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Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nlde Hofgeest

Genieten van het zonnetje
IJmuiden aan Zee - Velen hebben de mooie zondag na de sobere, koude en natte dagen aangegrepen om een frisse neus te halen op het 
strand of elders. De IJmuiderslag stond vol met auto’s. De kop is er weer af van dit jaar, de veelal sombere januari-maand is achter de rug. De 
dagen worden weer zichtbaar langer en het voorjaar kondigt zich ook in de natuur voorzichtig aan. Aan de drukte op het strand te zien wordt 
deze ontwikkeling zeer op prijs gesteld! (foto: Erik Baalbergen)

400 kilo cocaïne in loods
IJmuiden - De politie heeft zon-
dagochtend 400 kilo cocaïne ge-
vonden in een loods bij een wo-
ning aan de Kromhoutstraat in 
IJmuiden. 
Zondag in de vroege ochtend is 

de politie de loods binnen geval-
len. 
Er was informatie binnen geko-
men dat in die loods harddrugs 
zou liggen. Dat bleek ook zo te 
zijn. Vierhonderd kilo werd ge-

vonden en in beslag genomen. 
De twee bewoners van de bij de 
loods behorende woning, die 
daar aanwezig waren, zijn aan-
gehouden. De recherche onder-
zoekt de zaak verder.

Grote fraudezaak in Velsen
Velsen - De Velser Omroep Stich-
ting, het bestuur van onze loka-
le omroep RTV Seaport, is het 
slachto�er geworden van jaren-
lange, grootscheepse fraude van 
de penningmeester. Daarnaast 
heeft dezelfde 56-jarige Sant-
poorter in ieder geval twee an-
dere maatschappelijke organi-
saties gedupeerd: Rotary Velsen 
en de Oranjevereniging in Sant-
poort-Noord.

In een bericht van RTV Noord-Hol-
land vertelt Michel Moeijes, advo-
caat van de drie organisaties, dat 
de penningmeester op verschil-
lende manieren te werk ging. Moe-
ijes: ,,Hij deed overboekingen naar 
eigen rekeningen, naar zijn bedrijf 
en nam contant geld op. Het gaat 
om een zeer fors bedrag. Bij twee 
van de drie organisaties is de exac-
te hoogte van het bedrag vastge-
steld. Bij de derde loopt het onder-
zoek nog. Het gaat in totaal sowie-

so om meer dan honderdduizend 
euro, maar het kan nog verder op-
lopen.”
Op verzoek van de Oranjevereni-
ging, de Velser Omroepstichting en 
de Rotary bereidt Moeijes momen-
teel een uitgebreide aangifte voor. 
De fraudeur heeft gezegd dat hij 
‘de intentie’ heeft om zoveel moge-
lijk terug te betalen. 
Tot nu toe is dat terugbetalen ech-
ter slechts in zeer beperkte mate 
gebeurd. (Bron: rtvseaport.nl)

In categorie Masters 45+

Brian Burggraaf nationaal 
kampioen baanwielrennen
Velsen - Zondag kwam een 
droom uit voor Velserbroeker Bri-
an Burggraaf. Voor het eerst in 
zijn wielercarrière won hij de na-
tionale titel bij een baanwedstrijd 
van de Koninklijke Nederlandse 
Wieler Unie. 
De 47-jarige Burggraaf verover-
de de afgelopen jaren heel wat ti-
tels, maar deze prijs ontbrak nog 
en stond bovenaan zijn verlang-
lijstje. Binnenkort komen we in 
de Jutter en de Hofgeest uitge-
breider terug op deze uitzonder-
lijke prestatie. 

Brian Burggraaf in actie tijdens een 
wedstrijd enkele weken geleden 
(foto: aangeleverd)

ABN AMRO sluit kantoor
IJmuiden - Het ABN AMRO-kan-
toor aan de Lange Nieuwstraat 
751-753 sluit per 26 april 2019. 
Dit komt volgens de bank omdat 
steeds minder klanten het kan-
toor bezoeken en de klanten va-

ker hun bankzaken online rege-
len. 
De medewerkers van het kantoor 
in IJmuiden werken voortaan in 
een ander ABN AMRO kantoor. De 
huur van het pand in IJmuiden is 

opgezegd. Voor momenten dat 
klanten toch een kantoor willen 
bezoeken, kunnen zij terecht in 
het kantoor in Beverwijk aan de 
Breestraat 81 of één van de ande-
re kantoren in Nederland.
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 ZATERDAG 9 FEBRUARI
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Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
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Van der Vlugt

Stormvogels tegen Pancratius
(‘Meer op zaterdag’)
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De vuilcontainers bij winkelcentra en 
supermarkten zijn niet berekend op 
huisvuil. Toch zijn er mensen die volle 
vuilniszakken van huis meenemen om 
ze hier weg te gooien. De containers 
raken daardoor vol en dat veroorzaakt 
zwerfvuil. 

Maak van Velsen geen Bende
Onder de noemer ‘Maak van Velsen geen 
Bende’ wijst de gemeente op betere manie-

ren om met afval om te gaan en zwerfafval te 
voorkomen. Zwerfvuil is een grote ergernis, 
slecht voor het milieu en het trekt ongedier-
te aan. Zet uw huisvuil daarom niet naast 
containers in uw buurt of bij winkels.

Container vol?
U kunt helpen door melding te doen als u een 
volle container ziet. Dat kan via HVC. Infor-
matie daarover vindt u op de website www.
hvcgroep.nl. 

Volle vuilniszakken
Gooi ze in de container in 
uw buurt of bij uw huis!

• De gemeente gaat verkeersborden testen 
die gemaakt zijn van bamboe. Bamboe is 
duurzamer dan aluminium. Producten 
van bamboe hebben een lange levens-
duur en een grote hardheid. Het bamboe 
dat gebruikt wordt heeft een FSC-cer-
tifi caat. De proef moet duidelijk maken 
of een bamboeverkeersbord bestand is 
tegen bijvoorbeeld vandalisme en zee-

wind. De proef duurt minimaal een jaar. 
De proef slaagt als de borden minimaal 
zo lang meegaan als de huidige borden 
en de extra kosten aanvaardbaar zijn.

Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

Vanaf maandag 11 februari 2019 worden er 
werkzaamheden uitgevoerd aan de Wüste-
laan. Het betreft het gedeelte van de Wüste-
laan tussen de hoek Burgemeester En-
schedélaan en de hoek Molenstraat. Dit zal 
overlast veroorzaken voor automobilisten 
en (snor)fi etsers.

Wat gaat er gebeuren?
Er worden nieuwe rioolhuisaansluitingen 
aangebracht voor de nieuwe woningen aan de 
Wüstelaan. 

Omleiding
Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid 

via de Burgemeester Enschedélaan, Midden-
duinerweg en Velserhooftlaan. (Snor)fi etsers 
worden om het werk geleid via de Burgemeester 
Enschedélaan en de Molenstraat. Voetgangers 
en aanwonenden kunnen langs het werk lopen.

Planning
Als de weersomstandigheden geen vertraging 
opleveren, zijn deze werkzaamheden met vijf 
werkdagen klaar. Om de overlast van het door-
gaande verkeer zo beperkt mogelijk te houden, 
worden de werkzaamheden dagelijks uitge-
voerd van 08.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze 
werktijden gelden de afzettingen en omleidin-
gen. 

Rioleringswerkzaamheden 
Wüstelaan

Begin 2018 ging kust- en innovatiecentrum 
BRAK! IJmuiden van start. Dat gebeurde 
in een tijdelijk onderkomen. Toen al werd 
aangekondigd dat er een blijvende huis-
vesting moest komen. Op 22 januari werd 
daarvoor de aftrap gegeven. 

Het ‘Bouwatelier’ van 22 januari was de eer-
ste stap in het denkwerk voor een defi nitief 
gebouw. Helemaal naar de denkbeelden ach-

        
‘Circulair’ betekent dat producten en materi-
alen opnieuw worden gebruikt en grondstof-
fen hun waarde behouden. Hoe kunnen we 
dat voor elkaar krijgen voor Science Centre 

Innovatie en ontwikkeling
Van prototype kartonnen (tiny)huis, naar 
een innovatief, circulair en defi nitief onder-

       
strand van IJmuiden. De eerste stappen hier-
voor werden gezet tijdens het bouwatelier in 

      
IJmuiden en de Hogeschool van Amsterdam 
onderzoeksgroep Circulair Bouwen. Ed Melet 

       
deelden aan de hand van de Waterval van Es-
cher hun missie: gesloten stromen zonder 
waardeverlies.

Circulair bouwen
“In een circulaire maatschappij wordt niets 
meer als afval beschouwd. In principe moet al-

les op de een of andere hoogwaardige manier 
kunnen worden hergebruikt. Gebouwen ge-
bruiken veel materialen en veel energie. Het is 
daarom belangrijk om goed na te denken over 
onze manieren van bouwen en het gebruik 
van gebouwen. Ook gebouwen moeten circu-
lair worden. Circulair bouwen bestaat nog niet 
echt, al zijn er wel veel bouwmaterialen die 
goed gerecycled kunnen worden. Maar recy-
clen, of hergebruik, past slecht in de circulaire 
visie. Dat komt doordat bij het recyclen altijd 
kwaliteit verloren gaat. Met andere woorden: 
circulair bouwen moet nog worden uitgevon-

       

Spannende ideeën
Het bouwatelier werd afgesloten met een ses-
sie waarin al veel spannende ideeën werden 
besproken (bouwen met zand, het benutten 
van nuttige materialen uit onze ontlasting, ge-
bouwisolatie van zeewier). De aanwezige ar-
chitecten, bouwers, natuurbeheerders, amb-
tenaren en anders geïnteresseerden deden 
allemaal mee aan het gesprek. 

Informatie
        

een bouwatelier wil bijwonen kijkt op www.
brakijmuiden.nl. 

  
       

Merijn Tinga
  

Het Zout Zeewaterlabo-ratorium (7 – 13 jr.)

Wetenschapscentrum BRAK!
Bouwatelier markeert eerste 
stap nieuwbouw



Infopagina

7 februari 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

De SportContrainer gaat (weer) op reis. 
Vanaf 15 februari staat hij in de buurt van 
zwembad De Heerenduinen in IJmuiden.

De SportContrainer is een uitklapbare 
zeecontainer, een kruising tussen een sport-
toestel en een buitensportaccommodatie. 
Hierop kun je eindeloos veel sportactivitei-
ten uitoefenen: denk aan bootcamp, crossfi t, 
outdoor fi tness, obstacle runs en survival. De 
SportContrainer is vrij toegankelijk en kan 
door iedereen worden gebruikt.

Sportaanbieders en vakleerkrachten uit het 
onderwijs kunnen een code bij Sportloket 
Velsen aanvragen om specifi ek trainingsma-
terialen uit de SportContrainer te gebruiken.

De SportContrainer is verplaatsbaar. Het is 
een middel om het buiten sporten en spelen 
aan te moedigen. De SportContrainer zal op 
verschillende plekken in de gemeente wor-
den neergezet. De locatie bij De Heerendui-
nen is de derde ‘halte’ van de ‘reis’ …

De SportContrainer komt naar 
De Heerenduinen!

Hou je wel van ‘een sprong in het diepe’? 
Dan kan De Heerenduinen je waarschijn-
lijk goed gebruiken. Het multifunctionele 
zwembad in IJmuiden zoekt nieuwe me-
dewerkers. 

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar 
Toezichthouders/Zweminstructeurs voor 
zowel de binnen- als buitenbaden. De werk-
tijden zijn fl exibel, dus je moet bereid zijn om 
overdag, in de avond en (soms) gedurende het 
weekend te werken. 

Ben je in bezit van een Lifeguard-, zwemin-
structie- en/of een BHV/EHBO diploma, dan 
is dat mooi meegenomen. Zo niet, dan bieden 
wij alle faciliteiten om je hier voor op te leiden, 
ook tot (allround-) zweminstructeur.

Heb je a�  niteit met zwemmen en beschik je 
over een goede zwemvaardigheid, neem dan 
contact op met: Minne Dolstra (bedrijfsleider 
zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@
velsen.nl .  Wij bieden uitstekende arbeids-
voorwaarden.

Zwembad De Heerenduinen 
zoekt medewerkers!

In de voorjaarsvakantie van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra recreatief zwem-
men in zwembad De Heerenduinen.

• Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.
• Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 
• De andere reguliere openingstijden op maandag blijven van kracht.
• Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aangepast worden 
 aangeboden.
• Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden.
• Zaterdag en zondag zijn we geopend zoals gebruikelijk.

Kijk voor de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl

Schrijf je in voor de 
Sportinstuif
Dinsdag 19 februari, in de voorjaarsva-
kantie, organiseren de buurtsportcoaches 
weer een sportinstuif in Het Polderhuis. Tij-
dens deze sportieve dag kunnen kinderen 
kennismaken met verschillende sporten 
verzorgd door verenigingen uit Velsen zo-
als o.a. tennis en krav maga. 

 Het ochtendprogramma voor de groepen 
1 t/m 4 is van 10:00-12:00 uur. Het middagpro-
gramma voor groep 5 t/m 8 is van 13:00-15:00 
uur. 

Deelnemen aan de Sportinstuif kost € 2,- en 
inschrijven kan via sportpasvelsen.nl. 

Medewerkers voor zwembad De Heerenduinen gezocht! 
Het multfunctonele zwembad in IJmuiden zoekt ‘mensen die wel van een sprong in het diepe houden’.

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar Toezichthouders/ Zweminstructeurs voor zowel de binnen- 

als buitenbaden.

Het betref fexibele werktjden dus je moet bereid zijn om overdag, in de avond en (soms) gedurende 

het weekend te werken. 

Ben je in bezit van een Lifeguard-, zweminstructe- en/of een BHV/EHBO diploma dan is dat mooi 

meegenomen. Zo niet, dan bieden wij alle faciliteiten om je hier voor op te leiden, ook tot (allround-) 

zweminstructeur.

Heb je afniteit met zwemmen en beschik je over een goede zwemvaardigheid, neem dan contact op 

met: Minne Dolstra (bedrijfsleider zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@velsen.nl . Wij bieden 

uitstekende arbeidsvoorwaarden.

 

Piratenschip in zwembad De Heerenduinen
In de voorjaarsvakante van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra recreatef zwemmen in 

zwembad De Heerenduinen.

                                              Recreatebad                                Wedstrijdbad                       

Maandag 18-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Dinsdag 19-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Woensdag 20-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Donderdag 21-12 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Vrijdag 22-12 10.00-16.30 uur 10.00-14.00 uur

 Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.

 Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 

De andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.

 Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aangepast worden 

aangeboden.

 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.

Voorjaarsvakantie in De Heerenduinen
Gewijzigde openingstijden

Van zaterdag 16 februari t/m donderdag 21 februari 2019 ligt dit te gekke piratenschip in het wed-
strijdbad

VacatureVacature
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals college 
van Burgemeester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Grote Beerstraat 11, veranderen erker 

(30/01/2019) 22982-2018  
Kromhoutstraat 54a, afwijken bestem-
mingsplan voor gebruik begane grond als 
sportschool en voor verkoop van aan bok-
sen gerelateerde artikelen (groothandel en 
ondergeschikte verkoop aan particulieren) 
(31/01/2019) 21584-2018
Mercuriusstraat 18, legaliseren 2 dakkapellen 
en een muurdoorbraak (31/01/2019) 23238-
2018

Driehuis
Van den Vondellaan 34, plaatsen bouwlaag 
op vergunningsvrije uitbouw (30/01/2019) 
14332-2018
Driehuizerkerkweg 119, wijzigen gevels bijge-
bouw (31/01/2019) 21621-2018

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 -194, kappen 4 bomen 
(29/01/2019) 18730-2018
Hoofdstraat 246, veranderen en vergroten 
tandartspraktijk (30/01/2019) 17291-2018

Velserbroek
De Zeiler 148, plaatsen stenen berging 
(30/01/2019) 2025-2019

In heroverweging verleende omgevings-
vergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben het hierna volgende besluit geno-
men. 

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0044, legaliseren silo 
(29/01/2019) 33243-2017

Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kunt u tegen dit be-
sluit binnen 6 weken na verzending een ge-
motiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR 
Haarlem. Bij verzending van het beroepschrift 
per post moet u het beroepschrift voor het ein-
de van deze termijn ter post bezorgen. Het is 
dan bovendien noodzakelijk dat het niet la-
ter dan een week na afl oop van de termijn bij 
de rechtbank is ontvangen. Het beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend 
en moet tenminste bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;
b.  de dagtekening;
c.  de omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht (zo mogelijk dient u een 
afschrift van dit besluit bij uw beroepschrift te 
voegen);
d. de gronden van het beroep.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u de president van de 
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, verzoeken een voorlo-

pige voorziening te tre� en indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat ver-
eist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft 
ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep – en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD).

Geweigerde omgevingsvergunning - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23, vergroten aanbouw bega-
ne grond, realiseren trap en (deels legalise-
ren van) dakterras met dakterrasafscheiding 
(28/01/2019) 12708-2018

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:17

IJmuiden
Strand6Daagse 2019, op 24 juli 2019 van 11:00 
uur tot 25 juli 2019 11:00 uur, locatie: strand 
gemeente Velsen met overnachting bij SVIJ te 
IJmuiden (31/01/2019) 1722-2019 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 26 januari tot en met 1 febru-
ari 2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Kromme Mijdrechtstraat 32, plaatsen groen-
drager (27/01/2019) 3751-2019
Snelliusstraat 85, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (30/01/2019) 4273-2019
Burgemeester Rambonnetlaan 35, plaat-
sen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) 
(30/01/2019) 4309-2019
Marktplein 56, herindelen winkel naar win-
kel met 3 appartementen (29/01/2019) 4142-
2019
Velserduinweg 248, legaliseren van het dicht-
bouwen van de binnentuinen (afwijking van 

vergunning 32391-2017) (28/01/2019) 3896-
2019
Willemsbeekweg 1, wijzigen gevel 
(30/01/2019) 4341-2019
Havenkade 1, wijzigen van wonen/kantoor 
naar volledig wonen (31/01/2019) 4503-2019
Kennemerlaan 52, wijzigen begane grond (de-
tailhandel) naar twee winkels en twee appar-
tementen (31/01/2019) 4442-2019

Velserbroek
Hélène Mercierstraat 18, oprichten schuur 
(26/01/2019) 3726-2019
Spitsaak 41, plaatsen dakkapel (achterzijde) 
(31/01/2019) 4470-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 

140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
Fazantenlaan 46, plaatsen dakopbouw 
(01/02/2019) 21999-2018

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, uitbouw aan restaurant 
(30/01/2019) 19324-2018

Ingetrokken aanvraag omgevingsver-
gunning

Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen maken bekend dat zij in de periode 
van 26 januari 2019 tot en met 1 februari 2019 
de volgende intrekking voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong., kappen 49 bomen 
(1/02/2019) 13989-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
Kermis, van 26 april t/m 1 mei 2019, loca-
tie Plein 45 te IJmuiden (29/01/2019) 4043-
2019
Herdenking 4 mei 2019, op 4 mei 2019 van 
16:00 tot 20:30 uur, locatie: Burgerzaal Ge-
meentehuis,  Plein 1945, begraafplaats Wes-
terveld te IJmuiden en Driehuis (30/01/2019) 
4322-2019

Santpoort-Noord
Foodfest 2019, op 25 mei 2019 van 16:00 tot 
23:30 uur, locatie: Broekbergenplein te Sant-
poort-Noord (28/01/2019) 3860-2019

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 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 na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o£  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Sessies donderdag 14 februari 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De verga-
dering is zowel live als achteraf te volgen via 
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeen-
teraad. Open de raadskalender en klik vervol-
gens op de datum en de zalen van deze sessies. 
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raad-
zaal uit op het TV-kanaal en via www.raads-
plein.tv.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag 
van de vergadering tot 12.00 uur bij de grif-
fi e, tel. 0255 567251 of e-mail: gri�  e@velsen.
nl met vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. 

Agenda
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, 
Velsen en Zandvoort en het college van GS 
provincie Noord-Holland hebben in 2014 be-
sloten te starten met een ontwikkelstrategie 
voor het landschap van de Binnenduinrand 
(het gebied (globaal) begrensd door de Noord-
zee, het Noordzeekanaal, de N208, het Spaar-
ne en de Ringvaart en de provinciegrens met 

Zuid. Er is nu een informatieve bijeenkomst 
over het Ontwikkelperspectief Binnenduin-
rand, waarbij de ambtelijke voorbereiders 
het project, het proces en de inspraakreacties 
toelichten. 

Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Cultuurvisie Velsen
De lokale cultuurvisie gaat richting geven en 
een kader bieden aan de invulling van Kunst 
en Cultuur in Velsen de komende jaren. Door 
middel van deze interactieve sessie over de 
cultuurvisie, wil het college bouwstenen op-
halen bij de raad. Deze input wordt vervolgens 
- naast de informatie die wordt opgehaald bij 
inwoners, de samenwerkingspartners en de 
basisscholen -gebruikt bij de invulling van de 

Cultuurtop.

Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Informatiemarkt Impulsprojecten
Na de twee sessies is er een informatiemarkt 
over de impulsprojecten in de Burgerzaal. De 
impulsprojecten maken onderdeel uit van de 
Visie op Velsen. Elk project is volop in ont-
wikkeling. Tijdens de informatiemarkt wordt 
u daarover bijgepraat en kan de raad zelf ac-
tief informatie ophalen over de verschillende 
projecten en in gesprek gaan met de project-
leiders, portefeuillehouders en partners. Wij 
nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig 
te zijn. 

Burgerzaal: 21.00 uur – 22.30 uur

Vergadering gemeenteraad Velsen
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De Parketfabriek heeft grote 
showroom in Velserbroek geopend
Velserbroek - Vorige week zater-
dag opende de Parketfabriek de 
deuren van een nieuwe show-
room van meer dan 200 vier-
kante meter op de Zeilmaker-
straat 2 in Velserbroek. Na 17 
jaar produceren voor detaillis-
ten, heeft De Parketfabriek nu 
ook zijn deuren geopend voor 
particuliere klanten. Dit is dus 
hét adres om rechtstreeks een 
parketvloer te kopen, zonder 
tussenhandel, rechtstreeks bij 
de fabriek. Dus zeer aantrekke-
lijk geprijsd!

Sinds 2001 zijn de mensen van de 
Parketfabriek actief in eikenhou-
ten vloeren. De eerste jaren heb-
ben ze de vloeren zelf ingekocht 
en gelegd waardoor ze veel erva-
ring hebben opgedaan met hoog-
waardig eiken. En al ruim tien jaar 
produceren ze deze zelf.

In 2006 zijn ze een groothandel 
gestart in eiken parketvloeren. Zo-
wel patroonvloeren als visgraat en 
Hongaarse punt, als multiplanken. 
En zo ontstond de passie voor het 
afwerken van hout dat het vak-
kundige team nog steeds met heel 
veel plezier doet. De bewerkingen 
als verouderen, roken, borstelen, 
beitsen en oliën met hardwaxolie 
doen ze ter plaatse. In onze show-
room zijn diverse collecties te zien, 
elk in een eigen ontwikkelde kleu-
renrange zoals bijvoorbeeld de 
Home line kleuren.
De vloeren van de Parketfabriek 
zijn inmiddels internationaal be-
kend en ze leveren over de hele 
wereld. Naast de handel in binnen- 
en buitenland kwam er steeds 
meer belangstelling vanuit de par-
ticuliere markt. Binnen de zakelijke 
markt heeft de Parketfabriek vol-
doende afzet, maar het enthou-

siasme groeide voor het op maat 
maken van vloeren aangevraagd 
door particuliere klanten.
Vanuit de zakelijk markt hebben ze 
de afgelopen jaren een goed net-
werk opgebouwd van vakbekwa-
me parketteurs die nu worden in-
gezet om de vloeren van de Par-
ketfabriek te plaatsen. Door de 
grote expertise en het gebruik van 
goede materialen bij plaatsing kan 
het bedrijf de klanten een garantie 
geven van maarliefst 5 jaar!
De showroom op de Zeilmaker-
straat is geopend op maandag 
van 13.00 tot 17.00 uur en op dins-
dag tot en met zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Het bedrijf is telefo-
nisch bereikbaar op 085-0470224. 
Zie ook de website www.parket-
fabriek.com. Ook voor trap- en 
wandbekleding kan men terecht 
bij de Parketfabriek. (foto: aange-
leverd)

Yoga in de Finse School Driehuis
Driehuis - Last van winterblues? 
Yoga helpt! ,,Beoefen met regel-
maat yoga en voel je weer vrij-
er, blijer en �tter’’, adviseren Lia 
en Roos van ReBeLZ.yoga. Roos: 
,,Het is een laagdrempelige yo-
gaschool met lessen waarin aan-
dacht is voor de deelnemers. Wij 
willen iedereen graag een veilige 
omgeving bieden waar ze de rust 
en ontspanning voelen.’’  Iedere 
maandag- en vrijdagmorgen om 
09.00 uur start de eerste les. Het 
volledige lesrooster is te vinden 
op de website www.rblz.yoga. De 
Finse School is op de Driehuizer-
kerkweg 34A. (foto: aangeleverd)

Velserbroek - Door de veranderen-
de klantbehoeften sluit Rabobank 
IJmond de bankwinkel aan de Vel-
serbroekse Dreef in Velserbroek.  
,,Onze klanten regelen steeds meer 
bankzaken online en het aantal klan-
ten dat een bankwinkel be-zoekt 
neemt jaarlijks sterk af’’, aldus Jerry 
Notenboom, directievoorzitter van 
Rabobank IJmond. ,,Hierdoor heb-
ben we opnieuw gekeken naar de 
spreiding van onze bankwinkels in 
het werkgebied en besloten onze 
bankwinkel in Velserbroek te sluiten. 
Klanten kunnen hier nog tot en met 
vrijdag 15 maart terecht voor hun 

bankzaken.’’ Heeft u vragen over wat 
dit betekent voor uw bankzaken? 
De (mobiele) adviseurs gaan graag 
met u in gesprek om te kijken naar 
de mogelijkheden. Tevens zullen de 
mobiele adviseurs elke maan-dag 
van 14.00 tot 15.00 uur zitting ne-
men in wijkcentrum de Hofstede. Tij-
dens dit inloopspreekuur helpen zij 
iedereen graag met hun bankzaken. 
Voor overige bankzaken kan men te-
recht bij één van de andere bank-
winkels of regelt men direct zelf on-
line. Kijk voor meer informatie over 
de bankwinkels, automaten en dien-
sten op www.rabobank.nl/ijmond

Per 15 maart 2019
Rabobank sluit bankwinkel 
Velserbroekse Dreef

-ADVERTORIAL-

Cosmedisch Centrum Annabelle geeft 
verwenmomenten aan vrouwen met kanker

,,Uiterlijke verzorging bij kanker 
is veel belangrijker dan de mees-

te mensen denken.” Jasja Sik-
king vertelt over haar ervaring 

met het verwenmoment. ,,Toen 
ik borstkanker had, ging ik door 
een intensieve periode met be-
handelingen. Tegelijkertijd wil-
de je het normale gezinsleven 
zoveel mogelijk laten doorlopen. 
Dat kost best veel energie. Het 
verwenmoment was echt een 
moment voor mijzelf. Even niet 
ziek zijn, maar gewoon genieten 
en ontspannen. Het gaf mij een 
boost in mijn zelfvertrouwen en 
dat gun ik iedereen.” Ans, Iris en 
Mandy van Cosmedisch Centrum 
Annabelle doen graag mee met 
de actie van Look Good Feel Bet-
ter: ,,Vrouwen met kanker ver-
liezen vaak hun zelfvertrouwen 
door de uiterlijke veranderingen 
als gevolg van de behandelin-
gen. Het mooie van dit verwen-
moment is dat je tijdens de be-
handeling het zelfvertrouwen 

ziet groeien. Soms zijn een paar 
tips al genoeg om ze weer te la-
ten stralen. Dat is precies waar-
om ik graag meedoe met ‘Geef 
een glimlach cadeau’. 
Tepelhof pigmentatie word vaak 
toegepast na een borstamputa-
tie of een borst correctie. Hier-
door kan de areola (de tepel) ge-
deeltelijk of geheel weggehaald 
zijn. Met tepelhof pigmentatie 
kunnen wij de tepel weer volle-
dig reconstrueren door middel 
van micro pigmentatie. Het re-
sultaat zal zeer natuurlijk ogen 
door de driedimensionele e�ec-
ten die wij bij deze behandeling 
toepassen. Hier zijn Ans en Iris 
van Cosmedisch Centrum Anna-
belle zeer gespecialisseerd in. In 
bepaalde gevallen worden be-
handelingen voor tepelhofpig-
mentatie vergoed door uw zorg-

verzekering.
In de maand februari geeft Cos-
medisch Centrum Annabelle tien 
vrouwen met kanker een gra-
tis verwenmoment. Aanmelden 
voor deze actie kan eenvoudig 
via de actiewebsite www.geef-
eenglimlachcadeau.nl. Ken jij ie-
mand met kanker? Attendeer 
haar dan op deze actie en geef 
haar een glimlach cadeau! 
De campagne ‘Geef een glimlach 

cadeau’ wordt dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd door 
Stichting Look Good Feel Better. 
Deze stichting zet zich in om 
mensen met kanker te onder-
steunen bij hun uiterlijke verzor-
ging. Dit doen ze onder andere 
door het geven van workshops 
in ziekenhuizen en persoonlijk 
advies en behandelingen door 
heel Nederland. (afbeeldingen: 
aangeleverd)

Velsen - ‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.’ 
Dit geldt zeker ook als je ziek bent. Daarom organiseert stich-
ting Look Good Feel Better samen met ruim 400 schoonheidsspe-
cialisten in februari opnieuw de landelijke actie ‘Geef een glim-
lach cadeau’. Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, geven schoon-
heidsspecialisten door het hele land gratis verwenmomenten aan 
vrouwen met kanker. Deze actie duurt de hele maand februari. 
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Het schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Velsen wordt 
dit schooljaar gespeeld van 18 maart tot en met 18 april. De organisatie is in 
handen van de heer Verwoort en mevrouw Van Ombergen in samenwerking 
met Sportloket Velsen. De wedstrijden worden gespeeld op sportpark Schoo-
nenberg bij VV IJmuiden. De finales worden donderdag 18 april gespeeld op 
het hoofdveld van SC Telstar op sportpark Schoonenberg.  Scholen kunnen 
zich inschrijven voor dit evenement op woensdag 13 februari 2018 tussen 14.00 
en 17.00 uur in de kantine van Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6, 1971 
HN IJmuiden,0255-517821. Let op! Inschrijven gaat niet meer via de post of per 
email. 

11 februari  Zaalhockeytoernooi VO
  Het Polderhuis Velserbroek

11 t/m 15 februari Zwem5Kamp
  www.zwembadvelsen.nl

16 t/m 24 februari Piratenschip hindernisbaan 
  www.zwembadvelsen.nl

19 februari  Sportinstuif Velserbroek
  www.jeugdsportpasvelsen.nl

24 februari  Scholenbasketbaltoernooi
  Sporthal IJmuiden-Oost

1 maart  Discozwemmen
  www.zwembadvelsen.nl

SportContrainer

Vrijdag 15 februari zal de SportContrainer ver-
plaatst worden naar de 3e locatie in Velsen, nabij 
zwembad De Heerenduinen in IJmuiden. 
Een SportContrainer is een uitklapbare zeecon-
tainer, een kruising tussen een sporttoestel en 
een buitensportaccommodatie. Hierop kun je 
eindeloos veel sportactiviteiten uitoefenen: denk 
aan bootcamp, crossfit, outdoor fitness, obstacle 
runs en survival.

De SportContrainer is vrij toegankelijk en kan door 
iedereen worden gebruikt. Sportaanbieders en 
vakleerkrachten uit het onderwijs kunnen een 
code bij Sportloket Velsen aanvragen om speci-
fiek trainingsmaterialen uit de SportContrainer te 
gebruiken.

Medewerkers voor zwembad 
De Heerenduinen gezocht! 

Schoolvoetbaltoernooi

Tennisbaan Velserbeek
Uurtje tennissen?
Dat kan op tennispark Velserbeek. Het tennispark beschikt over 2 prachtig 
gelegen gravelbanen inclusief kleedruimten met douche. De banen zijn van 1 
april tot 1 oktober te huur. 

De prijs is laag, vanaf € 14,00 per uur per baan kunt u al gezellig met z’n tweeën 
of vieren tennissen. Kosten voor een geheel seizoen bedragen € 207,- per uur. 
Wenst u voor 09:00 uur gebruik te maken van de baan dan krijgt u het dal tarief 
van € 103,50 toegewezen.
Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek? Neem 
dan contact op met Sportloket Velsen tel: 0255-567666 of mail naar: sportlo-
ket@velsen.nl

Het multifunctionele zwembad in IJmuiden zoekt ‘mensen die wel van 
een sprong in het diepe houden’.
Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar Toezichthouders/ Zwemin-
structeurs voor zowel de binnen- als buitenbaden.
Het betreft flexibele werktijden dus je moet bereid zijn om overdag, in de 
avond en (soms) gedurende het weekend te werken. 
Ben je in bezit van een Lifeguard-, zweminstructie- en/of een BHV/EHBO 
diploma dan is dat mooi meegenomen. Zo niet, dan bieden wij alle facili-
teiten om je hier voor op te leiden, ook tot (allround-) zweminstructeur.
Heb je affiniteit met zwemmen en beschik je over een goede zwemvaar-
digheid, neem dan contact op met: Minne Dolstra (bedrijfsleider zwem-
bad); tel. 0255 531888 of MDolstra@velsen.nl . Wij bieden uitstekende 
arbeidsvoorwaarden.

Schrijf je in voor de 
Sportinstuif
Dinsdag 19 februari, in de voorjaarsvakantie, 
organiseren de buurtsportcoaches weer een 
sportinstuif in Het Polderhuis. Tijdens deze 
sportieve dag kunnen kinderen kennisma-
ken met verschillende sporten verzorgd door 
verenigingen uit Velsen zoals o.a. tennis en krav 
maga. Het ochtendprogramma voor de groepen 
1 t/m 4 is van 10:00-12:00 uur. Het middagpro-
gramma voor groep 5 t/m 8 is van 13:00-15:00 
uur. Deelnemen aan de Sportinstuif kost € 2,- en 
inschrijven kan via sportpasvelsen.nl. 

Sportbrochure Velsen: 
nu ook voor volwassenen
Gemeente Velsen beschikt naast de jeugdsportpas nu ook over een sportbro-
chure voor volwassenen. Op de Gezondheidsbeurs Velsen reikte wethouder 
Marianne Steijn op 27 januari om jl. de eerste brochure uit aan Yvonne van 
Vliet en Els Ulehake. Deze twee ‘echte IJmuidenaren’ zijn sinds vele jaren actief 
als vrijwilliger bij Stichting Welzijn Velsen en ambassadeurs om inwoners te 
adviseren naar beweegactiviteiten. 

Inwoners kunnen kiezen uit 42 verschillende beweegactiviteiten. Naast het 
huidige aanbod staan er ook nieuwe activiteiten in de brochure. Van tennis tot 
yoga en van buiten lopen tot zwemmen. De aanbieders leveren een gevari-
eerd aanbod, waaraan ook welzijns- en zorgaanbieders deelnemen. Een inwo-
ner kan bijvoorbeeld aan het revalideren zijn, waarbij goede en deskundige 
begeleiding is vereist. Een zorgaanbieder biedt hierbij de gewenste activiteit. 
Bij de meeste aanbieders kun je op elk moment starten en tegen een kleine 
vergoeding een paar keer meedoen. Daarnaast is het mogelijk dat sportaan-
bieders, samen met Sportloket Velsen, het hele jaar door nieuwe activiteiten 
toevoegen op www.sportpasvelsen.nl. Dit jaar brengen meerdere samenwer-
kingspartners de pas onder de aandacht. Zoals de professionals van het sociaal 
wijkteam en de buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Velsen.

Medewerkers voor zwembad De Heerenduinen gezocht! 
Het multfunctonele zwembad in IJmuiden zoekt ‘mensen die wel van een sprong in het diepe houden’.

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar Toezichthouders/ Zweminstructeurs voor zowel de binnen- 

als buitenbaden.

Het betref fexibele werktjden dus je moet bereid zijn om overdag, in de avond en (soms) gedurende 

het weekend te werken. 

Ben je in bezit van een Lifeguard-, zweminstructe- en/of een BHV/EHBO diploma dan is dat mooi 

meegenomen. Zo niet, dan bieden wij alle faciliteiten om je hier voor op te leiden, ook tot (allround-) 

zweminstructeur.

Heb je afniteit met zwemmen en beschik je over een goede zwemvaardigheid, neem dan contact op 

met: Minne Dolstra (bedrijfsleider zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@velsen.nl . Wij bieden 

uitstekende arbeidsvoorwaarden.

 

Piratenschip in zwembad De Heerenduinen
In de voorjaarsvakante van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra recreatef zwemmen in 

zwembad De Heerenduinen.

                                              Recreatebad                                Wedstrijdbad                       

Maandag 18-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Dinsdag 19-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Woensdag 20-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Donderdag 21-12 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Vrijdag 22-12 10.00-16.30 uur 10.00-14.00 uur

 Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.

 Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 

De andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.

 Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aangepast worden 

aangeboden.

 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.

Piratenschip in zwembad 
De Heerenduinen

In de voorjaarsvakantie van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra 
recreatief zwemmen in zwembad De Heerenduinen.

• Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.
• Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur 

te vervallen. 
• De andere reguliere openingstijden op maandag blijven van kracht.
• Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aan-

gepast worden aangeboden.
• Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden.
• Zaterdag en zondag zijn we geopend zoals gebruikelijk.

Kijk voor de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl
 Van zaterdag 16 februari t/m donderdag 21 februari 2019 ligt dit te gekke 
piratenschip in het wedstrijdbad.

De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners zich vitaal 
voelen en plezier beleven aan bewegen. Voldoende bewegen helpt bij een vitale 
levenswijze. Het draagt bij aan het motto van het Sportloket Velsen: Velsen 
volop in beweging!

Van zaterdag 16 februari t/m donderdag 21 februari 2019 ligt dit te gekke piraten-
schip in het wedstrijdbad.

VacatureVacature
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FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet 
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Tijdens een raadsvergadering in 
november 1937 wordt een voor-
stel voor de oprichting van een 
‘huishoudschool voor meisjes’ in 
IJmuiden met weinig enthousi-
asme ontvangen. Dit vanwege de 
kosten die zo’n school met zich 
mee zal brengen. Na de oorlog 
wordt het onderwerp weer ac-
tueel als er in 1947 rijkssubsidie 
beschikbaar komt voor een huis-
houdschool in Velsen. In oktober 
dat jaar opent mevrouw Jeanette 
Van den Bergh van Eysinga-Elias 
o�cieel de Gemeentelijke Huis-
houdschool. Zij is getrouwd met 
de predikant Van den Bergh van 
Eysinga van de Dorpskerk in Sant-
poort. Zij is een geleerde vrouw, 
die streeft naar ‘ontwikkeling en 
bevrijding van de nog niet ge-
emancipeerde vrouw’. De ‘Mw. Dr. 
J. van den Bergh van Eysinga-Eli-
asschool’ wordt gevestigd in de 
voormalige bewaarschool aan de 
Casembrootstraat; deze is door 
de sluiting van het bijkantoor van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau te 
Haarlem beschikbaar gekomen.
Op de huishoudschool leren de 
‘jongedames van Velsen, die huis-
vrouwen-tot-in-de-perfectie wil-
len worden, hoe deze graad te 
bereiken is’. De honderd leerlin-
gen ‘vijlen aan hun algemene ont-
wikkeling’ en leren koken, bak-
ken, handwerken, strijken en ‘iets 
van de opvoeding van kinderen’. 
De school aan de Casembroot-

straat telt maar vijf lokalen. De 
keukenruimte zit in de Wilhelmi-
naschool aan de Wijk aan Zeeër-
weg. Het eerste jaar biedt de huis-
houdschool uitsluitend dagon-
derwijs. In 1948 komen daar mid-
dag- en avondcursussen bij, waar 
‘niet-leerplichtige meisjes en ge-
huwde dames’ les krijgen in kos-
tuumnaaien, linnennaaien, ver-
stellen, knippen, koken en kinder-
verzorging.
Het leerlingenaantal van het dag-
onderwijs groeit gestaag. In 1950 
wordt er ook ruimte bij de Ossen-
dorpschool in de oude school H 
aan de Wijk aan Zeeërweg in ge-
bruik genomen. Maar de directri-
ce Bregman pleit voor een nieu-
we school op één locatie. Ook de 
gemeente ziet een nieuw school-
gebouw als urgent, zodat het 
schoolgebouw aan de Casem-
brootstraat vrijkomt voor la-
ger- en voorgezet onderwijs. De 
nieuwbouw voor de ‘Nijverheids-
school voor meisjes’ verrijst aan 
de Troelstraweg. De gemeente-
architect van Velsen, J.P. Koopen, 
ontwerpt een moderne school 
met twaalf lokalen, verdeeld over 
twee bouwlagen.
Op de begane grond komen twee 
theorielokalen, een naailokaal, 
een strijklokaal, droogkamer, een 
huishoud- en waslokaal, een keu-
ken met eetkamer, douchecellen 
waar de leerlingen eenmaal per 
week de gelegenheid krijgen de 

‘hygiëne aan den lijve te onder-
vinden’ en een slaapkamer waar 
de ‘nijvere aspirant huishoudster 
zich in bedden opmaken kan be-
kwamen’. Op de eerste verdieping 
komen twee theorielokalen, drie 
naailokalen en een tekenlokaal. 
De bouw start in 1952 en aan het 
begin van het schooljaar 1953-
1954 wordt het nieuwe school-
gebouw op adres Troelstraweg 1 
in gebruik genomen. De school 
wordt op 13 oktober 1953 o�ci-
eel geopend door de rijksinspec-
trice van het Nijverheidsonder-
wijs voor meisjes. Onder de ge-
nodigden zijn veel gemeentelijke 
hoogwaardigheidsbekleders en 
de naamgeefster mevrouw Van 
den Bergh van Eysinga-Elias.
Met de inwerkingtreding van de 
Mammoetwet in 1968 wordt de 
huishoudschool omgedoopt tot 
Lager Huishoud- en Nijverheids-
onderwijs (LHNO). In 1984 fuseert 
de school met de Hugo de Groot-
school voor MAVO, de Willem de 
Zwijgerschool voor MAVO en de 
Prof.Mr. S. Visseringschool voor 
Atheneum en HAVO tot de Prof.
Mr. S. Visseringscholengemeen-
schap, dat later het Vellesan Colle-
ge wordt. Het LHNO gaat later op 
in het VMBO. Het Vellesan College 
heeft het gebouw van de voor-
malige huishoudschool tot voor 
kort in gebruik gehad als ‘Troel-
stragebouw’. Nadat enige tijd de 
ramen aan de straatkant dicht-
getimmerd zijn geweest, is het 
schoolgebouw de afgelopen we-
ken gesloopt. 
De gymzaal blijft staan en wordt 
in gebruik genomen door het De-
coratelier, dat moet vertrekken uit 
het Witte Theater.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de voormalige gemeentelijk 
huishoudschool aan de Troelstraweg.

‘Thuis in Santpoort’
‘t Mosterdzaadje
Een intiem concertgebouw, zo 
zou je het gebouwtje aan de 
Kerkweg 29 kunnen noemen. 
Het is van oorsprong een kerk-
je, gebouwd in 1887 in opdracht 
van de Nederlandsch Hervorm-
de Evangelisatievereniging ‘Het 
mosterdzaadje’, een van de klein-
ste zaadjes die kan uitgroeien tot 
een boom. Het kerkje kreeg de 
naam ELTHETO, dat ‘Uw Konink-
rijk kome’ betekent. Aan de bui-

tenzijde (de ramen) is duidelijk 
te zien, dat het een kerkgebouw 
betreft.
In 1937 krijgt het een heel ande-
re bestemming, namelijk die van 
timmerwerkplaats annex trap-
penfabriek van de fa. Chr. Schilt.
In 1982 koopt het gedreven 
echtpaar Paula Blom en Pim Rei-
ding het gebouw en maakt er 
een cultureel trefpunt van met 
lezingen, exposities, maar voor-

al muziek.
Net als het kleine mosterdzaadje 
in de bijbelse parabel is het ‘con-
certgebouwtje’ uitgegroeid tot 
een cultureel fenomeen, bekend 
tot in de verre omtrek.
En ook dit culturele pareltje staat 
maar mooi bij ons in Santpoort!

Stichting Santpoort,
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Belastingservice 
FNV IJmond

Velsen - Dit jaar kunnen de leden 
van de FNV weer pro�teren van 
gratis hulp met de belastingaan-
gifte van 2018.  Men wordt ver-
zocht zich tijdig aan te melden 
omdat anders uw aangifte niet 
op de gestelde termijn verzorgd 

kan worden. 
De termijn voor dit jaar is vastge-
steld door de belastingdienst van 
1 maart tot en met 30 april. 
De FNV-leden woonachtig in de 
regio IJmond kunnen zich op de 
volgende wijze aanmelden :
Tot 27 februari:
• Via het contact centrum op 
werkdagen van 08.30 tot 17.30 
uur op telefoonnummer : 088-
3680368; 
• online een afspraak maken voor 
IJmuiden of Beverwijk op: www.
afspraakmakenfnv.nl.
In de periode van 27 februari tot 
en met 27 maart:
• op woensdag van 9.00 tot 
13.00 uur op telefoonnummer: 
0642619649.
Op de afspraak dient u ook een 
bankafschrift met daarop de be-
taling van de contributie van de 
FNV mee te nemen. (afbeelding: 
aangeleved)

Grootste Forddealer van Nederland pakt uit

Super Saturday 
bij Ardea Auto
Regio - Op 9 februari gaat het weer los in de 15 Ford show-
rooms van Ardea Auto. De enorme  voorraaduitverkoop is de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een evenement dat voor Ne-
derlandse begrippen zijn weerga niet kent. Maar liefst 350 
nieuwe Fordmodellen én zo’n 750 jonge gebruikte auto’s 
worden op deze zaterdag voorzien van een bijzonder scherp 
prijskaartje. Een uitgelezen kans dus voor iedereen die op 
zoek is naar een nieuwe(re) auto voor een prijs die eigenlijk 
niet kan…

,,Alle voorbereidingen zijn ge-
troffen om er komende zater-
dag weer een doorslaand suc-
ces van te maken”, aldus Gerrit 
Klock van Ardea Auto.
,,Super Saturday bij Ardea Auto 
is te vergelijken met Black Fri-
day in de Verenigde Staten. Het 
is dè dag om te profiteren van 
enorme kortingen, extra ho-
ge inruilprijzen en vervolgens 
binnen een week weg te rijden 
in een nieuwe Ford. Alleen op 
deze zaterdag loopt de extra 
inruilpremie op tot maar liefst 
800 euro. 
Wij hebben met onze vijftien 
vestigingen een voorraad van 
zo’n kleine 400 nieuwe auto’s 
en ruim 700 streng geselec-
teerde occasions, dus de keu-
ze is enorm en zeer divers. Al-
le bestsellers zijn in diverse uit-
voeringen vertegenwoordigd, 
van de populaire Fiesta en Fo-
cus tot de trendy Ecosport en 
de robuuste Kuga. 
De hoogste kortingen zitten 
op nieuwe auto’s waarvan wij 
het kenteken in 2018 geregi-
streerd hebben. Bij een spor-
tief uitgeruste Ford Fiesta ST-
Line of de avontuurlijke Fiesta 
Active loopt de korting op tot 
ruim 4000 euro. Een robuus-
te Ford Kuga SUV in Trend Ul-
timate uitvoering? Deze zater-
dag minus 5600 euro! Eigenlijk 
kan dit helemaal niet. Daarom 
doen we het - met steun van 
Ford - ook maar twee keer per 
jaar.”
De tests en commentaren in 
de populaire autobladen zijn 
al jarenlang eensluidend. Ford 
blinkt uit in rijdynamiek en va-
lue for money. De fijne, zuini-
ge motoren en de geavanceer-
de chassisplatformen maken 
alle Ford modellen tot gewel-
dige rijdersauto’s. Daarnaast 
staat het merk bekend om zijn 
rijke standaarduitrustingen en 
scherp geprijsde optiepakket-
ten.” ,,Het zijn inderdaad be-

langrijke succesfactoren”, aldus 
Klock. Opties en features waar 
bij andere merken flink voor 
moet worden bijbetaald zitten 
bij Ford standaard in de auto of 
worden verpakt in schappelijk 
geprijsde optiepakketten. 
Ook de huidige voorraad zit 
vol met luxe of sportieve ex-
tra’s. En met de rijdynamiek zit 
het ook wel goed. Ik kan me 
niet herinneren dat een klant 
terugkwam van een tegenval-
lende proefrit. Ik raad dan ook 
iedereen aan om lekker te ko-
men proefrijden op Super Sa-
turday of de dagen net ervoor. 
De deal sluiten we dan ge-
woon op zaterdag. Ik ben ook 
zeer benieuwd hoeveel Su-
per Saturday auto’s we komen-
de zaterdag gaan inruilen. We 
doen dit al sinds 2008. Er rijden 
een paar duizend Fords rond 
die in het verleden op een Su-
per Saturday gekocht zijn. Het 
is frappant om te zien hoeveel 
van deze klanten hun Ford ook 
weer op Super Saturday inrui-
len voor een nieuwe”.
Met een voorraad van ruim 
700 gebruikte auto’s, uiteraard 
voornamelijk Fords, heeft Ar-
dea Auto ook zeer interessan-
te aanbiedingen voor klanten 
die een Ford met ervaring zoe-
ken. “Alle occasions bij Ardea 
Auto worden streng geselec-
teerd en gecontroleerd voor-
dat ze een plekje in onze col-
lectie krijgen”, aldus Jacco Pol-
dervaart, occasioncoordinator 
bij Ardea Auto. 
,,Als official Ford dealer willen 
en kunnen wij ons niet veroor-
loven om verkeerde auto’s aan 
te bieden. Ook hebben wij uit-
gebreide garantiemogelijkhe-
den en zekerheidspakketten 
die jarenlang rijplezier garan-
deren. 
Ook voor een gebruikte Ford is 
Super Saturday de ideale dag 
om zaken te komen doen”. (fo-
to: aangeleverd)
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In ‘t Mosterdzaadje
Duo Ebano en saxofoonkwartet
Santpoort - De klarinettist Mar-
co Danesi en de pianist Paolo Go-
rini, samen het Duo Ebano, wer-
den geselecteerd voor de pres-
tigieuze ‘Dutch Classical Talent 
Tour’. Dat betekent dat ze de ko-
mende tijd langs alle gro-te zalen 
in Nederland het podium betre-
den. Maar vrijdag 8 februari om 
20.00 uur zullen ze in ‘t Mos-terd-
zaadje een concert verzorgen. Op 
het programma Schumann, Rota, 
Bernstein en Von Weber.
Het duo is ontstaan aan het con-
servatorium in Milaan en een ja-
renlange vriendschap. Als Marco 
naar New York verhuist blijven ze 
op afstand toch aan nieuwe pro-
jecten werken. In 2015 zijn ze bei-
den weer in Amsterdam en val-
len met hun optredens direct in 
de prijzen, nationaal en interna-
tionaal. 
In januari maakten ze hun debuut 
in New York. Duo Ebano richt zich 
naast het traditionele repertoi-
re op grensverleggende vernieu-
wingen. 
Het Koh-I-noor Saxofoonkwartet 

is een Nederlands ensemble dat 
sinds haar oprichting in 1985 ac-
tief is op vele podia in binnen- 
en buitenland. Nooit eerder wa-
ren ze te gast in ‘t Mosterdzaad-
je, maar op zondag 10 februa-
ri om 15.00 uur is het inmiddels 
oudste, nog bestaande en uit-
voerende saxofoon-kwartet van 
Nederland in Santpoort. De le-
den zijn: Frido ter Beek – sopraan-
saxofoon, Michiel van Dijk – alt-
saxofoon, Sander Beumer – te-
norsaxofoon, Marc Scholten – ba-
riton saxofoon. Op het pro-gram-
ma: Alexandr Glazunov (Op.109), 
José Serebrier (Cuarteto  for four 
saxophones), Frido ter Beek (Out 
of Order), Eugène Bozza (Andan-
te et Scherzo).
Het Koh-I-Noor kwartet heeft al-
tijd een focus op hedendaagse 
muziek gehad, vele werken zijn 
door het kwartet in première ge-
bracht en op cd gezet. Over het 
klank-concept van de saxofoon 
en het saxo-foonkwartet wordt 
nagedacht. Het gaat hen niet om 
de homogeniteit in klank, maar 

om de dynamische expressie, 
voortkomend uit de unieke indi-
vidualiteit van de spelers. Zo ont-
staat in het Koh-I-Noor saxofoon-
kwartet een chemische mix en 
het avontuur. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk; www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd)

Ontmoetingscentrum Zeestroom 
heet iedereen van harte welkom

IJmuiden - Ontmoetingscentrum 
Zeestroom op Zeewijkplein 262 
is een plek in de wijk waar kwets-
bare ouderen (waaronder men-
sen met een haperend brein) el-
kaar ontmoeten. De deuren van 
het ontmoetingscentrum staan 
altijd open voor iedereen die be-
nieuwd is hoe het daar is.

Bij Ontmoetingscentrum Zee-
stroom doet iedereen mee. Met el-
kaar bedenken ze bijvoorbeeld wat 

ze op een dag gaan doen. Er hoeft 
niets en bijna alles kan. ,,Je kunt er 
jezelf zijn’’, aldus  programmacoör-
dinator Annemiek Denneman-de 
Jeu. ,,Het is een plek waar je waar-
devol bent om wie je bent en waar 
je iets voor een ander kunt beteke-
nen, waar veel gelachen wordt en 
waar we dol zijn op verhalen. Daar-
naast staat bewegen en ‘het in be-
weging zijn’ hoog in het vaandel. 
Wij kijken vooral naar wat je nog 
wél kunt!’’

Zeestroom is op werkdagen ge-
opend en er worden veel activi-
teiten ondernomen; zoals bijvoor-
beeld gymmen, wandelen, herin-
neringen ophalen, boodschappen 
doen en koken, Tai Chi, jeu de bou-
les, zwemmen, spelletjes en creatief 
bezig zijn. Iedereen die benieuwd is 
hoe het is wordt uitgenodigd eens 
binnen te lopen op Zeewijkplein 
262. 
Annemiek: ,,Daarnaast hebben we 
elke dinsdag een speciaal program-
ma voor mensen met een hape-
rend brein die genieten van buiten 
zijn en graag en goed kunnen wan-
delen. ‘De opstappers’ is een club 
mensen die, na een kop ko�e, een 
leuke activiteit onderneemt met el-
kaar welke gecombineerd wordt 
met een goed gesprek. We verza-
melen wekelijks om 10.30 uur in 
sportcafé Nol in sporthal Zeewijk.’’
Ontmoetingscentrum Zeestroom 
is open van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Het 
adres is Zeewijkplein 262 in IJmui-
den. Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met OC De Zee-
stroom op nummer 023-8910503 of 
mailen naar oc.zeestroom@zorgba-
lans.nl. Annemiek: ,,De ko�e staat 
altijd klaar!’’ (foto: aangeleverd)

La Musiquette 
in Velserduin
IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium brengt zondag 10 febru-
ari een mooie voorstelling van La 
Musiquette, in Verzorgingshuis 
Velserduin, Scheldestraat 101, 
IJmuiden. Ook dit seizoen ont-
breken zij niet in het programma. 
Zang en kleding zijn een lust voor 
oog en oor. Het optreden begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur 
is de zaal open. Kaarten à 5 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal. Zie 
ook www.welzijnvelsen.nl.

Filmavond 
voor vrouwen
IJmuiden - Buurthuis De Brulboei 
presenteert op woensdagavond 
13 februari de prachtige �lm 
Maudie. Maudie (Sally Hawkins) 
is een vrouw met artrose die gaat 
werken als huishoudster voor de 
stugge visser Everett (Ethan Haw-
ke) in Nova Scotia. Maudie ont-
popt zich als kunstenares en po-
pulair �guur binnen de kleine 
gemeenschap. Maudie is een in-
tiem portret van een bijzonde-
re kunstenares en met haar door-
zettingsvermogen en optimisme 
weet Maud Lewis je hart te ver-
overen. De �lm begint om 20.00 
uur en kaarten à 3 euro zijn ver-
krijgbaar aan de zaal. Buurthuis 
De Brulboei, Kanaalstraat 166, 
IJmuiden. Alle informatie staat 
ook op www.welzijnvelsen.nl.

Dansen 
in de Stek
Velsen-Noord - Op zaterdag 9 fe-
bruari organiseert Wijkcentrum 
De Stek weer een gezellige dans-
avond. Er wordt Ballroom, Latin 
en Line gedanst. De zaal gaat om 
19.30 uur open, het dansen be-
gint om 20.00 uur. De entree be-
draagt € 3,50 per persoon. Wijk-
centrum De Stek is gevestigd aan 
de Heirweg 2, 1951 CD Velsen 
Noord. Meer weten? Bel of 0251-
226445 of stuur een e-maol naar 
destek@welzijnvelsen.nl.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Op maan-
dag 11 februari weer een postze-
gelavond van de Postzegel Ver-
eniging Santpoort, met natuur-
lijk een veiling, de kavels worden 
op de avond ingeleverd en men 
heeft de tijd om deze te bekij-
ken. De avond zal worden gehou-
den in het Terras, Dinkgrevelaan 
17. Iedereen is van harte welkom. 
Om 19.00 uur is de zaal open en 
er is voldoende parkeergelegen-
heid. Meer weten over de Postze-
gel Vereniging Santpoort, bel dan 
gerust 023-5382274 na 18.00 uur.

Heerdenduinen wint 
Hofstede Biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer gro-
te belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 19e. 
Hofstede bil-jarttoernooi ge-
speeld. 
Als winnaar van het toernooi 
kwam het team van de Heeren-
duinen uit de bus. In een ener-ve-
rende �nale versloegen zij de bil-
jarters van de Watertoren met mi-
niem verschil (81 tegen 79). Een 
trotse Jan Spaan mocht voor zijn 
team de fel begeerde wisselbeker 
in ontvangst nemen. 
Tot beste speler van het toernooi 
werd Cor Bontebal van het team 
van de Watertoren uitge-roepen. 
Hij speelde 233 punten bij elkaar. 
Hij bleef daarmee Dick de Haan 
(Hofstede B met 231 punten), 
Ger Schraag (Heerenduinen met 
228 punten) en Rob Bakker (Hof-
stede B met 219 punten) in de 
puntentelling net aan voor. Cor 
kwam hierdoor in het bezit van 

de in 2013 nieuw geïntroduceer-
de Johan Helder trofee. Gezien 
het door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en vie-
de plaats was beslist de moeite 
van het kijken waard. Hier bleek 
Visserhuis net te sterk voor de 
Hofstede B en won met 87 te-
gen 83. En dat de biljartsport bij 
de 55-plussers nog steeds ver-
broedert was wederom duidelijk 
te merken. De belangstelling in 
het wijkcentrum tijdens de wed-
strijden was overweldigend en 
hoe verbeten er tijdens het toer-
nooi ook voor de partijwinst werd 
gestreden,na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onderlinge contacten 
verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hofste-
de biljarttoernooi te organiseren.

De kleindochter van een lid van het winnende team is trots op haar opa! 
(foto: aangeleverd)

Schildersclub Velserhooft 
exposeert in de Hofstede
Velserbroek - Ook dit jaar laten 
de meeste van de 14 deelnemen-
de kunstenaars van Schilders-
club Velserhooft, een keuze zien 
van hun werk zien in de Hofstede. 
Dit keer met het thema ‘Blauw’. 
Bij binnenkomst van de Hofstede 
springt meteen een groot ‘Delfts-
blauw’ tegelplateau van tegeltjes 
van 20 x 20 cm in het oog. 
Alle deelnemers hebben hier hun 
bijdrage aan geleverd, waaron-
der ook Sonja Fontijn en Steef 
Duijn. Recht hiernaast aan de pi-
laar hangt ook nog kleiner tegel-
plateau van tegeltjes van 10 bij 10 
centimeter. 
Ageeth Hosper maakte zelf ook 
een prachtig tegelplateau in de 
aquareltechniek met een zwar-
te pen, net als  Margreet Detering 
bij haar berenklauwen. Nel de 
Vries legde zo ook twee vrouwen 
in klederdracht vast. Paul Egner 
aquarelleerde blauwe hortensia’s, 
Lida Spijkerboer-Mons een blauw 
boeket met vaas en Henk Hofste-
de een prachtige kat met blauwe 
ogen. Jolanda van der Voorn laat 
een mooie dame met een blau-
we baljurk zien, haar gezicht van 

ons weggedraaid, zo kijkt zij in 
de verte. Inge den Breejen schil-
derde twee blauwe strandstoe-
len aan zee. Marij van Reijen-
dam koos voor een prachtig ge-
decoreerd stoeltje met een ijs-
vogeltje, voor een blauwe muur. 
Miep Groot schilderde met acryl-
verf een spannend tafereel van 
een vrouw met masker tegen een 
lichtblauwe achtergrond. Marian-
ne Tuin laat een originele blauwe 
koe zien met acrylverf. De schets 
van de ezeltjes van Lenie Cor-
tel was gemaakt door Ria Kras, 
die helaas wegens omstandighe-
den gestopt is met de Schilders-
club Velserhooft. Lenie maakte de 
schets af met olieverf, en plaats-
te ze voor een stalraam, waardoor 
een donkerblauwe nacht te zien 
is. Hanneke Cortel koos voor pas-
teltekening van een stilleven met 
Keulse potten.
De expositie is te zien tijdens 
openingstijden van De Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227 in Velser-
broek tot en met 31 maart. 
Meer informatie over Schilders-
club Velserhooft bij Afke Spaarga-
ren Tel. 06-22491525.

”Als ik dood ben, zet mijn kist dan maar op het biljart”, 
zei hij altijd. 33 Jaar lang kwam hij iedere dag in Café 
Bar ’t Bremmetje in Heemstede. Een Jägermeister, ijs 
en ijskoud, cola, een jonge borrel en de laatste kreeg 
hij al 33 jaar van het huis. Vorige week is hij plotseling 
overleden: de markante man van `t Bremmetje.

Bij de bespreking van de uitvaart werd al snel duidelijk; 
hij moet met zijn kist op het biljart. Al doorpratend leek 
het een goed idee om ook de ceremonie; plaatje, praatje 
daar te doen. Sterke mannen werden opgetrommeld 
om zijn kist op het biljart te tillen: foto erbij, bloemen, 
doosje sigaren, lichtjes, een broodje half om, en een 
glas water. Zo was hij herkenbaar voor de gasten.

Tom Jones zong bij binnenkomst: ”I’m coming home”. 
Zijn dochter sprak prachtige woorden en vertelde een 
mop die haar vader jaar in jaar uit vertelde en er zelf het 
hardst om moest lachen. Nu lachten alle aanwezigen 
om zijn mop. Ben Cramer zong over en voor hem: “hij 
was maar een clown”. Zo nog meer anekdotes en zijn lijf 
muziek `Leef alsof het je laatste dag is`, deze woorden 
sprak hij regelmatig uit.

Er werd geklapt en gelachen, gehuild en herdacht. 
Ja, hij zou eens moeten kunnen zien wat er voor hem 
georganiseerd werd. De man die dood wilde omdat hij 
zijn vrouw zo enorm miste, maar zittend in de kroeg 
was hij even niet alleen. Zijn kinderen en geweldige 
kleinkinderen konden deze leegte niet opvullen.

“Het laatste rondje” zong Hazes, deze was ook nu van 
het huis, er werd geproost en hij werd uitgedragen door 
zijn kroegvrienden: “Neem maar lekker samen met je 
meissie een Martini, een borrel en een sigaartje”. Kleine 
Kees zat voor in de rouwwagen. Zijn familie en vrienden 
liepen achter de wagen aan, door de Raadhuisstraat in 
Heemstede op weg naar zijn laatste plekje.

“Ineke, wij lopen met jou voorop, hoor!”. Samen met de 
tweeling, Roos en Henk met opa’s hoed op liep ik hand 
in hand voor de rouwwagen.

De herinnering blijft 
maar nu is hij dood.

Hij was maar een clown 

A.L. Dyserinckstraat 31      |      2032 RA Haarlem      |      info@inekesmit.nl      |      www.inekesmit.nl      |      Tel.: 06 54661799

Ineke

Testpersonen gezocht bij HoorCare
Castricum - Zelfstandige au-
dicien HoorCare is een project 
gestart waarvoor testperso-
nen worden gezocht. Het doel 
van het project is de resultaten 
van slechthorenden meetbaar 
te verbeteren en problemen te 
verminderen.

Het familiebedrijf is op zoek naar 
personen die al een gehoorappa-
raat dragen, maar toch nog pro-

blemen hebben met o.a. verstaan 
in rumoer, in gezelschap of van 
de televisie. De leeftijd om mee te 
kunnen doen is minimaal 18 jaar 
en mensen met lichte tot zwa-
re gehoorverliezen kunnen deel-
nemen. Tijdens het project wordt 
de bestaande situatie in kaart ge-
bracht in de audio-cabine en ge-
meten StAr- en Triage-audiciens 
met geavanceerde apparatuur. 
Vervolgens wordt de verbete-

ring in kaart gebracht en samen 
met u geëvalueerd. De afspra-
ken vinden plaats in de vestigin-
gen in Heemskerk en Santpoort-
Noord. De bestaande hoortoe-
stellen hoeven niet bij HoorCare 
vandaan te komen en deelname 
aan het project is kosteloos.
Voor meer informatie en een af-
spraak maken, bel met 023-539 
5280 of stuur een e-mail naar: 
aanmelden@hoorcare.nl.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 8 februari 20.00 uur Telstar - RKC Waalwijk

Tennistoernooi voor dubbels
Groeneveen Winter Open
Santpoort-Noord - Ze zijn er he-
lemaal klaar voor op deze Sant-
poortse tennisbaan. Sinds no-
vember kan er  bij LTC Groene-
veen zowel in de zomer als in de 
winter worden getennist. Dus 
waarom dan geen Winter Open 
organiseren? Deze wordt gehou-
den van 25 februari tot en met 3 
maart. Schrijf je in en ervaar on-
ze allweather banen van een ul-
tieme speelkwaliteit. 
Toernooileidster Carla Alkema-
de: ,,Onze eigen leden zijn dolen-
thousiast. De toplaag is gravel. De 
ondergrond is zo aangelegd, dat 
de banen nooit blank staan en lij-
nen ongevoelig voor vorst zijn. 
Behalve deze technische voorde-
len, blijken na de renovatie ook 
de tennisprestaties beter. Het was 
enkel nog een kwestie van een 
sponsor zoeken. En dat is gelukt! 
Dankzij het Santpoortse bedrijf 
De Pieters & Partners voor �nan-

cieel en juridisch advies kunnen 
we dit dubbeltoernooi organise-
ren. Met de gastvrijheid, die de 
spelers van het WADO Open ge-
wend, zullen we ook bij het Groe-
neveen Winter Open ons uiterste 
best doen om de spelers het naar 
de zin te maken”. 
Bij de indeling wordt uitgegaan 
van actuele rating. Verder wordt 
er gespeeld in poules, dus sowie-
so meerdere wedstrijden. Ieder-
een met een speelsterkte van 2 
tot en met 9 kan inschrijven op 
www.toernooi.nl. De inschrijving 
sluit op 15 februari om 20.00 uur. 
De kosten zijn 11 euro per per-
soon per onderdeel. (Herendub-
bel, damesdubbel en gemengd 
dubbel)
Afgelopen zomer zijn bij LTC 
Groeneveen ook twee padelba-
nen aangelegd. Meer informa-
tie: www.ltcgroeneveen.nl. (foto: 
aangeleverd)

DCIJ-nieuws:
Feestelijke afsluiting 
paspoortlessen
IJmuiden - Zoals ieder jaar ver-
zorgt Damclub IJmuiden (DCIJ) 
na a�oop van het schooldam-
toernooi tien gratis lessen voor 
de topscorers van het toernooi. 
Afgelopen vrijdag werd er als af-
sluiting van de lessen een simul-
taan gegeven door de nummers 
één en twee bij de jeugd, Jens 
Mischke en Lars van Eeken (zie fo-
to). Hoewel er hevig tegenstand 
geboden werd door de paspoort-
dammers en andere jeugdle-
den, wisten Jens en Lars de mees-
te partijen in winst om te zetten. 
Daarna werden de diploma’s uit-
gereikt. 
De paspoortdammers waren ge-
slaagd voor het examen van het 
eerste niveau, terwijl de jeugdle-
den van DCIJ slaagden voor ni-
veau 2, deel 1 en 2. Tot slot was 
er de prijsuitreiking voor de bes-
te drie spelers van de “paspoort-
competitie”. In het totaalklasse-
ment deelden Moritz Woesten-
burg en Lars van Eeken de eerste 
plaats met 29 punten uit 16 partij-
en. Clubkampioen Jens Mischke 
werd met 19 uit 16 ditmaal der-

de. Ook bij de paspoortdammers 
werd de eerste prijs gedeeld. Ta-
mar Out en Joy van IJzendoorn 
snoepten menig punt af van de 
gevestigde orde en eindigden sa-
men op 14 punten uit 14 partijen. 
Huub Janse wist op de valreep 
Storm van den Berg te passeren 
en pakte daarmee met 14 uit 16 
de derde plaats. 
Bij het eerste tiental van DCIJ gaat 
de nationale competitie als een 
nachtkaars uit. Nadat het  twee 
weken eerder de kans op pro-
motie vergooid had, ging het dit-
maal mis tegen degradatiekan-
didaat SNA uit Heerhugowaard: 
11-9. Na een vroege overwinning 
van Martin van Dijk gingen cap-
tain Wim Winter, Cees van Duij-
venbode en Jacqueline Schouten 
de fout in. Een late tegentre�er 
van Stijn Tuijtel mocht niet meer 
baten. Het Combinatieteam daar-
entegen boekte een knappe 13-
7 overwinning op SNA 2. Cees 
van der Vlis, Max Doornbosch en 
Zaankanter Knobbe wonnen en 
de rest van het team pakte een 
remise. (foto: aangeleverd)

Zorgen voor Telstar nemen toe
Frustrerende avond in Maastricht

Voor de zoveelste keer deze jaar-
gang werd het een frustrerende 
uitwedstrijd voor de Witte Leeu-
wen. Waar Telstar in het eigen Ra-
bobank IJmond Stadion altijd nog 
een vuist kan maken tegen ploe-
gen van dit kaliber, moet het bui-
tenshuis eigenlijk alleen maar ho-
pen op bevliegingen van de voor-
ste linie. In het verre zuiden was 
die taak weggelegd voor Adham 
El Idrissi. Hij viel in voor verdedi-
ger Rodney Cabral, om een slot-
o�ensief te forceren. Zijn geniale, 
gekrulde inzet eindigde tegen de 
paal in de 52e minuut. 
Waar Telstar dacht dat het ein-
delijk op jacht kon gaan naar de 
gelijkmaker, moest het opnieuw 
een �inke tegenslag incasseren. 
Niet voor de eerste keer zat doel-
man Wesley Zonneveld er com-
pleet naast bij een hoekschop. 
Opnieuw scoorde Van den Hurk. 
De gedachten gingen automa-
tisch terug naar de uitwedstrijd 
tegen Sparta Rotterdam van een 
paar maanden terug. Toen zat hij 
tot twee keer toe compleet mis bij 
de corners van Bart Vriends. Ook 
tegen Go Ahead Eagles (thuis) 
en Roda JC (uit) zag de doelman 

er niet best uit bij standaardsitu-
aties. Snoei gebruikte zijn stok-
paardje „oervervelend”. Tegen-
tre�ers uit standaardsituaties 
kunnen namelijk makkelijk wor-
den voorkomen”. 
„Als de keeper bij een voorzet 
roept dat hij komt, moet hij hem 
hebben”, sprak de Rotterdam-
se oefenmeester tegenover NH 
Sport. „Ik zag het ook aan de re-
actie van Wesley, hij liep vrese-

lijk met zijn hoofd te schudden. Ik 
vond het jammer voor hem, om-
dat hij ook prima reddingen had.” 
In het restant van de partij had-
den de Witte Leeuwen nog mak-
kelijk kunnen aanhaken. Tot twee 
keer toe was Dylan Mertens dicht-
bij een doelpunt. Tot twee keer 
toe redde MVV-doelman Luuk 
Koopmans fraai. En zo leed Telstar 
de zevende uitnederlaag van het 
seizoen. 
Bij Mike Snoei heeft wanhoop 
nooit de overhand, zo getuig-
de zijn laatste reactie na a�oop 
maar weer eens. „Ik hoop dat de 
supporters er ook nog in gelo-
ven. Ik had er echt respect voor, 
hoe die de lange trip hebben ge-
maakt. Ook de spelers moeten er-
in geloven. We hebben een nieu-
we spits en daarmee kunnen we 
een mooie serie neerzetten. Daar 
geloof ik in, zelfs na deze domper.” 
(Douwe de Vries, foto: 1963-pich-
tires.nl)

Na drie gelijke (1-1) spelen op rij, is het Telstar afgelopen vrij-
dagavond niet gelukt een beter resultaat te behalen. Tegen MVV 
Maastricht ging het vrij kansloos met 2-0 onderuit. Al in de eerste 
minuut werd duidelijk dat het een heel lastig verhaal zou worden 
voor de mannen van coach Mike Snoei. In de eerste zestig secon-
den al, wist spits Anthony van den Hurk fraai binnen te koppen. 
Met een mooie snoepduik en listige stuit werkte hij de bal achter 
doelman Wesley Zonneveld. Telstar werd voornamelijk gevaarlijk 
via individuele hoogstandjes. Met name de ingevallen Adham El 
Idrissi was een aantal keer dichtbij een Velsense treffer. Opnieuw 
Van den Hurk gooide de wedstrijd definitief in het slot. „Er zijn 
nog zoveel wedstrijden te gaan. Ik geef niet op”, sprak Snoei na 
afloop over de play-offkansen. 

Karim Rossi is een Witte Leeuw!
Telstar en Karim Rossi hebben over-
eenstemming bereikt over een con-
tract tot het einde van het seizoen. 
De 24-jarige, in Zwitserland gebo-
ren spits, komt per direct over van 
SC Cambuur en tekende eind vori-
ge week een contract in het Rabo-
bank IJmond Stadion.
Technisch directeur Piet Buter: ,,Wij 
zijn erg blij met de komst van Ka-
rim. Bij het zoeken naar een ech-
te centrumspits kwamen we al snel 
uit bij Karim. Zijn contract bij Cam-
buur liep echter nog door. Gelukkig 
is het allemaal toch nog goed geko-
men. Karim oogde direct gemoti-
veerd om aan te sluiten bij de Wit-
te Leeuwen zo bleek uit goede ge-
sprekken met de trainer Mike Snoei. 
Omdat Karim 100 procent voldoet 

aan het pro�el dat we zochten denk 
ik dat Telstar veel plezier aan hem 
zal beleven.” Gaat Telstar nog ver-
der op zoek naar aanvallende ver-
sterkingen? ,,Uiteraard, binnen on-
ze mogelijkheden kijken wij verder. 
Met een beperkt budget is het al-

tijd goed afwegen welke keuzes je 
maakt. Vandaag hebben een aantal 
mensen zich, wederom, laten gel-
den als échte Witte Leeuwen. Mede 
door hen hebben wij de komst van 
Karim kunnen realiseren.” (foto: aan-
geleverd)

Vaste stek voor Telstar@Work

De pilot Telstar@work is omge-
zet naar een vast programma van 
IJmond Werkt! bij Telstar en daar-
mee werd ook de vraag naar een 
mooi kantoor actueel. Daarvoor 
is de ruimte boven de fanshop 

naast de Westtribune omgeto-
verd tot een prachtig kantoor.
De verf werd gedoneerd door Ri-
go, het tapijt door Evert de Ron-
de, vriend van projectleider en 
jobcoach Bart ten Napel, het zit-
hoekje werd gescoord bij Noppes 
kringloopwinkels en de bureaus 
werden door IJmond Werkt! gele-
verd. Een afbeelding van een stra-
lende Pippi Langkous met daar-
onder de tekst ‘Ik heb het nog 
nooit gedaan dus ik denk dat ik 
het wel kan’ verwelkomt bezoe-
kers in het halletje. Deze afbeel-
ding werd mogelijk gemaakt 
door Je� Folkerts van Nttl IJmui-
den.
Telstar@Work startte in oktober 
2016 en inmiddels hebben van 
de 40 deelnemers 35 personen 
na het begeleidingstraject bij het 
voetbalstadion een baan gevon-
den. Vanwege dit succes besloot 
de gemeente Velsen de pilot om 
te zetten naar een vast project, 
het budget te verdubbelen zo-
dat er een meewerkend voorman 
ingezet kan worden en de doel-

groep uit te breiden met status-
houders en vroegtijdige school-
verlaters. Zij kunnen vanaf vol-
gend seizoen geselecteerd wor-
den voor een werkervaringsplek 
bij het stadion of Ship.
De openingshandeling werd ver-
richt door commercieel directeur 
Steef Hammerstein van SC Tel-
star. ,,Het bekendste voorbeeld 
van het succes van Telstar@Work 
is Iris”, aldus Steef. ,,Zij is een soort 
ambassadrice van het project. Ze 
stapte binnen met de woorden 
dat ze niet van voetbal hield en 
geen horecawerk kon doen, maar 
dat het haar wel leuk leek hier te 
werken. De maandag daarop kon 
ze beginnen. Inmiddels is ze te-
lefoniste en receptioniste, zit ze 
om de week op de tribune en is 
ze niet meer weg te denken bij 
Telstar.’’ Nadat hij de doelstelling 
voor volgend jaar (50 uitstromers) 
bekend had gemaakt was het tijd 
om het lint door te knippen en 
het vernieuwde onderkomen of-
�cieel te openen. (foto: aangele-
verd)

Met voordeel 
naar Telstar - 
RKC Waalwijk
Velsen-Zuid - Telstar geeft sei-
zoenkaarthouders de kans om 
vrijdagnaar de wedstrijd Telstar - 
RKC Waalwijk iemand mee te ne-
men tegen 50 procent korting. 
Met de onderstaande code kun-
nen de trouwe supporters via tel-
starticket.nl hun code verzilveren 
voor de wedstrijd Telstar - RKC 
Waalwijk. De couponcode heeft 
geen maximum. Men kan meer-
dere kaarten met 50 procent kor-
ting aanscha�en. Let op: deze ac-
tie is alleen online geldig tot 8 fe-
bruari 17.00 uur. De couponcode 
is: Voordeel1963. Let op: de co-
de is alleen geldig voor seizoen-
kaarthouders!

Hoe werkt dit?
1. Ga naar www.telstarticket.nl.
2. Login met uw account.
3. Klik op Bestel bij de wedstrijd 
Telstar - RKC Waalwijk.
4. Kies een vak op de Oosttribune 
of vak A of F op de Westtribune.
5. Kies nu hoeveel kaarten u wilt.
6. Klik op ‘Ga door met winkelen’ 
indien u nog meer kaarten wilt 
bestellen.
7. Bent u klaar? Vul onder het kop-
je Coupon de couponcode in.
8. Druk daarna op betalen.
9. Druk daarna op bevestigen.
10. Kaarten zullen klaarliggen op 
uw naam voor de wedstrijd.

Telstar legt Nick 
Plomper vast
Velsen-Zuid - Telstar en Nick 
Plomper (19) hebben overeen-
stemming bereikt over de di-
recte overgang van de keeper 
van FC Groningen naar Telstar. 
Na het vertrek van Jeroen Hou-
wen moest Telstar op zoek naar 
een nieuwe doelman en kwam 
daarbij uit bij Nick Plomper.

Technisch directeur Piet Buter is 
tevreden met de nieuwste aan-
winst. ,,Met Nick voegen wij een 
derde keeper toe aan de groep 
die gaat strijden om een plek on-
der de lat. Na het vertrek van Je-
roen hebben wij direct doorge-
schakeld. Het gevoel bij Nick is 
goed, en ik verwacht een mooie 
strijd tussen de doelmannen. De 
komende maanden gaan wij sa-
men bekijken hoe de samenwer-
king verloopt. Vanuit Telstar heb-
ben wij de optie om het verblijf 
van Nick te verlengen.”
Nick Plomper kwam sinds het 
begin van het seizoen uit voor 
FC Groningen. Daarvoor kwam 
Plomper uit voor de jeugdoplei-
dingen van Ajax en AZ. De doel-
man sluit per direct aan bij de se-
lectie. (foto: aangeleverd)

Gratis taxatiedag voor munten, 
postzegels, en oude ansichtkaarten
Regio - Ergens slingeren nog 
postzegelalbums van opa op zol-
der. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? Moesten die 
biljetten niet ingeleverd worden 
bij de bank? En zijn die ansicht-
kaarten bestemd voor het oud 
papier, of….. Herkenbaar?
U bent niet de enige met vragen 

over een verzameling munten, 
postzegels, papiergeld of ansicht-
kaarten. Vaak gekregen van fami-
lie, vrienden of zelf met zorg ver-
zameld. Het ligt er al jaren maar 
wat is het eigenlijk waard?
Om die vraag te beantwoorden, 
houdt De Munten- en Postzegel-
Organisatie (MPO) in Haarlem 

een gratis taxatiedag op dinsdag 
12 februari. Wie deze dag zijn of 
haar verzameling deskundig wil 
laten beoordelen, kan zonder af-
spraak tussen 12.00 en 16.00 
uur terecht in Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47 te Haarlem. 
Voor meer inlichtingen: MPO, tel. 
030-6063944.
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Stormvogels buigt grote achterstand om in zege

Trainer Sjaak Lettinga, die zijn 
contract opnieuw bij Stormvo-
gels met een jaar verlengde, 
werd de laatste maanden ge-
confronteerd met vijf langdu-
rig geblesseerden; daarbij kwa-
men in het duel tegen HFC nog 
eens vier afwezigen bij. Kortom, 
voor Sjaak Lettinga en zijn as-
sistenten de heel moeilijke op-
gave een zo goed mogelijk elf-
tal tegen HFC bij elkaar te puzze-
len. Zo verdween onder andere 
Glenn Bruinsma  van het midden-
veld naar de verdediging.
Binnen drie minuten kreeg 
Stormvogels haar eerste kans: 
scheidsrechter Robert Wagte-
lenberg had net iets binnen het 
strafschopgebied een indirec-
te overtreding geconstateerd en 
na een klein tikkie schoot Danny 
Blok de bal rakelings naast.
Na 10 minuten kwam Kon. HFC 
met tien man te staan omdat 
Benjamin van den Broek op niet 
al te liefdevolle verbale wijze de 
scheidsrechter tot tweemaal aan 
toe wijsmaakte, dat hij het niet 

eens was hoe hij zijn � uit han-
teerde; dit gedrag resulteerde in 
twee maal geel.
Het spel van Stormvogels werd 
na deze rode kaart met de mi-
nuut beter en halverwege de eer-
ste helft resulteerde dat in de 
openingstre� er. Vanaf rechts gaf 
Taou� k Dardouh een voorzet af 
en Berry Willems stond klaar om 
doelman Reinier Mutsaerts voor 
de eerste keer met het hoofd te 
passeren, 0-1.
Meteen na deze tre� er werden de 
Vogels met een opportunistisch 
spelend Kon. HFC geconfron-
teerd en dat leidde in de 25ste 
minuut tot een schot van Luc 
Steenkist op de paal. Twee minu-
ten later schoot Van den Oever 
de bal in de voeten van Steenkist 
die meteen Maarten Wol�  vond 
die op zijn beurt mannelijk werd 
aangepakt door de IJmuidense 
centrumverdediger Joshua Jan-
sen. Echter, de scheidsrechter 
zag in deze actie een strafschop 
die feilloos door Luc Verstraten 
werd ingeschoten, 1-1.

Met 10 man bleven de koninklij-
ken de betere ploeg en nadat Le-
one net naast had gekopt, was 
het zeven minuten later aan de 
andere kant opnieuw raak. Een 
corner van Bart Nelis vloog in 
een keer langs een verbouwe-
reerde doelman Floris Serné, 2-1. 
Een minuut voor rust leek Storm-
vogels haar antwoord klaar te 
hebben toen Bas Scholten niet 
voldoende anticipeerde op een 
hoekschop van Van den Oever. 
Hierna ging Kon. HFC meteen in 
de aanval en werd Steenkist in 
de ogen van de scheidsrechter 
onderuit gehaald door Blok; op-
nieuw kon Verstraten vanaf 11 
meter raak schieten in de 45ste 
minuut en dat resulteerde in een 
3-1-ruststand.
In de tweede helft maakte Diego 
Moura Neves ten koste van Boe-
ree zijn debuut in de hoofdmacht 
van Stormvogels, maar dit duur-
de slechts vijf minuten want toen 
moest hij met een hamstring-
blessure het veld verlaten. Naar 
deze wissel kreeg Stormvogels 
ineens de geest. Nadat doelman 
Serné met een heel goede actie 
Kon.HFC haar vierde doelpunt 
niet gunde, kregen de IJmuide-
naren een optisch  overwicht en 

na zes minuten stond de aanslui-
tingstre� er op het  scoringsbord: 
een voorzet vanaf rechts van 
Thomas Scholten belandde voor 
de schietgrage voeten van Ezeo-
ke, die zijn schot geblokt zag, 
maar Blok stond vervolgens klaar 
de bal in de rebound keihard  in 
het net te schieten, 2-3.
In een minuut tijd stond cen-
trumverdediger Bruinsma twee-
maal aan de basis van een doel-
punt. In de 65ste minuut ver-
dween zijn assist precies op het 
hoofd van José Leone, 3-3, en een 
minuut daarna zorgde opnieuw 
een heerlijke Bruinsma-voorzet 
er voor dat Stormvogels voor de 
tweede keer op voorsprong kon 
komen; nu scoorde Willems op-
nieuw met zijn hoofd zijn tweede 
doelpunt, 3-4.
Na dit doelpunt wilde Stormvo-
gels meer, maar een aantal kan-
sen konden niet meer in doel-
punten omgezet worden. Aan de 
andere kant moest goalie Serné 
alles uit de kast halen een vierde 
tegentre� er te voorkomen.
Zaterdag staat een heel belang-
rijk duel op het programma, want 
dan komt een heel grote concur-
rent, te weten Pancratius, naar 
sportpark Zeewijk.

In de uitwedstrijd tegen Kon. HFC is Stormvogels erin geslaagd 
om na een 3-1-achterstand met de rust uiteindelijk met 3-4 aan 
het langste eind te trekken. Daarmee vertoonden de IJmuidena-
ren behoorlijk veel veerkracht.

Feest bij VV IJmuiden
Zaterdag stond in het teken van 
het 92-jarige bestaan van VV 
IJmuiden. De grootste familiever-
eniging in de regio, opgericht op 
1 februari 1927, vond dit een re-
den voor een feestje. En er was 
nog meer reden voor vreugde. 
Ook op sportief gebied boekt de 
voetbalclub veel goede resulta-
ten. Na het eindsignaal van het 
eerste team tegen koploper VV 
Kagia (2-2) werden diverse teams 
gehuldigd voor het najaarskam-
pioenschap.
De meisjes 11-1 en 13-1 ontvin-
gen een medaille voor de behaal-
de resultaten. Met een doelsaldo 
van  respectievelijk 84 voor - 15 
tegen en 60 voor - 10 tegen be-
haalden zij overtuigend de eer-
ste plaats in de competitie. De 
jongens 15-1 viel dezelfde eer te 
beurt: met 9 gewonnen en 1 ge-
lijkspel uit 10 wedstrijden wer-
den ook zij overtuigend kampi-

oen. Na deze ‘o�  ciële’ plechtig-
heid kon het feest in de kantine 
pas echt losbarsten. Tot laat in de 
avond kon jong en oud, vriend of 
lid met de voetjes van de vloer op 
de muziek van DJ Kees en genie-
ten van heerlijke broodjes worst. 
,,Zoals je ziet is dit tekenend voor 
deze club, de jeugd en de oude 
garde gemoedelijk met elkaar in 
gesprek, dansend en proostend”, 
aldus één van de enthousias-
te feestgangers. ,,Deze club leeft 
meer dan ooit te voren!” 
Al met al een prima sfeer en re-
den om volgend jaar, tijdens het 
93-jarig bestaan van VV IJmuiden, 
het feestje nog eens dunnetjes 
over te doen. 
Volgende week zaterdag speelt 
het vlaggenschip uit bij Overbos 
in Hoofddorp en de week daar-
op om 14.30 uur thuis tegen ZS-
GOWMS uit Amsterdam. Iedereen 
is welkom. (foto: aangeleverd)Het zit RKVV Velsen niet tegen

Zondag speelde RKVV Velsen 
na de winterse perikelen van 
de afgelopen weken de eerste 
thuiswedstrijd tegen Hoofd-
dorp, een ploeg die gewend is 
direct hoog druk te zetten zoals 
in de uitwedstrijd al werd on-
dervonden. Zondag kwam het 
vooral aan op het benutten van 
kansen. Vorige week schortte 
het daaraan. 

Na tien minuten de eerste aan-
val van Hoofddorp over rechts. 
Een voorzet van Revelinio Ver-
meer kwam - nadat Mischa Plug 
even was uitgegleden - in de voe-
ten van Jasmin Ramic. Zijn schui-
ver betekende meteen een vroe-
ge voorsprong voor de gasten: 
0-1. Het spel golfde aardig op en 
neer en van een overwicht voor 
een van beide ploegen was geen 
sprake. Hoofddorp verstopte zich 
niet en was bij vlagen gevaar-
lijk. Zo schoot Stefan Smal rake-
lings naast. Halverwege de eer-
ste helft noteerden wij een schit-
terende pass van Mischa Plug op 
de naar rechts uitgeweken Patrick 
Castricum. Een prima voorzet bij 
de tweede paal volgde waar de 
attente Marc Kloosterboer doel-
man Jan Ziere kansloos liet: 1-1. 
Vijf minuten later een uitsteken-
de redding van Yorinn Albers op 

een inzet van Sergio Comvalius. 
vervolgens kwam Velsen op voor-
sprong. Patrick Castricum maak-
te zich los van Yannick Ste� ens en 
gaf een perfecte voorzet op Bas-
tiaan Scholten. Geheel vrij voor 
doel kon deze de bal binnen tik-
ken: 2-1. Hoofddorp probeerde 
wel het initiatief te nemen, maar 
Velsen was attent en hield de con-
trole. Vroeg druk zetten verhin-
derde aanvallende impulsen van 
Hoofddorp. Veel kansen waren er 
verder niet voor beide ploegen 
omdat het spel zich voornamelijk 
afspeelde tussen de strafschop-
gebieden.
Na rust probeerde Hoofddorp de 
schade te herstellen en had in de 
vijftigste minuut bijna succes. Een 
diepe bal op Sven Wierda werd 
door de snel uitkomende Yorinn 
Albers weggerost. De snelle te-
genstoot van Velsen was levens-
gevaarlijk. Na een één-twee com-
binatie tussen Angelo Beck en 
Giovanni Dors belandde de bal 
bij Patrick Castricum. Draaiend 
tussen twee verdedigers kreeg 
hij net geen ruimte genoeg om 
uit te halen. In de twee en zestig-
ste minuut een corner genomen 
door Zeno van Ooijen. Het schot 
van Remco van Dam smoorde in 
de mêlee van spelers en doelman 
Jan Ziere kon de bal rustig oppak-

ken. Het kon in de laatste twintig 
minuten alle kanten op. De voor-
sprong kon worden vergroot, 
maar voor hetzelfde geld kon het 
ook gelijk worden. In de tachtig-
ste minuut een pass van Mischa 
Plug op Giovanni Dors die bij de 
tweede paal Marc Kloosterboer 
vond. Fel gehinderd door Boi 
Postma kon Marc niet het laatste 
zetje geven. Ook Hoofddorp had 
een grote mogelijkheid om ge-
lijk te komen. Bryan Duikhuizen 
gooide zijn hele lichaam voor de 
bal na een pegel van Nick Witsch-
ge. De laatste kansen waren voor 
Hoofddorp. De geheel vrij staan-

de Sven Wierda kopte over na 
een uitstekende voorzet. Tot in de 
blessuretijd bleef het billen knij-
pen voor de supporters van beide 
ploegen. Via een ingooi werd de 
bal doorgekopt richting Velsen-
doel. Een ouderwetse scrimmage 
was het gevolg. Uiteindelijk be-
landde de bal op de binnenkant 
van de paal, stuitte richting de an-
dere paal maar passeerde niet de 
doellijn. Mischa Plug keerde uit-
eindelijk met een ferme trap het 
gevaar voor de thuisploeg. Dus 
trok Velsen met wat geluk aan het 
langste eind en blijft in de race. 
(foto: Frans van der Horst)

Wisselend succes voor VSV
Voor zowel de zaterdag als de 
zondag 1 van VSV stond een 
tre� en tegen de koploper op 
het programma. De zaterdag 1 
kwam tegen het nog ongesla-
gen Olympia Haarlem met een 
meer dan verdienstelijk 1-1 ge-
lijk spel verrassend voor de dag, 
maar de zondag 1 liep tegen 
een ongelukkige 2-0 nederlaag 
uit bij DCG aan. 

Met het ontbreken van de (lang-
durig) geblesseerde spelers Kunst 
en Faasen trad VSV thuis wat ver-
zwakt tegen de koploper aan, 
maar daar was tijdens de wed-
strijd weinig van te merken. Met 
veel inzet bestreed VSV tegen-
stander Olympia Haarlem, en dat 
team had daar zichtbaar de nodi-
ge moeite mee. In het begin van 
de wedstrijd was er nog wel een 
licht overwicht voor de koplo-
per en in een panieksituatie voor 

het VSV-doel passeerde Remco 
Knol jammerlijk zijn eigen kee-
per. (0-1). VSV liet zich niet daar-
door beïnvloeden en kreeg van-
af dat moment de wedstrijd meer 
in handen. Met prachtige com-
binaties werd naar de gelijkma-
ker gezocht en het was aan kee-
per vd Giezen te danken dat in-
zetten van o.a. Klok en Hummel 
nog net werden gekeerd. In de 
tweede helft verving Jesse Kooij-
man de licht geblesseerde Klok 
en dat was zeker geen verzwak-
king, want als de vaak balverliefde 
Kooijman in het belang van het 
team gaat spelen dan doet hij niet 
onder voor de betere middenvel-
ders in de regio. Halverwege de 
tweede helft bereikte een ver-
re ingooi van Rick Heeren de al-
tijd hard werkende Geo� rey Ber-
tholee, die vervolgens goed van 
zijn tegenstander wegdraaide en 
fraai de 1-1 scoorde. Via Kooij-

man had VSV bijna nog de 2-1 
voorspong gepakt, maar keeper 
vd Giezen redde weer bekwaam. 
In de slotfase perste Olympia er 
nog een sloto� ensief uit, maar de 
verdediging en keeper Veldt van 
VSV gaven geen krimp, zodat de 
meer dan verdienstelijke 1-1 re-
mise over de streep kon worden 
getrokken. Met dit resultaat ver-
loor VSV wel de tweede positie 
aan Atletico Amsterdam, maar het 
lijkt een kwestie van tijd voordat 
deze plek weer wordt heroverd. 
Voor de zondag 1 stond de lasti-
ge uitwedstrijd tegen de koplo-
per DCG op het programma, maar 
gezien de goede resultaten van 
de afgelopen weken zou een po-
sitief resultaat tot de mogelijkhe-
den kunnen behoren. Vanaf de af-
trap leek dit ook aardig te gaan 
lukken want de ploegen hielden 
elkaar goed in evenwicht, waar-
door de bekende brilstand op het 

scorebord bleef. Helaas kreeg VSV 
aan het einde van de eerste helft 
een heel makkelijk gegeven straf-
schop tegen en dat is zeker niet 
voor de eerste keer dit seizoen.
(1-0). In de tweede helft ging VSV 
op zoek naar de gelijkmaker, maar 
het hard werkende DCG gaf daar-
toe weinig ruimte en in de slotfase 
moest VSV zelfs de 2-0 incasseren. 
Er was nog wel positief nieuws te 
melden want het tweede team 
van VSV wist, na een reeks van ne-
derlagen, eindelijk weer een 1-3 
overwinning bij DSOV te beha-
len. Volgende week zondag komt 
Reaal Sranang bij VSV op bezoek. 
Dit team zit duidelijk in een nega-
tieve spiraal en verliest de laatste 
weken keer op keer met grote cij-
fers. Voor VSV dè kans om met een 
klinkende overwinning de weg 
weer omhoog te vinden. De aan-
vang van de wedstrijd is om 14.00 
uur op sportpark De Hofgeest.

SVIJ wint eenvoudig 
van Vogelenzang
Ondanks dat de uitslag (3-
1) anders doet denken heeft 
SVIJ afgelopen zaterdag rela-
tief eenvoudig gewonnen van 
Vogelenzang. Dit betekende 
de eerste overwinning na de 
winterstop voor de ploeg van 
Peter Barzilay, nadat de twee 
eerdere wedstrijden van afge-
lopen weken werden afgelast.

Dat SVIJ een lange periode zon-
der ‘echte’ wedstrijden erop had 
zitten, was aan het begin van 
de wedstrijd te zien. Het maak-
te geen gebruik van de onrusti-
ge beginfase van Vogelenzang. 
Met speels gemak kon SVIJ 
de bal steeds veroveren, maar 
vervolgens werd hier door de 
IJmuidenaren niks gevaarlijks 
mee gedaan. SVIJ kwam niet 
verder dan een aantal mogelijk-
heden uit standaardsituaties. 
Zo troffen een aantal goede 
kopballen van Mitchell Bruinink 
en Nick Keus net geen doel. De 
volledige grip op de wedstrijd 
bleef uit, ondanks het feit dat 
Vogelenzang niet echt gevaar-
lijk werd. 
Na een kwartier volgde dan 
toch de voorsprong voor SVIJ. 
Een goed genomen corner 
van Wago Matitaishvili kwam 
via een Vogelenzang-verdedi-
ger in de kluts terecht waarna 
Alex Barzilay in de rebound met 
zijn knie de voorsprong binnen 
werkte. 
Lang kon SVIJ echter niet ge-
nieten van deze voorsprong. Na 
een ingooi van SVIJ kwam de 
bal door onoplettendheid van 
de SVIJ-defensie uit het niets 
in de as terecht bij een attente 
Vogelenzanger. Deze wist Joey 
de Jong in de korte hoek te ver-

schalken en de gelijkmaker op 
het bord te zetten. 
Hierna werd SVIJ wakker, zet-
te het een tandje bij en begon 
het met goed combinatievoet-
bal gevaarlijker te worden. On-
danks het betere spel bleven 
doelpunten uit. Patrick Brui-
nink, Rick Wolfs en Alex Barzilay 
hadden allemaal grote moge-
lijkheden om de ploeg op voor-
sprong te zetten en de score 
verder uit te laten lopen, maar 
zij waren niet scherp in de af-
ronding. 
Uiteindelijk ging SVIJ toch met 
een voorsprong de rust in nadat 
de keeper van Vogelenzang de 
bal matig wegwerkte. Hierdoor 
kon Alex Barzilay de bal zomaar 
oppikken en dit buitenkansje 
zakelijk afstraffen 2-1.
Na rust was het verzet van Vo-
gelenzang eigenlijk gebroken. 
De SVIJ-verdediging gaf ge-
durende de tweede helft wei-
nig tot niets weg en kon de 
wedstrijd zakelijk uitspelen. 
De wedstrijd was helemaal ge-
speeld toen een vrije trap van 
Patrick Bruinink door Rick Wolfs 
goed afgemaakt werd, 3-1.
De overwinning heeft SVIJ goed 
gedaan. Helemaal nu volgende 
week het sterke Haarlem-Ken-
nemerland wacht. De IJmuiden-
se ploeg zal de wedstrijd dan 
wel anders in moeten gaan. 
,,Het was nu soms te slordig. We 
lopen soms nog te lang met de 
bal en dat moet volgende week 
anders’’, aldus trainer Barzi-
lay. SVIJ speelt zaterdag uit om 
15.00 uur tegen Haarlem-Ken-
nemerland en zal ook dan moe-
ten winnen om de goede posi-
tie in de subtop van de zaterdag 
vierde klasse te behouden.

Amnesty zoekt collectanten
Driehuis - De jaarlijkse collecte-
week van Amnesty vindt plaats 
van 11 tot en met 16 maart. Col-
lectanten gaan met veel ple-
zier langs de deur, én met suc-
ces. Vorig jaar werd er ruim 1,25 
miljoen euro opgehaald. Amnes-
ty zoekt in Driehuis nog vrijwilli-
gers die een paar uur willen col-

lecteren. Meer informatie of aan-
melden als collectant? Kijk dan 
op www.amnesty.nl/collecte. Of 
mail naar collecteservice@amne-
sty.nl. Men kan ook contact opne-
men met de collectecoördinator 
in Driehuis, Lex Bekker, telefoon 
0255-512864, e-mail agbekker@
planet.nl.
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7 FEBRUARI
Expositie Schildersclub Velser-
hooft in de Hofstede, A. Jacobs-
straat 227 in Velserbroek. Te zien 
tot en met 31 maart tijdens ope-
ningstijden van de Hofstede.

Lezing van Ernest Briët, directeur 
Landschap Noord-Holland geti-
teld: Amsterdam Wetlands - Sa-
men aan de slag met ons land-
schap. Van 20.00 tot 22.00 uur in 
Huis van Hilde in Castricum. Aan-
melden: 023-5143247, huisvan-
hilde.nl of oerij.eu. (foto: aange-
leverd)

8 FEBRUARI
Bibliotheek IJmuiden: Praathuis 
van 10.00 tot 12.00 uur. 

Eerste bijeenkomst Sterretjescafé 
Haarlem voor ouders die hun ba-
by verloren hebben om elkaar te 
ontmoeten, ervaringen te delen 
en steun te vinden. Kweekcafé in 
Haarlem. Van 10.00 tot 11.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Kleinste museum van Haarlem 
presenteert tot en met zaterdag 
20 april een deel van de schoe-
nencollexties van ontwerpster Si-
mone Memel en beeldend kun-
stenaar Joke Breemouer. Oude 
Gracht 117-121, geopend van 
dinsdag t/m zaterdag van 11.00 
tot 17.00 uur. (foto: Simone Me-
mel)

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ in het Pieter Vermeulen 
Museum. Voor iedereen vanaf 4 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Duo Ebano (klarinet en piano) 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 

Santpoort-Noord. Aanvang 14.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk. (foto: aange-
leverd)

Vellesan College in IJmuiden 
houdt open huis van 19.00 tot 
21.00 uur. Ook zaterdag. (foto: 
aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

Telstart-RKC Waalwijk. Aanvang 
20.00 uur.

G-disco voor mensen met een be-
perking van 20.00 tot 22.00 uur 
in jongerencentrum Discovery, 
Dorpsstraat 2a in Castricum. En-
tree 4 euro incl. twee consump-
tiemunten.

Unidos speelt Footloose in Stads-
schouwburg Velsen. (foto: aange-
leverd)

Jeroen van der Boom in de Stafds-
schouwburg in Haarlem, 20.15 
uur.  (foto: Nick van Ormondt)

9 FEBRUARI
Vellesan College houdt open huis 
van 10.00 tot 13.00 uur.

Ichthus Lyceum in Driehuis houdt 
open huis van 10.00 tot 13.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

▲

PvdA Noord-Holland organiseert 
een Roel de Wit-lezing in de Doe-
lenzaal van Bibliotheek Haarlem, 
Gasthuisstraat 32. Aanvang 10.30 
uur, inloop vanaf 10.00 uur.

Hooglandercollege in de duinen 
van Heemskerk. PWN boswach-
ter Lydia vertelt wat je wel of niet 
kunt doen als je geconfronteerd 
wordt met deze dieren. Aanmel-
den kan op www.pwn.nl/eropuit. 
(foto: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Repair Café in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-zuid. Van 13.30 tot 
16.00 uur.

Belevingsdag bij Nova College 
Maritiem, Kanaalstraat 7 IJmui-
den. Van 10.00 tot 14.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Jongeren met Bijbel. Bijbels chil-
len met jongeren. Het gehele ge-
zin is welkom. Van 18.00 tot 20.00 
uur in de Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 28 Haarlem. (foto: aan-
geleverd)

Unidos speelt Footloose in Stads-
schouwburg Velsen. 

IJsclub Kees Jongert uit Heems-
kerk organiseert schaatswedstrij-
den om de Kees Jongert bokaal. 
Kunstijsbaan Haarlem. Aanvang 
17.00 uur. Toegang gratis.

Bach in de Binnenstad, Haarlems 
Bach Ensemble o.l.v. Mark Lippe. 
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 
24 Haarlem. Aanvang 17.00 uur.

Dansavond in De Stek, Heirweg 
2 Velsen-Noord. Aanvagn 20.00 
uur.

Jeugdthriller ‘Schuld’ van Mel 
Wallis de Vries in Stadsschouw-
burg Haarlem. Aanvang 20.15 
uur. (foto: aangeleverd)

Cabaretier Nabil Aoulad Ayad in 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.30 uur. (foto: Anne van Zant-
wijk)

Try-out theaterconcert 3J’s in 
Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: aangeleverd)

10 FEBRUARI

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ in het Pieter Vermeulen 
Museum. Voor iedereen vanaf 4 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Huiskamerfestival Gluren bij de 
Buren in Haarlem, www.gluren-
bijdeburen.nl.

ZondagMiddagPodium met op-
treden La Musiquette in Ver-
zorgingshuis Velserduin, Schel-
destraat 101 in Ijmuiden. Aan-
vang 14.00 uur, zaal open 13.30 
uur.

Mind-Walk®, ontmoeten en ont-
moeten. Mindful wandeling ge-
combineerd met invloeden uit de 
yoga ontspanningsoefeningen, 
ademhalingsoefeningen en me-
ditatie. Start 14.00 uur NP Zuid-
Kennemerland, ingang Duin en 
Kruidberg. (foto: aangeleverd)

‘Kikker en de Vallende Ster’ in 
Stadsschouwburg Velsen. Aan-
vang 14.00 uur. (illustratie: Max 
Velthuijs)

Haarlems Symfonisch Blaasorkest 
in de Groenmarktkerk, Nieuwe 
Groenmarkt 4 Haarlem. Aanvang 
15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Koh-I-Noor Saxophonequartet 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk. (foto: aange-
leverd)

Lowryder in Café Bartje, Hoofd-
straat Santpoort-Noord. Aanvagn 
17.00 uur. Zie ook www.lowryder.
nl

11 FEBRUARI
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228.

Bibliotheek IJmuiden: Inloop-
spreekuur digitale bibliotheek 
van 14.00 tot 15.00 uur. 

Van 15.30 tot 17.00 uur Verhaal-
kabaal. (illustratie: aangeleverd)

FNV Actiebijeenkomst voor een 
goed pensioen in Zalencen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur, 
zaal open 19.00 uur.

Postzegelavond georganiseerd 
door Postzegel Vereniging Sant-
poort in Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 Santpoort-Noord. Aan-
vang 19.00 uur.

Lezing ‘Per postkoets en trek-
schuis’ bij Historische Kring Vel-
sen in De Hofstede Velserbroek. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Bezoekers betalen 2,50 
entree.

12 FEBRUARI
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Ca-
fé van 10.00 tot 12.00 uur. Praat-
huis van 10.00 tot 12.00 uur. Van 
10.30 tot 11.30 uur Zing Neder-
lands met me. Taalspreekuur van 

14.00 tot 16.00 uur.

Lotgenotengroep rouw in buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Van 10.00 tot 11.00 
uur.

Gratis taxatiedag voor munten, 
postzegels, papiergeld of ansicht-
kaarten bij Munten- en Postzegel-
Organisatie in Museum Haarlem, 
Groot heiligland 47 Haarlem. Van 
12.00 tot 16.00 uur.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. 
Meer informatie: 0255-510652.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

13 FEBRUARI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Bibliotheek IJmuiden: Voorlees-
feest in IJmuiden. Van 14.30 tot 
15.30 uur. Van 19.00 tot 21.00 uur 
Craft Café. (illustratie: aangele-
verd)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ in het Pieter Vermeu-
len Museum. Voor iedereen van-
af 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs.

Girls Night in Maritiem Colle-
ge IJmuiden en Technisch Colle-
ge Velsen aan de Briniostraat in 
IJmuiden, 18.30-20.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Canadese topgroep danst in 
Stadsschouwburg Velsen. Aan-
vang 20.15 uur. (foto: Don Lee & 
Rita Taylor)

Veldhuis & Kemper in Stads-
schouwburg Haarlem, 20.15 uur. 
Ook donderdag.

Lenette van Dongen (try-out) 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur.

14 FEBRUARI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Bibliotheek IJmuiden: Taalspreek-
uur van 10.00 tot 12.00 uur. Van 
10.00 tot 12.00 uur lezing ‘Digi-
taal Nalaten.

Bijbels Themacafé in de ontmoe-
tingsruimte van de Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur.
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Scouting Wiawaha zoekt versterking
Velsen-Zuid - Het gaat lekker 
met de speltakken van scou-
ting Wiawaha. De meidengroep 
heeft momenteel een erg gezel-
lige groep scouts (11 tot 14 jaar), 
de welpen (6,5 tot 11 jaar) heb-
ben het samen erg leuk en ook de 
explorers (14 tot 18 jaar) draaien 
lekker. Daarmee is echt helemaal 
niks aan de hand. Echter, de lei-
dingteams van de welpen en de 
scouts hebben nog wel een wens. 
Ze zouden graag zien, dat hun 
teams werden versterkt met een 
paar enthousiaste meiden (vanaf 
16 tot 99 jaar). 
Hoewel ze het met hun huidige 
teams best redden, is uitbreiding 
heel �jn. Niet alleen voor de lei-

ding, die dan de verantwoording 
en taken over wat meer mensen 
kan verdelen. Maar ook zeker 
voor de kinderen, die met meer 
leiding meer persoonlijke aan-
dacht kunnen krijgen. Dus zijn de 
Wiawaha-meiden op zoek naar 
nieuwe leiding.
Als leiding heb je de mooie taak 
om elke week op zaterdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur een 
leuk programma neer te zetten 
voor de welpen of scouts. Je kan 
hierbij denken aan scouting-ge-
relateerde activiteiten zoals pio-
nieren, kampvuur maken of een 
speurtocht lopen. Maar iets met 
koken, knutselen, zingen of dan-
sen hoort hier ook zeker bij. Ei-

genlijk kan je alles doen met de 
meiden, wat je zelf ook leuk vindt. 
Dat is het �jne van deze uitda-
gende vrijwilligersbaan. 
Je bereidt de opkomsten natuur-
lijk samen met je team voor. Dat 
is niet alleen leerzaam, maar ook 
erg gezellig. En dat is wat deze 
scoutinggroep sterk maakt; de le-
den een mooie opkomst bezor-
gen en daarnaast gezelligheid 
met het leidingteam. 
Ben je enthousiast geworden en 
wil je meer informatie, mail met 
wiawaha@hotmail.com of bel/
app met Saskia 06-34171407. Het 
clubhuis van Wiawaha staat aan 
de Bosweg 2 in Velsen-Zuid. (foto: 
aangeleverd)

Basisscholieren schaken 
in gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Op donderdag 31 
januari heeft op Gymnasium Fe-
lisenum in Velsen-Zuid wederom 
het traditionele Inter Felisenum 
Schaaktoernooi plaatsgevonden, 
waarbij leerlingen van verschil-
lende basisscholen uit Velsen en 
omgeving het tegen elkaar opna-
men. In een gezellige sfeer, waar-
bij elke leerling haar of zijn uiter-
ste best deed, won uiteindelijk ie-
dereen een prijs. De eindwinnaar 
van het toernooi werd Olivier 
Weidemann van de Jan Campert 
school uit Driehuis. Hij won 9 van 
zijn 10 partijen en kreeg behalve 
de eer ook als extra prijs een ca-
deaubon ter waarde van 15 eu-
ro, te besteden bij Intertoys. (foto: 
aangeleverd)

Lotgenotengroep rouw in De Spil
IJmuiden - Voor mensen die 
graag wil praten over het verlies 
van hun partner met mensen die 
weten waar het over gaat is er de 
lotgenotengroep rouw. Een klein 
groepje komt eens per maand bij 
elkaar om te praten en elkaar te 

steunen. Geïnteresseerden wor-
den uitgenodigd op dinsdag 12 
februari van 10.00 tot 11.00 uur in 
Buurtcentrum De Spil, Frans Hals-
straat 29. 
Wil men meer informatie of is 
men wel geïnteresseerd maar 

net de 12e verhinderd? Neem 
dan contact op met Elisabeth 
Hoekstra (Sociaal Wijkteam) via 
06-83231221 of ehoekstra@swt-
velsen.nl. Of kom op de volgen-
de datum: 12 maart. Deelname is 
gratis en vrijblijvend.

Kerk en sociale media: een uitdaging!
Diehuis - Op dinsdag 19 februa-
ri vindt in de parochiezaal van de 
Engelmunduskerk in Driehuis in 
het kader van het bijbeljaar van 
de Franciscusparochie I.o.  een in-
teressante lezing en brainstorm 
plaats over de vraag welke rol de 
kerken spelen met betrekking tot 
de sociale media. De bijeenkomst 
begint om 19.30 en wordt gehou-
den door H.P.J. Witte, verbonden 
aan de Tilburgse universiteit. 
Zonder overdrijving kun je stel-
len dat sociale media en digita-
lisering tot een van de belang-

rijkste ontwikkelingen van de af-
gelopen tien jaar horen.  Ook de 
kerk heeft hiermee te maken en 
er zijn tal van initiatieven. Toch 
is er nog teveel aarzeling om vol-
uit mee te doen in op dit terrein. 
Witte is van mening dat de ker-
ken zich niet kunnen onttrekken 
aan de ontwikkelingen rond soci-
ale media. Meedoen is het devies. 
Maar hoe? Waar liggen grenzen 
en kun je wel kerkvorming heb-
ben zonder in persoon bijeen te 
komen en elkaar te ontmoeten? 
Welke ethische aspecten kom je 

tegen? Sluit je jezelf niet op in je 
beschermende digitale bubbel 
of liggen er juist kansen meer te 
communiceren met anderen bij-
voorbeeld doordat kerkdiensten 
via facetime of skype toeganke-
lijk worden en ervaringen inten-
ser kunnen worden uitgewisseld? 
De avond is vooral ook bedoeld 
om informatie uit te wisselen 
en elkaar bijvoorbeeld met best 
practices te inspireren. Witte zelf 
zal daar ook op uitdagende wijze 
de nodige voorzetten voor geven 
uit zijn rijke theologische praktijk.

FNV Actiebijeenkomst voor goed pensioen
IJmuiden - Maandag 11 februari 
houdt FNV IJmond een actiebij-
eenkomst in Zalencentrum Vel-
serduin op het Velserduinplein in 
IJmuiden om te strijden voor een 
goed pensioen. 
Het FNV stelt: ‘De pensioenon-
derhandelingen zijn geklapt. De 
vakbonden hebben er álles aan 
gedaan om tot goede afspraken 
te komen, maar het kabinet was 
niet bereid verder te gaan dan 
onderzoeken, commissies en tij-
delijke budgetten. Géén structu-
rele oplossing om eerder te kun-
nen stoppen als je zwaar werk 
hebt, géén antwoord op de on-
houdbare stijging van de AOW-
leeftijd, géén zicht op indexa-

tie, géén heldere afspraken om 
iedereen pensioen op te laten 
bouwen. Maar wél 4 miljard ca-
deau voor het bedrijfsleven. 
Dit kabinet kiest voor de multi-
nationals en laat mensen in de 
kou staan. Er zijn structurele op-
lossingen nodig en daar hoort 
structureel geld bij! Wouter Kool-
mees blijft ondertussen stoï-
cijns inzetten op afbraak en in-
dividualisering en doet niets aan 
de rekenrente, zware beroepen 
en pensioenvoorzieningen voor 
ZZP-ers.’ Steeds meer gepensi-
oneerden ervaren volgens het 
FNV afdeling IJmond wat het be-
tekent dat de pensioenen al tien 
jaar lang niet mee stijgen met de 

prijzen. En steeds meer werken-
den bouwen niet eens een pen-
sioen op, hebben de grootste 
moeite om de eindstreep te ha-
len, zo stel men. 
Daarom zegt het FNV: 1. Bevries 
de AOW-leeftijd op 66 jaar en 
schrap de boete op eerder stop-
pen. 2. Indexatie voor elke gene-
ratie. 3. Bied een pensioen voor 
iedereen, dus ook voor �ex en 
ZZP. ‘Wij maken als FNV één vuist: 
wij zullen nooit verslechteringen 
accepteren.’
Iedereen is maandag 11 februa-
ri vanaf 19.00 uur (aanvang 19.30 
uur) welkom in gebouw Velser-
duin. Meer informatie: www.lo-
kaalfnv.nl/IJmond.

Voorjaarsvakantie in Pieter Vermeulen
Driehuis - Tijdens de voorjaars-
vakantie zijn er weer allerlei acti-
viteiten in het Pieter Vermeulen. 
De expositie ‘De Afval-Experien-
ce’ is heel leuk voor alle kinderen 
vanaf 4 jaar. In deze interactieve 
tentoonstelling over (zwerf-)afval 
maken bezoekers kennis met Sa-
moerai-krijgers Shiro en Sakuma: 
die schrikken van al het zwerfaf-
val, zoals kauwgom, blikjes, plas-
tic �esjes, snoep- papiertjes en si-
garettenpeuken, dat op de grond 
is gegooid en ze willen daar iets 
aan doen. Ze besluiten daarom 
hun wapens om te smelten tot 
afvalgrijpers en kinderen en jon-
geren te stimuleren om ook een 
training voor Samoerai-schoon-
maker te gaan doen.
In het museum begint voor de 
bezoekers de Zwerfafval-Expe-
rience: in een 12-tal uitdagen-
de, gekke, grappige en educatie-
ve trainingsonderdelen leren ze 
van alles over zwerfafval, en voor-
al dat afval opruimen niet stom is 
maar juist stoer!  En verder zijn er 
allerlei leuke activiteiten.
Op zondag 17 februari en op zon-
dag 24 februari is er voor de klein-
tjes om 13.30 de (entree van het 
museum en gratis) poppenkast-
voorstelling ‘Rommel in het bos’ 

(vanaf 3 jaar). Op dinsdag 19 fe-
bruari, woensdag 20 februari en 
vrijdag 22 februari kun je van 
13.30 tot 15.30 meedoen aan de 
knutsel-workshops: maak van 
blik een pennenbakje of maak 
een slang. Kosten 1,50 euro plus 
de entreeprijs voor het museum.
Als je alles in het museum hebt 
bekeken en de afval-experien-
ce hebt meegedaan aan alle ac-
tiviteiten geef dan je persoonlijke 

mening en beoordeling over het 
museum en de tentoonstelling. 
Dan wordt het Pieter Vermeulen 
Museum misschien wel weer het 
leukste KIDSPROOF museum van 
Nederland!
Pieter Vermeulen Museum, Drie-
huizerkerkweg 34d, Driehuis, tel. 
0255-536726. e-mail: info@pie-
ter-vermeulen-museum.nl, www.
pietervermeulenmuseum.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Ed Geels IJmonder van het jaar 2018
IJmond - Fotograaf Ed Geels 
heeft maandagavond de titel 
‘IJmonder van het Jaar 2018’ 
gewonnen. In een spannende 
eindstrijd bleef hij de vijf ande-
re �nalisten voor. De jury, die 
het moeilijk vond om tot een 
keuze te komen, roemt Geels 
om zijn ‘belangeloze, lokaal 
overstijgende en duurzame in-
zet voor de maatschappij.’

De IJmuidenaar werd genomi-
neerd vanwege de Velsen Kalen-
der met surrealistische foto’s, die 

hij samen met Je� Folkerts maak-
te. Het grootste deel van de op-
brengst van deze kalender, zo’n 
16.000 euro, is naar naar hos-
pice De Heideberg in Santpoort-
Noord gegaan. Zichtbaar geëmo-
tioneerd droeg Ed Geels zijn prijs 
op aan de vrijwilligers van het bij-
na thuis huis, die in zijn ogen ‘de 
echte helden zijn’.
Ambassadeur van de fotograaf 
was Henk Brandjes, die voor de 
zevenkoppige jury een pleidooi 
hield dat uiteindelijk de doorslag 
gaf. De andere kandidaten waren 

Eline Schmidt van Koel Producti-
ons, Chris van der Zwan van Tel-
star, Suleman Celik van de Ku-
ba Moskee, Mariëlle van Zijl van 
speeltuin Zeewijk en de jonge Hi-
dde Nouwen, die vakanties voor 
zieke kinderen mogelijk maakt,
De jaarlijkse uitverkiezing, waar-
van de �nale wederom in het 
Kennemer Theater in Beverwijk 
werd gehouden, is een initia-
tief van de IJmuider Courant en 
Dagblad Kennemerland. (bron: 
www.rtvseaport.nl. (foto: Ton van 
Steijn)

De scouts hebben posters gemaakt om leiding te werven (foto: aangeleverd)
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hotel & restaurant

Liefde is...
Samen met je Valentijn genieten 

van Augusta’s Valendine!
Een smakelijk en romantisch 

Valentijnsdiner dat geserveerd wordt in 
het weekend 

van 14 t/m 16 februari.
Proeverij van 4 voorgerechten, 

geserveerd op één bord om samen 
van te smikkelen, bestaande uit: 

garnalencocktail met rivierkreeftjes, 
wakame, sesam en wasabi mayonaise

&
Huisgerookte zalm met salade van 

rode biet en appel met een gefrituurde 
dumpling van Noordzeekrab

&
Rilette van tamme eendenbout en 

eendenlever
&

Soepje van tom kha kai

� � �

Kalfszijlende met Oosterse groenten, 
boekweit noedels en jus van 

cashewnoten
� � �

Glaasje Scroppino
� � �

Taartje van mango en passievrucht met 
room van roosjes zonder doornen en 

frambozensorbet

€39,50 p.p. 
(te bestellen vanaf 2 personen)

Om dit compleet te maken is het ook 
mogelijk om het diner te combineren met 

een overnachting in één van onze luxe 
kamers voor € 95,- incl. een romantisch 
ontbijt, excl. lokale belasting. Reserveer 
tijdig om teleurstelling te voorkomen!

open: iedere donderdag van 10 tot half 6 en op afspraak 
Velserduinweg 111 • IJmuiden • www.chocolaterienoes.nl

Slagroomtruffels 
zakje150 gram   € 5,-
Slagroomtruffels Slagroomtruffels Slagroomtruffels 

Voor een 
leuke Valentijn:

(alleen geldig op zaterdag 9 en donderdag 14 februari)

Slagroomtruffels Slagroomtruffels 

Chocolaterie Noes is klaar
voor Valentijn

IJmuiden - Ze is er helemaal klaar voor, Ma-
noeska Hoogzaad van Chocolaterie Noes in het 
voormalige winkeltje van vishandel Kras op de 
Velserduinstraat 111. Normaalgesproken is de 
chocolaterie alleen op donderdag open, maar 
in verband met Valentijn opent Manoeska ook 
zaterdag 9 februari haar deuren.
Manoeska is bijna een jaar geleden begonnen 
met de chocolaterie naast haar baan op Schip-
hol. Ze volgde alle opleidingen tot chocolatier 
bij het Bakery Institute in Zaandam en met de 
expertise van haar vriend 
Paul van Ewijk en schoon-
vader Leo van Ewijk ach-
ter de hand, kan Manoes-
ka haar passie voor chocola 
vormgeven. Ze wil zich on-
derscheiden met haar werk, 
staat voor goede kwaliteit 
en originele producten en 
levert maatwerk. 
Ook voor feesten en partij-
en, babyshowers, bruilof-
ten en dergelijke maakt ze 
gepersonaliseerde choco-
lade en bonbons. Speciaal 
voor Valentijn zijn er vele 
leuke en lekkere cadeaus te 
krijgen waaronder natuur-
lijk de overheerlijke slag-
roomtru� els, die zijn zater-

dag 9 februari en donderdag 14 februari in de 
aanbieding: een zakje van 150 gram voor 5 eu-
ro. De winkel is iedere week op donderdag ge-
opend van 10.00 tot 17.30 uur en komende za-
terdag dus ook, speciaal voor Valentijn. Buiten 
deze openingstijden is de winkel op afspraak 
open, bel daarvoor met Manoeska op 06-
47828740 of stuur een e-mail naar info@choco-
laterienoes.nl. Zie ook www.chocolaterienoes.nl 
of volg de chocolaterie op facebook.
(foto: aangeleverd)

VALENTIJN SHARED DINING 

Villa Westend | Westlaan 41 | 1991 AL Velserbroek | www.villa-westend.nl | 023-5381878 
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Maak kans op één van de twee cadeaubonnen t.w.v. €50 van Juwelier RIS!

Kennemerlaan 93a • 1972 EJ IJmuiden • Tel.fax 0255 - 523 856
Gratis parkeren voor de deur! www.parrilla-grande.nl

Dagelijks geopend van 16.00 t/m 23.00 uur. Maandags gesloten.

Argentijns restaurant

Parrilla Grande

Like us on facebook
Kennemerlaan 93a • 

AL ONZE 
GERECHTEN 

WORDEN 
TRADITIONEEL 

BEREID 
OP DE 

HOUTSKOOL 
GRILL!

Verras uw
geliefde........ 
Met een heerlijk à la carte menu
van de houtskoolgrill! 

geliefde........
 à la carte menu

Kennemerlaan 93a • Kennemerlaan 93a • 
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Lezing Historische Kring Velsen
Per postkoets en trekschuit
Velserbroek - Historische Kring 
Velsen organiseert op maandag 
11 februari een lezing met als ti-
tel: ‘Per postkoets en trekschuit, 
reizen in Kennemerland perio-
de 1500 - 1900’. De lezing wordt 
verzorgd door Wim van Hoo�. In 
deze lezing komen aan bod de 
ontwikkelingen van de wegen, 
het tolrecht, allerlei middelen 
van vervoer ‘door de jaren heen’, 
pleisterplaatsen, de paardenwis-
sel, de overtoom, de steden en 
de herbergen aldaar en natuur-
lijk de reizigers en hun reisdoe-

len. Een verhaal met mooie plaat-
jes uit een romantische tijd, over 
trekschuiten met lage zolderin-
gen en harde banken en niet ge-
veerde koetsen. In de pauze van 
de lezing kan men kennisne-
men van presentatieborden, ver-
zorgd door Eef Limmen,  met fo-
to’s en plaatjes die aansluiten bij 
het onderwerp, en is er de tradi-
tionele boekenmarkt. De lezing 
vindt plaats in De Hofstede in Vel-
serbroek, aanvang 20.00 uur (zaal 
open 19.30 uur). Bezoekers beta-
len 2,50 entree.

Velsen - In 2012 organiseerde de 
Stadsschouwburg Velsen in sa-
menwerking met het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap een the-
atergala waarin vooraanstaande 
Nederlandse artiesten een hom-
mage brachten aan de legenda-
rische Cornelis Vreeswijk ter ge-
legenheid van zijn 25ste sterfdag.  
De in IJmuiden geboren zanger 
was in zijn hoogtijdagen niet al-
leen populair in Nederland maar 
genoot (en geniet nog stééds) in 
Zweden een sterrenstatus. Vrees-
wijk staat te boek als een van de 
meest geliefde liedjesschrijvers in 
de Zweedse historie.  
Aan het bijzondere gala uit 2012 
werd o.a. meegewerkt door Fer-
nando Lameirinhas, Fay Lovs-
ky, Laurens Joënsen, Vreeswijk’s 
zoon en zuster én Maarten van 
Roozendaal. Deze laatste maakte 
heel grote indruk met zijn Vrees-
wijk-vertolkingen. Het lot wilde 
dat het voor Maarten van Roo-

zendaal een van zijn laatste optre-
dens zou blijken te zijn voordat de 
zanger in 2013 na een korte ziek-
te zou overlijden. Maarten’s in-
dringende vertolking van Frede-
rik Akare’s Morgenpsalm en Mar-
jolein en zijn duiding van de lied-
kunst op de dvd kregen door zijn 
overlijden een bijzondere waarde. 
Van het Vreeswijk Gala zijn unieke 
opnames bewaard gebleven en 
die opnames, gecombineerd met 
interviews en archiefbeelden, zijn 
onder auspiciën van het Cornelis 
Vreeswijk Genootschap gebun-
deld op een cd/dvd-album dat 
de naam ‘Thuishavensamba’ mee-
kreeg. 
Thuishavensamba wordt op za-
terdag 16 februari om 15.00 uur 
gepresenteerd in de foyer van 
de Stadsschouwburg Velsen met 
live-muziek van Fernando Lamei-
rinhas, Fay Lovsky, Laurens Joën-
sen en anderen. De entree is gra-
tis. (foto: aangeleverd)

Cornelis Vreeswijk weer 
even in de schijnwerpers

In bibliotheek
Literaire leesclub zoekt 
nog twee leden
Velsen - In Velsen zoekt een re-
cent gestarte literaire leesgroep 
(1 man en 4 vrouwen) nog twee 
leden. De groep komt één keer 
per 6 weken bij elkaar op vrijdag-
middag om 13.30 uur in de bibli-
otheek van IJmuiden.
De boeken worden gekozen uit 
de gevarieerde boekenlijst van 
Senia. Senia is een landelijke vrij-
willigersorganisatie die tot doel 
heeft mensen bij elkaar brengen 
die mooie boeken willen lezen en 

daar ook graag met elkaar over 
willen praten.
Voor de gekozen boeken ont-
vangt men leeswijzers met docu-
mentatie en discussievragen, die 
gegarandeerd interessante boek-
besprekingen opleveren. 
Meer informatie is te vinden op 
www.senia.nl.
Voor informatie en aanmelden 
kunt u mailen naar miek.vande-
sande@senia.nl, of bellen 023-
5266533. (foto: aangeleverd)

Leerlingenraad Pleiaden 
ontbijt met MZR
IJmuiden - Op woensdagoch-
tend 30 januari heeft een bijeen-
komst plaats gevonden tussen de 
Leerlingenraad en de MZR van 
basisschool De Pleiaden. 
De MZR heeft de Leerlingenraad 
uitgenodigd om te komen ontbij-
ten en te vergaderen, om zo een 
aantal punten goed te kunnen 
bespreken. Om 8.00 uur was ie-
dereen aanwezig en kon de ver-
gadering beginnen.
Verschillende onderwerpen zijn 
aan bod gekomen. Wanneer er 
gesproken wordt over het nieu-
we schoolplein, maakt het geld-
bedrag dat het schoolplein on-
geveer gaat kosten, aardig wat 
indruk bij de Leerlingenraad. 
Er wordt meteen druk gebrain-
stormd over het binnen halen 
van geld, want ook de leerlin-

gen die nu in groep 6 zitten wil-
len het nieuwe schoolplein nog 
heel graag meemaken. Ideeën 
die geopperd zijn: een sponsor-
loop doen, bedrijven aanschrij-
ven voor donaties, klusjes doen 
etc. Jelle en Zion geven nog aan 
dat ze bedacht hebben een pro-
motie�lmpje te maken, om ou-
ders te werven die kunnen ko-
men helpen om het schoolplein 
echt vorm te geven. Zonder 
hulpouders gaat het de school 
niet lukken om het schoolplein te 
realiseren!
Er is productief vergaderd en er 
zijn aardig wat actiepunten op-
gesteld. De bijeenkomst is door 
beide partijen als zeer positief er-
varen en er is afgesproken om dit 
nogmaals in dit schooljaar te or-
ganiseren. (foto: aangeleverd)

Bruidsparen moeten uitwijken
Waterland Estate failliet
Velsen - Waterland Estate, een 
onderdeel van de Post Verkade-
groep, is failliet. Het bedrijf dat op 
landgoed Waterland in Velsen-
Zuid trouwerijen, vergaderingen 
en evenementen organiseerde, 
kon de hoge huur niet langer op-
brengen. 
Een bittere pil voor de tientallen 
bruidsparen die in 2019 op de-
ze romantische locatie in de echt 
verbonden wilden worden. Voor-
al omdat zij via de media kennis 

moesten nemen van het faillisse-
ment.
Waterland Estate is een onder-
deel van de Post Verkade Groep, 
waaronder ook het Oude Slot en 
de Theeschenkerij in Heemstede 
vallen. 
In overleg met de Post Verkade 
groep en de curator van het fail-
liete Waterland krijgen de bruids-
paren nu een alternatief aange-
boden op het Oude Slot. (Bron: 
RTV Seaport)

Drie Maal Plankenkoorts 
in het Kraaktheater
Driehuis - Drie Maal Planken-
koorts komt 16 februari in het 
Kraaktheater. Al twee keer eerder 
heeft het theater in Driehuis  dit 
theatergezelschap mogen ont-
vangen en speelden zij het dak 
eraf! Nu komen zij met de voor-
stelling ‘Ballen’. 
De westerse man wordt be-
dreigd in zijn soort. Hij staat sim-
pel op uitsterven. De man kwam 
hier weliswaar als eerste, een af-
gietsel van niemand minder dan 
God zelf, maar intussen heeft 
de vrouw hem verdrongen. Dat 
klopt niet. Overal ter wereld geldt 
het recht van de eerste. Wie het 
eerst komt, het eerst maalt. Dat 
recht is van alle tijden, alle plaat-
sen. Het is hoog tijd om de plaats 
van de man veilig te stellen.
De toehoorders zijn getuigen van 
het theatrale congres: Ballen.
De spelers proberen samen met 
het publiek opheldering te cre-
eren over de verschuiving die 
plaatsvindt rondom de positie 
van de man en de vrouw en on-
derzoeken de consequenties 
hiervan. 
Er is geen ontkomen meer aan. 
We moeten met de billen bloot. 

Niemand kan enkel meer toekij-
ken. We zijn allen onderdeel van 
de onverbiddelijke zoektocht 
naar de kern van de zaak. Weg 
met vaagheid, weg met nuances. 
Helderheid moet er komen. Eens 
en voor altijd.
Entreerijs: 12,50 (inclusief pau-
zedrankje). Aanvang: 20.15 uur. 
Theater open: 19.45 uur. Reserve-
ren via: kraaktheater@gmail.com. 
(foto: Wilfred van Tilburg)

Geslaagden bij de IJRB
IJmuiden - Januari was een 
mooie maand voor de IJmuider 
Reddingsbrigade (IJRB). Bui-
ten de ABCexamens om doen 
de zwemmers van de IJRB twee 
keer per jaar examen voor het 
reddingszwemmen. 18 janua-
ri was het eerste examen; van 
de 68 kandidaten zijn er 65 ge-
slaagd.

In totaal deden 33 kandidaten 
examen voor een Junior Red-
der diploma. Iedereen is hiervoor 
geslaagd. Tijdens het afzwem-
men moesten de kinderen on-
der andere laten zien dat ze zich-
zelf kunnen redden en dat ze een 
drenkeling vanaf de kant kunnen 
redden (een ‘droge redding’). Ver-
der staat bij deze diplomalijn (Ju-
nior Redder 1 t/m 4) plezier in het 
zwemmen centraal.
De Zwemmend Redders
De kinderen die voor het diploma 
‘Zwemmend Redder’ gingen zijn 
al iets verder en moesten tijdens 
het afzwemmen bijvoorbeeld 
ook laten zien dat ze in het water 
een drenkeling kunnen redden 
(een ‘natte redding’). 
Het veilig benaderen en het ver-
voeren van de drenkeling wordt 
bij deze diplomalijn (Zwemmend 

Redder 1 t/m 4) veel geoefend. 
In totaal deden 29 kinderen exa-
men voor een diploma Zwem-
mend Redder en hiervan zijn er 
26 geslaagd.
De Lifesavers moesten tijdens het 
examen laten zien dat ze in staat 
zijn een goede hulpverlening uit 
te voeren. Naast de redding uit 
het water is het verlenen van eer-
ste hulp bij deze diplomalijn (Life-
saver 1 t/m 3) ook van belang. 
Verder moesten de Lifesavers een 
theorie-examen over waterhulp-
verlening a�eggen. In totaal de-
den 6 kandidaten examen voor 
één van deze diploma’s. Zij zijn al-
lemaal geslaagd.
De IJmuider Reddingsbrigade 
heeft tot doel het voorkomen van 
de verdrinkingsdood. Het leren 
zwemmen en het leren zwem-
mend redden ondersteunt dit 
doel. Daarom geven de instruc-
teurs elke vrijdagavond van 18.00 
uur tot 22.00 uur vrijwillig zwem-
les in zwembad de Heerendui-
nen.
Interesse in een proe�es? Meld je 
dan aan op onze site: www.ijrb.nl/
gratisproe�es en kom twee keer 
vrijblijvend meezwemmen om te 
kijken of het iets voor je is. (foto: 
aangeleverd)

Santpoort - Het wandel- en �ets-
pad door Duin en Kruidberg 
krijgt nieuwe verharding en de 
parkeerplaats wordt veiliger ge-
maakt. Het pad is hierbij afgeslo-
ten voor iedereen. Dit is het deel 
van ingang Duin en Kruidberg 
tot even na het waterkraantje. De 
afsluiting is tot 15 maart.

Wandel- en �etspad de Zeeweg in 
Duin en Kruidberg krijgt nieuwe 
verharding met een stippellijn om 
�etsers en wandelaars meer attent 
op elkaar te maken. De vele kuilen 
en modder van het pad zijn straks 
verleden tijd! Vanaf half maart kan 
iedereen nog �jner wandelen en 
�etsen dan hiervoor. Natuurmo-
numenten laat tegelijk op parkeer-
plaats Duin en Kruidberg parkeer-
plekken voor mindervaliden ma-
ken en de situatie wordt veiliger ge-
maakt door de kuilen aan te pakken 
en het anders in te richten.
Voor iedereen, ook wandelaars, is 
het pad afgesloten om te zorgen 
dat de aannemer snel kan werken. 
Fietsers kunnen via ingang Heeren-
duinen (Heerenduinweg, IJmuiden) 
door het duin naar ingang Bleek en 
Berg (Bergweg, Bloemendaal/ Sant-
poort-Zuid) en andersom. 
Voor kleinere rondjes wandelen 
wordt men in deze periode ver-
wezen naar ingang Midden-He-
renduin (verderop aan de Duin en 

Kruidbergerweg): de gele route van 
2,5 kilometer en de rode route van 
3,5 kilometer en vele mooie bos-
paadjes om te verkennen. Voor gro-
tere rondjes kan men wel terecht bij 
ingang Duin en Kruidberg: de blau-
we (10 kilometer) en zwarte (8 ki-
lometer) route blijven bruikbaar. 
Wandelen kan via het voetpad links 
langs de Zeeweg en via het Weze-
pad of Brederodepad naar de Jag-
tlustweg en verder. Of via het Park-
pad (rechts op de parkeerplaats) en 
de Hertogweg. Dit project wordt 
mede mogelijk gemaakt dankzij 
een bijdrage van provincie Noord-
Holland. (foto: Natuurmonumen-
ten)

Nieuwe bestrating
Duinfietspad dicht
tot half maart

Repair Café in Santpoort
Santpoort-Zuid - Op zaterdag-
middag 9 februari tussen 13.30 
en 16.00 uur is er in ’t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 in Santpoort-Zuid weer een 
Repair Café. 
Het is vaak slecht gesteld met 
de remmen van rollators. On-
der andere controle van die rem-
men en zo nodig afstellen is erg 
zinvol. Maar ook bij andere pro-
blemen kan men u helpen: bij-
voorbeeld naaiklusjes: wat uw 
(groot)moeder vroeger thuis 
herstelde, kunnen ze daar ook. Is 
er een stoel waaraan u gehecht 
bent stuk, moet er iets gelijmd 
worden, er is ook een repara-

teur/restaurateur voor meubel-
tjes, speelgoed, uw poppenhuis, 
etc. in huis. 
Daarnaast kan men terecht met 
sieraden, elektrische apparaten, 
klokken en horloges, PC of mo-
biele telefoon. In principe is het 
gratis, een donatie mag altijd.
Doelstelling van het Repair Café 
is naast duurzaamheid bevorde-
ren en reparatiekennis behou-
den ook sociaal contact. Geef 
uw kapotte spullen een kans op 
een tweede leven, of kom ge-
woon gezellig langs om de sfeer 
te proeven! 
Zie ook www.santpoortsbelang.
nl en www.repaircafe.org.
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Trossen los
Dé vriendinnenkomedie 
in de Stadsschouwburg
Velsen - Op dinsdag 19 febru-
ari ontvangt de Stadsschouw-
burg Velsen de voorstelling die 
ondertussen tot dé vriendinnen-
comedy van het seizoen is uit-
geroepen: ‘Trossen Los’. ‘Trossen 
Los’ is een productie van acteur/
producent Rick Engelkes en is de 
nieuwste a�evering in de succes-
reeks ‘Opvliegers’ die Engelkes en 
zijn bureau voor het vrouwelijke 
deel van de theatermarkt ontwik-
kelde. 
Juist die doelgroep hongert 
naar vriendinnen-uitjes of moe-
der-dochter-uitjes. En zij worden 
op hun wenken bediend in hun 
avondje ‘Trossen Los’. 
Van een hilarisch vriendinnen-
clubje heeft iedereen wel een 
goede reden om even de zinnen 

te verzetten. Tijdens de geboekte 
cruise worden in de ligstoelen op 
het achterdek de vrouwen-, maar 
vooral ook de mánnenproblemen 
doorgenomen. De thema’s die 
voorbij komen zijn o.a. daten op 
latere leeftijd, relatiecrisis, ouders 
waar geen land meer mee te be-
zeilen valt en natuurlijk de opvlie-
gers. Op gera�neerde wijze de-
len de dames hun lol en sores en 
wordt de schaterlach soms voor 
de traan verwisseld. Maar uitein-
delijk zegeviert de lach en zetten 
de dames (gespeeld door San-
dra Mattie, Joanne Telesford, Ri-
an Gerritsen en Anouk van Nes), 
na de ontelbare lachsalvo’s die zij 
door de zaal hebben laten gol-
ven, gelouterd weer voet aan wal.  
(foto: aangeleverd)

Richard Groenendijk 
terug in Velsen

Velsen - Richard Groenen-
dijk staat te boek als één van de 
meest getalenteerde en comple-
te theaterpersoonlijkheden van 

Nederland. Na een uitstapje met 
een orkest en verschillende tv-
programma’s keerde Richard vo-
rig jaar weer terug naar waar hij 
hoort: op het toneel met een ei-
gen cabaretvoorstelling. 
Zijn solo ‘Om Alles’, woensdag 20 
februari te zien in Stadsschouw-
burg Velsen, werd luid bejubeld 
en door pers én publiek omschre-
ven als zijn beste solo tot nu toe. 
De landelijke tour pakte uit als 
een zegetocht waarin Richard 
zich bewees als een ras-entertai-
ner die met lachsalvo’s een zaal 
kan laten koken, maar met zijn 
opzienbarende ontboezemingen 
diezelfde zaal ook muisstil kan 
krijgen. In ‘Om Alles’ ziet men Ri-
chard van zijn scherpste, grappig-
ste en meest persoonlijke kant. 
En dat betekent bijna twee uur 
brullen van het lachen om hilari-
sche verhalen en rake komische 
typeringen.  (foto: Dik Nicolai)

Pas op de plaats met 
ontwikkeling Schiphol
Regio - Er is in de omgeving van 
Schiphol op dit moment geen 
draagvlak voor een verdere ont-
wikkeling van Schiphol. De om-
geving wil eerst een aantal ver-
beteringen doorgevoerd zien. Zo 
snel mogelijk willen zij het nieu-
we normen- en handhavingsstel-
sel in de regelgeving verankerd 
zien. Het aantal vliegtuigbewe-
gingen in de nacht moet worden 
teruggebracht van 32.000 naar 
29.000. Daarnaast willen zij aan-
scherping van de regels waar-
door de luchtvaartsector min-
der vaak de Aalsmeerbaan en de 
Zwanenburgbaan kunnen inzet-
ten.
Dat geeft de voorzitter van de 
Omgevingsraad Schiphol, Hans 
Alders, aan in zijn verslag van 
de resultaten van het overleg in 
de Omgevingsraad. Het verslag 
wordt uitgebracht na een uitvoe-
rige maatschappelijke consulta-
tie en na maandenlange bespre-
kingen tussen de luchtvaartsec-
tor, overheden, omwonenden, 
milieubeweging en VNO-NCW.
De voorzitter van het overleg 
heeft de afgelopen weken nog 
een ultiem voorstel aan de par-
tijen voorgelegd. Daarin is een 
beperkte ontwikkeling voor de 
komende 5 jaar van de huidige 
500.000 vliegtuigbewegingen tot 
maximaal 510.000 vliegtuigbe-
wegingen opgenomen. Die ont-
wikkeling wordt gekoppeld aan 
een start van de luchthaven Le-
lystad met 10.000 vliegtuigbewe-
gingen in diezelfde periode. Voor 
de periode daarna is het dan aan 
de Rijksoverheid om met voor-
stellen te komen in de luchtvaart-
nota.
Hans Alders wijst er op dat de 
door hem voorgestelde ont-
wikkeling tot en met 2023 van 
510.000 op Schiphol en 10.000 
op Lelystad – naast de inmiddels 
gerealiseerde 25.000 extra op 
Eindhoven – optelt tot 545.000 
vliegtuigbewegingen. Dat aan-
tal maakt het mogelijk de kern-

functie van Schiphol, het verzor-
gen van directe intercontinenta-
le verbindingen, beheerst uit te 
breiden. Het blijft ruimschoots 
binnen de oorspronkelijke afspra-
ken in 2008 van in totaal 580.000 
vliegtuigbewegingen.
Het voorstel van Hans Alders voor 
de komende vijf jaar zou het mo-
gelijk moeten maken om de be-
nodigde tijd te nemen om tot een 
noodzakelijke en zorgvuldige af-
weging te komen over de mid-
del- en lange termijnontwikke-
ling van de internationale verbin-
ding van Nederland met de rest 
van de wereld. Stappen als sub-
stitutie door middel van treinver-
bindingen en banen in zee vra-
gen immers om tijd, zeker als het 
om meer gaat dan onderzoek.
Hans Alders geeft in zijn voorstel 
verder aan dat het hem verstan-
dig lijkt om de resultaten van de 
maatschappelijke consultatie om 
te zetten in aanvullende afspra-
ken ter versterking van de leef-
baarheid. Als voorbeelden wor-
den genoemd de opzet van een 
meetnetwerk waarmee ook de 
input in geluidsberekeningen 
kan worden gecheckt, de inrich-
ting van een ombudsfunctie, het 
hoger aanvliegen op grotere af-
stand van de luchthaven en het 
tre�en van opkoop- en isolatie-
maatregelen.
Uit het verslag van de voorzitter 
aan de Minister wordt duidelijk 
dat de luchtvaartpartijen en de 
omgeving ook dit ultieme voor-
stel niet steunen. Bij de omge-
vingspartijen is geen steun voor 
een ontwikkeling van de luchtha-
ven voorbij de 500.000 vliegtuig-
bewegingen. De luchtvaartsec-
tor dringt aan op meer ontwik-
kelruimte voor de komende jaren 
dan in het voorstel van de voor-
zitter. Waar steun voor dit voor-
stel bij alle partijen ontbreekt, 
meent de voorzitter dat een legi-
timatie ontbreekt om als voorzit-
ter een advies uit te brengen.
Meer

UWV komt met regionale cijfers:
Sterke WW-daling van 
bijna 18 procent in 2018
Regio - Het aantal WW-uitke-
ringen is in 2018 sterk gedaald. 
In Noord-Holland Noord, Zaan-
streek-Waterland en Zuid-Ken-
nemerland en IJmond werden 
in een jaar tijd 4.177 uitkerin-
gen minder verstrekt, een daling 
van bijna 18%. De drie regio’s slo-
ten het jaar 2018 af met in totaal 
19.197 lopende WW-uitkeringen. 
Zowel landelijk als in de drie re-
gio’s was de daling van het aan-
tal WW-uitkeringen iets sterker 
dan in 2017.
De sterkste daling (-18,7%) vond 
plaats in Noord-Holland Noord, 
waar het aantal WW-uitkeringen 
met 2.045 uitkeringen afnam. In 
Zuid-Kennemerland en IJmond 
(-17,9) en Zaanstreek-Waterland 
(-16,3%) was de daling welis-
waar iets minder sterk, maar nog 
steeds aanzienlijk. Landelijk be-
droeg de WW-daling zelfs -20,4%. 
Daar staat tegenover dat in de 
drie Noord-Hollandse regio’s het 
aantal WW-uitkeringen ten op-
zichte van de beroepsbevolking 

lager is dan landelijk.
In 2018 vertoonde ook elke indi-
viduele sector een afname van 
het aantal WW-uitkeringen. In de 
bouwnijverheid daalde de WW 
het hardst. In deze sector wor-
den nog slechts 271 WW-uitke-
ringen verstrekt, 35,8% minder 
dan een jaar eerder. Andere op-
vallende dalers zijn handel, indu-
strie en gezondheidszorg. In deze 
grote sectoren lag de WW-daling 
zelfs boven de 21%.
Naar verwachting daalt de WW 
dit jaar verder. Deze afname zal 
echter minder sterk zijn dan in 
2018. De dynamiek in de WW is 
weliswaar nog steeds groot en 
veel werkzoekenden die nu een 
WW-uitkering ontvangen zullen 
snel een baan vinden. Toch zijn 
er ook mensen die al gedurende 
een langere periode WW ontvan-
gen. Onder deze groep bevinden 
zich naar verhouding veel oude-
ren en laagopgeleiden. Voor hen 
blijft het moeilijker om een (pas-
sende) baan te vinden.

PvdA Noord-Holland zet 
Fiets-net op de kaart
Regio - De PvdA wil dat ieder-
een in Noord-Holland gewoon 
door kan fietsen. Brede fietspa-
den waarover je door kunt rol-
len, die op elkaar aansluiten en 
snel groen licht krijgt bij ver-
keerslichten, vooral als het re-
gent. Na inzet van verschillen-
de partijen, ligt er nu een plan 
klaar.
Onlangs is de perspectief nota 
Fiets van de provincie Noord-
Holland besproken. Daar ziet 
de PvdA veel van haar plannen 
in terug. Met name de aandacht 
voor Smartmobility en het voor-
genomen (Fietsnetwerk) Fnet is 
belangrijk. 
Een betrouwbaar en verbonden 
doorfietsnetwerk, waarmee je 
rustig en veilig kunt fietsen, ook 
als je van de ene naar de ande-
re provincie rijdt. Dit grensover-
schrijdend netwerk zal de druk 
op de mobiliteit verlichten, met 
name in de Randstad. 
Een meerderheid van de Provin-
ciale Staten is voorstander van 
investeringen in de fiets.

De Randstad slibt langzaam 
dicht en aanleg van nieuwe we-
gen heeft vooral meer verkeer 
tot gevolg. 
Veel mensen rijden ritten tot 15 
kilometer met de auto, maar uit 
onderzoek blijkt dat als er een 
goed alternatief is, een deel van 
deze groep hiervoor over zou 
stappen op de fiets. 
Volgens Marieke van Duijn - ‘het 
fietsende Statenlid’ (PvdA) ont-
dekken steeds meer mensen de 
voordelen: ,,Het geeft gewoon 
een fijn gevoel, lekker buiten 
bewegen, terwijl je door kunt 
fietsen van A naar B, zonder in 
de file te staan.” Bovendien is 
het een kwestie van tijd dat fiet-
sers nog op een knopje moeten 
drukken voor groen licht. Van 
Duijn: ,,Op steeds meer plekken 
worden fietsers goed gedetec-
teerd, zodat als je aan komt rij-
den, het licht op groen springt, 
of je er  rekening mee kan hou-
den in je snelheid. Nu nog vaart 
in de uitvoering van de plan-
nen!”

Voice Company opnieuw 
in Carnegie Hall
Regio - Afgelopen week heeft di-
rigent Robert Bakker voor de der-
de keer zijn Voice Company Koor 
naar New York gebracht. In dit ge-
val voor een tweede optreden in 
de beroemde Carnegie Hall. Vijf 
jaar geleden beleefde het inter-
nationaal actieve belevenissen-
koor zijn debuut op dit wereld-
bekende podium. Drie jaar gele-
den werd een concert gegeven in 
Lincoln Center, nu bekend als de 
plek waar Jaap van Zweden diri-
geert.
Het optreden werd georgani-
seerd vanwege de 75-ste ver-
jaardag van componist Sir Karl 
Jenkins, op dit moment ’s-we-
relds meest uitgevoerde koor-
componist. Op het program-
ma stond zijn werk “Stabat Ma-
ter”, een compositie bestaande 
uit twaalf delen voor koor en or-
kest. Omdat het Martin Luther 
King-dag was, een vrije dag voor 
de meeste Amerikanen, trok het 
concert zo’n 2000 mensen.
Inmiddels zijn de koorleden weer 
thuis en gaat er een nieuw zang-
project van start: Jesus Christ Su-
perstar. Een geweldige rockope-
ra die het koor in concertvorm 
samen met jonge veelbelovende 
solisten in maart en april gaat uit-
voeren. Een unieke kans om zelf 
ook als zanger(es) te schitteren 
in één van Lloyd Webber’s meest 
succesvolle composities. Ieder-
een is welkom om actief mee te 
komen zingen. Ook is zangerva-
ring niet vereist en er wordt geen 
stemtest afgenomen. Wèl wordt 

een goede inzet gevraagd om tot 
half april de wekelijkse repetities 
in Haarlem actief te volgen. Ge-
lukkig kan dat ook gewoon van-
uit huis op ieder gewenst mo-
ment via een digitale verbinding. 
Robert Bakker bewijst keer op 
keer dat iedereen kan zingen en 
dat meedoen een geweldige, on-
vergetelijke ervaring is. Voor wie 
belangstelling heeft: Stuur een 
mailtje naar rbpmusic@xs4all.nl. 
Deze wordt vervolgens beant-
woord met een mailbericht waar-
in alle mogelijkheden worden uit-
gelegd.  (foto: Greetje Houwen)

Hooglandercollege in de 
duinen van Heemskerk
Regio - Voor wie meer vertrouwd 
wil worden met de Schotse hoog-
landers organiseert PWN op 9 fe-
bruari een gratis Hooglandercol-
lege in de duinen van Heemskerk. 
Tijdens deze buitenactiviteit met 
de boswachter kom je meer te 
weten over wat je wel of niet kunt 
doen als je wordt geconfronteerd 
met deze dieren. Aanmelden kan 
op www.pwn.nl/eropuit. 
De Schotse Hooglanders kun-
nen ons nog wel eens verrassen 
met hun aanwezigheid. Sommi-
ge bezoekers zijn op hun hoe-
de, of zelfs bang, als een van deze 
imposante dieren het pad kruist. 
Anderen zijn geïnteresseerd in de 
grote grazers en maken het liefst 

een mooie foto voor op sociale 
media. 
Tijdens dit Hooglandercolle-
ge vertelt PWN boswachter Ly-
dia wat je wel of niet kunt doen 
als je geconfronteerd wordt met 
deze dieren. Lydia. ,,We organi-
seren al een aantal jaren hoog-
landercolleges. Hier komen altijd 
wel één of twee mensen op af die 
echt bang zijn. Ik heb al heel wat 
hooglandercolleges gegeven en 
na a�oop geven ook de mensen 
die bang zijn aan dat ze op een 
later moment zelf het gebied in 
durven.’’ 
Het hooglandercollege is voor al-
le bezoekers interessant. (foto: 
aangeleverd)

Valentijnsconcert in de 
Oude Kerk Spaarndam
Regio - Donderdag 14 februari 
presenteren Peter Cammermans 
en Peter Duval Slothouwer, hun 
koren en hun vrienden een lief-
desjukebox in de Oude Kerk te 
Spaarndam. 
Naast eigen werk komen covers 
voorbij waaronder: Avond, Per-
haps Love, Love is all, Hero, Lief-

de van later. Een heerlijke avond-
je romantisch genieten met ook 
hier en daar een knipoog. Aan-
vang: 20.00 uur (kerk open: 19.30 
uur). 
Toegang: 10 euro inclusief een 
glas wijn na a�oop. Meer infor-
matie: www.vriendenoudekerk.
nl.

Vocal Group Buzzz in de 
Oude Kerk Spaarndam
Regio - Zondag 10 februari is de 
première van: ‘10 Mashup’ door 
Buzzz in de Oude Kerk te Spaarn-
dam. Vocal Group Buzzz is een 
jonge, frisse zanggroep uit Haar-
lem , opgericht in 2017 en staat 
onder leiding van Pepijn Lager-
wey. 
De groep timmert aan de weg in 
a capella muziekland. Ze zingen 
oorstrelend, maar door haar ver-
rassende regies zijn ze ook een 
lust voor het oog. 10 Mashup 
duurt 8 minuten en daarin zijn 

50 nummers uit de periode 2010-
2018 vervlochten.
Daarnaast komen nummers van 
onder andere Chef’Special, Bruno 
Mars en Black eyed Peas voorbij.
Dit concert wordt georganiseerd 
door de Stichting Vrienden van 
de Oude Kerk en begint om 15.00 
uur. 
Toegang: 10 euro inclusief een 
glas wijn na a�oop. Locatie: Oude 
Kerk, Kerkplein, Spaarndam. 
Zie ook www.vriendenoudekerk.
nl.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NLWWW.50PLUSWIJZER.NL
Plus-Wijzer

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !





30 7 februari 2019

Nieuwe namen 
Bevrijdingspop bekend
Regio - De organisatie van Be-
vrijdingspop in Haarlem deelt 
6 nieuwe namen voor zondag 5 
mei. Naast het eerder bekend-
gemaakte Van Dik Hout zijn dit: 
Fun Lovin’ Criminals, Popprijs-
winnaar Ronnie Flex & Deuxpe-
rience en Miss Montreal (allen 
hoofdpodium) en EUT, Jordan 
Mackampa en E1 Ten (Jupiler-
podium powered by Sena).
Bevrijdingspop-hoofdact Fun 
Lovin’ Criminals uit New York 
biedt een mengsel van hiphop, 
rap, rock, blues en jazz, hun 
debuutsingle Scooby Snacks 
voorop. Twintig jaar na de re-
lease van het album ‘Mimo-
sa’ komen de ‘criminals’ dit jaar 
met ‘Another Mimosa’.
Dat Ronnie Flex een absolute 
top-performer is, weten we in-
middels in Haarlem. Twee jaar 
geleden schitterde hij al eens 
op het hoofdpodium van Be-
vrijdingspop, toen samen met 
Lil’ Kleine.
In de tussentijd is Ronnie Flex’ 
ster zo mogelijk nog verder ge-
stegen. In 2017 reeg hij de ene 
na de andere hit aan elkaar, zo-
als Blijf Bij Mij en Energie en 
werd zijn tweede album ‘Rémi’ 
beloond met een Edison voor 
‘Beste Album’ en ‘Beste Hip-
hop’. Op 19 januari werd Ronnie 
Flex bekroond met de Popprijs 
2018. Ronnie Flex sluit Bevrij-
dingspop 2019 af met zijn vas-
te 9-koppige begeleidingsband 
Deuxperience.  
Geef Sanne Hans, beter bekend 
als Miss Montreal, een podium 
en ze gáát! Voor zo’n act kom je 
naar een festival toe: rockende 
meezingers, scheurende gita-
ren, biertje erbij, gezellig! Maar 
tussen alle feestelijke uptempo 
nummers en grappen & grol-
len door weet Miss Montreal de 
Bevrijdingspop-bezoeker ook 
te raken met enkele gevoelige 
nummers van haar laatste stu-

dioalbum ‘Don’t Wake Me Up’. 
Jupilerpodium powered by Se-
na
Het Jupilerpodium wint de af-
gelopen jaren steeds meer aan 
populariteit. Ook in 2019 ma-
ken weer verschillende klasse-
acts hun opwachting op dit po-
dium met de markante rood-
wit-blauwe vlag.
EUT maakt muziek die ze zelf 
het liefst postpop noemen. Het 
knalt, is krachtig en blijft nét 
iets te snel in je hoofd hangen. 
Vorig jaar werd EUT verkozen 
tot nummer 3 in de 3FM Live 
List 2018 en brachten ze hun 
single Bad Sweet Pony uit.
Jordan Mackampa is een mo-
derne troubadour. De singer-
songwriter is geboren in Con-
go en groeide op in Londen, 
en dat hoor je terug in de ver-
halen die Mackampa vertelt in 
zijn tijdloze nummers. Geze-
gend met een prachtige, war-
me stem neemt Mackampa je 
mee langs folk, lichte elektro-
nica, blues, soul en zelfs gospel. 
Pure songs.
E1 Ten is bij het grote publiek 
beter bekend als frontman van 
Gotcha! In 2019 laat E1 Ten de 
wereld met ‘THE LOVEFUNK’ 
kennis maken met zijn visie 
op blues, funk, hiphop, soul en 
rock ‘n roll, en openbaart hij 
zich als The True Gentleman of 
Funk.
Bevrijdingspop Haarlem is het 
oudste Bevrijdingsfestival van 
ons land. Sinds 1980 wordt in 
Haarlem de vrijheid gevierd op 
5 mei, vorig jaar trok het festi-
val zo’n 130.000 bezoekers. 
Sinds 2008 wordt bovendien 
op 4 mei, na de Nationale Her-
denking, het Bevrijdingspop 
Herdenkingsconcert gehou-
den, een klassiek concert met 
popinvloeden – dit jaar met 
Van Dik Hout. (fotocollage: aan-
geleverd)

Familievoorstelling (4+)
Kikker en de vallende 
ster in Stadsschouwburg
Velsen - Het Nederlandse pop-
pentheatergezelschap TERRA 
staat aan de top van het Neder-
landse jeugdtheater en blaast 
zelfs ook in de internationale 
theaterwereld een aardig potje 
mee. De smaakvolle poppenmu-
sicals (op schouwburgformaat!) 
op basis van Max Veldhuijs’ we-
reldberoemd geworden pren-
tenboekenheld ‘Kikker’ verover-
den een massaal kinderpubliek. 
Tot in New York aan toe! Kikker, 
het groene beestje met zijn rood-
wit gestreepte broek is inmiddels 
in 50 talen vertaald. Max Veld-
huijs ontving voor zijn onverge-
telijk geworden ‘Kikker’ zelfs de 
Hans Christiaan Andersen-prijs, 
de hoogste internationale jeugd-

boekenprijs ter wereld. 
Dit jaar reist de poppenmusical 
‘Kikker en de Vallende Ster’ langs 
de theaters. Op zondag 10 febru-
ari is de goednieuwe Kikker-mu-
sical te zien in de Stadsschouw-
burg Velsen. 
In de nieuwe Kikker-show zien 
Kikker en zijn vriendjes Eend, 
Haas, Varkentje en Rat een val-
lende ster en mogen zij een wens 
doen. Met spannende avonturen 
als gevolg!
Na de voorstelling mogen alle 
kinderen in de foyer hun eigen 
wens op een ster schrijven en in 
de wensboom van Kikker han-
gen. Daarna mag iedereen met 
Kikker op de foto! (foto: Boy Ha-
zes)

The Spirit of Gambo speelt John Jenkins
Engelse consortmuziek
op uniek instrumentarium
Regio - Het Nederlandse gamba-
consort The Spirit of Gambo, ge-
leid door Freek Borstlap, trekt in 
maart 2019 door het land met een 
concertreeks rond de consort-
muziek van John Jenkins (1592-
1678). Het ensemble is daarbij op 
zaterdag 9 maart te horen in de 
Doopsgezinde Kerk in Haarlem. 

Vooral het instrumentarium van 
deze groep is bijzonder: ze spe-
len op renaissancegamba’s die al-
le door dezelfde maker - ensem-
blelid Gesina Liedmeier - zijn ge-
bouwd. Daardoor is de klank per-
fect op elkaar afgestemd. Meer 
informatie: www.oudemuziek.nl. 
(foto: aangeleverd)

Lezing over de Tapuit
Regio - Op donderdag 7 febru-
ari organiseert de Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland een 
lezing over de fraaie vogel de Ta-
puit door Herman van Oosten. Hij 
is onderzoeker van duinvogels 
en auteur van het boek De Ta-
puit. Deze zangvogel is een van 
de zeldzaamste broedvogels van 
ons land geworden. Uit de dui-
nen van Zuid-Kennemerland zijn 
ze helaas verdwenen, alleen tij-
dens de trek doen ze onze regio 
aan.
Vergrassing van het leefgebied 
door verzuring, vermesting en 
de afname van het konijn, wordt 
vaak gezien als verklaring voor 
de tapuitenafname. In grote lij-
nen zal dit zo zijn, maar vermoe-
delijk spelen andere factoren ook 
een rol, zij het een rol van on-
bekende omvang. Ten tijde van 
het grote verdwijnen in de jaren 
tachtig verdween de tapuit ook 
uit gebieden waar de vegetatie 
niet nadelig was veranderd. En 
ook tegenwoordig zijn er natuur-
gebieden langs de kust die zowel 
wat vegetatie als nestgelegen-
heid betreft prima lijken te zijn 
als broedgebied. Maar toch wor-
den ze niet gesierd door elegan-
te tapuiten. Hoe waarschijnlijk is 
het dat eventuele veranderingen 

in de insectenfauna een rol heb-
ben gespeeld bij de tapuitenach-
teruitgang? En waarom komen 
roodborsttapuiten eigenlijk wel 
veel voor? Deze vragen wil Her-
man van Oosten beantwoorden 
door onderzoek in de duinen bij 
Castricum.
Plaats: NME-ruimte in de Haar-
lemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 
te Haarlem. Aanvang: 20.00 uur, 
toegang gratis. Nadere informa-
tie Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland www.vwgzkl.nl. (foto: 
Piet Munsterman/Saxifraga)

Schaatswedstrijden om 
de Kees Jongert bokaal
Regio - IJsclub Kees Jongert uit 
Heemskerk organiseert zaterdag 
9 februari voor de 35e keer de 
jaarlijkse schaatswedstrijden om 
de Kees Jongert bokaal op kunst-
ijsbaan Haarlem. De deelnemen-
de verenigingen zijn die vereni-
gingen die wekelijks trainen op 
de kunstijsbaan, aangevuld met 
een aantal gastverenigingen. Er 
wordt door de dames en heren, 
van pupil tot veteraan, gestre-
den op 27 onderdelen over af-
standen van 500 meter tot 5000 
meter. Ook dit jaar staat er weer 
een ploegenachtervolging op 
het programma. Iedere vereni-
ging stuurt zijn beste rijd(st)ers 
per onderdeel de baan op. In fei-
te mag de winnaar zich clubkam-
pioen van de kunstijsbaan Haar-
lem noemen. 
De deelnemende verenigingen 
zijn: IJsclub Zwanenburg uit Zwa-

nenburg, Noordwijkse IJsclub 
uit Noordwijk, STG Ter Aar uit 
Ter Aar, STG Zaanstreek uit Koog 
a/d Zaan, Alkmaarsche IJsclub uit 
Alkmaar, IJsclub de Blauwe Beu-
gel uit Rijsenhout, Hardrijders 
club Amsterdam uit Amsterdam, 
IJsclub Haarlem uit Haarlem, IJs-
club Nova Zembla uit Spaarn-
dam, IJsclub Nut en Vermaak uit 
Leimuide, IJsclub V.Z.O.D. uit Ku-
delstaart en IJsclub Kees Jongert 
uit Heemskerk.
De wedstrijden beginnen om 
17.00 uur en de toegang tot deze 
wedstrijden is gratis. Alle clubs re-
kenen op de steun van hun trou-
we leden en supporters, zodat 
de rijders/-sters optimaal gemo-
tiveerd aan de start verschijnen 
om hun beste seizoenprestaties 
te laten klokken en zo de beno-
digde punten voor hun club kun-
nen binnen halen.

In Stadsschouwburg Velsen
Bitterzoete komedie 
‘Genoeg nu over jou’
Velsen - Ingeborg Elzevier be-
hoort tot de grootste actrices van 
haar generatie. De nu 82-jarige 
toneeldiva slaat ondanks haar ho-
ge leeftijd al vele jaren achtereen 
geen seizoen over. En zeker dit 
seizoen niet, waarin zij met haar 
publiek haar 60-jarig toneeljubi-
leum viert. Ingeborg Elzevier doet 
dat in de gloednieuwe bitterzoe-
te komedie ‘Genoeg nu over jou!’ 
van toneelschrijver Magne van 
den Berg. Op zaterdag 16 febru-
ari is ‘Genoeg nu over jou!’, waar-
in naast de jubilerende Ingeborg 
Elzevier ook Peter Tuinman en 
Annick Boer spelen, te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen.
Ingeborg Elzevier speelt nog 
steeds de sterren van de hemel. 
Jarenlang was zij verbonden aan 
de grote gesubsidieerde toneel-
gezelschappen. Daarna verwierf 
zij een eigen sterrenstatus in de 
jaarlijkse toneelkomedies die 

langs de grote zalen reizen. Haar 
sterkste troeven zijn nog steeds 
haar unieke droogkomische toon 
en licht-ironische speelstijl. 
Die troeven komen, als wij de lan-
delijke pers mogen geloven, zeer 
van pas in ‘Genoeg nu over jou!’. 
De jubileumvoorstelling werd na 
de Leidse première zo’n beetje de 
hemel ingeschreven. En wordt de 
toneelliefhebbers dus van harte 
aanbevolen. Vanwege het fraaie 
acteerwerk, óók van Peter Tuin-
man en Annick Boer, en het origi-
nele plot waarin een dochter op 
de verjaardag van haar overleden 
echtgenoot haar ouders bezoekt. 
Vader en dochter lijken machte-
loos tegen de grillen en scher-
pe tong van de dominante moe-
der. Maar zij gaan de strijd aan 
en leggen met veel hilariteit, hu-
mor en mededogen de sluime-
rende emoties van het gezinsle-
ven bloot. 

Canadese topgroep danst 
in Stadsschouwburg
Velsen - In haar aanbod van in-
ternationale voorstellingen pro-
grammeert de Stadsschouwburg 
Velsen op woensdag 13 februari 
de Canadese dansgroep ‘Red Sky 
Performance’. De groep geniet 
een grote reputatie en geldt als 
een fraai visitekaartje van de ei-
gentijdse Canadese danscultuur. 
Tijdens eerdere wereldtournees, 
waarmee de groep o.a. in de cul-
turele randprogrammering van 
opeenvolgende Olympische Spe-
len belandde, konden de dans-
liefhebbers al met de stoere aard-
se en atletische dansstijl van de 
Red Sky Performance kennisma-

ken. Red Sky Performance werd 
in het jaar 2000 opgericht door 
artistiek leider Sandra Laronde 
en heeft als missie de schoonheid 
van de diverse inheemse culturen 
van Canada in de schijnwerpers 
te zetten. Het gezelschap toert 
sinds 2003 over de hele wereld en 
heeft meerdere onderscheidin-
gen ontvangen. 
In de veelgeprezen dansvoorstel-
ling ‘Backbone’ brengt Red Sky 
Performance op live muziek een 
ode aan het ruige landschap en 
de rotsachtige bergkammen van 
Canada.  (foto: Don Lee & Rita Tay-
lor)

Unidos speelt Footloose
Velsen - In haar programmering 
van Velsense ´Lokale Makers’ pre-
senteert de Stadsschouwburg 
Velsen op vrijdag 8 en zaterdag 9 
februari de enthousiaste en fana-
tieke Velsense jeugdmusicalver-
eniging Unidos. De uit ongeveer 
35 spelers bestaande groep in de 
leeftijd van 20 tot 40 jaar bouwde 
inmiddels een rijk oeuvre op vol 
paradepaardjes uit het interna-
tionale musicalrepertoire. Vorig 
jaar leefden de Velsense musica-
lamateurs zich uit in de hitshow 
´Hired Man´. Dit seizoen viel de 
keuze op het meeslepende dans-
spektakel ´Footloose´. Unidos 
voert het kleine provinciestadje 
ten tonele waar de dominee de 
scepter zwaait en geen moderne 
muziek gedraaid mag worden. Er 
valt dus ook niets te dansen voor 
de opgroeiende jeugd. Maar die 

laat het daar niet bij zitten. De 
leider van de jongerenopstand 
krijgt de hele dorpsjeugd achter 
zich maar werkt zich in de nesten 
wanneer hij verliefd wordt op no-
tabene de domineesdochter. Met 
hits als ‘Holding out for a Hero’ en 
‘Let’s Hear it for the Boy’ is stilzit-
ten dit keer bij Unidos geen optie. 
(foto: aangeleverd)
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