en op de 
indrukwekkende rol, die Chris-
tus daarin heeft gespeeld of nog 
steeds speelt.
Gelovigen en niet gelovigen 
worden elke keer weer gegre-
pen door de wonderlijke klanken 
van dit oratorium. Het is dan ook 
niet verwonderlijk, dat velen de-
ze muziek niet kunnen beluiste-
ren zonder een diepe ontroering 
te beleven, het is onderdeel van 
een universeel menselijk drama.
Dit Passiestuk bevat ook alle 
menselijke karaktertrekken en 
emoties, zoals angst, schuld, ver-
raad, eenzaamheid, vertwijfeling, 
lafheid en onvermogen, maar 
ook troost en verzoening!

Vele bezoekers van de Mat-
thäus Passion in IJmuiden vin-
den de uitvoering in de Nieuwe 
Kerk aan de Kanaalstraat 250 de 
mooiste in den lande. Het koor 
doet telkens haar best deze re-
putatie bij de uitvoering van dit 
muzikaal drama waar te maken!
Het blijft spannend, of het ook dit 
jaar weer zal lukken. Aan de en-
thousiaste koorleden zal het ze-
ker niet liggen!
Ook dit jaar zingt de COV IJmui-
den de Matthäus Passion op vrij-
dag 30 maart in de vertrouwde 
Nieuwe Kerk. Het geheel staat 
onder leiding van Piet Hulsbos. 
De kerk gaat open om 18.45 
uur, het concert begint stipt om 
19.30 uur. De toegangsprijs be-
draagt 25 euro, voor jongeren tot 
en met 16 jaar, onder begelei-
ding, 10 euro. Voorverkoop (ten 
zuiden van het Noordzeekanaal) 
bij Tineke Zwanenburg, telefoon 
0255-525693 (ten noorden van 
het Noordzeekanaal) bij Joke 
Spruit, telefoon 0251-211612, 
kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl. 
Zie ook www.cov-ijmuiden.nl.

Terug in de tijd op re-
enactment Forteiland
IJmuiden - Zaterdag 31 maart en 
zondag 1 april vindt op het Fort-
eiland IJmuiden weer een re-en-
actment plaats. Dit is het zo waar-
heidsgetrouw mogelijk naspelen 
en uitbeelden van historische ge-
beurtenissen.
Dit jaar wordt het een groots op-
gezet spektakel, waarbij zowel het 
fort, de verdedigingswerken en 
het eiland zullen fungeren als his-
torische achtergrond. Zelfs de Kop 
van de Haven wordt betrokken in 
het gebeuren. Hier staan voor het 
publiek een aantal militaire voer-
tuigen en personeel opgesteld.
Het is de bedoeling dat bezoe-
kers door middel van een uitge-
zette route een tijdreis maken van 
het begin van de Tweede Wereld-
oorlog tot aan de Bevrijdingsfees-
ten van 1945. In het fort is een Ne-
derlandse wapenherstelplaats in-
gericht die de bezoekers terug-
brengt naar het begin van de twin-
tigste eeuw. 
Verderop is een slaapverblijf inge-
richt ten tijde van de mobilisatie in 
mei 1940. In het tijdpad passeer je 
een Duitse controle- en comman-
dopost, plotseling zit je tussen le-
den van het Franse Verzet en je 
komt soldaten van de Nederland-
se Binnenlandse Strijdkrachten te-
gen op zoek naar Duitse eenhe-
den. Zo maak je kennis met Fran-
se verzetsstrijders, Geallieerden 
en Nederlandse soldaten, de Duit-
se bezetters en alle aspecten van 
het Nederlands verzet.
Op het westelijk strandje van het 
eiland zullen landingen worden 
uitgevoerd, die je terugbrengen 
naar de stranden van Normandië  
tijdens D-Day in 1944.
Er worden Nederlandse en Duit-
se kampementen opgezet. Er zijn 

schietdemonstraties vanuit de 
museumbunker type 644 met een 
machinegeweer. Aanvallen wor-
den uitgevoerd en Binnenland-
se Strijdkrachten arresteren Duit-
se bezetters.
De Vrienden van Forteiland heb-
ben zondagmiddag de Luitenant-
Generaal bd. T. Meines uitgeno-
digd om als speciale gast een be-
zoek te brengen aan het Fortei-
land en daar de Nederlandse troe-
pen inspecteren. De 90-jarige ge-
neraal arriveert met zijn gevolg om 
12.45 uur in een auto van het Mi-
nisterie van Defensie en zal door 
de fortwachter worden overgeva-
ren. Generaal Meines heeft tijdens 
de Tweedee Wereldoorlog actief 
meegedaan aan het verzet en was 
een persoonlijke vriend van Prins 
Bernhard. Na de oorlog was hij al-
gemeen directeur van de Neder-
landse Hartstichting. Hij is de op-
richter van het Veteranenplatform 
in Nederland. Reserveren voor 
het re-enactment kan via 0255-
511676.

Stormvogels speelt 
seizoen in retrotenue
IJmuiden - Op zaterdag 2 juni is het precies 100 jaar geleden dat 
IJVV Stormvogels werd opgericht. Het seizoen 2012-2013 staat bij 
de bekendste voetbalclub uit IJmuiden volledig in het teken van het 
eeuwfeest. Vorige week werd tijdens een drukbezochte sponsorbij-
eenkomst in het IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ 
een informele aftrap gegeven van het jubileumjaar. Het jubileumpro-
gramma werd bekend gemaakt, er werd een tipje van de sluier op-
gelicht van het prachtige jubileumboek en het retrotenue waarin al-
le Stormvogels-teams volgend seizoen spelen werd aan de aanwezi-
ge sponsors geshowd.  Zie ook www.stormvogels.nl.

Minister Spies op 
symposium woningbouw
Velsen - Maandag 26 maart 
organiseert het CDA Noord-
Holland een symposium over 
woningbouw in Noord-Holland. 
De CDA Statenfractie geeft 
hiermee uitvoering aan haar 
verkiezingsprogramma ‘topste-
den, prachtdorpen’.
Het symposium draait om de 
vraag hoe we de hele provincie 
Noord-Holland vitaal houden 
zonder dat de regio’s elkaar be-
concurreren. Wat is de rol van 
de provincie daarin? Hoe zorg 
je ervoor dat de provincie inte-
ressant blijft om te wonen? Hoe 
krijg je een goede balans tus-
sen het ‘drukke’ zuiden en het 
‘rustige’ noorden van onze pro-
vincie? En hoe creëer je een 
optimale relatie tussen stad en 
platteland?  
Belangrijke gast op deze avond 
is minister Spies van Binnen-
landse Zaken. Zij spreekt over 
de landelijke uitdagingen waar 

de woningmarkt voor staat. 
Wethouder Te Beest van de 
gemeente Velsen belicht de 
woonsituatie in Noord-Holland 
in het bijzonder vanuit de pro-
vinciale woonvisie. De regio af-
spraken vanuit het door de Pro-
vincie geïnitieerde Regionale 
Actieprogramma Wonen neemt 
hij in zijn verhaal mee. Tevens 
zal de heer Fred Sanders, direc-
teur van CPO Noord-Holland, 
zijn ideeën meegeven over de 
kansen van het collectief par-
ticulier ondernemerschap. De 
heer Friso de Zeeuw, praktijk-
hoogleraar en directeur Nieuwe 
Markten Bouwfonds ontwikke-
ling, zal vervolgens de kansen 
en bedreigingen van de wo-
ningmarkt in Noord-Holland uit 
de doeken doen.
Het symposium is in het Inntel 
Hotel in Zaandam. Vanaf 19.00 
uur zijn alle aangemelde CDA-
leden van harte welkom.

Eén dirigent, 
twee koren
Velsen-Zuid - Zondag 25 
maart om 12.30 uur is er weer 
een gratis Koffieconcert onder 
auspiciën van de Velser Ge-
meenschap in de Engelmun-
duskerk in Oud-Velsen. Onder 
leiding van Thom ten Harkel 
treden op Ouderenkoor Vitaal 
en shantykoor Nortada.
Vitaal is een koor van senioren; 
de gemiddelde leeftijd is vrij 
hoog, maar dat doet niet af aan 
de kwaliteit van het koor! En vi-
taal zijn ze!! 
Het zou niet juist zijn om Vitaal 
een bij uitstek klassiek koor te 
noemen. De laatste jaren is het 
repertoire uitgebreid met een 
aantal ‘evergreens’ onder an-
dere met ‘What a wonderful 
world’ of ‘Memory’ uit de mu-
sical Cats. Ook staat het mooie  
‘You raise me up’ op hun pro-
gramma, prachtige Russische 
liederen en heel mooie ne-
grospirituals. Vanaf 4 april re-
peteert Vitaal in buurthuis De 
Brulboei, Kanaalstraat 166 in 
IJmuiden. Bent U 55-plusser en 
wilt u graag in een goed seni-
orenkoor zingen, kom dan naar 
de repetitie op woensdagoch-
tend van 9.45 tot 11.45 uur in 
De Brulboei. Meer informatie: 
mevrouw L.  Raaijman, telefoon 
06-51879445 of raaijmanl@
quicknet.nl.
Shantykoor Nortada is opge-
richt in 1998. Nortada staat 
voor noordenwind in het Por-
tugees. Het koor bestaat mo-
menteel uit 22 zangers, 3 ac-
cordeonisten, 2 trekzakspelers, 
1 gitarist/zanger en 1 slagwer-
ker. Iedere woensdagavond 
wordt er gerepeteerd in basis-
school De Vuurtoren IJmuiden. 
Nortada zingt shanties, lie-
deren over de zee en ook wel 
eens een smartlap. 
Shanties zijn liederen, die vroe-
ger op de zeilschepen werden 
gezongen door de zeelui ter 
ondersteuning en begeleiding 
van de werkzaamheden die 
ze hadden aan boord van het 
schip. Tijdens de vrije uurtjes 
verzamelden de matrozen zich 
aan dek en dan werden  fore-
bitters gezongen, liederen die 
gingen over visvangst, afscheid 
nemen, en vooral over drank en 
vrouwen. Zie ook www.norta-
da.nl.
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Regio - Politiemensen hebben 
vorige week woensdagavond in 
het kader van het vergroten van 
de verkeersveiligheid op snel-
heid gecontroleerd op de Wes-
telijke Randweg in Haarlem. 
Tussen 19.30 en 22.00 uur werd 
al het passerend verkeer ge-
controleerd. Twee bestuurders 
maakten het wel heel bont: een 
reed maar liefst 71 km/uur har-
der dan toegestaan, de ander 
reed 56 km/u te hard. Het rij-
bewijs van de 23-jarige IJmui-
denaar en die van de 26-jarige 
Haarlemmer werd ingevorderd. 
Daarnaast kunnen beide man-
nen een flinke bekeuring tege-
moet zien.

Rijbewijzen 
ingevorderd (1)

Velsen-Noord - Vorige week 
donderdagavond heeft tussen 
20.00 en 22.00 uur een snel-
heidscontrole plaatsgevonden 
op de A22. Tijdens de contro-
le werd van 678 passanten ge-
controleerd of zij zich hielden 
aan de maximumsnelheid van 
100 kilometer per uur. Dit bleek 
bij 180 voertuigen niet het ge-
val. De hoogstgemeten snel-
heid bedroeg 165 kilometer per 
uur. Het rijbewijs van de betref-
fende bestuurder, een 41-ja-
rige automobilist uit Alkmaar, 
is hierop ingevorderd. Ook 
een 20-jarige motorrijder uit 
Heemskerk kon zijn rijbewijs 
inleveren nadat hij met 160 ki-
lometer per uur langs de con-
trole raasde. 

Rijbewijzen 
ingevorderd (2)

Regio - De onopvallende vi-
deosurveillanten hebben afge-
lopen weekend meerdere ma-
len het verkeer gecontroleerd 
op onveilig rijgedrag. Hierbij 
werd gericht gesurveilleerd op 
o.a de N203, N202, N242, N208, 
N200, N201, N205, N207, A9, 
A5 en de A22. Op deze wegen 
werden tientallen weggebrui-
kers aan de kant gezet die har-
der reden dan 30 km/uur en/of 
door rood reden. Ook werden 
mensen aan de kant gezet en 
bekeurd voor overtredingen zo-
als: mobiel bellen tijdens het rij-
den, geen verlichting voeren in 
het donker, onnodig links rijden 
en het niet dragen van de au-
togordel. Daarnaast werd een 
27-jarige Hoofddorper aange-
meld voor de EMG (Educatie-
ve Maatregel Gedrag) vanwege 
zijn asociale rijgedrag, waarbij 
hij andere verkeersdeelnemers 
in gevaar bracht. Een 29-jarige 
man uit Hillegom raakte zijn rij-
bewijs kwijt nadat hij meer dan 
50 km/uur te hard had gereden 
op de A9 ter hoogte van Boe-
singheliede.

Rijbewijzen 
ingevorderd (3)

Voorrondes Popprijs
IJmuiden - De voorrondes van 
de IJmond Popprijs 2012 zullen 
plaatsvinden in Velsen op 24 maart 
om 20.30 uur in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257 en Heemskerk op 
7 april in De Nozem & De Non aan 
de A. Verherentstraat 1. De finale is 
op 29 april in Café Camille aan de 
Kerkstraat 37 in Beverwijk.
Deelnemers vanavond in het Witte 
Theater zijn: The Lost Noise, wis-
selt rocksongs af met mooie dyna-
mische ballads, iets wat zangeres 
Natascha met haar unieke stem-
geluid uitstekend aanvult. Drum-
mer Jelmer en bassist Wouter zor-
gen voor die grungy basis, terwijl 
gitarist David de verdieping zoekt. 
Rockerman Rockstar, voedt zich 
met glitters en flikkers en groeit 
langzaam zo groot dat niemand 
er meer onderuit kan. Grootheids-
waanzin, heroïneverslaving en zelf-
moord lachen hen tegemoet. Grou-
pies zingen rock & roll liederen om 
hun zwetend schip op de klippen 

der liefde te laten lopen. The Town, 
sommige noemen het rock, som-
mige pop. Het heeft ook wat soul, 
funk, blues en af en toe een raar 
psychedelisch randje. Wat de Vel-
sense band The Town zo speciaal 
maakt zijn de  jonge leden, met 
een gemiddelde leeftijd van nog 
geen 16 jaar zijn ze zo goed als al-
tijd de jongste band op de avond. 
Post is het nieuwe hardrock pro-
ject van onder andere Sven Post 
die zijn studio-project leven wil-
de inblazen. De muziek kenmerkt 
zich vooral door vette riffs, gieren-
de solopartijen en pompend drum 
en basswerk. Kortom; Stoner/hard-
rock met een vette bluesy inslag! 
Fake Tales, voormalig bekend als 
Damage Control, is een volledig 
nieuwe band met dezelfde bezet-
ting. Waar het vroeger vooral Brits 
klinkende powerrock was, nu is het 
een wat exotischer klinkende rock. 
Dit betekent echter niet dat de po-
wer eruit is. Integendeel.

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘voorrondes ijmond pop-

prijs 2012’ op 24 maart 2012 om 20.30 uur.
 Bon is geldig voor 2 personen

Fiets de Mont Ventoux 
voor Make a Memory
Velsen - Van 19 tot en met 
23 september houdt stichting 
Make a Memory haar tweede 
sponsorfietstocht. Zowel spor-
tieve fietsers als familieleden 
van overleden kinderen doen 
mee. Make a Memory biedt 
ouders van overleden kinde-
ren een gratis fotoserie aan van 
hun kind. 
Jeroen Engel uit Santpoort 
fietste vorig jaar september ook 
mee met Op de Pedalen. Zijn 
vrouw Anna stond hem bij tij-
dens deze zware tocht. Tijdens 
de tocht was er veel fijn contact 
met andere ouders die een kind 
hebben verloren. Jeroen en An-
na verloren vorig jaar februa-
ri hun dochtertje Jette aan het 
eind van een voldragen zwan-
gerschap. Anne: ,,Ik was ander-
halve week over tijd. Die laatste 
nacht voelde ik geen bewegin-
gen meer. ‘s Morgens bleek dat 
Jette was overleden. Die avond 
werd Jette geboren.’’ ,,Naast al 
het verdriet dat je voelt is er ook 
grote onzekerheid’’, zegt Jeroen. 
,,Hoe zal het kindje eruit zien?’’
,,Onze Jette was een heel gaaf 
kindje’’, zegt Anna. ,,De beval-
ling was in het Kennemer Gast-
huis. Iemand vertelde ons van 
de stichting Make a Memory. 
Nog diezelfde avond kwam er 
een professionele fotograaf die 
foto’s van ons en Jette maakte. 
Dat gebeurde op een heel res-
pectvolle manier. Deze foto’s 
hebben nu een mooie plaats in 
onze woonkamer.’’ De momen-
ten die Jeroen, Anna en hun 

zoon Hanne meemaakten met 
Jette zijn heel dierbaar. Ze na-
men Jette mee naar huis tot de 
begrafenis, zes dagen later.  
,,Iedereen gaat op zijn eigen 
manier om met zo’n groot ver-
lies’’, zegt Jeroen. ,,Ik fiets dit 
jaar niet mee. Voor mij was vorig 
jaar zo bijzonder dat ik dat niet 
wil herhalen. Bovendien zou ik 
er heel veel voor moeten trai-
nen. Tijd die ik nu liever door-
breng met mijn gezin. Daarom 
willen wij een oproep doen aan 
sportieve mensen die mee wil-
len rijden met ‘Op de pedalen’. 
Het is een zware tocht, 22 ki-
lometer bergop. Terwijl het be-
neden warm is, is het boven ijs-
koud. Er zijn bijna geen haar-
speldbochten op deze berg. De 
stijging is tien tot twaalf pro-
cent, net als het Kopje van Bloe-
mendaal, maar dan 20 kilometer 
lang. Deelnemers moeten 1000 
euro sponsorgeld bij elkaar zien 
te krijgen. Het geld is heel be-
langrijk, want er zijn nu te wei-
nig fotografen. Make a Memo-
ry wil voorkomen dat ze aanvra-
gen van ouders voor hun per-
soonlijke herinnering niet kun-
nen honoreren. De fotografen 
krijgen slechts een onkosten-
vergoeding. De gelden zijn be-
stemd voor de fotoseries.  Zon-
der Make a Memory hadden wij 
nu niet zulke mooie foto’s van 
onze Jette gehad. Daarom doen 
wij deze oproep.’’ Zie www.ma-
keamemory.nl en www.opdepe-
dalen.2012.nl voor alle informa-
tie.

Mini’s VV IJmuiden 
jagen op kampioenstitel
Velsen-Zuid – Na vorige week 
BVC Bloemendaal verslagen te 
hebben met 2-1, trad het IJmui-
dense miniteam van trainer Can 
Mola deze keer aan tegen RKVV 
Velsen. De vechtlust bij VV IJmui-
den was groot. Tenslotte stond de 
ongeslagen status op het spel. 
Velsen komt na de aftrap sterk op 
en rook een doelpunt. Luca ‘Evil 
Eye’ Pronk zag het aankomen en 
maakte een prima redding. Dit 
sloeg Velsen niet uit het veld en 
zetten opnieuw de aanval in. Ech-
ter troffen de spitsen van Velsen 
Jelle Haeser, Christian de Geus 
en Sep Turkensteen aan op weg 
naar het doel. Na een goede uit-
trap van Pronk belandde de bal 
voor de voeten van Cas Peetoom. 
Peetoom gaf een voorzet op Kie-
wiet maar die mistte. Kelvin Haas-
noot nam de bal aan speelde de-
ze terug op Kiewiet; 1-0. Dit ge-
weld drong Velsen terug op de 
eigen helft waarop IJmuiden op-

nieuw de aanval kon inzetten. 
Cas Peetoom had de lange hoek 
in het zicht en prikte de kampi-
oenswaardige 2-0 keurig in het 
net. IJmuiden kreeg de smaak te 
pakken en bleef pressie uitoefe-
nen. Na wat schoten op de keeper 
van Velsen scoorde Kiewiet vanuit 
de rebound de 3-0 voor zijn team. 
Hierna kwam Velsen sterk terug 
in de wedstrijd met een welver-
diende 3-1. Haasnoot had direct 
zijn antwoord klaar en maakte de 
4-1. Velsen zet opnieuw de aan-
val op maar Tom ‘de Tank’ Koster 
blokte deze als vanuit het niets. 
Ook Semuel van Zelm, Adam Mo-
la en Fabricio de Haas waren snel 
met het dichttrekken van de ach-
terhoede. Na de thee bleek Vel-
sen het sterkste team van dat mo-
ment. Met de onmogelijk te hou-
den 4-2 en 4-3 werd de wedstrijd 
toch in het voordeel van IJmui-
den beslist. De strafschoppense-
rie ging met 3-5 naar Velsen.

Santpoortse wereld-
kampioen langebaan
Santpoort-Noord - Monique 
Boerema uit Santpoort-Noord is   
dit weekeinde wereldkampioen 
schaatsen langebaan over vier 
afstanden bij de Masters F ge-
worden. 
Dit WK werd geschaatst in Er-
furt, Duitsland, De deelnemers-
lijst bestond uit deelnemers van 
tien nationaliteiten. De gere-
den tijden van de vier afstanden 

waarbij Monique wereldkampi-
oen in haar klasse werd zijn 500 
meter met een tijd van 44.9 sec; 
1500 meter in 2.163 minuten; 
1000 meter in 1.29 minuut en 
tenslotte ook nog de 3000 meter 
in 4.465 minuten. 
Eerder dit jaar werd Monique al 
kampioen van Nederland lange-
baan schaatsen en officieus we-
reldkampioen sprint schaatsen. 

Gezellige kienavond
bij OBS De Vuurtoren
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
16 maart, heeft basisschool de 
Vuurtoren Oost een kien-avond 
georganiseerd. Dit werd gehou-
den in het gymlokaal en er wa-
ren fantastische prijzen te win-
nen. Vele kinderen keken hun 
ogen uit en konden vooraf al 
moeilijk kiezen wat zij zouden 
pakken bij een eventuele kien. 

De avond bestond uit twee ron-
des en een loterij. De hoofdprijs 
van de avond was een Wii-spel-
computer, die elke bezoeker wel 
mee naar huis wilde nemen. 
Om 19.00 uur begon de eerste 
ronde en om 21.00 uur werd de 
hoofdprijs uitgereikt aan de win-
naar. Het was een hele gezellige 
avond met vele winnaars.
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Colofon

Expositie in De Brulboei
De Brulboei - Met gepaste trots laten de cursisten van het schil-
deren met olieverf enkele van hun schilderijen zien. Elke woens-
dagavond en elke donderdagavond wordt met heel veel plezier 
gewerkt. Woensdags met docent Ton Jongejans. Tot half april 
kunt u tijdens de openingsuren van het buurthuis langskomen 
om met eigen ogen de resultaten te zien. Meer weten? Bel 0255-
510652.

De Brulboei - Heeft u ook zo’n 
zin in de lente? Op dinsdag-
avond 27 maart geeft Lida Jon-
kers een paasworkshop. Er is 
gekozen om te werken met ro-
buuste takken die u op verschil-
lende manieren kunt gebruiken; 
hangend voor het raam of als 
tafelstuk op een kom of schaal. 
Meedoen kost 20,00 euro in-
clusief materiaal, inschrijfkos-
ten: 2,50 euro. De workshop be-
gint om 19.30 uur. Meer weten? 
Bel 0255-510652. Zie ook www.
buurthuisdebrulboei.nl.

Paasworkshop

De Dwarsligger - Op dins-
dagavond 27 maart organiseert 
Buurtcentrum de Dwarsligger 
een paasworkshop. Deelnemers 
maken een voorjaarstaartje met 
een doorsnede van 20 cm. De 
kosten voor de workshop inclu-
sief materiaal bedragen 15 euro. 
Verzocht wordt om zelf een tang 
mee te nemen voor het knippen 
van de materialen. Inschrijven bij 
de balie van De Dwarsligger vóór 
donderdag 22 maart met een in-
schrijfformulier. Aanvang 27 
maart om 19.15 uur. Meer we-
ten? Bel 0255-512725.

Paasworkshop

De Brulboei - Deze maand op 
donderdag 29 maart kunt u weer 
een gezellige filmavond bele-
ven in Buurthuis de Brulboei. 
Om 20.00 uur start de eerste 
film Umiak1. De krachtigste ijs-
brekende bulkcarrier ter wereld, 
aangedreven door de grootste 
motor van Canada. Na de pauze 
ziet u in Mammoet alles over het 
ongelooflijke werk dat de firma 
Mammoet verzet over de hele 
wereld. Deze beelden zijn zonder 
commentaar, maar zeer specta-
culair. Kaarten à 2,50 euro zijn 
vanaf 19 maart verkrijgbaar aan 
de balie van het buurthuis. Meer 
weten? Bel 0255 510652 of kijk 
op www.buurthuisdebrulboei.nl.

IJmuiden,
wat vertel
je me nou

De Mel – Dinsdag 17 april om 
9.00 uur vertrekt de bus van 
Stichting Vrienden van Velsen-
Noord naar de Orchideeënhoe-
ve in Luttelgeest. Alleen Vrien-
den van de Stichting kunnen 
deelnemen aan dit heerlijk dag-
je op stap (vriend wordt je voor 
7,50 euro per jaar). Bij aankomst 
op de Orchideeënhoeve is een 
ontvangst met koffie en gebak, 
waarna de orchideeën- en vlin-
dertuin bewonderd kan wor-
den en weer een heerlijke lunch 
wordt klaargezet voor alle deel-
nemers. Deelnemen kost 25,00 
euro, inschrijven kan bij Jopie 
Hanssen of bij Buurtcentrum 
de Mel. Buurtcentrum de Mel 
vindt u aan de achterzijde van 
De Schulpen. Meer weten? Bel 
0251-210050.

Orchideeën

De Mel – Woensdag 11 april 
staan de medewerkers van 
Buurtcentrum de Mel weer klaar 
op het Breesaperhof in Vel-
sen-Noord om buurtbewoners 
te verwelkomen voor Koffie-To-
taal. Koffie-Totaal is een initia-
tief van Stichting Welzijn Velsen 
om buurtbewoners en professio-
nals kennis te laten maken met 
elkaar. Onder het genot van kof-
fie/thee met een broodje komen 
gesprekken al gauw op gang, 
leer je elkaar kennen en wordt 
het makkelijker om later iets 
aan elkaar te vragen. Koffie-To-
taal heeft in 2011 op verschil-
lende plaatsen in Velsen-Noord 
succesvol plaatsgevonden, wat 
is mogelijk gemaakt door het 
Oranje Fonds, VSB-fonds en de 
Rabobank. Andere partners in 
de wijk; woningcorporaties en 
o.a. de school, zijn ook betrok-
ken en regelmatig aanwezig bij 
de bijeenkomsten. Koffie-Totaal 
wordt tijdens de zomerperiode 
om de week georganiseerd. De 
planning is in te zien bij Buurt-
centrum de Mel Meer weten? 
Bel 0251 210050.

Koffie-totaal

Peuterspeelzaal in de Triangel doet het goed

Pinokkio groeit en 
bloeit op nieuwe locatie
Peuterspeelzalen - Sinds ja-
nuari is Peuterspeelzaal Pinok-
kio gevestigd in Ontmoetings-
school de Triangel aan de van 
Diepenstraat in Velsen-Noord. 
Na de verwoestende brand 
rond de jaarwisseling was er 
gelukkig snel een nieuwe plek 
gevonden voor de peuters; 
dankzij de vlotte medewerking 
van het team van de basis-
school en de gemeente konden 
halverwege januari de deuren 
weer open voor alle peuters en 
hun ouders. De leidsters en het 
management van SWV, mede-
werkers van de Mel, ouders en 
vrijwilligers hebben gezamen-
lijk een flinke inspanning ge-
leverd om de nieuwe ruimtes 
veilig en gezellig in te richten.  
De leidsters van Pinokkio wil-
len iedereen die op enige wijze 
geholpen heeft, ontzettend be-
danken voor alle hulp en steun!
Na een kleine gewenningspe-
riode zijn de peuters inmiddels 
weer ‘thuis’ op hun vertrouw-
de speelzaal en is gestart met 
een fris nieuw thema ‘Groei 
en Bloei’. De leidsters ontdek-
ken samen met de peuters al-
les over de ontluikende len-
te, de kinderen leren over alles 

wat groeit en bloeit in het voor-
jaar, zoals de jonge dieren en 
de bloemen. 
Op donderdagavond 29 maart 
houdt Ontmoetingsschool de 
Triangel vanaf 18.30 uur open 
huis. Op deze avond is Peu-
terspeelzaal Pinokkio ook ge-
opend en zijn de leidsters aan-
wezig om al uw vragen te be-
antwoorden. Ouders van peu-

ters worden uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen en 
eventueel peuters in te schrij-
ven. Natuurlijk bent u ook van 
harte welkom tijdens de gewo-
ne speelzaaluren. Wilt u meer 
lezen of alvast een kijkje ne-
men in de speelzaal? Kijk dan 
op www.peuterspeelzalenvel-
sen.nl. Tot ziens bij Pinokkio!

De Spil - Elke donderdagoch-
tend van 10.30 tot 11.30 uur kunt 
u terecht in Buurtcentrum de 
Spil voor de gezellige haakoch-
tend. Dat betekent haken onder 
het genot van een kopje koffie. 
Kunt u goed haken? Wij kunnen 
uw hulp bij deze groep goed ge-
bruiken! Maar ook beginnelin-
gen zijn van harte welkom. Aan 
deze haakochtenden zijn geen 
kosten verbonden en u voor-
af opgeven is niet noodzakelijk. 
Graag uw eigen materiaal mee-
nemen. Meer weten? Bel 0255-
510186.

Gezellige 
haakochtend

De Spil - Elke woensdagmiddag 
van 13.15 tot 15.00 uur kunnen 
kinderen van 4 tot 12 jaar in De 
Spil komen knutselen. Elke week 
wordt iets anders gemaakt. Kom 
gewoon een keertje langs en 
doe mee! Vooraf inschrijven is 
niet nodig. De kosten zijn 2 eu-
ro per keer. Dit is inclusief een 
glaasje limonade en een koekje. 
Meer weten? Bel 0255-510186.

Knutselen

De Spil - Elke tweede zater-
dag van de maand kunt u lekker 
vrijdansen op oude, vertrouw-
de muziek in een sfeervolle gro-
te zaal van De Spil. Zaterdag 14 
april is helaas alweer de laatste 
kans voor dit seizoen. Na de zo-
mervakantie worden weer nieu-
we avonden gepland. Vooraf op-
geven is niet noodzakelijk. De 
kosten bedragen 3 euro per keer. 
Meer weten? Bel 06-46708852 
(Bob Mulder).

Vrijdansen
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Driehuis - Al enkele maanden is 
het Dorpshuis Het Terras bezig met 
allerlei activiteiten. Regelmatig krij-
gen zij de vraag: ‘Wat is er bij jul-
lie in het Dorpshuis te doen en is 
er nog een plaats beschikbaar voor 
de een of andere activiteit?’ Om 
een beter inzicht te geven in de 
mogelijkheden bij het Dorpshuis 
het Terras hebben zij een websi-
te gemaakt waar alle informatie 
kan worden ingezien. Het adres is 
www.dorpshuishetterras.nl. Ook is 
het mogelijk om uw mening te ven-
tileren of in te schrijven voor een 
van de komende activiteiten. 

Website 
Het Terras

Kamerkoor Babylon
in ’t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De Haar-
lemse pianist Bernd Brackman  
speelt op vrijdag 23 maart om 
20.00 uur in ’t Mosterdzaad-
je een programma geheel ge-
wijd aan Chopin. Onder de noe-
mer ‘Over de Liefde en de Dood’ 
voert hij 24 Preludes, de Sona-
te nr. 2, twee Nocturnes en de 
Grande Polonaise uit. Een mees-
terlijk concert. 
Op zondag 25 maart om 15.00 

uur verzorgt het Kamerkoor Ba-
bylon, onder leiding van Frederic 
Voorn, een concert.
Een terugkerend feest van mooie 
samenzang en een afwisselend 
en verrassend programma. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Expositie Erna 
van Mondfrans
Velsen-Zuid - Bij Parterre in het 
Raadhuis voor de Kunst zijn tot 
zondag 8 april prachtige schilderij-
en te zien van Erna van Mondfrans. 
De energieke 81-jarige kunstena-
res schildert Zuid-Europese land-
schappen, dorpen en tafereeltjes: 
huizen, de moerbeiboom en de ty-
pisch Zuid Franse platanen. Erna 
van Mondfrans kreeg haar oplei-
ding in grafische technieken en il-
lustratie aan de Kunstnijverheids-
school in Amsterdam, tegenwoor-
dig Rietveldacademie. Parterre is 
gevestigd in het Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7 en is geopend 
van donderdag tot en met zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.parterreexposities.nl.

Team Beekvliet naar 
NK schoolschaken
Velserbroek - Het school-
schaakteam de Beekvliet  heeft 
zaterdag meegedaan aan het 
Noord Hollands kampioenschap 
in Krommenie. Dit kwam omdat 
zij eerste waren geworden om 
het kampioenschap van Velsen. 
Het team heeft een goede pres-
tatie geleverd. Van de 27 school-

teams zijn zij vierde geworden. 
Dit houdt in dat zij zich heb-
ben geplaatst voor het Neder-
land schoolschaak kampioen-
schap wat wordt gehouden op 
26 mei in Leiderdorp. Het team 
bestaat uit Sam Versteege, Nicki 
van der Donk, Eldon Beeren en 
Sten Welboren.

Kaarslichtlezingen in 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Stichting 
Santpoort komt dit jaar weer 
met kaarstlichtlezingen in de 
Ruïne van Brederode en inte-
ressante excursies.
Op woensdag 28 maart is er om 
20.00 uur een lezing over Stin-
zenplanten door Dik Vonk, bio-
loog en stadsecoloog van Haar-
lem, actief voor KNNV en Thijs-
se’s Hof. Entree bedraagt 5 euro 
en is inclusief een consumptie.
Wie nog meer over Stinzen-
planten wil weten kan zater-
dag 31 maart mee op excur-
sie naar Thijsse’s Hof,aanvang 
13.30 uur. Dik Vonk geeft dan 
een speciale rondleiding. Lo-
catie: Mollaan 4, Bloemendaal. 
Deelname 5 euro, inclusief con-
sumptie.
Woensdag 25 april om 20.00 
uur is in de Ruïne een lezing 
over landschapsarchitect J.D. 
Zochter, door Joan Patijn, cul-
tuurhistorisch adviseur in de 
regio Kennemerland. Zocher 
heeft delen van Spaarnberg 
ontworpen en begraafplaats De 
Biezen. Entree 5 euro, inclusief 
consumptie. 
Zondag 29 april is om 13.30 
uur een excursie langs de land-
schaps- en tuinontwerpen van 
Zocher in Velsen. De start is bij 
de Ruïne. Deelname 5 euro, in-
clusief consumptie.
Opgeven kan via stichtingsa-
ntpoort@gmail.com of telefo-
nisch via 023-5382640. Graag 
voice-mail inspreken, met ver-
melding van naam, telefoon-
nummer of mailadres en aan-
tal deelnemers. Donateurs krij-

gen voorrang. 2012 wordt lan-
delijk en voor Stichting Sant-
poort het themajaar Histori-
sche Buitenplaatsen.  Deze krij-
gen dan ook aandacht in De 
Zandpoort. Ook Stinzenplanten 
zijn een speciaal project. Stich-
ting Santpoort houdt zich ver-
der bezig met het HOV-traject 
door Santpoort-Noord, de plan-
nen rond de nieuwbouw van de 
Bosbeekschool, het nieuwe be-
stemmingsplan De Leck en de 
Bergen en andere cultuurhis-
torische gebieden die dreigen 
te verdwijnen of beschadigd te 
raken door nieuwe ontwikke-
lingen. 
Stichting Santpoort is op zoek 
naar versterking. Via boven-
staand adres kan men infor-
meren naar werkzaamheden of 
zich hiervoor opgeven. 

Ledenvergadering 
Harddraverij Vereniging
Santpoort-Noord - Zaterdag 
31 maart organiseert de Hard-
draverij Vereniging Santpoort 
& Omstreken haar ledenverga-
dering in Muziekcentrum So-
li. In de vergadering kijken pen-
ningmeester en secretaris terug 
op het afgelopen jaar. Ook zul-
len zij hun plannen delen met de 
leden omtrent de invulling van 

Dorpsfeest Santpoort 2012. Na 
de vergadering wordt er traditio-
neel weer gekiend om fraaie prij-
zen en vanaf circa 22.30 uur is er 
ruimte om te dansen met muziek 
van DJ Maurits en een live-op-
treden van Matt Jaxxon. De bij-
eenkomst is toegankelijk voor le-
den van de Harddraverij Vereni-
ging.

Lezing over natuurzaken
Santpoort-Zuid - Dinsdag 27 
maart verzorgt Sjakel van We-
semael, beheerder van het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land een lezing in ’t Brederode 
Huys van de Vereniging Sant-
poorts Belang, Bloemendaalse-
straatweg 201 over natuurza-
ken. Ze liggen er al sinds eeu-
wen, onze duinen, alleen vroe-
ger zagen ze er anders uit dan 
nu. Het was een schaars be-
groeid gebied met veel stui-
vend zand. De duinen ontlenen 
hun bestaan aan allerlei winddy-
namiek. Zo herbergt het NPZK 
(Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland) het breedste duinge-
bied van Nederland. Het is één 
van de weinige natuurgebieden 
in de Randstad waar beleving 
van natuur, rust en ruimte mo-
gelijk is. Het gebied is voor Ne-
derlandse begrippen groot, rela-
tief ongerept, uniek, afwisselend 
en reliëfrijk. Het kent een gevari-
eerde rijkdom aan zeldzame en 
beschermde planten en dieren 
en heeft daarmee hoge natuur-
waarden. Sinds de waterwinning 
eind vorige eeuw is gestopt kan 
het duingebied zich verder ont-
wikkelen. Toch blijft de natuur in 

dit Park om verschillende rede-
nen kwetsbaar. Door allerlei oor-
zaken zijn onze duinen dichtge-
groeid met grassen, struiken en 
bomen. Het ligt in een verste-
delijkt gebied met de gemeen-
ten Zandvoort, Bloemendaal en 
Velsen rondom. Bovendien lig-
gen Haarlem, Amsterdam, lucht-
haven Schiphol en de hoog-
ovens van IJmuiden in de direc-
te nabijheid. Het toeristisch ver-
keer van en naar het strand zorgt 
voor extra verzuring en vervuiling 
in het gebied met verruiging van 
de natuur als gevolg. Natuurbe-
heerders willen graag de oor-
spronkelijke, oude rol van de 
duinen weer leven (wind) inbla-
zen. Dat vergt veel ingrepen en 
tekst en uitleg. Mevrouw Sja-
kel van Wesemael , parkbeheer-
der en regiomanager bij het Pro-
vinciaal Waterleiding Bedrijf van 
Noord-Holland komt hier graag 
over vertellen en zal haar verhaal 
aanvullen met prachtige opna-
mes uit dit fraaie gebied. 
Aanvang van de lezing is 20.00 
uur. De lezing duurt tot 22.00 
uur. De entree bedraagt 6 eu-
ro. Zie ook www.santpoortsbe-
lang.nl.

Santpoort-Zuid - Op woensdag 
6 oktober 2010 werd rond 20.50 
uur het tankstation aan de Wil-
lem de Zwijgerlaan overvallen in 
Santpoort-Zuid. Twee daders be-
dreigden een medewerkster van 
het tankstation met onder ande-
re een mes en een bijl en dwon-
gen de vrouw om kassageld af te 
geven. Dit vonden de daders ken-
nelijk niet genoeg en zij dwon-
gen de vrouw ook haar eigen por-
temonnee af te geven. Omdat dit 
niet lukte, stak een van de da-
ders de medewerkster in haar bo-
venbeen met een mes. Het lukt de 
vrouw echter om de alarmknop 
in te drukken, waardoor de da-
ders schrokken van het alarm en 
ervandoor gingen. De vrouw lie-
ten zij gewond achter. De poli-
tie heeft die avond een onderzoek 
ingesteld in de omgeving van het 
tankstation, maar dit leidde echter 
niet tot de aanhouding van de da-
ders. Ook werd in het tv-program-
ma Opsporing Verzocht aandacht 
besteed aan deze overval. Recher-
cheurs hebben inmiddels na in-
tensief onderzoek een 17-jarige 
Haarlemmer aangehouden op ver-
denking van betrokkenheid bij het 
plegen van deze overval. De Haar-
lemmer zit vast.

Verdachte 
overval 
aangehouden
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Stilte-dag in 
Veertigdagentijd
Santpoort-Noord - Op zater-
dagmiddag 31 maart van 13.00 
tot 19.30 uur wordt er opnieuw 
een stilte-dag georganiseerd, die 
dit keer in het teken van de Veer-
tigdagentijd (de periode vooraf-
gaand aan Pasen) staat. De me-
ditatieve middag zal plaatsvinden 
in de Dorpskerk te Santpoort-
Noord. Stilte-momenten, medi-
tatieve oefeningen en meditatief 
zingen zullen afwisselend gebo-
den worden. De stilte-dag wordt 
afgesloten met een gezamenlijk 
stille maaltijd en een avondge-
bed, waarin ook stilte, meditatie 
en zang elkaar afwisselen. Veer-
tigdagentijd is een tijd van inkeer 
en vooral van loslaten, om zo je-
zelf in een nieuw licht te kunnen 
zien. Het is een moment om in 
stilte jezelf en wat ook wel God 
wordt genoemd te zoeken. Je 
kunt daarvoor naar een kloos-
ter gaan, maar in de Dorpskerk 
van Santpoort willen we die stil-
te dichterbij brengen. Samen stil 
zijn zal een belangrijk onderdeel 
zijn van deze stilte-dag, maar 
ook zullen verschillende medita-
tieve vormen, zoals ademmedita-
tie, stille wandeling en meditatief 
lezen (lectio divina) toegelicht en 
ervaren worden. Bovendien wor-
den eenvoudige liederen ge-
zongen die passen bij de perio-
de voorafgaand aan Pasen en de 
meditatieve sfeer. De zang in de 
stilte-dag is eenvoudig en voor 
iedereen te zingen. Thee drinken 
en eten doen we ook in stilte. 
Na een eenvoudige stille (soep-)
maaltijd, waaraan iedere deel-
nemer zal bijdragen, wordt de 
middag afgesloten met een kort 
avondgebed. De Dorpskerkcan-
torij zal ook enkele liederen wer-
ken zingen tijdens dit avondge-
bed (vesper). Deelname aan stil-
te-dag kost 12 euro. Voor deel-
nemers aan het Paaszangproject 
in de Dorpskerk kost deelname 
aan de stiltedag slechts 10 eu-
ro. Aanmelding tot uiterlijk zon-
dag 25 maart (maar liever zo snel 
mogelijk), bij Antje de Wit symp-
honia@xs4all.nl of mobiel 06-
21805104. Doorgang bij voldoen-
de deelnemers. Verder informatie 
op www.pknsantpoortenvelser-
broek.nl bij activiteiten: ‘medita-
tiegroep en stiltedagen’. 

Santpoort-Noord - Op maan-
dag 26 maart organiseert Post-
zegelvereniging Santpoort een 
gezellige clubavond in Het Ter-
ras, in het Stationsgebouw aan 
de Santpoortse Dreef. Vanaf 
19.00 uur is de zaal open, de toe-
gang is gratis en er is voldoende 
parkeergelegenheid. Deze avond 
is er zoals gebruikelijk een vei-
ling, met een gevarieerd aanbod,  
met voldoende gelegenheid om 
de kavels te bekijken. Meer in-
formatie: telefoonnummer is 
023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond 
Santpoort

Inschrijving Pim Mulierloop gestart

Atletiekvereniging 
Suomi doet het safe
Velsen - Vrijwilligers zijn be-
langrijk voor een vereniging als 
Suomi. Met name verkeersrege-
laar zijn van ongekend belang bij 
wegwedstrijden. Suomi is dan 
ook blij te melden dat donder-
dag 8 maart een groep van ze-
ven vrijwilligers een cursus ver-
keersregelaar met succes heeft 
afgerond. 
Onder de groep van zeven per-
sonen waren vijf vrijwilligers van 
atletiekvereniging Suomi en twee 
van scouting groep de IJmond-
trekkers. De atletiekvereniging 
bood deze cursus aan, om sa-

men met de scouting groep on-
dersteuning te bieden bij hard-
loopevenementen. Zo wordt op 7 
april de Jan Knippenberg Memo-
rial gehouden, een ultraloop van 
160 kilometer van Hoek van Hol-
land naar Den Helder.  En op 20 
mei start de oudste loop van Ne-
derland, de jaarlijkse Pim Mu-
lierloop. Er kan gelopen worden 
over de afstanden 5,3 kilometer, 
10 of 15 kilometer. Zie ook www.
inschrijven.nl. Alle verkeersrege-
laars hebben de cursus met suc-
ces afgerond en zijn met een di-
ploma huiswaarts gekeerd.

SC Santpoort kampioen
Velserbroek - Het schaak-
team Santpoort 2 is vrijdag in 
het Polderhuis in Velserbroek 
kampioen geworden in de eer-
ste klasse. Met een overwinning 
van 7-1 op de Uil 2 uit Hillegom, 
stormt het tweede de Promotie-
klasse binnen, een ongekend 
resultaat voor de schaakvereni-
ging uit Velserbroek.
Het sterke de Uil 2 werd als een 
kleine jongen in de hoek gezet, 
jeugdspeler Dave Looijer maak-
te het eerste punt, invaller Tom 
Spits liet zien het schaken nog 
niet verleerd te zijn en won ook 
zijn partij. Jongedame Nathalie 
van der Lende heeft al menig 
kerel rode gezichten bezorgd, 
zo ook vrijdag, 3-0. Martijn en 
Rob de Roode lijken wel onver-
slaanbaar, 5-0. Toen volgden 
twee remises van Jan Burggraaf 
die erg lang nadacht voor zijn 
doen en Stefan Fokkink. Voor-
zitter Wim Gravemaker strooide 

nog wat extra zout in de won-
den om de laatste partij van de 
avond ook te winnen. In theo-
rie kan Volendam nog langszij 
komen, dan moet Santpoort de 
laatste partij met 8-0 verliezen 
en zij met 8-0 winnen en dat is 
net zo onmogelijk als dat Pasen 
en Pinksteren op één dag val-
len. 
Het derde van Santpoort heeft 
moeite om zijn hoofd boven 
water te houden in de tweede 
klasse. Aalsmeer 2 was met 5-3 
te sterk. Voor Santpoort scoor-
den Hans Kors, Rob Buschman 
en Gerard Swier. Met nog één 
wedstrijd te gaan moeten zij af-
wachten wat het Spaarne tegen 
Bloemendaal doet. Mocht Bloe-
mendaal winnen dan zal Sant-
poort zijn laatste wedstrijd te-
gen HWP uit Haarlem minimaal 
gelijk moeten spelen. 
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl

VSV speelt gelijk
tegen Hellas Sport
Velserbroek - Na de overwin-
ning van vorige week moest 
VSV vandaag tegen de nummer 
drie van de ranglijst Hellas Sport  
spelen. VSV speelde zonder de 
geschorste Tanju Guler en in zijn 
plaats speelde nu Delano Post 
op nummer tien en werd Glenn 
van Geldorp de nieuwe linksbui-
ten. De thuisclub opende goed 
en al snel kwam VSV op 1-0 na 
een vrije trap vanaf de zijkant.
Na een doorkopbal wist Rein de 
Boer de bal bij de tweede paal 
binnen te koppen.
Hierna pakte Hellas Sport het 
initiatief en moest VSV meer en 
meer achteruit. Met kunst en 
vliegwerk bleef men overeind en 
nadat doelman Ebbeling eerst 
nog een paar keer wist te redden 
werd het na twintig minuten uit-
eindelijk 1-1.
De rest van de eerste helft bleef 
Hellas de betere ploeg en de Vel-
serbroekers waren dan ook blij 
dat er een gelijke tussenstand 
bij de rust aan de scorepaal hing.
In de tweede helft kreeg VSV wat 
meer controle achterin en op het 
middenveld. Helaas was de 
voorhoede niet in goeden doen 
en met name vanaf de vleugels 
kwam weinig gevaar. Pas na het 
inbrengen van Safac Kilic ver-

anderde dit. Deze speler zorgde 
mede door zijn snelheid dat Hel-
las meer spelers achterin hield 
en dat VSV het middenveld ste-
vig in handen kreeg.
Pech had VSV dat een kopbal 
van Van Klosteren door de doel-
man gekeerd werd en dat de re-
bound van Vermolen op de lat 
uiteen spatte.
Even leek het er op dat VSV in de 
slotfase alsnog de overwinning 
zou behalen maar de scheids-
rechter keurde het doelpunt van 
Vermolen af wegens duwen van 
een medespeler.
Zo sloten de boeken op 1-1. Al 
met al een terecht gelijkspel. Het 
enige minpuntje was dat de ar-
biter van dienst het nodig vond 
om VSV op maar liefst vijf gele 
kaarten te trakteren in deze ver-
der tamelijk rustige wedstrijd.
VSV 2 behaalde een uiterst be-
langrijke overwinning op con-
current De Zouaven 2. Met drie 
treffers was Pascal Maat hier de 
gevierde man. Ook vermeldings-
waardig was het solide optre-
den van B junioren doelman Vir-
gil Deen.
Volgende week moet VSV naar 
het lastige Westfriezen en speelt 
VSV 2 de beladen uitwedstrijd 
tegen Stormvogels 2.

Training van een 
echte Witte Leeuw
Santpoort-Noord - Het jaar-
lijkse schoolvoetbalevenement 
staat weer voor de deur. Ter 
voorbereiding op het toernooi 
hebben de jongens van groep 6 
van de Parnassiaschool Anthony 
Coreia weten te strikken.
Samen met de meiden van de 
Arc uit Velserbroek wordt twee 
keer per week intensief getraind 
op het kunstgrasveld van RK-
VV Velsen. De rechtsback van 

Telstar schenkt hierbij de no-
dige aandacht aan balcontro-
le, afwerken en er wordt natuur-
lijk een afrondend partijtje ge-
daan. Anthony verwacht veel van 
deze groep, want ze doen het 
best aardig. De jongens van de 
Parnassia en de meiden van de 
Ark zijn te bewonderen tijdens 
het schoolvoetbaltornooi op het 
sportpark schonenberg bij de 
Voetbalvereniging IJmuiden.

VVH traint mini’s met 
KNVB begeleiding
Regio - Op de woensdagmidda-
gen in april organiseert VVH/Vel-
serbroek in samenwerking met de 
KNVB het project ‘Mini-pupillen 
spelen Welpenvoetbal’.
Mini-pupillen zijn jongens en 
meisjes van 4,5 en 6 jaar, die op 
een speelse wijze met de begin-
selen van het voetbal in aanraking 
worden gebracht. 
Zo kunnen zij ervaren hoe leuk 

voetbal is. De KNVB heeft hiertoe 
een aantal gespecialiseerde bege-
leiders opgeleid die de trainingen 
samen geven met de clubtrainers. 
De trainingen worden gegeven op 
4, 11, 18 en 25 april van 16.30 tot 
17.30 uur bij VVH/Velserbroek aan 
de van der Aartweg 12 in het van 
der Aartsportpark. Aanmelden of 
meer informatie via vvhjeugd@
hotmail.com.
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Sixty Pound in 
Café De Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 
25 maart treed in Café De Hal-
ve Maan de band Sixty Pound 
op. Deze formatie, die in janua-
ri 2011 het levenslicht ziet, heeft 
afgelopen jaar al een opmerkelij-
ke staat van dienst achter de rug, 
mede omdat de band al veelvul-
dig heeft opgetreden in het land. 
Sixty Pound bestaat uit een stel 
zeer gedreven jonge muzikan-

ten die je met hun eigentijd-
se en energieke Rock ‘n Roll te-
rugneemt in de tijd. Het repertoi-
re bestaat dan ook uit nummers 
van onder andere The Beatles, 
Chuck Berry en Elvis Presley.
Sixty Pound bestaat uit Rick 
Schippers, Erwin Hendriks, Rou-
zy Portier en Stefan Jurriens. Het 
optreden begint om 17.30 uur. De 
toegang is gratis.

Regio - Op zondag 1 april houdt 
Van Eerden Uitvaartverzorging 
voor de tweede keer een Troost-
concert in haar Afscheidscen-
trum. Dit Troostconcert wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Close2U. Tijdens het concert 
zijn er momenten van geden-
ken, herdenken en woorden van 
troost of bemoediging. De over-
gang van het seizoen van de 
donkere naar de lichtere dagen 
wil het afscheidscentrum ge-
bruiken om nabestaanden een 
steuntje in de rug te geven. 

Met dit gegeven wordt het con-
cert gestart en men hoopt dat 
de bezoekers naar buiten zullen 
gaan met een verlicht gevoel van 
steun, begrip maar ook met een 
gevoel van herinnering aan hun 
dierbaren.
Dit Troostconcert is bedoeld voor 
een ieder welke een dierbare 
heeft verloren. 
Het concert begint om 14.00 uur 
U dient zich hier wel voor aan te 
melden op info@uitvaartverzor-
gingvaneerden.nl of telefonisch 
0251-254135. 

Afscheidscentrum Van Eerden
Troostconcert

Bluestrain to Thalia
IJmuiden - Zaterdag 24 maart 
vindt de 16e editie plaats van de 
Bluestrain to Thalia. 
Het concert staat geheel in het 
teken van de legendarische 
bluesgitarist Peter Green.
John the Revelator is destijds 
in 1968 opgericht met als gro-
te inspiratie bron Peter Green’s 
Fleetwood Mac. 
Nu 44 jaar later wil de band het 
gehele concert wijden aan deze 
magische gitarist die jaren gele-
den nog persoonlijk te gast was 
op de Bluestrain met zijn band 
Splinter Group.
Als speciale gasten zijn voor 
deze avond uitgenodigd The 
Alabama Horns en Frank Kraaij-
veld, voorman van de Bintangs. 
Frank zal de avond afsluiten met 
een ouderwetse rock ’n roll set, 
geheel in de traditie van Fleet-
wood Mac eind jaren zestig.
John the Revelator heeft een 
verrassing in petto voor alle be-
zoekers die naar de Bluestrain 
komen. 
Dit najaar is de band de studio 
ingedoken en heeft een nieuw 
album (EP) opgenomen ‘Ad-
dicted to Greeny’. De CD be-
vat vijf meesterwerken van Pe-
ter Green uit zijn beginperiode, 
te weten: Lazy Poker Blues, Man 
of the world, If you be my ba-
by, The Super-Natural en The 
Green Manalishi. De band heeft 
alles uit de kast getrokken om te 
zorgen dat dit prachtig  verzorg-
de album een collector’s item 
wordt. De opnames zijn speci-
aal gemasterd door Robert Vos-
gien, een groot Peter Green fan 
en master engineer bij Capitol 

Records in Los Angeles. 
Het album ‘Addicted to Greeny’ 
is alleen verkrijbaar op de avond 
zelf en gratis beschikbaar voor 
alle bezoekers. Het album komt 
daarna niet in de ‘losse’ ver-
koop.
De Bluestrain to Thalia is de af-
gelopen jaren een begrip ge-
worden in IJmuiden. Een avond 
waar de bluesliefhebber reik-
halzend naar uitkijkt. De afge-
lopen jaren heeft een keur aan 
nationale en internationale ar-
tiesten het Thalia podium be-
klommen, waaronder Peter 
Green and The Splinter Group, 
Chicken Shack, Chris Farlo-
we, Snowy White, Buddy Whit-
tington, Barrelhouse, Cuby & 
the Blizzards, Kaz Lux, Frank 
Kraaijeveld, Jacques Kloes en  
Julian Sas. De 16e editie staat 
geheel in het teken van de op-
richter van Fleetwood Mac: Pe-
ter Green.
John the Revelator: Erwin Au-
broeck, orgel, piano, synthe-
sizers, magic sounds, vocalen. 
Paul Dammers, slide gitaar. Cor 
Dijkhuzien, drums. Tom Huissen, 
vocalen en basgitaar. Frans ten 
Kleij, sologitaar.
Speciale gasten: The Alaba-
ma Horns en Frank Kraaijeveld 
(Bintangs)
De toegang bedraagt 15 euro, 
inclusief gratis CD ‘Addicted to 
Greeny’. Locatie: Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52. Aanvang 
21.00 uur, zaal open 20.15 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Ho-
tel Augusta, Oranjestraat 98, te-
lefoon 0255-52417 en via www.
thaliatheater.nl.

Open Tennisdag LTC Brederode
Maak kennis met tennis!
Santpoort-Noord - Tennisver-
eniging LTC Brederode houdt 
op zaterdag 31 maart vanaf 
12.00 uur haar open tennisdag. 
Iedereen, jong of oud, die vroe-
ger wel eens of misschien nog 
nooit een balletje heeft gesla-
gen, is van harte welkom. Doe 
ook mee, schrijf je nu in via 
www.opentennisdagen.nl of via 
info@ltcbrederode.nl en maak 
kennis met LTC Brederode en 
de tennissport! Kom dus op 31 
maart naar LTC Brederode, ge-
legen op park Groeneveen in 
het hart van de gemeente Vel-
sen aan het Kerkpad 61.
Wat gebeurt er tijdens de open 
dag: Vanaf 12.00 uur kunnen 
kinderen en jeugd meedoen 
aan tennisactiviteiten, onder 
leiding van de tennisschool 
TOV, samen met een aantal van 
hun jeugdspelers. 
Ondertussen worden er ook 
tennisactiviteiten georgani-
seerd voor meekomende ou-
ders of familie. Voor de klei-
ne bezoekers zijn er speelat-
tracties aanwezig, zodat zij zich 
niet hoeven te vervelen terwijl 
hun ouders, broertjes of zusjes 
een balletje slaan.
De selectietennissers spe-
len een demonstratiewedstrijd. 
Voor de volwassenen wordt er 
later op de middag een TOSS 
georganiseerd, waarbij open 
dag deelnemers en spelers van 
de vereniging ingedeeld wor-

den om een balletje met elkaar 
te slaan. Ook zijn alle bestuurs- 
en commissieleden aanwe-
zig om de deelnemers over de 
organisatie van LTC Bredero-
de te informeren en zal Tennis 
School Velsen voorlichting ge-
ven over de trainingsmogelijk-
heden.
De deelnemers aan de open 
dag die op deze dag lid wor-
den van onze vereniging doen 
automatisch mee aan een lote-
rij waarbij een gratis lidmaat-
schap kan worden gewonnen. 
De voorzitter zal het seizoen 
openen door de vlag te hijsen, 
waarna er nog onder genot van 
een drankje en een hapje de 
open dag wordt afgesloten en 
het seizoen kan beginnen.
Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.opentennis-
dagen.nl klik door op LTC Bre-
derode.
De open tennisdagen worden 
in heel het land gehouden in 
de periode van 24 maart tot 
en met 1 april onder het motto 
‘Zonder jou is er geen bal aan’. 
Ze zijn bedoeld om vooral niet-
tennissers op een leuke, origi-
nele manier nader kennis te la-
ten maken met de tennissport. 
De dagen worden georgani-
seerd door de Koninklijke Ne-
derlandse Lawn Tennis Bond 
(KNLTB) samen met zijn ver-
enigingen. Er doen dit jaar zo’n 
450 verenigingen mee.

Eelco Bischop Band
in WT Stage Café
IJmuiden - Op zondag 25 maart 
staat The Eelco Bischop Band in 
het WT Stage Café. Met zijn cre-
atieve en energieke mix van sto-
mende blues en swingende rock 
weet dit trio iedere keer weer de 
zaal volledig in te pakken. Eel-
co Bischop is dan ook geen on-
bekende in de rockscene,want 
hij heeft met veel bekende mu-
sici tournees gedaan langs al-
le mogelijke podia in den lan-
de. Het stevig en soms snelle gi-
taargeweld wordt in de rug ge-

dekt door een gesmeerd lopen-
de tandem van bas en drums, die 
ervoor zorgen dat er zinderende 
sets voorbij komen dat je ogen 
maar vooral oren te kort komt. 
Het repertoire bestaat uit tradi-
tionele en moderne rock, die met 
veel variatie afgewisseld wor-
den door de betere blues klas-
siekers. T.E.B.B bestaat uit: Eelco 
Bischop, Loek Bartelings, Rae-
fael Fernandez.
Het concert begint om 17.30 uur. 
De toegang is gratis.

Velsen - Maandag 16 april om 
19.30 uur is er een extra Raads-
plein. De gemeenteraad verga-
dert die avond over twee onder-
werpen, die beide in een raads-
brede sessie besproken worden.  
De twee onderwerpen zijn: het 
Regionaal Risicoprofiel Kenne-
merland. En het nieuwe planpro-
ces en de randvoorwaarden voor 
ontwikkeling van het winkelcen-
trum van IJmuiden. De definitie-
ve agenda wordt begin april ge-
publiceerd op de website van 
Velsen en in De Jutter/Hofgeest.

Raadsplein 
over Centrum-
plan IJmuiden

Santpoort-Noord - Voor de za-
kelijke gast die behoefte heeft 
aan sportiviteit tussen het verga-
deren door, biedt Landgoed Duin 
& Kruidberg voor het eerst in haar 
geschiedenis het EK-arrange-
ment. In de uitgestrekte tuin van 
het landgoed kunnen gasten naar 
hartelust tegen elkaar voetballen. 
Er is zowel een voetbalveld op het 
gras uitgezet als een beach soc-
cer-veld. De velden zijn de gehe-
le dag te betreden. Het EK-arran-
gement is geldig vanaf 1 juni 2012 
tot en met 1 juli 2012. Het EK-ar-
rangement is als supplement te 
boeken bij ieder vergaderarrange-
ment. Per boeking wordt gezorgd 
voor een lederen voetbal en een 
scheidsrechterfluitje. Ook worden 
de EK-wedstrijden op een groot 
scherm vertoond in Loungebar 
DenK, zodat gasten onder het ge-
not van een koud glas bier en bit-
terballen het EK-gevoel optimaal 
kunnen beleven. Tevens zal er de 
mogelijkheid zijn om op het land-
goed bij de voetbalvelden te bar-
becueën, voor 27,50 euro per per-
soon. Landgoed Duin & Kruidberg 
ligt in Santpoort-Noord en is van 
origine het grootste woonhuis van 
Nederland. In het landgoed zijn nu 
een viersterrenhotel, congrescen-
trum, Michelinster-restaurant De 
Vrienden van Jacob en Brasserie 
& Loungebar DenK gevestigd. Het 
hotel biedt 75 kamers, vijf authen-
tieke stijlkamers en negen moder-
ne conferentiezalen. Sinds 1961 is 
het landgoed eigendom van ABN 
AMRO, destijds de Nederlandsche 
Handel Maatschappij. Sinds 2002 
is het opengesteld voor publiek.

Voetballen 
bij Duin & 
Kruidberg

Velserbroek - Maandagavond 
tegen 19.30 uur heeft een 20-ja-
rige automobilist uit IJmuiden 
een bekeuring en tijdelijk rijver-
bod gekregen nadat hij blowend 
achter het stuur werd aangetrof-
fen. Dit was op de Zon Bastion in 
Velserbroek.

Blowen achter 
het stuur



Brouwer Naaimachine-
 & Hobbycentrum

Alle grote merken 
onder één dak 

Beverwijk – Bij Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum stappen cre-
atieve en moderne mensen graag naar binnen want de keuze aan 
hobbyartikelen is enorm.

Zelf mode maken is een trend die in opkomst is, getuige het aan-
tal nieuwe tijdschriften en boeken. Mode beperkt zich niet alleen tot 
kleding, ook woonaccessoires zijn onderhevig aan mode. Die maak 
je bijvoorbeeld met het populaire Zpagetti van Hoooked. Het is een 
heel nieuw, materiaal, gemaakt van restanten van stoffen, waarmee 
men kan haken en breien op pennen 12. Er is een enorme variatie in 
trendy uni kleuren en bonte stoffen. Je kunt er van alles mee maken, 
zoals tassen, kussens, lampenkappen en andere woonaccessoires. 
Er liggen inspiratieboekjes in de winkel. Of kies één van de gratis 
patronen die je krijgt bij aankoop van een bol Zpagetti. Ook voor 
het fijnere werk moet je bij Brouwer zijn. Breiwol in moderne kleu-
ren, handwerkpakketten van bekende merken, DMC borduurzijde en 
Madeira borduurgaren is er in een goed assortiment. Wie graag zelf 
sieraden maakt, kan ook kiezen uit een ruim aanbod. Voor mensen 
die zelf mode maken zijn alle fournituren als knoopjes, band en vlie-
seline hier te vinden.

Grote merken onder één dak
Naaimachines en lockmachines vormen de basis van Brouwer Naai-
machine & Hobbycentrum. Alle grote merken zijn onder één dak ver-
krijgbaar. Brouwer is namelijk officieel dealer van Pfaff, Janome, Sin-
ger, Brother en Husqvarna. Stuk voor stuk kwaliteitsmerken met ma-
chines voor elke beurs en elke soort gebruiker. Pfaff heeft bijvoor-
beeld een bijzonder boventransport, waarmee men zowel leer als 
heel gladde, dunne stoffen moeiteloos kan verwerken. En Janome 
maakt zulke goede machines dat zij een garantie van vijf jaar dur-
ven bieden. 

Eigen werkplaats
Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum heeft ook een werkplaats 
voor naai- en lockmachines. Met 45 jaar ervaring op dit gebied, is 
er geen klus die zij niet aankunnen, of geen onderdeel dat zij niet 
kennen. 

Brouwer Naaimachine & Hobbycentrum is zes dagen in de week ge-
opend en op donderdagavond.Het adres is Begijnenstraat 17-19, Be-
verwijk, telefoonnummer 0251-223669 of kijk eens bij de webwinkel 
op www.brouwernaaimachines.nl.
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DNM is helemaal klaar 
voor het voorjaar
IJmuiden - Je wordt vrolijk van de collectie die 
bij DNM aan de Lange Nieuwstraat in de rekken 
hangt. Dit voorjaar is er weer volop te combine-
ren met lekkere felle kleuren zowel in tops als met 
de spijkerbroeken in onder meer de kleuren rood, 
groen en kobalt. Met als basiskleuren wit, donker-
blauw en zand.

Ook zijn er veel chino’s in verschillende kleuren die 
gecombineerd kunnen worden met een colbert of 
wat stoerder met een spijkerhemd.
Er is een ruime keuze uit jeans voor iedere leeftijd 
van de merken: LEE, LTB, Tom Tailor, Japan Rags, 
Esprit, Mavi en Pepe Jeans. En de nieuwe merken 
die er vanaf maart zijn bijgekomen zijn Only en 
Jack & Jones. De broeken worden nog steeds gra-
tis op maat gemaakt.

Door de maandcollectie’s van de verschillende 
merken is het leuk om regelmatig even binnen te 
stappen en de variatie in het vak te zien.
Deze week heeft DNM een voorjaarsactie: 20% 
korting op de gehele collectie van Esprit.
Ook kun je vrienden worden via Facebook om zo 
op de hoogte te blijven van de verschillende acties 
en de nieuwe collectie.
Het team van DNM helpt je graag, dus laat je advi-
seren en krijg zin in het voorjaar.

Unieke samenwerking 
Juwelier Ris en Esther de Haas
IJmuiden - Zangeres Esther de Haas is één van de 
gezichten van de nieuwe campagne van Juwelier 
Ris. Onlangs werd in de studio van Ed Geels Foto-
grafie, sinds kort gevestigd aan de Lange Nieuw-
straat, een prachtige fotoserie gemaakt waarin de 
Velsense Funky Diva Ezz én de sieraden van Ris cen-
traal staan. De visagie werd verzorgd door Sandra 
Baars. 
Luuk Ris spreekt van een unieke samenwerking. 
,,Esther spreekt, mede door haar uitstraling, een 
breed publiek aan dat wij graag in de winkel ont-
vangen. Daardoor vinden wij haar uitermate ge-
schikt voor de promotie van de producten die wij 
verkopen. Esther mag voor een optreden langsko-
men om sieraden uit te zoeken die ze mooi vindt 
en die bij de kleding passen die ze op dat moment 
draagt.’’ Uiteraard is Esther de Haas ook enthousiast 
over de constructie. ,,Wat is er voor een vrouw nou 
mooier dan het dragen van mooie sieraden?’’, lacht 
Esther. ,,Ik word na afloop van mijn optredens vaak 
aangesproken door dames die vragen waar ik mijn 
sieraden heb gekocht. Door de samenwerking met 
Ris kan ik mij nog meer onderscheiden. Dat geeft 
het een meerwaarde. De klik is erg goed, zowel met 
Luuk als met Ingrid. Wij beleven veel plezier aan het 
selecteren van de sieraden. Luuk zegt wel eens dat 
wij gemakkelijk zussen hadden kunnen zijn.’’
De samenwerking met Esther de Haas bewijst dat 
Ris zich steeds meer op het modische vlak begeeft. 
Luuk Ris: ,,Wij zijn dealer van Tommy Hilfiger en Tut-
ti Milano, hippe merken die het goed doen bij een 
jong publiek. In het betaalbare segment verkopen 
we luxe bijoux van TOV, Supertrash en Platadepa-
lo. Dat ziet er echt heel gaaf uit.’’ Bij de armbanden 
wordt het modebeeld bepaald door combinaties 
van leer, zilver en edelstenen. ,,Daarnaast blijven de 
hangers met verwisselbare munten van Mimoneda 
en My Imenso het heel goed doen. Maar ook mer-
ken als Trollbeads en Pandora zijn onverminderd 
populair.’’ De grote vraag naar luxe bijoux vloeit 

voor een belangrijk deel voort uit de hoge goudprijs, 
zegt Luuk Ris. ,,Dat is ook de reden dat wij steeds 
meer doen in bijoux. Als je mij tien jaar geleden 
had verteld dat ik dit zou gaan verkopen, dan had 
ik je waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar nu be-
schouw ik het als een mooie aanvulling op onze col-
lectie sieraden en horloges.’’
Ris Juwelier, Marktplein 17 in IJmuiden, telefoon 
0255-515668. Zie ook www.risjuwelier.nl. Meer we-
ten over Esther de Haas? Kijk dan op www.funkydi-
vaezz.nl.



Levade Ruitersport, alles 
voor de paardensport

Regio - De vaste bezoekers van Levade Ruiter-
sport weten de winkel waarschijnlijk met de ogen 
dicht te vinden, maar voor nieuwkomers is het 
wellicht even zoeken. De zaak is gevestigd langs 
het Spaarne aan Koudenhorn 44 in hartje Haar-
lem, schuin tegenover de Catharijnebrug.
Eenmaal in de grote winkel, wat de buitenkant 
niet doet vermoeden, opent zich voor de paarden-
liefhebber een waar walhalla aan mogelijkheden 
van wat er op paardensportgebied te verkrijgen 
is. Eigenaresse Elvira vertelt dat ze al vanaf haar 
vierde jaar met paarden is opgegroeid.

,,Mijn overgrootvader en mijn opa waren hoef-
smid en hadden een smederij aan de Spaarn-
wouderstraat’’ ,vertelt zij. Vanuit die achtergrond 
heeft haar leven altijd sterk in het teken van het 
paard gestaan. ,,En toen zich dan eindelijk de 
kans voor deed om een eigen zaak te beginnen 
heb ik die vijfeneenhalfjaar geleden met beide 
handen aangegrepen.’’ vervolgt zij.

En het resultaat mag er zijn wat betreft inrichting 
en collectie. Op de vraag of paardrijden niet een 
erg dure sport is, antwoordt zij: ,,Natuurlijk kun 
je het erg duur maken met eigen paarden, een 
paardenstal enzovoort. Maar voor de beginner 
heb ik bijvoorbeeld al een setje met helm, laar-
zen, zweepje en handschoenen voor nog geen 50 
euro. En als je, om te beginnen, een 10-rittenkaart 
neemt bij een manege dan kost dat helemaal niet 
zoveel geld. En dat biedt dan de mogelijkheid om 
na te gaan of paardrijden wel een sport is die je 
bevalt’’.

Om klaar te zijn voor het komende voorjaar en 
de zomer kunnen de klanten bij Elvira inmiddels 
terecht voor de nieuwe zomercollectie. Voor veel 
meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht 
op haar website: www.ruitersport-levade.nl. Maar 
bellen kan natuurlijk ook: 023-5510583.
De winkel is zes dagen in de week geopend, van 
maandag tot en met zaterdag.
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Sjaksjop barstensvol fleurige zomermode
IJmuiden – Recyclen wordt steeds belangrij-
ker. Er zijn diverse redenen waarom mensen 
tweedehands kleding kopen. En dat heeft niet 
alleen te maken met de voordelige aanschaf-
prijs. Bij Sjaksjop aan Industriestraat 39 vindt 
men tweedehands mode voor mannen en 
vrouwen. Er zijn schoenen, laarzen, tassen en 
sieraden. Ook is er een beperkte aanvoer van 
nieuwe kleding en sieraden. 
Sjak is helemaal blij met haar winkeltje dat 
op vrijdag en zaterdag open is en is geves-
tigd in het transportbedrijf M-Trex van haar 
man. ‘Goed verstopt’ in het havengebied van 
IJmuiden weten toch heel wat mensen dit leu-
ke winkeltje te vinden. Sjak heeft twintig jaar 
in de mode gewerkt en is sinds drie jaar weer 
terug in haar vak. ,,Heerlijk vind ik het’’, zegt 
ze. ,,Mijn grootste liefhebberij is het om men-
sen leuk aan te kleden. Ik geef graag advies 
op modegebied.’’ 
Sjaksjop hangt nu barstensvol zomerkleding. 

Er is veel merkmode, maar ook goede 
kwaliteitskleding van duurdere zaken. 
,,Van Gerry Weber tot Van Gils en zelfs 
mooiere kledingstukken van bijvoorbeeld 
H&M, als het maar klopt met de mode 
en netjes is’’, zegt Sjak. De tunieks vliegen 
nu de winkel uit. Voor hem zijn er mooie 
overhemden en zelfs kostuums, maar 
ook jeans en shirts. De prijzen variëren 
nogal en liggen tussen de 5 en 100 eu-
ro. Dat laatste dan voor de duurste merk-
kleding en de prachtige nieuwe leren zo-
merjacks. Ook zijn er nieuwe hoeden om 
de zomerse uitstraling te completeren. 
Op vrijdag en zaterdag is Sjaksjop open 
van 10 tot 5 uur. Op die dagen is nu 
ook inbreng van zomermode mogelijk. 
Sjaksjop is gevestigd aan Industriestraat 
39 in het pand van M-Trex. De zij-ingang 
naar de winkel is aan de linkerkant van 
het pand.

Van Delden Mode 
klaar voor voorjaar 
en zomer 
IJmuiden - Van Delden Mode aan Plein 1945 is sinds 1978 een begrip 
in IJmuiden en omstreken voor modebewuste jonge mannen en he-
ren die exclusieve herenmode op prijs stellen. Zeker nu, met het ko-
mende voorjaar- en zomerseizoen in het vizier, is de tijd weer aange-
broken om de huidige garderobe eens kritisch te bekijken en om tij-
dig voor een nieuwe en frisse aanvulling te zorgen.
En bij binnenkomst in de fraaie herenmodezaak, met een oppervlak-
te van ruim 200m2, valt het oog al direct op alle vrolijke kleuren zo-
als aqua, roze , ‘Italian blue’ en wit, die voor het komende seizoen 
in de schappen liggen en in de rekken hangen. Voor fleurig getin-
te overhemden, truien, jacks, kostuums en de bijbehorende acces-
soires, waaronder schoenen, kan men bij eigenaar Pieter Geraedts 
prima terecht. 
,,Een trend dit seizoen blijven onder meer de colberts met leuke con-
trasten die zich uitstekend laten combineren met een mooie spijker-
broek of een geklede pantalon uit de collecties van bijvoorbeeld Pier-
re Cardin en B. Meyer’’, vertelt Pieter. Maar ook op ander gebied heeft 
hij door de jaren heen naam gemaakt, want naast een uitgebreide 
casualcollectie, heeft hij een hele afdeling met business en party kos-
tuums waar menig bruidegom zich bij hem al in het nieuw heeft la-
ten steken.   
,,Nieuw in mijn collectie is de gehele kledinglijn van Hugo Boss die ik, 
exclusief voor de regio, in de winkel heb’’, benadrukt een zichtbaar 
trotse Pieter. Kortom,  jong en oud kunnen bij Pieter een keuze ma-
ken uit een mooie collectie kwaliteitskleding waarbij nog de voorde-
len komen dat men om de hoek gratis kan parkeren en dat de even-
tuele vermaakservice gratis is. ,,Als je bij Van Delden niet slaagt, dan 
weet ik het ook niet meer’’, zegt hij.



Annabelle bij beste 
salons van Nederland
Santpoort-Noord - De Beauty Award is de meest prestigieuze prijs 
voor de schoonheidsbranche. Schoonheidscentrum Annabelle uit 
Santpoort-Noord heeft dit jaar meegedaan. Al het werk van eige-
naresse Ans en haar team heeft zijn vruchten afgeworpen, want 
Annabelle mag zich met trots één van de vijf beste schoonheids-
alons van Nederland noemen.
Voorafgaand aan de uitreiking zijn er diverse voorrondes geweest 
waar Annabelle glansrijk doorheen kwam. Van de inzending tot 
een bezoek van de mystery guest en van het oordeel van de vak-
jury helemaal tot aan de uitreiking, waar alleen de top-5 bij aan-
wezig mocht zijn. Deze uitreiking werd gepresenteerd door Robert 
ten Brink. ,,Het was een gala vol spektakel en heerlijk eten en drin-
ken, en natuurlijk zenuwen en spanning’’, aldus Ans. ,,Helaas is 
het bij de top-5 gebleven, maar het gevoel om bij de beste salons 
van Nederland te horen vergoedt heel veel.’’

Trends en vernieuwing 
in hoortoestellen
Santpoort-Noord - Sinds vorig jaar is HoorCare 
gevestigd aan Hagelingerweg 45 in Santpoort-
Noord. HoorCare toont enkele technologische 
vernieuwingen op hoortoestellengebied. Wat zijn 
de trends?
De wens om het hoortoestel zo min mogelijk te la-
ten zien is nu vervuld. Het onzichtbare toestel is 
goed verkrijgbaar, verschillende merken leveren 
dit nu. De zeer kleine hooroplossingen worden zo 
diep in het oor gedragen dat collega’s, vrienden of 
familie dit nooit zullen zien.
Doordat mensen steeds actiever leven is er het 
waterdichte hoortoestel. Waar vroeger opgelet 
moest worden tijdens een regenbui hoeft dat nu 
geen probleem meer te zijn. Echt waterdicht bete-
kent horen op vakantie, rustig varen op het water 
of de sneeuw in met de wintersport.
De trend is uw apparatuur te koppelen aan het 
hoortoestel, bedraad of draadloos, wat u wilt. Zo 
kunt u tegenwoordig zonder problemen de televi-
sie horen via het hoortoestel zodat het geluid niet 
zo hard hoeft. Ook kunt u eenvoudig mobiel of 
vast telefoneren. Of luisteren naar muziek op de 
computer of de stem van het navigatiesysteem.
Heeft u al een hoortoestel of wilt u langskomen 

voor een gratis hoortest, de StAr-audicien Harry 
Ketting vertelt u er graag meer over. U kunt zo bin-
nenlopen of een afspraak inplannen. HoorCare 
Santpoort-Noord is geopend van dinsdag tot en 
met zaterdag.
Bel voor een afspraak met 023 – 539 52 80 of kijk 
voor meer informatie op www.hoorcare.nl.
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Nieuw: La More 
Fashion & Jewels 
Santpoort-Noord - Sinds 10 maart is er La More 
aan Hoofdstraat 184. Shirley Visser is de eigena-
resse van damesmodezaak La More. Met haar vi-
sie op mode gaat voor de klanten een nieuwe we-
reld open. Met merken als Kazh, Laundry Industry, 
Silvian Heach en Rinascimento zien we een heel 
nieuw assortiment aan kleding aan onze horizon 
oprijzen. Voor wie? Voor iedereen die van mode 
houdt. 
De mode schrijft dit seizoen felle kleuren voor en 
die zijn zeker te vinden bij La More. Silvian Heach 
komt bijvoorbeeld met heerlijke broeken in de 
kleuren lipstick (steenrood), malaquite (hardgroen) 

en toffee (zandkleur). Het is misschien even wen-
nen, maar gecombineerd met een fris wit of ecru 
topje kun je ook modische combinaties maken.
Bij La More zijn er echter veel meer mooie kleuren, 
zoals lichtblauw, roze en zand in verwassen tinten 
met broeken van Laundry Industry van een prach-
tige kwaliteit en toch nog heel betaalbaar. 
Heel apart is het merk Kazh met onder meer de 
omslagdoeken van leer, die wel een heel bijzon-
der mode-item vormen.
Ga dus gauw eens kijken en combineren bij La 
More. Naast kleding heeft La More ook een mooi 
assortiment sieraden en zonnebrillen. 

Cartouche heeft jonge, 
frisse en klassieke mode
IJmuiden - Cartouche is kwaliteitsmode voor dames. Met sterke 
merken als Gerry Weber, Frank Walder en Cappuccino artouche is er 
altijd volop keuze. Bij Cartouche vindt men ook de juiste balans tus-
sen tijdloze mode en modetrends.
De broeken van het merk Gerke munten uit in pasvorm en zijn daar-
om heel populair. Ook zijn er pantalons met elastiek rondom, die al-
tijd comfortabel dragen. 
Het merk Frank Walder heeft elegante combinaties voor elke gele-
genheid. Speciaal voor de jongere dames is er het merk Dolce Vita 
met trendy en sportieve items. En Cappuccino heeft mooie gebreide 
vesten in vele tinten. 
Heel aantrekkelijk dit seizoen zijn de leuke rode lederen jacks.  De 
navy-look met rode accenten is jong, fris en klassiek en dat is Car-
touche ten voeten uit. 
Hoewel de mode felle kleuren lijkt voor te schrijven zijn er ook prach-
tige natureltinten in het assortiment, zoals taupe, lila, beige en abri-
koos. 
Laat het mode-assortiment van Cartouche u inspireren en ga langs 
bij Cartouche aan Plein 1945 nummer 48 in IJmuiden.
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IJmuiden - Sinds drie weken is de Kennemerlaan 
weer een mooie zaak rijker: Lev Bijouterie, een spe-
ciaalzaak in sieraden, horloges en tassen. Een ware 
snoepzaak voor de vrouw dus. Hoewel er ook voor 
de mannen mooie horloges en kettingen zijn.
Lev Bijouterie heeft een prachtige uitstraling met 
mooie vitrinekasten vol prachtige sieraden in een 
ruim pand. Het mooie is echter de betaalbaarheid 
van de sieraden en tassen. Voor elke beurs is hier 
iets moois te vinden. Met oorhangers vanaf een 
paar euro is hier al een mooie cadeau of hebbe-
dingetje te vinden. Maar ook wie wat meer kwaliteit 
zoekt, zal aan haar trekken komen, met zilveren sie-
raden en zoetwaterparels. En toch nog steeds aan-
trekkelijk geprijsd.
Asih Lever runt haar sieradenwinkel met veel plezier. 
Zowel het inkopen als het verkopen heeft zij in de 
vingers. Wie bij Lev Bijouterie rondkijkt zal opmerken 
dat van alle sieraden slechts een exemplaar aan-
wezig is en dat biedt een zekere exclusiviteit. Verder 

is er ook voor ieders smaak wat moois te vinden. Of 
je nu houdt van felle kleuren, fris wit, glitter en gla-
mour, blingbling of sierlijke vormen, er is altijd iets 
heel moois bij Lev te vinden. 
Ook op het gebieden van tassen is er veel keu-
ze. Met het voorjaar en de zomer voor de boeg 
heeft Asih gekozen voor felle kleuren, wit en mooie 
bloemdessins. Rood is ook een kleur die terug komt 
bij de sieraden. 
Ook heel apart zijn de horloges bij Lev Bijouterie. 
Conform de mode zijn de klokjes groot. Desgewenst 
is er veel blingbling. De horloges van Uomo & Don-
na zijn bovendien verkrijgbaar in mooie cadeauver-
pakkingen. 

Lev Bijouterie is te vinden aan Kennemerlaan 114, 
naast Abelia Fleuristen. De openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Zie de kortingsbon bij de advertentie voor meer 
voordeel.

De mooiste sieraden en 
tassen bij Lev Bijouterie

Nieuwe mannenmode 
oogt fris en modern

IJmuiden - De allernieuwste lentemode collecties voor mannen 
koppelen ingetogen eenvoud aan een frisse, moderne uitstraling. 
Die uitstraling heeft alles te maken met kleur, want fuchsia, tomaat-
rood, kobaltblauw, fluorroze en Nederlands oranje doen hun intre-
de in de mannengarderobe. Niet allemaal tegelijk binnen één out-
fit natuurlijk, en eventueel slechts als signaalkleur bij de afwerking , 
maar zelfs de meest conservatieve modeliefhebber moet er dit sei-
zoen aan geloven. Kleur is een must. Dit ruime gebruik van kleur 
heeft zijn tegenhanger in rustige dessins. We zien wat grove stre-
pen, ruiten en grafische patronen, maar altijd gecombineerd met 
effen vlakken. Hoe vrolijk dit beeld uitpakt, kunt u ervaren bij  Patrick 
van Keulen waar u een overzichtelijke en onderling goed te combi-
neren kledingcollectie aantreft.
De kleurkeuze mag dan vooruitstrevend zijn, de modellering grijpt 
terug op klassiekers. Comfortabele indigoblauwe jeans, chino’s, 
colberts met een klassieke coupe,  – voor de zomer in een katoe-
nen of canvas kwaliteit – ademen een sfeer van traditie.  Katoen 
en linnen spelen een hoofdrol en hebben uiteenlopende verschij-
ningsvormen dankzij wassingen. 
Ook de meer formele mode ondergaat sportieve invloeden, waar-
door een ogenschijnlijk nonchalante en uiterst comfortabele look 
ontstaat. Het kostuum oogt losjes en relaxt. Gebreide items, zoals 
luchtige truien en vesten van fijne garens, zijn steeds vanzelfspre-
kender in de mannengarderobe. Ook chino-achtige bermuda’s, 
shirts, polo’s en sluike linnen jasjes roepen een romantisch, zomers 
beeld op van zon, zee en strand.
Hoe grenzeloos veel nieuwe mogelijkheden deze nieuwe mode 
biedt, ziet u bij Patrick van Keulen waar de uitgekiende selectie uw 
combinatiemogelijkheden verrijkt.
Tijdens de Italiaanse weken is er voor elke kopende klant een bon 
voor een heerlijk Italiaans ijsje bij Bonasera en op donderdag, vrij-
dag en zaterdag een glaasje Prosecco met een heerlijk stukje Par-
mezaanse kaas.

Goed zien en er goed uitzien, bij Brilservice
Velserbroek - Goed zien en er goed uitzien, aan die twee 
dingen werken Brilservice graag. Hier vind je dan ook de 
meest vernieuwende oog-
meetapparatuur, bediend 
door betrokken mensen 
die hun vak serieus ne-
men. 
Die professionele instelling 
vind je ook terug in de col-
lectie monturen: Brilservice 
heeft monturen van ve-
le merken en in vele stij-
len, materialen en kleuren. 
Van klassiek tot modieus, 
van ingetogen tot eigen-
zinnig. Zo vind je bij Bril-
service (zonne)brillen van 
onder andere Ray-Ban, 
Michael Kors, Esprit, Vo-
gue en Persol. 
Daarnaast heeft Brilser-
vice de huiscollectie. De-
ze huiscollectie bestaat uit 

ruim 40 monturen, voor zowel heren als dames, uitge-
voerd in zowel metaal als kunststof. Met deze kwaliteits-

monturen zijn een groot draagcomfort en een persoon-
lijk passende stijl gegarandeerd. De huiscollectie is ver-

krijgbaar tegen vaste, lage prij-
zen. Een complete bril uit de 
huiscollectie met kunststof mon-
tuur en enkelvoudige, extra dun-
ne glazen, kost slechts 189 euro.
Uiteraard kun je bij Brilservice 
ook terecht voor je contactlen-
zen. Er zijn zowel lenzen van 
bekende merken als van het 
huismerk, Lensline. Vraag in 
de winkel naar de mogelijkhe-
den rondom het Lensline abon-
nement. Hiermee geniet je van 
vele voordelen en kortingen op 
brillen en zonnebrillen, ook voor 
je partner. 
Kijk op de website voor meer in-
formatie: www.brilservice.nl. 
Brilservice, Galle Promenade 35 
Velserbroek, telefoonnummer 
023-5398117.
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IJmuiden - De etalage bij Jacky Hart Mode voert je 
als op een lentebriesje de winkel in. En daar word 
je niet teleurgesteld als je houdt van kleur en fleur. 
In deze mooie zaak vind je alles op kleur en prach-
tig gecombineerd, zodat je al gauw inspiratie krijgt. 
En wie dat niet zo gauw heeft, kan rekenen op de 
deskundige hulp van eigenaresse Jacomien en 
haar medewerksters.
,,Wij willen dat de klanten met een blij gevoel iets 
kopen dat hen goed past en mooi staat,’’ zegt Ja-
comien. ,,Dus geven wij altijd een ongedwongen 
en eerlijk advies.’’ En dat moet toch lukken voor el-
ke klant want de keuze is enorm. En de nieuwe 
voorjaarsmode is zo leuk. Stoer en fris, modieus 
en klassiek, het kan allemaal. Bij Jacky Hart Mo-
de houden ze wel van een aparte modemix, dus 

kan die kreukjeans in lichtblauw prima bij een Cha-
neljasje van Helena Hart. En zo’n gebloemd vest-
je kan eigenlijk overal bij gedragen worden. Mode-
kleuren zijn rood, groen en blauw. Die zijn te com-
bineren met elkaar of met zwart of wit en natuur-
lijk met jeans. 
Wie door de bomen het bos niet meer ziet is wel-
kom bij de modeshows van Jacky Hart Mode op 
maandag 26 en dinsdag 27 maart, vanaf 20.00 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de winkel. Wie niet 
zo lang kan wachten kan nu natuurlijk al een voor-
proefje komen nemen bij Jacky Hart Mode, Ken-
nemerlaan 96, IJmuiden. Of kijk op de vernieuwde 
website www.jackyhart.nl of op Facebook. En na in-
schrijving op de nieuwsbrief krijgt u natuurlijk altijd 
de nieuwste mode te zien.

Mode op zijn fleurigst 
bij Jacky Hart Mode

IJmuiden - Joossies is zo’n winkel die je blijft verrassen. Denk je alles te 
hebben gezien kom je ineen de tas van je dromen tegen, of het kleding-
merk waar je al tijden naar zoekt.

Bij Joossies vind je dameskleding, sieraden en tassen van de merken 
Vero Moda, Indian Rose, My God, Geisha, Tark, Il Dolce, Buddha to Bud-
dha, 10 Feet, Air Force, Lovely en Glamorous. Daaruit worden de meest 
aansprekende items gezocht voor het winkelend publiek in IJmuiden en 
omgeving. Stijlvol, vernieuwend en verrassend zijn uitgangspunten waar 
je bij Joossies op kunt rekenen. Hier kies je voor kwaliteit met een betaal-
bare prijs. Mooie kleding die je niet overal vindt. Met de bijpassende ac-
cessoires, sieraden en eventueel een tas ga je na een complete meta-
morfose en ontzettend blij de winkel uit.
Mode is die kleding waarbij jij je goed voelt. Joossies heeft het. Ga dus 
gauw eens kijken en passen bij Joossies, Lange Nieuwstraat 785 in 
IJmuiden.

Joossies blijft 
verrassen

Indigo Style voor 
casual dames- 
en herenkleding
IJmuiden - De kledingzaak van eigenaar Guido is al vele jaren een 
bekende naam in IJmuiden en omstreken. Gedurende elf jaar was 
de winkel gevestigd op Plein 1945, naast de videotheek. Maar sinds 
een jaar is hij met zijn zaak verhuisd naar de overkant van het plein 
en is nu gevestigd op Plein 1945-7, naast de ANWB.
Wat kleding betreft  oriënteert hij zich in hoofdzaak op casual da-
mes- en herenkleding. ,,Maar waar we ook om bekend staan is on-
ze uitgebreide sortering  jeans die we al jaren in onze collectie heb-
ben. Met de binnenkomst van de voorjaars- en zomermode vallen 
vooral de nieuwe, felle en vrolijke kleuren op zoals bijvoorbeeld ro-
ze, paars, rood en hardblauw. En dat geldt niet alleen voor de da-
mesmode. Ook de heren kunnen hun garderobe nu uitbreiden met 
fel gekleurde overhemden en truien’’, aldus Guido.
Nu de lente eindelijk zijn intrede lijkt te gaan doen heeft Guido een 
speciale actie op touw gezet. Tot en met eind maart krijgen klanten, 
tegen inlevering van de advertentie die nu in deze krant staat, op alle 
artikelen een korting van 15 procent. ,,Dus mensen, kom snel met de 
advertentie naar de winkel en sla uw slag’’, benadrukt Guido.
Voor meer informatie kunnen klanten terecht op www.facebook.
com/indigostyle. Maar ook de website: www.indigostyle.nl  biedt de 
nodige informatie en bellen kan natuurlijk ook: 0255-514001.
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Fietsmarathon tegen 
kinderkanker bij Ben 
Rietdijk Sport
Velserbroek - Vrijdagavond 23 maart klinkt om 19.00 uur het start-
schot voor een drie uur durende fietsmarathon tegen kinderkanker. 
Onder het motto Spin for Life fietsen meer dan duizenden deelne-
mers verdeeld over meerdere sportcentra zich in het zweet voor het 
goede doel: Villa Joep. Het bijzondere evenement waarbij sportie-
ve prestaties én het goede doel hand in hand gaan, vindt ook plaats 
bij Ben Rietdijk Sport in Velserbroek, op 23 maart van 19.00 tot 22.00 
uur.
Villa Joep is een stichting die zich ten doel stelt om kinderen te ge-
nezen van neuroblastoom kanker. In 2011 werd maar liefst  440.000 
euro bij elkaar gefietst voor Villa Joep. Iedereen bruist van de ener-
gie om dit bedrag dit jaar te overtreffen. Het leuke is dat het door zo-
wel leden als niet leden mee kunnen doen aan het evenement. Lo-
kale bedrijven zorgen ook voor sponsorgelden.  Wilt u ook dit fantas-
tische evenement meebeleven, dan kunt u zich nog aanmelden. Er 
zijn nog enkele fietsen beschikbaar. Voor minimaal 50 euro per fiets 
kunt u als team of alleen mee doen aan de marathon. U kunt zich 
inschrijven bij Ben Rietdijk Sport aan de Zadelmakerstraat 42-46 in 
Velserbroek. 
Voor het onderzoek tegen kanker is veel geld nodig. Ben Rietdijk 
Sport is één van de 75 VES sportcentra (Vereniging Exclusieve Sport-
centra) die zich hiervoor gaat inzetten. Al maandenlang is een en-
thousiaste groep vrijwilligers druk bezig om dit unieke evenement 
vorm te geven. Villa Joep draagt de naam van Joep Steijn uit Voor-
schoten. Hij overleed zeven jaar geleden aan neuroblastoom kinder-
kanker. Joep is maar 4 jaar oud geworden. Direct na zijn overlijden 
richtten zijn ouders Villa Joep op om geld in te zamelen voor onder-
zoek naar geneesmiddelen voor deze ziekte. Elk jaar krijgen zo’n 25 
kinderen deze ziekte, van wie zo’n 80% overlijdt. Dat is een schrik-
barend hoog percentage. Voor het vijfde jaar is Villa Joep het goe-
de doel van Spin for Life. Diverse onderzoeken die tot op heden door 
de acties is mogelijk gemaakt, laten hoopgevende resultaten zien.
 Meer weten over Villa Joep? Zie www.villajoep.nl. Meer weten over 
Spin for Life? Zie www.ves.nl/spinforlife.

Santpoort-Noord – Vandaag, donderdag 22 
maart, houdt Gallo Original’s, mode voor mannen 
en vrouwen, een gezellige open avond van 7 tot 10 
uur. De nieuwste mode hangt kleurrijk in de rekken 
en men kan ongedwongen rondkijken, passen en 
samen met partner, vrienden en vriendinnen kie-
zen en keuren. Natuurlijk is er nog veel meer. Zo 
presenteert M Lifestyle mooie sieraden, is er lekke-
re sushi van Santpoort aan Zee en natuurlijk ook 
iets te drinken. 
Bij Gallo-Original’s is het nieuwe damesmode merk 
Expresso gelanceerd, dat met felle kleuren de zo-
mer ingaat. Wie meer van iets rustiger houdt kan 
ook combineren met wit, jeans of zwart, maar wie 
durft in felle kleuren mag gezien worden. Expresso 
komt met veel leuke tunieks, te dragen op een wat 
strakkere broek of jeggings.  
Voor de heren hebben Van Santen Van Santen en 
Gaastra mooie hemden en polo’s, waarbij voor-

al de gedetailleerde boorden opvallen. De heren-
mode blinkt uit in gepoederde pastelkleuren. Het 
merk Lerros voor mannen heeft een goede balans 
van kwaliteit en betaalbare mode en komt met leu-
ke modellen, waaronder vesten, waarmee men de 
periode tussen winter en zomer aangenaam kan 
overbruggen.
Wie op zoek is naar de perfect passende jeans kan 
niet om het merk Paddocks heen. En voor de da-
mes heeft het model Kate een leuke eigenschap: 
een liftend effect op de billen. 
Gallo-Original’s verkoopt het hele jaar door out-
doormode van goede kwaliteit. Nu zijn er volop re-
genjassen waar men jaren plezier van heeft, met 
die speciale klassieke uitstraling. 
Ga eens langs bij Gallo-Original’s aan Hoofdstraat 
189 in Santpoort-Noord. Of wordt vrienden van 
VOF Gallooriginals op Facebook en volg de mode-
trends. Zie ook www.gallo-originals.nl.

Vandaag open avond 
bij Gallo Original’s

Ceriale breidt uit 
met Ceriale Due
Velserbroek - Een half jaar geleden opende Ceriale Due haar deu-
ren in Velserbroek. Het kleine zusje van het inmiddels al weer vijf jaar 
geleden geopende Ceriale Mode & Accessoires heeft al een uitge-
breide klantenkring opgebouwd. 

De klantenkring van Ceriale Due bestaat voornamelijk uit jonge mei-
den. Maar ook hun moeders gaan regelmatig een kijkje nemen. 
Omdat uit marktonderzoek is gebleken dat een groot deel van de 
Velserbroekers in de leeftijdscategorie 8 tot 18 jaar valt, heeft Ceria-
le er voor gekozen met deze doelgroep verder te gaan en speciaal 
voor hen mode aan te bieden die hen aanspreekt in een eigen win-
keltje, aan Vestingplein 25a, naast het Kruidvat. De openingstijden 
van Ceriale Due zijn aangepast aan de doelgroep: dinsdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 en sinds kort ook op woensdagmid-
dag. Zie ook de advertentie in deze krant.

Kleur, kleur en nog eens 
kleur bij Seven Days Fashion
Santpoort-Noord - Dit voorjaar en aankomende 
zomer ontkom je niet aan de kleurrijke collecties 
in de winkel. Het is een gegeven dat als het eco-
nomisch wat minder gaat de mensen meer kleur 
willen, zodat het straatbeeld een en al vrolijkheid 
wordt. 
Bij Seven Days Fashion in hangt een zeer grote 
collectie die zeker iedereen blij maakt, al was het 
maar om de betaalbare prijzen. In deze winkel 
hangen geen dure labels, maar zijn de merken 
verzameld die betaalbaar zijn en de trends op 
de voet volgen. De beste artikelen komen terecht 
bij Seven Days Fashion. Je hoeft dus echt niet de 
stad in, want in Santpoort-Noord vind je de leuk-
ste mode in het eigen dorp. Er wordt hier sterk 
op de prijs gelet. Als een artikel toch te hoog ge-
prijsd is, komt er meteen een kortingssticker op. 
Ook is er een snelle omloop in de collecties en 
wordt de collectie iedere week aangevuld of ver-
sterkt door nieuwe artikelen. Zo ziet de winkel er 
dus elke week weer anders uit en is het altijd inte-
ressant om even een kijkje te nemen!
Merken zijn Outfitters Nation, Name It, Noppies, 
Feetje, Jubel, Sturdy, Knot So Bad, Trickle riemen, 
Yaya, Jacky Luxury, Double Face, Di Momenti en 
met hun beste artikelen voor baby’s, kids, tieners 
en dames. Ook voor kraamcadeautjes, kids bad-
kleding en kids underwear kunt u hier terecht. 
Neem alvast een voorproefje via Hyves, (http://
sdf41.hyves.nl) ]of Facebook via www.facebook.

com/fashion.sevendays. Seven Days Fashion is 
te vinden aan Hagelingerweg 41 in Santpoort-
Noord.
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Themabijeenkomst
Oplichting aan de deur
‘Wat woont u leuk, mogen wij 
even binnen komen?’ Soms pro-
beren mensen uw huis binnen 
te komen met een smoesje. Ze 
doen zich voor als medewerker 
van een bedrijf of instantie die 
uw bankpas en pincode nodig 
heeft. 

Om dit zoveel mogelijk te voorko-
men organiseert het wijkteam Vel-
serbroek een informatiebijeen-
komst over dit onderwerp. De-

ze vindt plaats op donderdag, 29 
maart 2012 in het Polderhuis, Ves-
tingplein 58 in Velserbroek tussen 
10.15 en 13.00 uur, inclusief lunch.

Het wijkteam bestaat uit de woon-
corporaties van Velsen, Politie 
Kennemerland, Stichting Welzijn 
Velsen en de gemeente.

Wilt u komen? Meld u zich dan vóór 
26 maart aan bij AWV Eigen Haard 
via telefoonnummer 0255-535786. 

Project ‘Veilig op Weg’
Hoe blijf je onder een vrachtwa-
gen vandaan? Leerlingen van 
groep 7 van de meeste basisscho-
len in Velsen gaan dat leren tus-
sen 19 en 27 maart in het lespro-
gramma Veilig op Weg.

Kinderen krijgen in het verkeer te ma-
ken met vrachtauto’s, bussen en trac-
toren. In de dode hoek van dat zware 
verkeer gebeuren ieder jaar tiental-
len ongevallen. Daarom is het van be-
lang dat kinderen vanaf 11 jaar weten 
wat de dode hoek is en hoe zij het bes-
te met zwaar verkeer kunnen omgaan. 

Het lesprogramma Veilig op Weg gaat 

daarover. Bijna alle basisscholen met 
hun groepen 7 doen eraan mee. Een 
poster beschrijft de gevaren van de 
dode hoek, de kinderen doen een test 
aan de hand van les-dvd en ze krijgen 
een praktijkles waarin ze in de cabi-
ne van een vrachtauto gaan zitten om 
zelf te ervaren wat ze dan kunnen zien 
en wat niet.
 
In dezelfde periode doen ze mee aan 
het fietsvaardigheidsproject ‘Fiets 
Seef ’. Op een met pionnen uitgezet 
hindernisparcours doen ze allerlei 
fietsoefeningen; ook dat is voor hun 
veiligheid. Zie ook www.velsen.nl. 
(foto: gemeente Velsen)

Tovergroen voor schonere 
lucht en vaker doorrijden
Schonere lucht en vrachtwagens 
die vaker doorrijden - dat is de be-
doeling van ‘tovergroen’. Sinds  
8 maart functioneert het op de ha-
venroute in IJmuiden. 

Op de kruispunten Amsterdamse-
weg–Parkweg–Rijksweg–’s Graven-
lust en het Pontplein is tovergroen 
aangebracht. Een systeem in het weg-
dek signaleert vrachtwagens en bere-
kent of zij door groen kunnen rijden. 
Dan licht het bord langs de weg op (fo-
to). Zo nodig blijft het verkeerslicht 
langer groen. 

Het systeem werkt niet als de pont 
aanmeert; dan krijgen fietsers meer 
ruimte. En het werkt niet als er een te 
lange wachtrij voor het verkeerslicht 
staat, om het risico op kop-staartbot-
singen te verminderen. Er zijn ook 
fietsmaatregelen genomen: er staan 
wachttijdvoorspellers op dezelfde 
kruispunten, de maximale wachttijd 

is verkort en het stoplicht gaat eerder 
op groen als er fietsers van de pont ko-
men. 

De effecten alle maatregelen worden 
voor de zomer geëvalueerd. Het tover-
groen past in het programma Lucht-
kwaliteit en Verkeer van de Milieu-
dienst IJmond. (foto: Milieudienst)

Gratis compost bij wijkpost
De zomer staat weer voor de 
deur, tijd om de tuin een opknap-
beurtje te geven. Een laagje com-
post zorgt daarbij voor de nodige 
voeding voor de plantjes. 

Dit jaar organiseert afvalinzamelaar 
HVC weer een compostactie voor al-
le bij HVC aangesloten gemeenten. 
Zij leveren gratis compost, het eind-
product van het gescheiden groen-
afval, zodat u als inwoner van de ge-
meente hiervan kunt profiteren. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid wordt weer een gro-
te hoeveelheid compost afgeleverd. 
Het is daar voor iedereen mogelijk 
compost gratis af te halen op vrijdag  
30 maart tussen 08.00 en 16.00 uur 

en zaterdag 31 maart tussen 08.00 en 
14.00 uur

Wilt u compost gratis afhalen? 
Denkt u er aan om zelf uw schep mee 
te nemen en natuurlijk iets om het in 
te doen. (foto; gemeente Velsen)

Strandseizoen van start
Het strandseizoen staat weer 
voor de deur. Voorbereidingen 
worden weer getroffen om de 
strandhuisjes in gereedheid 
te brengen.

Vanaf 2 april gaan de strandhuis-
jes weer richting Grote en Kleine 
strand. Daarvóór gaan de leerlin-
gen van groep 5 van de Jan Cam-

pertschool gaan samen met surf-
rider Foundation Europe vrijdag-
middag 23 maart bij IJmuider-
slag aan de slag met het schoon-
maken van het strand. Deze stich-
ting is voor de bescherming van 
de kust.
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Dag van de leerplicht
Zomaar weg blijven van school 
kan niet. De leerplichtambtena-
ren hebben donderdag 15 maart 
de achtsteklassers bezochten 
van drie basisscholen in Vel-
sen. Ze hebben verteld over de 
leerplichtwet, verzuim en con-
sequenties van ongeoorloofd 
schoolverzuim.

Met de leerlingen van de basisscho-
len Jan Campertschool in Driehuis, 
De Triangel in Velsen-Noord en de 
Franciscusschool in IJmuiden is be-
sproken dat jongeren vanaf 12 jaar 
mede verantwoordelijk zijn voor hun 

eigen schoolgang. De meeste kinde-
ren waren zich hier al van bewust 
en vonden het ook belangrijk om 
naar school te gaan.  Met de leerlin-
gen van het Molenduin in Santpoort-
Noord spraken de leerplichtambte-
naren over hun kijk op de toekomst 
en wat nodig is om straks op hun ei-
gen benen te kunnen staan en hoe de 
leerplicht hieraan mee kan werken.

Aan het eind van de voorlichting 
hebben alle leerlingen een pen ge-
kregen met daarop de tekst ‘Dag van 
de Leerplicht’.
(foto: Reinder Weidijk)

‘Velsen Doet’ groot succes
Op vrijdag 16 maart nam de ge-
meente Velsen deel aan NL 
Doet. Ruim 40 raadsleden, col-
legeleden en ambtenaren sloe-
gen de handen ineen bij zorgin-
stelling Philadelphia. De loca-
ties De Regenboog en De Duin-
pan zijn stevig onder handen ge-
nomen en mooi opgeknapt.

Met de deelname aan NL Doet heeft 
de gemeente haar waardering voor 
het werk van de vrijwilligers ge-
toond, dat van groot belang is voor 
de samenleving. Vanuit die gedach-
te togen 43 raads- en bestuursleden 

en ambtenaren op vrijdag 16 maart 
naar zorginstelling Philadelphia. 
Philadelphia is een landelijke net-
werkorganisatie die begeleiding 
en zorg biedt aan mensen met een 
handicap. 

In de locaties ‘De Duinpan’ en ‘De 
Regenboog’ zijn muren gerepa-
reerd en gesaust,  een huiskamer 
van kunstschilderingen voorzien, 
de tuin opgeknapt en met bewoners 
diverse activiteiten ondernomen. 
Het enthousiasme was groot, Vel-
sen doet in 2013 weer mee. 
(foto: Reinder Weidijk)
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, 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.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

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 het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 

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) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14. 00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Raadsplein 29 maart 2012
Raadsvergadering

Donderdag 29 maart 2012 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp

1   Opening
2   Actualiteitenuurtje
  - inspreken inwoners
  - vragenhalfuurtje raadsleden

3   Vaststellen:
  - notulen raadsvergadering 8 maart 2012
  -  besluitenlijst raadsvergadering 8 maart 

2012
4   Afh andelen:
   Lijst van aan de raad gerichte brieven 

Debat, gevolgd door besluitvorming 
5    Velsen als millenniumgemeente / mondi-

ale bewustwording / stedenbanden 
Besluitvorming

6   Verordening tot 2e wijziging van de Brand-
beveiligingsverordening Velsen 2010

7   Verzelfstandiging openbare bibliotheek 
Velsen 

8   Nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed 
2012

  Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet 
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - 
dat kan ook via de mail naar griffi  er@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekij-
ken via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.htm

Tevens treft u op de website en bij de receptie even-
als de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, de 
Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een aantal onder-
werpen wordt toegelicht. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. Buiten kantooruren 
en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844. 
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
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 bijzon-
dere 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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
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 woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : info@vrk.nl
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de 
e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op 
raadsplein@velsen.nl 

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwer-
pen die op de agenda staan, maar om andere actuele 
en/of dringende zaken onder de aandacht van de 
raadsleden te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de 
mail (griffi  er@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de 
woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de raad over gaat of die relevant zijn 
voor de raad.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

-  een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te 
trekken aan de Briniostraat nabij Tiberiusplein 1 te 
IJmuiden door middel van het verwijderen van het 
bord E6, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990.

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

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

Ontwerpbesluit vaststellen 
bodemfunctieklassenkaart

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een bodemfunctieklassenkaart van haar 
beheergebied op grond van het Besluit bodemkwali-
teit vastgesteld. 
Het Besluit bodemkwaliteit regelt de toepassing 
en het hergebruik van partijen grond en bagger. De 
bodemfunctieklassenkaart geeft de functie van de 
bodem in een bepaald gebied aan. De functie van de 
bodem is medebepalend voor welke kwaliteit grond 
en bagger in een gebied mag worden toegepast. 

Inzage
De ontwerpbodemfunctieklassenkaart ligt tijdens 
werkuren van 23 maart tot 4 mei 2012 ter inzage bij 

Milieudienst IJmond en bij de receptie van het stad-
huis.

Zienswijzen
Tot 4 mei 2012 kan eenieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van 
Milieudienst IJmond. Voor het naar voren brengen 
van mondelinge zienswijzen kan telefonisch een af-
spraak worden gemaakt via het secretariaat van 
Milieudienst IJmond.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge 
zienswijzen kan men op werkdagen telefonisch een 
afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Milieu-
dienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis op werkdagen van 09.00 en 
16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 
uur.
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Post-
adres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 10 tot en met 
16 maart 2012 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000128 Elzenstraat 19 IJmuiden 
   plaatsen van een dakopbouw (12/03/2012)
w12.000129 Roos en Beeklaan 37a Santpoort-Noord 
  kappen van een boom (12/03/2012)
w12.000130 Dr. Kuyperlaan 17 Velsen-Zuid 
  kappen van een boom (12/03/2012)
w12.000131 Waterdrieblad 35 Velserbroek 
   plaatsen van een dakopbouw 

(12/03/2012)
w12.000132  thv Santpoortse Dreef Santpoort-Noord 

naast spoorbaan 
  kappen van 4 bomen (12/03/2012)
w12.000133 Eenhoornstraat 2B IJmuiden 
   plaatsen van tijdelijke kantoorunits 

(13/03/2012)
w12.000134 Andromedastraat 39 IJmuiden 
  kappen van een boom (13/03/2012)
w12.000135 Tasmanstraat 2 IJmuiden 
  kappen van een boom (13/03/2012)
w12.000137 Marktplein 31 IJmuiden 
   wijzigen van het gebruik naar wonen 

(13/03/2012)
w12.000138 Rembrandtlaan 19 IJmuiden 
   plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

(13/03/2012)
w12.000139 Spaarnestraat 1 IJmuiden 
  kappen van een boom (14/03/2012)
w12.000140 Lange Nieuwstraat 451 A IJmuiden 
   wijzigen van het gebruik van dagwinkel 

in horeca (14/03/2012)

w12.000141  Duin- en Kruidbergerweg 60 Santpoort-
Noord (rijksmonument) 

   oprichten van een kantoorgebouw, ver-
groten van het hotel en kappen van 51 
bomen (14/03/2012)

w12.000142 Berglaan ong. Santpoort-Noord 
  kappen van 12 laanbomen (14/03/2012)
w12.000143 Lange Nieuwstraat 401 B IJmuiden 
   plaatsen van reclame-elementen 

(16/03/2012)

Ontwerpbesluiten

De ondergenoemde ontwerpbesluiten liggen m.i.v. 
23 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de 
werkeenheid Vergunningen. Gedurende de termijn 
van inzage kan eenieder schriftelijke of mondelinge 
zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de werk-
eenheid Vergunningen, (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de 
website www.velsen.nl via het menu: meer nieuws/ 
inzage ontwerpbesluiten/ downloads.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te 
verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 

w11.000763  Platbodem 197, Platbodem 197A en 
Aletta Jacobstraat 74 Velserbroek

   antikraak bewonen van schoolgbouwen 
voor een termijn van maximaal 5 jaar 

Ontwerpbesluit monumentenvergunning 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat in het kader van de Monumentenwet de 
Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap het voornemen heeft vergunning te verlenen 
ter plaatse van het archeologisch monument: 

RW 2012-26 Amsterdamseweg 10 Velsen-Zuid
   verwijderen bestaande verharding, 

ontgraven bodem tot 0,7 m- maaiveld, 
aanleg poerenfundering, bouw 
veldschuur/tractieloods 

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen 
(college van burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende 
gevallen kan een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 



Voorwoord Jan Poortvliet
SC Telstar-FC Eindhoven
Opnieuw heeft de wedstrijd 
van vrijdag niet gebracht waar 
wij allen de hele week naar toe 
hebben gewerkt. Omdat we de 
wedstrijd niet goed starten sta 
je direct onder druk en geef je 
te veel kansen weg. Het blijft 
nog 0-0, maar door een per-
soonlijke fout komen we op een 
1-0 achterstand waarmee je di-
rect achter de feiten aanloopt 
en daarmee direct weer op zoek 
moet naar gelijkmaker om een 
goed resultaat weg te slepen. 
Het tegendoelpunt zorgde niet 
voor het vuur en elan waar ik op 
gehoopt had. De 3-0 nederlaag 
is daarmee een grote teleurstel-
ling, maar we moeten verder. 
We moeten leren van onze fou-
ten en het positieve uit de wed-
strijd halen want zaterdag moe-
ten wij er gewoon weer staan 
tegen FC Eindhoven.
FC Eindhoven is bezig met een 
heel goed seizoen. Zij draaien 
nog altijd bovenin mee en ha-
len veel punten met goed voet-
bal. In het begin van het sei-
zoen hebben wij elkaar al eens 
ontmoet in Eindhoven. Des-
tijds maakte de ploeg van, des-
tijds trainer, Faber veel in-
druk op mij. Het is natuurlijk al-
tijd moeilijk voor een ploeg als 
zij een nieuwe trainer voor de 
groep hebben. Ik verwacht ech-
ter dat Eindhoven het eerder op-
gebouwde vertrouwen gewoon 
meeneemt en ik heb er alle ver-
trouwen in dat zij onder Er-
win Koeman ook het goede sei-
zoen een mooi vervolg kunnen 
geven. Wij zullen er echter al-
les aan doen om ze te dwarsbo-
men. Wij zijn het onze suppor-
ters verplicht een mooie wed-
strijd te laten zien, waar wij zo-
wel strijd als mooi voetbal laten 

zien. Het gehele seizoen hebben 
wij te vaak de supporters niet 
kunnen bieden waar zij allen 
zo vurig op hopen. Helaas zul-
len wij ook zaterdag weer een 
flink aantal mensen missen, met 
name in de achterhoede waar 
o.a. Danny Schenkel en Andrew 
Marveggio niet mogen spelen 
in verband met de schorsing die 
zij opliepen in Den Bosch. Ik zal 
daarom weer moeten sleutelen 
aan onze verdediging waardoor 
andere jongens hun kans zul-
len krijgen om te laten zien wat 
zij kunnen.  Het is belangrijk de 
laatste weken goede resultaten 
te halen en daarmee te stijgen 
op de ranglijst. Natuurlijk is het 
voor ons prettig dat de degrada-
tie geen optie meer is, maar wij 
streven nog altijd naar een ho-
gere plaats op de ranglijst dan 
nu het geval is. 
Ik hoop u allen zaterdag te mo-
gen begroeten en hoop op een 
mooie wedstrijd tussen twee 
ploegen die beide mooi voet-
bal willen laten zien. Wij zijn het 
u verplicht een mooi resultaat 
neer te zetten.
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volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen –

reguliere procedure

w12.000032 Industriestraat 38A IJmuiden 
   vergroten van een industrieloods 

(13/03/2012)
w12.000036 Vissershavenstraat 35 IJmuiden 
   vergroten van een bedrijfsgebouw 

(14/03/2012)
w12.000038 Driehuizerkerkweg 123 Driehuis 
  verwijderen van asbest (19/03/2012)
w12.000040 Middeloolaan 1 Driehuis 
   vergroten van de 2e verdieping 

(16/03/2012)
w12.000044 Industriestraat 61+ 61a IJmuiden 
   constructieve doorbraak en samen-

voegen van brandcompartimenten 
(19/03/2012)

w12.000048 Keetberglaan ong. IJmuiden 
   wijzigen van de gevel en indeling 

van een reeds verleende vergunning 
(w11.000039 het oprichten van 103 
woningen)(19/03/2012)

w12.000080 Dr. Kuyperlaan 6 Velsen-Zuid 
  kappen van een boom (16/03/2012)
w12.000081 van Maerlantlaan 42 Driehuis 
  kappen van een boom (13/03/2012)
w12.000095 Eksterlaan 39 IJmuiden 
  kappen van een boom (16/03/2012)
w12.000100 Briniostraat 16 IJmuiden 
  kappen van 17 bomen (16/03/2012)
w12.000106 Anna van Burenlaan 16 Santpoort-Zuid 
  kappen van een boom (16/03/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunningen verleend voor het 
organiseren van een evenement:

i12.000685 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Halloweenmarkt op zaterdag 

28 oktober 2012 (15/03/2012)
i12.000687 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Jaarmarkt op zondag 30 september 

2012 ( 15/03/2012) 
i12.000684 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Lichtjesmarkt op zaterdag 

8 december 2012 (15/03/2012)
i12.000690 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Moonlight Shopping op vrijdag 

29 juni 2012 (15/03/2012)
i12.000683 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Christmass Shopping op zaterdag 

15 december 2012 (15/03/2012) 
i12.001794 Sportterrein IJ.V.V. Stormvogels aan de  
  Zuiderkruisstraat IJmuiden
   receptie en reunie op vrijdag 1 juni en 

zaterdag 2 juni 2012 (19/03/2012)

Velsen-Zuid - Speciaal voor alle 
supporters met een seizoenkaart 
of supporters die de wedstrijd op 
losse kaarten bezoeken bakt Tel-
star voor aanvang van Telstar–FC 
Eindhoven (zaterdag 24 maart 
19.30) een portie kibbeling. Van-
af 18.30 zullen op verschillen-
de punten in het stadion kraam-
pjes worden ingericht waar de 
supporters hun portie kibbe-
ling kunnen ophalen en nutti-
gen. De kibbeling zal u worden 
aangeboden door de Holland-
se Visveiling IJmuiden, de visaf-
slag,  en Zeevis groothandel Ni-
co Visser in samenwerking met 
Telstar. De wedstrijd zal in het te-
ken staan van de visserijdag. Tel-
star speelt normaliter haar thuis-
wedstrijden op vrijdagavond. Dit 
is voor de visserij geen handige 
avond. Omdat Telstar deze week 
op zaterdag speelt is, in samen-
werking met Zeehaven IJmuiden 
N.V., besloten diverse visserij be-
drijven uit te nodigen. Zij zijn za-
terdag in groten getale te gast in 
de businessclub van Telstar.

Erop of eronder
voor de familie Ace
IJmuiden - Al drie weken is 
een vriendengroep uit IJmui-
den in de ban van de strijd om 
de titel Familie van de lach. De 
groep heet familie Ace. De-
ze naam is gekozen omdat een 
ACE een term is uit de tennis-
wereld. Alle familie Ace-leden 
zijn immers lid van tennisver-
eniging De Heerenduinen. Een 
Ace is een service die de tegen-
stander niet kan retourneren.
Deze week hoopt de familie 
Ace zijn naam eer aan te doen 
door de laatste ronde te win-
nen.
Deze laatste week zijn op de 
actiesite alle filmpjes van Piets 
weerbericht te zien van de drie 
families die mee doen aan de 
actie. De familie Ace heeft zich 
hier gepresenteerd als tennis-
groep en heeft als symbool ‘de 
smile’ op een leuke wijze ge-
bruikt.
Op hun kleding, op tennisbal-
len, op een prachtig spandoek, 
zelfs op een skippybal... overal 

zijn de smiles te zien. De familie 
Ace hoopt deze laatste week, 
nog één keer,  op de steun van 
alle lezers te kunnen rekenen. 
De stemronde van deze week 
bepaalt namelijk wie de win-
naar wordt. Verliezen is voor de 
volwassenen van de groep niet 
zo’n probleem maar de kinde-
ren denken daar natuurlijk an-
ders over. Zij willen dolgraag 
het weekend naar een bekend 
watervakantiepark winnen! On-
der alle stemmers worden ook 
deze laatste week weer 25 tan-
denborstels verloot ter waarde 
van 89.99 euro. Dus doet u het 
niet voor de groep dan wel voor 
u zelf! Help allemaal deze leu-
ke IJmuidense groep naar de 
overwinning door te stemmen 
via de volgende link: apps.face-
book.com/familievandelach
De winnaar is te zien op dins-
dag 27 maart bij Piets weer-
bericht, SBS6, rond kwart voor 
elf ’s avonds. Stemmen kan tot 
maandag 26 maart 12.00 uur.

Gratis portie 
kibbeling voor 
publiek Telstar

Regio - In de nacht van zon-
dag op maandag kwam er even 
voor 02.00 uur een melding bin-
nen dat een persoon had gepro-
beerd om in te breken bij een 
geparkeerde auto aan het Kerk-
plein. Politiemensen gingen naar 
de locatie en mede dankzij een 
doorgegeven signalement, kon 
korte tijd later een 57-jarige man 
uit Velserbroek in de omgeving 
worden aangehouden. De man 
is overgebracht naar een politie-
bureau voor verhoor.

Inbraakpoging




