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Kermis dit jaar weer op Plein 1945

IJmuiden - Meer aanloop, min-
der overlast en veel positie-
ve reacties. De kermis, die vo-
rig jaar op Plein 1945 stond, 
is van alle kanten goed beval-
len. Organisator Klaas Braak 
heeft daarom ook voor dit jaar 
zijn zinnen gezet op deze loca-

tie. De vergunning is inmiddels 
aangevraagd en alles wijst erop 
dat het plein voor het gemeen-
tehuis de nieuwe vaste locatie 
voor deze kermis gaat worden.

Het was eigenlijk vorig jaar een 
alternatieve oplossing in ver-

band met de reconstructie van 
het Kennemerplein. Op die loca-
tie streek de jaarlijkse kermis al-
tijd neer, maar vanwege de werk-
zaamheden moest over een plan 
B worden nagedacht. Dat werd al 
snel gevonden: Plein 1945. ,,Dat 
is ons heel goed bevallen qua op-

stelling’’, vertelt Klaas Braak, die 
al zo’n vijfentwintig jaar de ker-
mis in IJmuiden en Velserbroek 
organiseert. Zelf staat zijn familie 
er met drie attracties, te weten de 
botsauto’s, de vliegende bank en 
de kindermolen. ,,Iedereen was 
uitermate positief. Op het Ken-
nemerplein namen we altijd par-
keerruimte bij Vomar in beslag, 
maar op Plein 1945 staan we nie-
mand in de weg. Ook is de aan-
sluiting met de vrijmarkt op Ko-
ningsdag beter, we zijn nu meer 
betrokken bij het geheel.’’ Niet al-
leen de kermisexploitanten zelf 
zijn enthousiast over de nieu-
we locatie, ook winkeliers rond 
Plein 1945 hebben positief gere-
ageerd. ,,Ze vinden het leuk dat 
het plein ook eens ergens voor 
gebruikt wordt.’’ Braak spreekt 
dan ook van een win/winsitua-
tie en besloot al vrij snel om voor 
2020 de vergunningsaanvraag te 
baseren op deze locatie. ,,Natuur-
lijk heb ik dat vooraf wel bespro-
ken met mijn contactpersoon bij 
de gemeente Velsen. Maar ook bij 
de gemeente zijn ze enthousiast, 
dus ik verwacht verder geen pro-
blemen.’’ (Tekst: Bos Media Servi-
ces, archie� oto: Erik Baalbergen)

Noodkreet van senioren aan gemeenteraad:
Eenmalige bijdrage gevraagd voor 
opknapbeurt seniorencentrum
IJmuiden - In een open brief 
aan de gemeenteraad vraagt 
Piet Dekker namens alle ou-
deren in de gemeente om 
een eenmalige bijdrage voor 
bouwtechnische aanpassin-
gen aan het seniorencentrum 
op het Zeewijkplein. Vorig jaar 
overhandigde Dekker al een 
petitie aan wethouder Marian-
ne Steijn om hetzelfde doel te 
bereiken, maar de belangrijk-
ste wensen van de senioren 
werden niet gehonoreerd. Met 
een brief aan de gemeenteraad 
hoopt hij alsnog te kunnen be-
reiken dat er extra geld wordt 
vrijgemaakt.

Het seniorencentrum is verou-
derd en voldoet volgens de ge-
bruikers niet meer aan de ei-
sen van deze tijd. ,,Het senioren-
centrum moet rollatorvriende-
lijk worden gemaakt, vooral in de 
toiletten en de grote zaal’’, schrijft 
Dekker. Hij vervolgt: ,,Dat kan als 
we de � nanciële middelen heb-
ben om dit te doen. Helaas heb-
ben we die middelen niet en vra-
gen wij u een eenmalige bijdrage 
om ons probleem op te lossen.’’ 
Het seniorencentrum in Zeewijk 
voorziet in een grote behoef-
te. Veel ouderen komen naar de-
ze locatie toe om gezellig met el-

kaar te praten en samen deel te 
nemen aan activiteiten als bil-
jarten, klaverjassen, koersbal en 
sporten. Ook worden regelma-
tig � lms vertoond en treden er 
artiesten op. Verder biedt het se-
niorencentrum de mogelijkheid 
om boeken of puzzels te lenen. 
Het pand wordt beheerd door 
Stichting Welzijn Velsen, maar 
geld voor een grootschalige re-
novatie is er niet. Vorig jaar oor-
deelde de gemeente dat het inte-
rieur van het pand weliswaar ge-
dateerd is, maar het pand is wel 
schoon, heel en veilig. Er werd 
toen volstaan met enkele kleine 
ingrepen, die volgens de senio-
ren die er actief zijn niet ver ge-
noeg gaan. Een bouwtechnische 
aanpassing van de toiletgroep 
wordt zeer gewenst en ook zou-
den de vrijwilligers de bestaan-
de scheidingswand in de grote 
zaal graag zien verdwijnen, om 
plaatst te maken voor een mo-
derne schuifwand. ,,Het wordt 
de hoogste tijd dat wij ouderen 
iets van ons laten horen’’, schrijft 
Dekker in zijn brief. Hij wijst erop 
dat de ouderen er mede aan heb-
ben bijgedragen om Velsen op 
te bouwen tot wat het nu is. ,,Wij 
verwachten respect van u hier-
voor en dat u naar ons wilt luis-
teren.’’ Vervolgens gaat hij in op 

het feit dat veel bejaardenhuizen 
in Nederland weggesaneerd zijn 
en dat ouderen al tien jaar geen 
index hebben gehad op de pen-
sioenen. ,,Ouderen lopen niet 
de hele dag met hun telefoon 
te klikken. Sterker nog, wij hou-
den van gezellig met elkaar pra-
ten. Als vrijwilliger van het seni-
orencentrum aan het Zeewijk-
plein zie ik wat er voor de oude-
ren wordt gedaan en hoe dat ge-
waardeerd wordt.’’ Dekker hoopt 
dat de fracties in de gemeente-
raad zich het lot van de ouderen 
zullen aantrekken en bereid zijn 
om extra geld vrij te maken voor 
de gewenste aanpassingen aan 
het pand. (Bos Media Services)

Gewonde bruinvissen op het strand
IJmuiden - Maandagochtend 
kreeg Reddingsteam Zeedieren 
Velsen (RTZ) een melding bin-
nen via Dierenambulance Velsen. 
Wandelaars hadden een overle-
den bruinvis op het strand aan-
getro� en, ter hoogte van pavil-

joen Noordzee. 
Aangezien de verwonding erg 
vreemd was hebben de mede-
werkers van RTZ Velsen foto’s 
doorgestuurd naar de Univer-
siteit van Diergeneeskunde in 
Utrecht. Deze vroeg om de bruin-

vis naar Utrecht te brengen, wat 
dan ook is gebeurd. 
‘s middags meldde Dierenam-
bulance Velsen weer een bruin-
vis die lag op het IJmuiderstrand 
(naaktstrand). Ook deze bruinvis 
was overleden en had vreemde 

verwondingen en is voor  onder-
zoek naar Utrecht gebracht. Zo 
hadden de vrijwilligers van RTZ-
Velsen een drukke en lange dag. 
Wat er met de zoogdieren is ge-
beurd is vooralsnog onduidelijk. 
(Foto’s: aangeleverd)
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Het jeugdlintje is een speciale onder-
scheiding voor jongeren uit Velsen. Het 
is een blijk van waardering voor jongeren 
tot 18 jaar die een voorbeeld zijn voor an-
deren. Kent u iemand die een lintje ver-
dient? De gemeente Velsen hoort het 
graag van u …

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor 
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke on-
derscheidingen uitgereikt. Op die dag gaat het 
om volwassenen die zich op een bijzondere 
manier hebben ingezet voor de samenleving. 
Maar er zijn ook veel jongeren die zich op een 
bijzondere manier inzetten voor anderen en 
hiervoor een onderscheiding verdienen. Daar-
om reikt het gemeentebestuur van Velsen elk 
jaar de Velsense jeugdlintjes uit.

Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder 
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Velsense 

gemeenschap? Dan kunt u deze jongere voor-
dragen voor een jeugdlintje.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als zij 
een voorbeeld zijn voor anderen. Dat kunnen 
jongeren zijn die:
•  zich inzetten voor de Velsense samenle-

ving. Denk aan inzet voor andere mensen, 
natuur of cultuur.

•  al langere tijd vrijwilligerswerk doen zon-
der dat zij daar iets voor terug krijgen.

•  opkomen voor iemand anders bij pesten, 
zinloos geweld of alcohol- en/of drugsge-
bruik.

•  een bijzondere prestatie hebben geleverd 
of Velsen positief op de kaart hebben ge-
zet. Denk hierbij aan reddingsacties of 
bijvoorbeeld een landelijke prijs voor een 
werkstuk.

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op htt-
ps://www.velsen.nl/producten/jeugdlintje  

Meld hem of haar aan vóór 16 maart!
Kent u een jongere die een 
lintje verdient?

Wijkplatform Zee- en Duinwijk organiseert 
op donderdag 13 februari een themabijeen-
komst “Kennismaking met de wijkagenten” . 
De bijeenkomst start om 19.30 uur en wordt 
gehouden in het Seniorencentrum/Dien-
stencentrum Zeewijk, Zeewijkplein 260 

in IJmuiden. Meer 
informatie kijk op 
https://www.wijk-
platformsvelsen.nl/
zee-en-duinwijk/

Wijkplatform Zee- en 
Duinwijk

Tijdens de voorjaarsvakantie van 15 t/m 23 
februari zijn de openingstijden van zwem-
bad De Heerenduinen gewijzigd. Zo kun je 
extra vrijzwemmen, ligt de Flamingo Run in 

het wedstrijdbad en zijn de tijden aangepast 
voor FloatFit en Aquajoggen. Kijk voor een 
actueel overzicht op zwembadvelsen.nl.

Gewijzigde openingstijden 
zwembad De Heerenduinen

waar gooi 
jij dit weg? 

hvcgroep.nl/plastic

Piepschuimmag naar het afvalbreng station. 
Alleen dan kunnen we het recyclen.
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Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIESBESPROKEN IN DE RAAD

Nieuwe fractievoorzitter VVD Velsen
Vanaf heden is Cas Schollink de nieuwe frac-
tievoorzitter van VVD Velsen. Hij neemt deze 
rol over van Bas Koppes.

Nieuw raadslid D66 Velsen
Marc Hillebrink is benoemd tot raadslid voor 
D66 Velsen. Hij neemt de plaats in van Annet-
te Baerveldt die als wethouder aan de slag gaat 
in Zaanstad. Marc is een bekende van de Raad 
van Velsen, hij was al raadslid in de periode van 
2006-2018. 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De gemeenten in de regio hebben samen met de 
provincie Noord-Holland een toekomstbeeld 
gemaakt voor de Binnenduinrand. Het ontwik-
kelperspectief geeft aan hoe het landschap van 
de Binnenduinrand kan worden versterkt en 
worden beschermd. Het voorstel kan in gro-
te lijnen op steun rekenen van de raadsleden, 
maar er is discussie over het voorstel om meer 
ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen. 
Daarom diende GroenLinks een amendement 
in om de openheid van de Binnenduinrand voor 
ontwikkeling te laten gaan. Dit amendement is 
met een ruime meerderheid aangenomen. Van-
uit de VVD, LGV en Forza! werd aangegeven 
dat deze ambitie niet kan worden waargemaakt 
en dat zij daarom tegen stemmen.

Woonvisie
De Woonvisie is inmiddels twee keer eerder 
besproken door de raadsleden, waar enkele 
aanpassingen uit zijn gekomen. De Woonvisie 
geeft een beeld hoe de woningbouw in Velsen 
eruit ziet in de komende 20 jaar. De raadsleden 
reageerden overwegend positief op de voorlig-
gende Woonvisie, maar er zijn wel diverse aan-
passingen ingediend en aangenomen. 
•  Partij van de Arbeid heeft een voorstel ge-

daan om het voor huurders makkelijker te 
maken om hun huurwoning te verduurza-
men. 

•  De fractie PS wil woningeigenaren van 
nieuwe woningen verplichten om ook 
daadwerkelijk daar te gaan wonen. 

•  GroenLinks had een aangepast voorstel 
voor het behouden van het groen aan de 
randen van de dorpen.

•  LGV wil graag dat er een houtskoolschets 
komt, zodat er meer duidelijkheid is over 
hoe Velsen verder kan ontwikkelen.  

Motie Vuurwerkmanifest
D66 diende een motie in om aan te sluiten bij 
het vuurwerkmanifest en op deze manier zo 
snel mogelijk een einde te maken aan consu-
mentenvuurwerk. Ook roept de motie op tot de 
organisatie van een centrale (vuurwerk-)show. 
Echter, de burgemeester refereerde aan de af-
spraken die al zijn gemaakt in Velsen. Er komt 
in het komende hal� aar een voorstel hoe Vel-
sen in de toekomst omgaat met vuurwerk. De 
motie is ingetrokken.

Startdocument locatie Missiehuis
Het Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van 
dorpskern Driehuis. De nieuwe eigenaar wil 
op de locatie hoofdzakelijk woningbouw. De 
uitgangspunten voor herontwikkeling zijn 
opgenomen in een startdocument, dit zijn de 
kaders voor een nieuw bestemmingsplan om 
de ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Visie Spaarnwoude Park
Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft een 
visie opgesteld voor Spaarnwoude. Deze visie 
heeft als doel om het recreatiegebied Spaarn-
woude door te laten groeien tot een veelzijdig 
en duurzaam Spaarnwoude Park. De visie is 
eerder al besproken en riep toen vragen op 
bij de raadsleden, onder meer over de betrok-
kenheid van stakeholders en de fi nanciële uit-
werking van de visie, maar ook over de (grote) 
hoeveelheid bezoekers en de festivals in het 
park. Deze vragen zullen in deze sessie ook 
aan bod komen.

Integraal Onderwijs HuisvestingsPlan
In oktober 2019 is de gemeenteraad geïnfor-
meerd over de start van het Integraal Onder-
wijs Huisvestingsplan 2021- 2037. Er is een 
inventarisatie gemaakt van de schoolgebou-
wen en een concept visie opgesteld. In deze 
sessie wordt de raad geïnformeerd over de 
stand van zaken en krijgt de Raad van Velsen 

de gelegenheid vragen te stellen en een eerste 
reactie te geven op de concept visie en inven-
tarisatie. De bedoeling is dat de defi nitieve 
versie wordt voorgelegd in een oordeelsvor-
mende sessie in maart.

Participatieraad Velsen
Vanaf april 2018 heeft elke IJmondgemeente 
een Participatieraad. De Participatieraad be-
staat uit betrokken inwoners die de gemeente 
ondersteunt bij het betrekken van cliënten en 
geïnteresseerde inwoners. De opstartperiode 
is lang geweest. Dit heeft in 2018 geleid tot 
vragen vanuit de gemeenteraad. De Participa-
tieraad heeft de wens geuit om beter in beeld 
komen van de gemeenteraad. Dit wil de Raad 
van Velsen ook graag. De leden van de Partici-
patieraad zullen een dialoog met de raad aan-
gaan in een informele setting, om zowel uitleg 
te geven als verwachtingen op te halen. 

Verbinding A8-A9
De verbinding tussen de A8-A9 wordt al lan-
gere tijd besproken. Er is een samenwer-
kingsovereenkomst van diverse overheidsor-
ganisaties, maar deze overeenkomst loopt af. 
Daarom wordt er nu voorgesteld om een nieu-
we samenwerkingsovereenkomst te tekenen. 
Dit betekent ook dat Velsen zich aansluit bij 
de provinciale plannen voor de uitwerking 
van de zogenaamde ‘Gol� aanvariant’.  

“ Waarom is het gat van de papiercontainer  
kleiner geworden?”

Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de 
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 
in het algemeen, mail dan naar afval@velsen.nl. 

Dit is aangepast vanwege de veiligheid en om te zorgen dat er  
alleen papier in past. De vorige containers waren verouderde  
modellen. Afgelopen jaren hebben landelijk de papiercontainers  
smalle ‘brievenbusachtige’ inwerpopeningen gekregen. 

Door de kleinere inwerpopening van de papiercontainers moet u  
dozen wel eerst klein maken voordat u ze in de container kunt doen.  
Het klein maken van dozen heeft nog een voordeel; er past zo meer 
papier/karton in de container. 

Hoe zit dat?

VRAAG
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 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 wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Peperkers 41, plaatsen balkonbeglazing 
(30/01/2020) 102658-2019
Egmondstraat 2, legaliseren gebruik horeca 
voor maximaal 10 jaar (31/01/2020) 92109-
2019  
Dudokplein 10, plaatsen gaskoeler, plaat-
sen reclame (31/01/2020) 101405-
2019  

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12, plaatsen carport voor 4 
ambulances (30/01/2020) 55753-2019

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, verplaatsen 2 propaantanks 
met hekwerk (30/01/2020) 99528-2019

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 28, kappen boom 
(31/01/2020) 10846-2020

Velserbroek
Rijksweg 323, realiseren terras op uit-
bouw (achterzijde) (28/01/2020) 114138-
2019  
Elisabeth Vijlbriefstraat 7, wijzigen voorge-
vel (29/01/2020) 108209-2019  

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 25, overkapping (zijgevel) 
van hoekwoning (29/01/2020) 110224-
2019  

De burgemeester van Velsen heeft het hier-
na volgende besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het onderstaande be-
sluit gedurende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen (zoals 
college van burgemeester en wethouders van 
Velsen 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 voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
30 van Zandvoort, op 28 maart 2020 van 
08:30 tot 14:15 uur, locatie: route door ge-
meente Velsen (28/01/2020)
113432-2019

Besluiten

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken 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 ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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 meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O¡  cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 25 januari tot en met 
31 januari 2020 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
C. van der Doesstraat 20, wijzigen gevelrecla-
me (27/01/2020) 10959-2020
Orionweg 260-446, kappen 12 bomen 
(30/01/2020) 12454-2020 
Dudokplein 1, restaureren gevelplaten 
(30/01/2020) 12891-2020 (Rijksmonument)
Oosterduinplein 22 t/m 33b, plaatsen bal-
kons, aanpassen kozijnen (31/01/2020) 
13405-2020  

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 15, realiseren binnen-
plaats (26/01/2020) 10502-2020

Santpoort-Noord
Velserbroekstraat 4, kappen 3 bomen 
(25/01/2020) 10461-2020
Middenduinerweg 28, kappen boom 
(27/01/2020) 10846-2020 

Velserbroek
Zandaak 84, plaatsen dakkapel (achterzijde) 
(27/01/2020) 11068-2020
Rietkamp 20, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(30/01/2020) 12770-2020
J. Paxtonstraat 40, vergroten zolderverdie-
ping (31/01/2020) 13224-2020  
Meubelmakerstraat 27, splitsen be-
drijfspand in 3 aparte delen, veranderen ge-
vel (31/01/2020) 13369-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
IJmuiderslag 1, aanleggen stroomkabels 
(31/01/2020) 55967-2019  

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Verkoop Mode, op 14, 21 en 28 maart 2020, 
locatie: Lange Nieuwstraat 501A (t/o winkel) 
(27/01/2020) 10990-2020
Verkoop Surinaamse snacks, weke-
lijks op woensdag t/m zondag, loca-
tie: Lange Nieuwstraat (nabij HEMA) 

(31-01-2020) 13175-2020

Santpoort-Noord
Verkoop van visproducten, wekelijks op 
donderdag en zaterdag, locatie: hoek Burge-
meester Weertsplantsoen / Hagelingerweg 
(28/01/2020) 11806-2020

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 25 ja-
nuari tot en met 31 januari 2020 de volgende 
aanvragen voor een evenementenvergunning 
heeft ontvangen op grond van de Algemene 
plaatselijke verordening artikel 2:10. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Koningsspelen 2020, op 17 april 2020 van 
09:30 tot 13:30 uur, locatie: strand IJmuiden 
(29/01/2020) 12303-2020
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Aankondiging
Burgemeester en wethouders willen de ge-
meenteraad voorstellen een nieuw bestem-
mingsplan vast te stellen voor de bedrijven-
terreinen Velsen-Noord. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijd-
se planologische regeling te geven voor het 
plangebied.
Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Het gaat om het mogelijk maken 
van twee laadplateaus waarop de laadarmen 
komen te staan zodat de nieuwe elektrische 
pont over het Noordzeekanaal kan worden 
opgeladen. En ten tweede het opnemen van 
een wijzigingsbevoegdheid om de aanleg van 
de busbaan tussen de Velsertraverse en sta-
tion Beverwijk mogelijk te maken. 

Ligging plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door 
het Noordzeekanaal ten zuiden van het plan-
gebied, een deel van het Noordzeekanaal is 
opgenomen in dit bestemmingsplan. Het ter-
rein van Tata Steel vormt globaal de begren-
zing aan de westkant van het plangebied. De 
woonkern Velsen-Noord vormt tevens de be-
grenzing van het plangebied. De gemeente-

grens vormt in het noordoosten en het oosten 
van het gebied de begrenzing. Onderstaande 
a� eelding laat de begrenzing van het plange-
bied zien.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan bedrijventer-
reinen Velsen-Noord 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJVEN-
TE1-O001) ligt met ingang van vrijdag 7 fe-
bruari 2020 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. 
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan bedrijventer-

reinen Velsen-Noord”. Vergeet daarbij niet 
duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswij-

zen kunt u een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, de heer Bethlehem, tele-
foonnummer 0255-567200. 

Ontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord
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Kennisgemaakt met Beroepsgericht 
Onderwijs op het Kennemer College
Heemskerk - Januari was de maand 
van de kennismakingslesjes op het 
Kennemer College Beroepsgericht 
in Heemskerk. Verschillende basis-
scholen uit de regio kwamen de af-
gelopen weken naar deze vmbo-
school om via praktijk- en theorie-
lessen kennis te maken met het be-
roepsgerichte onderwijs. De groe-
pen 8 werden rondgeleid door het 
gebouw aan de Van Riemsdijklaan 
en stonden stil bij een aantal lesac-
tiviteiten. 

Kijkje in de keuken
De school biedt onderwijs dat direct 
aansluit op beroepsgerichte vakken 
in het mbo. De groep 8-leerlingen 
kregen een rondleiding langs alle 
praktijkpro�elen. Bij Zorg&Welzijn 
kwamen beroepen als kapster en 
verzorgende aan bod. Bij HBR (ho-
reca/bakkerij/recreatie) waren toe-
komstige koks en bakkers aan het 
werk en kregen ze een kijkje in een 
echt restaurant. De afdeling van 
het vakcollege Techniek maakte in-
druk met aandacht voor beroepen 
als timmerman, automonteur, las-
ser en elektricien. Met de pro�e-
len Economie&Ondernemen en 

Dienstverlening&Producten kiezen 
de leerlingen ‘breed’, zo werd ver-
teld. ‘Kies je breed, dan kun je nog 
vele kanten op.’

Boeiende lessen
Tijdens een les biologie voor de on-
derbouw liet docent Henk Pool zien 
wat je kunt met digitale technieken 
in de lessen over het menselijk li-
chaam. Uit een magische kubus ver-
scheen het binnenste van de mens. 

Ook toverde hij 3D dieren uit het 
platte vlak. De leerlingen waren zeer 
geboeid. Verder werden er lessen 
Natuur&Techniek en koken gevolgd, 
allemaal vakken van het eerste jaar.
Enthousiast geworden en met een 
cadeautasje van het Kennemer Col-
lege gingen ze weer naar de basis-
school terug. Misschien kiezen ze 
volgend schooljaar voor beroepsge-
richt onderwijs in Heemskerk! (Foto: 
aangeleverd)

Peuteropvang ‘t Kwakersnest
in basisschool De Rozenbeek
Velserbroek - Peuteropvang ‘t Kwa-
kersnest biedt nu ook peuteropvang 
in het hoofdgebouw van basisschool 
De Rozenbeek aan de Floraronde in 
Velserbroek. 

,, De peutergroep is een prachti-
ge plek waar peuters de wereld zelf 
kunnen ontdekken en nieuwe din-
gen kunnen leren’’, aldus Loes Holt-
slag van Westerop, directrice van ‘t 
Kwakersnest. ,,Tevens de plek voor 
een goede voorbereiding van de ba-
sisschool.’’
Met de basisschool wordt inhoude-
lijk samengewerkt aan de pedago-
gisch en didactische benadering. In 
de peutergroep wordt er gewerkt 
met de voor- en vroegschoolse edu-
catieve (VVE) Startblokken. Dit met 
als doel om elke peuter optimale 
ontwikkelingskansen te bieden. Er 
wordt doelgericht aan de doorgaan-
de ontwikkelingslijn van de peuter 
gewerkt met behulp van thema’s en 

activiteiten. Alle ontwikkelingsge-
bieden komen in de thema’s aan de 
orde. Het lokaal is ingericht met di-
verse hoeken die aansluiten bij het 
thema, er is onder andere een huis-
hoek, taal/boekenhoek, bouwhoek, 
klimhoek. Holtslag van Westerop: 
,,Maar wij maken ook gebruik van fa-
ciliteiten in school zoals de gymzaal 
en er vinden gezamenlijke activitei-
ten plaats. Peuterdans en peutergym 
is daar een goed voorbeeld van. Op 
deze wijze en door het daadwerkelijk 
in school te zijn maken de peuters al 
vroeg kennis met de school wat be-
vorderlijk is voor een goede en op-
timale doorgaande lijn van peuter-
groep naar basisschool en gaan peu-
ters als vanzelf naar groep 1. Inbreng 
van kinderen in een vertrouwde 
school omgeving met heel veel uit-
daging maakt dat ieder kind op zijn 
eigen wijze vertrouwd raakt.’’
’t Kwakersnest gaat deze verleng-
de peuteropvang realiseren in het 

hoofdgebouw van de Rozenbeek 
school aan de Floraronde. Verleng-
de peuteropvang betekent: opvang 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar bin-
nen, aansluitend op de schooltijden. 
Naast verlengde peuteropvang kun-
nen ouders kiezen voor ‘reguliere’ 
peuteropvang. Qua aanbod ziet dit 
er als volgt uit:

Verlengde peuteropvang:
Maandag-dinsdag-donderdag: 8.30 
tot 14.45 uur (6,25 uur per dag)
Woensdag en vrijdag: 8.30 tot 12.00 
uur (3,5 uur per dag)

Reguliere peuteropvang:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 
12.00 uur (3,5 uur per dag)
Ouders zijn bij beide vormen vrij in 
de keuze van aantal en welke dag-
delen. 

Kijk voor meer informatie op www.
kwakersnest.nl.

Inloophuis Kennemerland:
Mooie gesprekken tijdens open dag

Beide locaties kunnen terugkij-
ken op een geslaagde dag. Ma-
non Boom, coördinator van de 
vestiging in Da Vinci, centrum 
van ontmoeting: ,,De aanloop 
was groot en dat leverde mooie 
gesprekken op aan onze keuken-

tafel. Meerdere bezoekers gaven 
aan dat - hoe laagdrempelig we 
ook zijn - het toch een stap was 
om bij ons naar binnen te komen. 
Ik vind het geweldig dat ze heb-
ben kunnen ervaren wat een �j-
ne omgeving wij ze kunnen bie-

den. Het was mogelijk om een 
handmassage te krijgen, mee te 
doen aan een open tai chi-les of 
een stoelmassage te ondergaan. 
Kortom, het was een hele �jne 
dag.” 
Het Inloophuis biedt in een war-
me, huiselijke omgeving psycho-
sociale ondersteuning aan ie-
dereen die met kanker te maken 
heeft (gehad) door het bieden 
van een luisterend oor, deskundi-
ge begeleiding en vele activitei-
ten.(Foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Ieder jaar wordt op 4 februari ter gelegenheid 
van Wereldkankerdag stilgestaan bij de impact van kanker.  In-
loophuis Kennemerland opende dinsdag haar deuren om bezoe-
kers vrijblijvend een kijkje te laten nemen en de sfeer op de beide 
vestigingen in Santpoort-Noord en Haarlem-Schalkwijk te kun-
nen proeven.

Hondje gewond, baasje 
van daders gezocht
Velserbroek - De schrik zit er goed 
in bij de heer Boot en mevrouw 
Van Schagen in Velserbroek. Bob-
bie, de York terrier van mevrouw 
Van Schagen is aangevallen door 
een grote zwarte hond en een her-
der en moet sindsdien behandeld 
worden door een dierenarts en 
krijgt pijnstillers.
Het incident gebeurde ruim veer-

tien dagen geleden op een los-
loopplaats in de nabijheid van het 
Maanbastion, ‘s ochtends rond 
acht uur. Meneer Boot liet Bobbie 
uit, aan de lijn. De twee honden 
die Bobbie aanvielen liepen los. 
Hun baas ging er na het incident 
volgens de heer Boot als een haas 
vandoor. Afgelopen week kwam 
mevrouw Van Schagen de ver-

moedelijke eigenaar weer tegen 
met de twee honden maar toen ze 
hem aansprak ging hij er weer snel 
vandoor. ,,Ik vind het onbegrijpe-
lijk dat die man die honden zon-
der muilkorf los laat lopen als ze 
zich zo gedragen’’, aldus Boot. ,,Dit 
brengt veel onzekerheid en angst 
met zich mee en veel kosten na-
tuurlijk. Ik hoop natuurlijk dat de 
‘dader’ zich meldt maar misschien 
zijn er ook andere mensen in deze 
omgeving die zoiets meegemaakt 
hebben.’’ Het telefoonnummer van 
de heer Boot is bekend op onze re-
dactie. Bel hiervoor 0255-533900. 
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Zoek jij een nieuwe sportieve en gezonde uitdaging? Dan is dit écht iets 
voor jou! Floatfit® is een high intensity training (HIT) op een drijvende 
‘plank’, de aquabase®. Tijdens de oefeningen sta, zit of lig je op de 
aquabase®, maar ook vaak ernaast. De golven die jij en de andere 
deelnemers maken door de oefeningen, maken het nóg lastiger. Als 
je daar niet fit van wordt! Doordat je voortdurend je evenwicht moet 
zoeken, werk je aan je core-stabiliteit en versterk je alle spieren in je lijf.
In 30 minuten verbrand je al snel 360 calorieën.
 
Kijk op www.zwembadvelsen.nl/floatfit voor meer informatie. 

De organisatie van het Sportgala 
van de gemeente Velsen heeft 
weer een groot aantal aanmel-
dingen mogen ontvangen van 
sporters die in 2019 fantastische 
prestaties hebben geleverd.

Aan de jury, bestaande uit Bram 
Diepstraten (wethouder sport), 
Friso Huizinga (Citymarketeer  ge-
meente Velsen), Roberto Branco 
Martins (advocaat/juridisch 
adviseur sportrecht), Susanne 
Moerkerk (journalist/verslaggever 
stadsredactie IJmuider Courant), 
Corina Post (vakleerkracht bewe-
gingsonderwijs), Frank Snoeks 
(sportverslaggever Studio Sport), 
Melvin Schol (topsporter en 
trainer/coach)en Pieter de Waard 
(algemeen directeur SC Telstar) 
de moeilijke taak om uit de vele 
genomineerden de Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent 
en Master te kiezen.

Het Sportgala wordt gehouden op vrijdag 28 februari a.s. in het Thalia Theater in 

IJmuiden. Het gala is vrij toegankelijk. Voor het eerst is dit jaar de presentatie in 
handen van: “De sportstem van Nederland” Jan van der Meulen.

Sportman:  Lars Bottelier (openwater zwemmen/lb zwemmen), Robin van der 
Kolk (fietscross), Olav Molenaar (roeien), Siem Uijtendaal (basketbal).

Sportvrouw:  Tessa Dijksman (wielrennen baan + weg), Nina Kessler (wielrennen 
baan + weg), Romana Schuring (trampolinespringen), Zoë Hekelaar (trampoline-
springen), Ilona Zeilmaker (atletiek).

Sportploeg:  RKVV Velsen (voetbal),  VZOS, 2 teams (handboogschieten).

Sporttalent:  Jarno Braam (karten), Rosalie Breems (atletiek), Isa Colin (voetbal), 
Jens Dekker (voetbal), Jayden Dunkwu (popping),  Anaïs Hollander (karate), Na-
dine Hollander (karate), Daphne Iskes (lb schaatsen), Manon Iskes (lb schaatsen), 
Joy van Keijzerswaard (trampolinespringen), Tristan Kroder (handboogschieten), 
Ceyda Kutlu (karate), Roen Salcedo (trampolinespringen), Connor Smith (tram-
polinespringen), Blanca Uijtendaal (judo), Celine Willemsen (karate), Lieke van 
Vierzen (trampolinespringen).

Sportmaster:  Monique Boerema (schaatsen), Ernie Breuer (handboogschieten), 
Brian Burggraaf (wielrennen), Maarten Duijn (karate), Pascal Geursen (atletiek), 
Edwin Hiense (Jiu Jitsu), René van Houwelingen (atletiek), Erik Koning (sloep-
roeien), Judith Porsch (handboogschieten), Maarten Porsch (handboogschieten), 
Richard Schenk (handboogschieten), Ruud Vos (handboogschieten).

Kijk voor meer informatie van het Sportgala op www.sportgalavelsen.nl

Vanaf april kan er weer 
getennist worden 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. 

Voor € 14,50 per uur per baan kunt u al met z’n tweeën of vieren tennissen. 
De kosten voor een geheel seizoen bedragen € 210,00 per uur of € 105,00 als u 
voor 09.00 uur een baan huurt.
 
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: 
sportloket@velsen.nl

Tennisbaan Velserbeek

FloatFit® HIT op het water!

Genomineerden Sportgala Velsen

Evenementenkalender

12 februari Zaalhockeytoernooi  VO
 Het Polderhuis Velserbroek

10 t/m Zwem5Kamp
14 februari www.zwembadvelsen.nl

15 t/m Flamingo-hindernisbaan 
23 februari  www.zwembadvelsen.nl

18 februari Peutersportinstuif
 www.sportpasvelsen.nl

20 februari Sportnite Velserbroek
 www.sportpasvelsen.nl

23 februari Scholenbasketbaltoernooi
 Sporthal IJmuiden-Oost

6 maart Drijf Inn
 www.zwembadvelsen.nl

Er komt een lokaal Sportakkoord aan voor Velsen. Het doel van het Sportakkoord is 
om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. 

Er gebeuren al heel veel goede dingen in Velsen op het gebied van sport & 
bewegen. Met veel energie worden eeuwenoude sporten of juist nieuwe 
initiatieven aangeboden. Met het lokale Sportakkoord kan dat nog meer 
worden aangevuld en versterkt. Sport betekent namelijk veel meer dan alleen 
een gezellige en ontspannen vrijetijdsbesteding. Sport draagt bij aan de 
gezondheid, ontmoeting, levendigheid en is daarmee een belangrijk middel 
om inwoners in de gemeente met elkaar te verbinden. 

Sport verder brengen                                                                                                                                          
De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt van sport om hierin 
mee te bewegen. Samen met vrijwilligers, sportaanbieders, gemeente Velsen, 
onderwijs, welzijn, zorg, en ondernemers bespreken we wat we met sport 
willen bereiken in Velsen. Ook initiatieven van inwoners, buurtsportcoaches, 
maatschappelijke organisaties, individuele sporter, fysiotherapeuten spelen 
hierbij een belangrijke rol.

Een inspiratiesessie om mee te denken
Sportformateurs Rianne Schenk en Emma Poelman begeleiden het tot stand 
komen van het lokale Sportakkoord. Zij gaat de komende tijd in gesprek met 
belanghebbenden en op zoek naar ideeën over sport en bewegen. Om een 
effectief en gedragen sportakkoord te formeren is samenwerking nodig met 

iedereen die ideeën heeft over 
wat er goed gaat en beter kan 
in Velsen. Daarvoor wordt op 
maandagavond 9 maart een 
interactieve inspiratiesessie 
georganiseerd. Deze vindt 
plaats in de kantine van Sporthal 
Zeewijk, Planetenweg 301a 
in IJmuiden. Inloop is vanaf 
18.00 en de gemeente zorgt 
voor een hapje en een drankje. 
Aanmelden kan via de mail:
sportakkoordvelsen@gmail.com. 
Iedereen is welkom om mee te 
praten!

Akkoord van en voor de 
inwoners
Als het Sportakkoord eind mei 
klaar is, gaan we de plannen die daarin staan uitvoeren. Daarmee verleiden we 
nog meer mensen om met veel plezier (vaker) te sporten en te bewegen. 

Kijk voor meer informatie over het landelijke Sportakkoord op 
www.allesoversport.nl/sportakkoord

Denk mee over Sportakkoord Velsen

Bewegen en sporten 
draagt niet alleen 
bij aan een goede 
gezondheid, maar is 
ook leuk om te doen! 
Speciaal voor alle 
inwoners van de Ge-
meente Velsen wordt 
jaarlijks de Sportgids 
uitgebracht met een 
selectie van de vele 
mogelijkheden. Uiter-
aard is de informatie 
ook beschikbaar op www.sportpasvelsen.nl, zodat 
u of een ieder niets in de weg staat om in beweging 
te komen.

Benieuwd naar de Sportgids 2020 voor volwas-
senen? Haal vanaf 7 februari een exemplaar op één 
van de onderstaande locaties:

Bent u niet in staat om de Sportgids op te halen op 
één van bovenstaande adressen, dan kunt u bellen 
of mailen naar Sportloket Velsen (0255-567666 of 
sportloket@velsen.nl). De gids wordt dan per post 
aan u verzonden.

Sportgids volwassenen 
waar verkrijgbaar?

Driehuis
Pieter Vermeulen 
Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D, 
1985 EL Driehuis

IJmuiden
Publiekshal van het 
Gemeentehuis, 
Dudokplein 1, 
1971 EN IJmuiden

Zwembad De 
Heerenduinen, 
Heerenduinweg 6, 
1971 JE IJmuiden

Bibliotheek, 
Dudokplein 16, 
1971 EP Ijmuiden

Santpoort-Noord
Dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17, 
2071 BP Santpoort-
Noord

Velsen-Noord
De Stek, Heirweg 2A, 
1951 CD Velsen-Noord

Velsen-Zuid
Telstar Stadion, Minister 
van Houtenlaan 123, 
1981 EK Velsen-Zuid

Velserbroek
Polderhuis, Vestingplein 
58, 1991 RK Velserbroek

Bibliotheek, 
Maan Bastion 476, 
1991 RH Velserbroek

De korfbalvelden voor korfbalvereniging DKV naast 
sporthal Zeewijk zijn klaar en worden deze week 
opgeleverd.

Zaterdag 11 april 2020 starten de buitencompetities 
en zullen de velden officieel in gebruik worden 
genomen. De activiteitencommissie van DKV is druk 
bezig met de voorbereidingen voor een feestelijke 
opening.

DKV start het seizoen op nieuw veld
Donderdag 20 februari is het weer zo 
ver! Na het succes van vorig jaar organi-
seren we ook dit jaar Sportnite. 

Sportnite is gebaseerd op het populaire 
computerspel Fortnite. Verschil is dat er 
nu in het ‘echt’ gespeeld wordt. Deel-
nemers gaan in de sporthal op zoek 
naar wapens, munitie en bonussen. Het 
doel van het spel is zo lang mogelijk te 
overleven. Het spel wordt steeds span-
nender omdat de zaal steeds kleiner 
wordt gemaakt. Dit betekend dat de 
kinderen steeds minder ruimte hebben 
om te schuilen en hebben daardoor 
meer kans om een ‘tegenspeler’ tegen 
te komen.
Sportnite wordt gehouden in sporthal 
Polderhuis. Inschrijven kan via 
www.sportpasvelsen.nl

Schrijf je in voor de Sportnite
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

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.
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk  maken wij  u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of  tekstmateriaal niet beschik-
baar 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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

COLOFON

Onze vissershaven kent een aan-
tal vaste weekendgasten: viskot-
ters die andere vissersplaatsen 
als thuishaven hebben. Tegen het 
weekend zoeken deze kotters de 
IJmuider haven op. In de vroe-
ge maandagmorgen varen ze 
weer zeewaarts. Op de zaterdag 
en zondag liggen deze kleurrijke 
schepen bij de vishallen langs de 
Halkade. De op de boegen aan-
wezige lettercodes als GO, ARM, 
KW en UK verraden hun o�ciële 
thuishavens.

Sinds 1882 moeten alle vissers-
schepen die op de Noordzee vis-
sen geregistreerd staan in de ge-
meente van hun thuishaven. Ook 
moeten ze voorzien zijn van een 
duidelijk zichtbaar ‘consentnum-
mer’ of ‘visserijteken’, een soort 
kenteken voor vissersschepen. 
Dit kenteken is nodig om de wet-
ten rond de visrechten te kunnen 
handhaven. Het bestaat uit maxi-
maal drie letters, die de thuis-
haven aangeven, gevolgd door 
maximaal drie cijfers. Zo’n kente-
ken is uniek voor een vissersschip. 

Als een schip is vergaan, gesloopt 
of een ander nummer heeft ge-
kregen, kan het nummer op-
nieuw uitgegeven worden. De in 
IJmuiden (gemeente Velsen) ge-
registreerde vissersschepen had-
den voorheen lettercode YM en 
tegenwoordig IJM.
De kotters op de foto komen uit 
Goedereede (GO), Arnemuiden 
(ARM), Katwijk (KW) en Urk (UK). 
Hun bemanningsleden hebben – 
als we de lettercodes mogen ge-
loven – na het aanmeren voor het 
weekend nog een lange reis naar 
huis voor de boeg, om het week-
end echt thuis bij hun familie en 
vrienden door te brengen. In de 
nacht van zondag op maandag, 
na middernacht – als de dag des 
Heren is verstreken – vertrekken 
ze weer richting IJmuiden om uit 
te varen voor een nieuwe werk-
week op zee.

In het weekend kunnen IJmui-
denaren langs de achtergelaten 
schepen paraderen bij het ‘kant-
je pikken’ of ‘kantje pakken’. Tij-
dens een van m’n wandelingen 

langs de kant viel het mij op dat 
de voormalige gemeentelijke vis-
serijschool – het tegenwoordige 
Zee- en Havenmuseum – aan de 
Havenkade nagenoeg in het ver-
lengde van de kade ligt. Toen be-
kroop mij al het idee om ‘s vanuit 
het museum te kijken of ik al die 
schepen fraai opgelijnd op een 
foto kon krijgen.

Vorige week zondag kreeg ik die 
gelegenheid. Voor een fotoklus-
je was ik in het museum (die Ty-
pisch IJmuiden komt nog…). Na 
a�oop beklom ik de radartoren. 
Dat is overigens een aanrader, net 
als het hele museum overigens! 
Vanuit de toren heb je een prach-
tig uitzicht over IJmuiden en het 
havengebied, zowel op het ra-
darbeeld als “visueel”. En dus ook 
over de afgemeerde schepen aan 
de Halkade. Ik heb direct de kans 
gegrepen om de gewenste foto 
van de opgelijnde kotters te ma-
ken. En het allermooiste is: ze lig-
gen echt op een rij. De kleinste, 
UK-1 “Albert”, ligt vanaf het muse-
um gezien vooraan, aan het bre-
de stuk van de kade. De andere, 
bredere kotters liggen verderop, 
aan de iets smallere kade. Maar 
het e�ect is dat alle kotters vanuit 
de radartoren gezien echt in één 
lijn liggen. En dat leverde dit leu-
ke, typisch IJmuidense plaatje op!

Wekelijks legt Erik Baalbergen 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. In deze a�evering aandacht voor de weekendgasten in 
onze vissershaven.

Q-Music The Party 
in het Thalia Theater
IJmuiden - Zaterdag 7 maart 
staat een spetterende avond op 
het programma in het Thalia The-
ater in IJmuiden. 
Qmusic the Party – 4uur FOUT! is 
precies wat de titel al zegt, 4 uur 
lang hits uit het Foute Uur van 
Qmusic die er voor zorgen dat 
het één grote “OJAAAAAA” avond 
wordt! Feesten, dansen en zingen 
op de muziek die zo fout is dat het 
weer goed is en daarnaast weten 
de DJ’s van Qmusic vaak net de 
klappers te vinden die je eigenlijk 
alweer vergeten was maar waar-

van je blij wordt ze weer te horen! 
Begin maar vast met je warming-
up want 4 uur lang los gaan is niet 
niks, het lijkt wel topsport!

Het thema van dit bruisende 
feest is “Goud & Fout”! Dus trek 
je meest gekke, foute, blinkende 
maar vooral opvallende kleding 
aan voor dit superfeest. En... ver-
geet vooral je dansschoenen niet!
Zaal open 20.00 uur, tickets € 15,-, 
kaarten via www.thaliatheater.nl.
Het adres van Thalia Theater: 
Breesaapstraat 52 in IJmuiden.

2Generations 14 maart in Patronaat
Haarlem - Op 14 maart 2020 keert 
2Generations terug in Patronaat 
Haarlem! Wederom zal de gehele 
locatie ter beschikking staan van 
het feest. Drie zalen met live acts, 
bands & DJ’s. Zo hosten DJ’s Mar-
cello en Roberto DaVinci hun ei-
gen zaal met het geroemde con-
cept Cocktail Disco. Twee door-
gewinterde DJ’s die de zaal in 
stijl omtoveren tot een ‘feelgood’ 
paleis, waar niet alleen heerlijke 
cocktails worden geschonken en 
verse oesters worden geserveerd, 
maar waar je je muzikaal waant 
in de tijden van de RoXY Amster-
dam, Club IT en De Waakzaam-
heid. Juist die muziek en die vibe 

zetten ze neer voor een ieder die 
van disco, soul, house, en dance 
houdt. Ruim 5 uur lang nemen de-
ze muzikale ‘Gentlemen’ je mee in 
alle muziekstijlen in een ambiance 
waar je alleen maar wilt blijven ge-
nieten tot het einde.

Natuurlijk zal 2Generations resi-
dent DJ Barry Brand niet ontbre-
ken. De hoofdact is de band de 
Coronas: een feest band pur sang. 
Ze spelen nagenoeg alles, maar 
dan met het publiek als belang-
rijkste instrument. Het publiek 
bepaalt namelijk wat er gespeeld 
wordt tijdens hun super-interac-
tieve show. 

Tickets lopen via 2Generations.nl 
en bij de bekende regionale voor-
verkoopadressen.

2Generations zaterdag 4 juli bij 
Brouwerskolkje
De eerste dag van de zomervakan-
tie kan worden ingevuld met een 
unieke zomerse editie van 2Ge-
nerations. Op zaterdag 4 juli vindt 
2Generations plaats bij Brouwers-
kolkje te Overveen. De verkoop 
van de tickets voor dit evenement 
gaan van start op de dag van 2Ge-
nerations Patronaat, vrijdag 20 
maart 2020 om 20.00 uur. Tickets 
zijn in zeer beperkte oplage ver-
krijgbaar. (Foto: aangeleverd)

Aangenaam!

Aangenaam!

AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De mees-
te Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun na-
men komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van 
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om 
uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiter-
lijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is 
gratis. Deze week helaas geen nieuwkomers, volgende week?

Ichthus Lyceum 
weet welk onderwijs 
er in 2020 nodig is
Driehuis - De uitdagingen van 
de 21ste eeuw vragen om on-
derwijs dat opleidt tot meer dan 
een diploma. Het gaat tegen-
woordig om vaardigheden zo-
als kritisch denken, samenwer-
ken en digitale geletterdheid. 
De ontwikkeling van deze vaar-
digheden gebeurt op het Ich-
thus Lyceum onder andere op 
het Technasium, dat dit jaar zijn 
tiende verjaardag viert. Op het 
Technasium maken leerlingen 
opdrachten van echte opdracht-
gevers, die ook bij de beoor-
deling betrokken zijn. Zo heb-
ben leerlingen samen met de 
Europese ruimtevaartorgani-
satie ESA gewerkt aan een pro-
ject voor woningen op de maan, 
zijn er drijvende windmolenpar-
ken bedacht en nieuwe dieren-
verblijven voor Artis ontwor-
pen. Leerlingen doen daarmee 
niet alleen kennis op, maar óók 
leren zij hoe ze in teamverband 
problemen kunnen oplossen en 
een goed resultaat te behalen.
Niet alleen op het Technasium, 
maar binnen het hele onderwijs 
op het Ichthus Lyceum wordt in-

gespeeld op wat leerlingen te-
genwoordig nodig hebben. Zo 
heeft de traditionele lessenta-
bel sinds het afgelopen school-
jaar plaatsgemaakt voor een 
modern 80-minuten model met 
keuzewerktijd, waardoor leerlin-
gen die extra uitleg of uitdaging 
nodig hebben ‘school op maat’ 
kunnen krijgen. Docenten en 
mentoren staan gedurende dat 
leerproces aan de zijde van de 
leerlingen en leren hen zelfstan-
dig goede keuzes te maken en 
zelfvertrouwen te ontwikkelen. 
Het belangrijkste speerpunt van 
het Ichthus blijft echter dat ie-
dereen zich vanaf dag één thuis 
voelt op onze school. Om dat 
gevoel elke dag te verwezenlij-
ken staat er een team van zeer 
bekwame en gepassioneer-
de professionals klaar: voor het 
onderwijs, voor hun vak, maar 
vooral voor de leerlingen.
Kennismaken met het Ichthus 
Lyceum? Dat kan op de Open 
Dag aanstaande zaterdag 8 fe-
bruari. Zie www.ichthuslyceum.
nl voor meer informatie. (Foto: 
aangeleverd)

Lezing in De Kapel
Regio - Op zondagochtend 9 fe-
bruari houdt Erwin Bomas in De 
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal een lezing. Het thema 
is Plato en zijn betekenis voor on-
ze tijd. 
Bomas: ,,Plato is nog altijd een 
van de beroemdste en meest ge-
lezen �losofen. Hij ging de grote 
levensvragen niet uit de weg. Wat 
is waar? Wat is het goede? Wat 
is rechtvaardigheid? In deze tijd 
worstelen we nog altijd met deze 
vragen. Plato’s antwoorden zijn 

echter voor een deel verborgen. 
Zijn Dialogen staan vol metafo-
ren, mythen en mystiek. Bewust, 
omdat Plato, als ingewijde in de 
Mysteriën van het oude Grieken-
land, gebonden was aan geheim-
houding. 
Vanaf 1875 is er echter veel meer 
van deze kennis publiekelijk ge-
maakt. Daarmee kunnen we de 
boodschap van Plato opnieuw 
bekijken en wordt de betekenis 
ervan, voor onze tijd, helder.’’ Aan-
vang: 10.30 uur.
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Domenica Strijktrio en pianorecital 
Maria Ivanovich in ‘t Mosterdzaadje

Fikse klappen bij ruzie voor 
café aan de Zeeweg in IJmuiden
IJmuiden - Een ruzie is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 
rond kwart over een �ink uit de 
hand gelopen in IJmuiden. Voor 
een café aan de Zeeweg was er 
een ruzie ontstaan tussen twee 
personen. Op een gegeven mo-
ment gingen andere café-bezoe-
kers zich ermee bemoeien en ont-
stond er een handgemeen.
Een persoon werd hierbij hard ge-
raakt en begon te bloeden. Meer-
dere politie-eenheden en een 
ambulance kwamen ter plaat-
se om hulp te bieden. Het bloe-
dende slachto�er is opgevangen 
door ambulancepersoneel.
In eerste instantie kwam bij de 
politie de melding binnen dat er 
zou zijn gestoken, dit was geluk-
kig niet het geval. (Foto: Michel 
van Bergen)

Santpoort - Het Dominica strijk-
trio brengt op vrijdag 7 februari 
om 20.00 uur een indrukwekkend 
programma in ‘t Mosterdzaadje. 
Tony Rous-viool, Suzan Rous-alt-
viool en Martin Bingeroth – cel-
lo, drie musici met een grote staat 
van verdienste, voeren werk uit 
van Gideon Klein (Terezin 1944), 
Leo Weiner ( Trio opus 6) en Beet-
hoven (Strijktrio in c opus 9)
Gideon Klein componeerde, 25 
jaar oud, dit trio in 1944 op de 
drempel van de dood in con-
centratiekamp Terezin waar veel 
Joodse en progressieve kunste-
naars verbleven. Met het laat-
ste transport werd hij afgevoerd 
naar Auschwitz. De muziek van 

de Hongaarse componist Leo 
Weiner wordt in Nederland niet 
veel gehoord. Zijn Trio opus 6 is 
een groots werk! Weiner was pe-
dagoog, componist en pianist uit 
het begin van de twintigste eeuw. 
Tot slot ontbreekt Beethoven in 
zijn gedenkjaar niet. Van hem het 
prachtige strijktrio opus 9.  

Betoverd door schoonheid van 
muziek
Op zondag 9 februari om 15.00 
uur is de pianiste Maria Ivano-
vich te gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Zij woont en werkt in Barcelona, 
maar nadat ze vorig jaar in Sant-
poort concert gaf, wilde ze graag 
nog een keer die reis maken. Haar 

programma staat in het teken van 
de intimiteit en kleinschaligheid 
van ‘t Mosterdzaadje. Daar waar 
musicus en publiek, de muziek 
en het gehoor elkaar zo direct 
ontmoeten. In haar succesvolle 
loopbaan wordt het deze pianiste 
steeds duidelijker dat kunst enkel 
ontstaat in de ontmoeting met de 
ander. Ze laat in haar programma  
“Betoverd in Tijd”  componisten 
horen die in hun muziek de lief-
de voor schoonheid en mensen 
verklanken. Uitgevoerd worden: 
Schubert, Brahms, Rachmaninov, 
Sabatés en Guix. Maria Ivanovich 
(Servië), werd in 2008 verkozen 
tot beste student van de univer-
siteit. Zij viel meer dan 40 keer in 
de prijzen en voltooide haar stu-
die in Barcelona.  
‘t Mosterdzaadje. Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage inde onkosten wenselijk.
Www.mosterdzaadje.nl. (Foto’s: 
aangeleverd)

Spannende ontknoping Hofstede biljarttoernooi

Velsen - Biljartclub De Hofstede 
telt veertig leden en speelt we-
kelijks op twee volle dagen de 
biljartpartijen op de tafels van 
het wijkcentrum aan de Alet-
ta Jacobsstraat. Het grote biljart-
toernooi, dat jaarlijks in janua-
ri wordt georganiseerd, is eigen-
lijk een evenement om het nieu-
we jaar mee in te luiden. ,,Het so-
ciale aspect is hierbij het belang-
rijkste’’, vertelt penningmeester 
John Warmerdam. Hij zit tijdens 
de �nalewedstrijd achter de ju-
rytafel, samen met secretaris Stef 
Jansen en wedstrijdleider Henk 
de Bouvrė, die tevens bestuurslid 
van de biljartclub is. ,,Het speelni-
veau ligt hier niet zo hoog’’, weet 
Warmerdam. ,,Een goede libres-
peler maakt wel vijfhonderd ca-
ramboles per beurt. Hier ma-
ken ze er soms maar eentje. Maar 
dat maakt niet uit. Dit toernooi 
is vooral een grote reünie.’’ Acht 
teams van verschillende biljart-
clubs uit de regio hebben zich 
voor deelname ingeschreven. Het 
zijn twee teams van de organise-
rende club en verder teams van 
de Dukdalf, Velserbroek, het Ter-
ras, Heerenduinen, de Watertoren 

en het Visserhuis. ,,Vroeger wa-
ren er nog twee andere jaarlijk-
se toernooien. In het Terras werd 
in het voorjaar een toernooi ge-
organiseerd en in het Visserhuis 
in september. Nu zijn we nog de 
enige.’’

Alle pogingen van biljartclubs ten 
spijt, het biljarten blijft nog altijd 
een bezigheid voor mensen op 
leeftijd. ,,De gemiddelde leeftijd 
is hier 70-plus. Het spel is niet �it-
send genoeg voor jonge mensen. 
Zij kiezen liever voor een andere 
spelvorm, zoals pool of snooker’’, 
meent John Warmerdam. Henk 
de Bouvré vult aan: ,,En je wilt als 
vader ook niet dat je zoon van 
zestien in de kroeg komt. Dus het 
wordt ook niet aangemoedigd 
om te gaan biljarten. Biljartscho-
len zijn er nauwelijks nog, dus als 
wilt spelen, kom je meestal in een 
kroeg terecht.’’ De hoge gemiddel-
de leeftijd leidt er helaas wel toe 
dat de organisatoren regelmatig 
een overlijdensbericht van een 
voormalig deelnemer ontvan-
gen. Dit jaar deed zich zelfs een 
zeer bizar en schokkend sterfge-
val voor. Een speler, die op zater-

dag 4 januari nog met zijn team 
in actie kwam, is op maandag 6 
januari totaal onverwacht over-
leden. ,,We hebben een minuut 
stilte in acht genomen. En later in 
de maand nog een keer, toen we 
het bericht kregen dat een voor-
malig deelnemer was overleden. 
Die man heeft jarenlang meege-
daan.’’ Het voltallige deelnemers-
veld bestaat dit jaar uit mannen. 
Dames melden zich maar zelden 
aan: ,,We hebben zelf één vrou-
welijke speler gehad in de Hof-
stede, maar zij is verhuisd. Er wa-
ren voorheen ook twee vrouwelij-
ke spelers bij bezoekende clubs, 
maar die clubs hebben zich dit 
jaar niet ingeschreven.’’

Terwijl de �nalewedstrijd de cli-
max nadert, wordt het zaterdag-
middag steeds drukker in de zaal. 
Vlakbij de twee biljarttafels zijn 
stoelen neergezet, waar de spe-
lers van ander teams de verrich-
tingen van de �nalisten nauwge-
zet volgen. Af en toe klinkt een 
applausje of een kreet van me-
deleven. De enige jongere be-
zoekers blijken de zoon en klein-
dochter van een deelnemer te 
zijn. Achterin de zaal hebben de 
vrouwelijke bezoekers zich ver-
zameld. Met de voortgang van 
de wedstrijd houden ze zich niet 
bezig, ze zijn vooral gekomen om 
gezellig met elkaar te kletsen en 

later in de middag te genieten 
van het optreden dat IJmuide-
naar Cock Zwanenburg zal ver-
zorgen. De zanger stond overi-
gens eerder op de dag nog zelf 
met een keu in de hand, want hij 
biljart zelf in het team van de Wa-
tertoren. ,,Ik klaverjas liever’’, zegt 
de 90-jarige Nel Schol. Ze is on-
langs verhuisd naar de Hofstede 
en grijpt deze kans aan om zich 
gezellig onder de andere bewo-
ners te begeven. Voorheen speel-
de ze haar favoriete kaartspel met 
vaste partners, maar: ,,Die zijn al-
lemaal de pijp uit. Nu klaverjas ik 
op mijn tablet. Dat doe ik graag, 
want dan gaat de tijd sneller als je 
ergens op moet wachten.’’ Naast 

haar zit Anneke de Bouvré, de 
echtgenote van wedstrijdleider 
Henk. Hoewel haar man al vele ja-
ren actief met de biljartsport be-
zig is, heeft ze zelf nooit overwo-
gen mee te gaan doen. ,,Ik ga niet 
met die mannen mee hoor. Als hij 
‘s avonds weg gaat, dan doe ik de 
deur op slot en zet ik de televisie 
aan.’’ (Tekst en foto winnaars: Bos 
Media Services, foto onder: aan-
geleverd)

De eindstand: 1. Dukdalf, 2. Vis-
serhuis, 3. Hofstede A, 4. Water-
toren, 5. Heerenduinen, 6. Velser-
broek, 7. Hofstede B, 8. ’t Terras.

Henk de Bouvrė was met 250 pun-
ten de beste speler van het toernooi

Lezing Duitse pantserwerken 
voor Nederlandse kustforten

Lentebodes nu al in bloei in Velsen
Velsen - Eind januari en in de bermen op de Dreefbrug bloeien narcissen volop. Tussen alle winterse bui-
en en stormachtige wind door tonen zij dapper hun gele kopjes. In diverse voortuinen in Velsen zijn ook 
al bloeiende camelia en campanula waar te nemen. Een ander woord voor campanula is ‘klokje’. Wel, die 
luidt dus nu al dat de lente eraan komt! (Arita Immerzeel)

Velsen - Maandag 10 februa-
ri (aanvang 20.00 uur) geeft His-
torische Kring Velsen een lezing 
voor leden en belangstellenden 
onder de titel: Duitse pantserwer-
ken voor Nederlandse kustforten. 
De lezing wordt verzorgd door 
Henk Tol. 
De voorgeschiedenis en aan-
schaf van Duitse pantserwerken 
voor de kustforten in Nederland 
tussen 1880 en 1894 wordt door 

Henk Tol uit de doeken gedaan. 
Hierbij wordt ook ingegaan op 
parallel lopende zaken die hierop 
van invloed zijn geweest.   
In 2013 verscheen het door Henk 
Tol geschreven boek: 125 jaar 
Fort IJmuiden en Hermann Gru-
son’s pantserwerken. Hierin be-
schrijft hij o.a. de aanschaf van 
de pantserkoepels voor het Fort 
op de Harssens (Den Helder), het 
Fort bij IJmuiden en het Fort aan 

den Hoek van Holland. In zijn le-
zing beschrijft Henk Tol het keu-
ze proces om voor genoemde for-
ten Duitse pantserwerken aan te 
scha�en. Deze avond is tevens 
de traditionele boekenmarkt  van 
Historische Kring Velsen.
De lezing vindt plaats in De Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek. Voor leden is de toe-
gang gratis, belangstellenden be-
talen 2,50 euro.

Velsen - De twintigste editie van het jaarlijkse biljarttoernooi in 
wijkcentrum  De Hofstede is voorbij. Afgelopen zaterdagmiddag 
speelden de teams van de Dukdalf en het Visserhuis  de �nale-
wedstrijd, de biljarters van de Dukdalf mochten de wisseltrofee 
dit jaar in ontvangst nemen. Een zeer nipte overwinning, want de 
�nale eindigde met 77-76 als eindstand. Eerder op de dag was de 
strijd tussen Hofstede A en Heerenduinen om de derde en vierde 
plaats al beslecht in het voordeel van de thuisploeg.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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 !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Plaatjesdraaierij in 
Dorpshuis Het Terras
Santpoort - Het ZondagMiddag-
Podium brengt zondag 9 februa-
ri een heerlijke middag met Plaat-
jesdraaierij in Dorpshuis Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-
Noord. Samen dansen, zingen en 

genieten van de muziek en beel-
den uit vervlogen tijden. 
Het optreden begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zal 
open. Kaarten à 5,00 euro zijn ver-
krijgbaar aan de zaal.

Rummikubdrive in De 
Hofstede in Velserbroek
Velserbroek - In samenwerking 
met wijkcentrum De Hofstede in 
Velserbroek organiseert Senio-
ren Vereniging Velsen een Rum-
mikubdrive op dinsdag 25 febru-
ari van 13.30 tot 16.30 uur. Er is 
ook een Rummikub XXL beschik-
baar voor slechtzienden. Ze ge-
ven een derde, tweede en eerste 
prijs weg voor degene die het 
minst aantal punten heeft be-
haald. 

Voor deelname  kunnen belang-
stellenden zich vóór 20 februari 
aanmelden bij Minke Uytendaal 
op donderdagmiddag in Wijk-
centrum De Hofstede of op vrij-
dagmiddag in Het Terras. Verder 
telefonisch 06-40841152 of via 
www.svvelsen.nl.
Entree voor leden € 3,00 en niet-
leden € 4,00. Consumpties zijn 
voor eigen rekening. Voor borrel-
hapjes wordt gezorgd.

Wij zijn boos op de personen, die hun hond uitlaten in het park-
je Notenboomplein in IJmuiden en de hondenpoep niet oprui-
men. Nadat de nieuwbouw klaar was heeft de ontwikkelaar Syn-
chroon het verwaarloosde park aan de Zeeweg hoek Velserduin-
weg prachtig opgeknapt. Er is een mooi parkje gekomen waarbij 
het idee was, dat de kinderen daar creatief kunnen spelen. Ook 
staan er een aantal bankjes om te genieten van het parkje.
De hekken waren nauwelijks weg en de honden met hun baas-
jes waren aanwezig. En helaas vergeten deze baasjes om de poep 
van hun hond op te ruimen, wat wel verplicht is. Als ze worden 
aangesproken is er vaak een agressieve reactie (‘waar bemoei je 
je mee’).
Kinderen kunnen niet meer in het parkje spelen. Ze komen met 
poep aan hun schoenen en bruine kleren thuis! Dus verboden te 
spelen zeggen de teleurgestelde ouders. 
Ook vrezen de bewoners in de zomer een vieze stanklucht.
Bewoners zijn in actie gekomen en vragen bij de gemeente om 
een hondenverbod voor het mooie parkje zodat de kinderen 
weer heerlijk buiten kunnen spelen!! 
Er zijn genoeg hondenuitlaatplekken in de buurt en de honden 
kunnen heerlijk rennen in de Heerenduinen dat vlakbij ligt.
Laat dit mooie parkje niet verloederen! 

Bewoners van de Binnenhaven (foto: aangeleverd)

LEZERSPOST

Weg met die hondenpoep!

,,Met humor kom je overal doorheen’’
Echtpaar Tromp-de Ruijter 65 jaar getrouwd

Regio - Voor veel inwoners van 
de gemeente Velsen zijn Jan 
Tromp (89) en zijn vrouw Han 
Tromp-de Ruijter (87) beken-
de gezichten. Jarenlang runden 
ze samen het bedrijf Tromp Ver-
huur, dat tegenwoordig door hun 
zoon Karel wordt geleid. Het be-
drijf werd echter ooit gestart on-
der de naam De Ruijter, want 
het was de broer van mevrouw 
Tromp-de Ruijter die destijds was 
gestart met de verhuur van meu-
bels. ,,Hij had er geen tijd meer 
voor en vroeg ons of wij het wil-
den overnemen’’, vertelt ze. Jan 
Tromp werkte op dat moment 
nog in de bouw, het verhuurbe-
drijf runde hij vooral in de avond-

uren. Hij herinnert zich: ,,Mijn eer-
ste klant huurde tien stoelen voor 
35 cent per stuk. Dat leverde 3,50 
euro op, de eerste winst.’’ Het be-
drijf groeide in de loop der ja-
ren gestaag, maar niet qua per-
soneel. Het echtpaar heeft er be-
wust voor gekozen om alles zelf 
te blijven doen. De taakverdeling 
was simpel, zij stond de klanten 
te woord en hij zorgde voor de le-
vering van de bestelde goederen. 
In de beginperiode werd voor het 
transport nog gebruik gemaakt 
van een bak� ets. Jan Tromp: ,,Ik 
kwam op een dag thuis en Han 
had een bestelling van een nieu-
we klant aangenomen. Honderd 
tafels, honderd stoelen, honderd 

kop en schotels, enzovoort. Zo-
veel spullen hadden we hele-
maal niet. Een bedrijf uit Amster-
dam heeft me toen uit de brand 
geholpen. Alles werd op de bak-
� ets geladen en wat gebeurt er? 
Na een paar honderd meter krijg 
ik een lekke band. In de sneeuw!’’

Hoewel het runnen van een ei-
gen bedrijf heel wat tijd heeft 
opgeslokt, bleef er nog voldoen-
de tijd over voor ontspanning. 
Mooie herinneringen aan de ge-
maakte reizen worden gekoes-
terd, vooral het wandelen in de 
bergen was favoriet. Sowieso zijn 
beide echtelieden zeer sportief. 
Zo stond Jan Tromp aan de start 

van menig schaatswedstrijd in 
IJmuiden en nam hij deel aan ma-
rathons in onder meer Egmond, 
Amsterdam en zelfs Parijs. Me-
vrouw Tromp-de Ruijter staat, on-
danks haar hoge leeftijd, nog al-
tijd regelmatig op de tennisbaan. 
Hun vele sportieve activiteiten 
bracht ze ook een rijk sociaal le-
ven met een grote vriendenkring. 
Jarenlang woonde het echtpaar 
Tromp in de Trompstraat te IJmui-
den en dat leverde wel eens hi-
larische momenten op. ,,We gin-
gen op vakantie naar een boer-
derij in Oostenrijk en moesten 
daarvoor ons adres opgeven. Die 
boer dacht toen dat wij een eigen 
landgoed hadden. Alles werd ex-
tra opgepoetst voor onze komst.’’ 
Dat de twee elkaar ooit hebben 
ontmoet, hebben ze vooral te 
danken aan hun familie. De eerste 
ontmoeting van het tweetal vond 
namelijk destijds plaats in huise-
lijke kring. ,,Zijn zus had verke-
ring met mijn broer’’, vertelt me-
vrouw Tromp-de Ruijter. ,,Ik zag 
hem zitten op de bank en dacht 
meteen ‘wat een leuke jongen’ en 
hij dacht hetzelfde.’’ Na zeven jaar 
verkering volgde de gang naar 
de ambtenaar van de burgerlijke 
stand. ,,Je had een trouwakte no-
dig voor de vergunning om een 
woning te krijgen, daarom zijn we 
toen getrouwd. Het kerkelijk hu-
welijk kwam pas twee jaar later.’’

Daags voor het bezoek van bur-
gemeester Frank Dales aan het 
jubilerende huwelijkspaar werd 
in huize Tromp al nagedacht over 
de vraag wat nu eigenlijk het ge-
heim is van hun langdurige hu-
welijksgeluk. ,,We zouden het ei-
genlijk niet weten’’, luidde de con-
clusie. ,,Met humor kom je overal 
doorheen. En je moet niet over-
al een punt van maken.’’ Het echt-
paar woont inmiddels al 27 jaar 
in Driehuis en heeft een zoon en 
twee dochters. De familie breidde 
zich uit met in totaal negen klein-
kinderen. (Tekst en foto: Bos Me-
dia Services)

Driehuis - Niet zestig jaar geleden, zoals per abuis in de brief stond die Jan en Han Tromp van ko-
ningshuis kregen, maar vijfenzestig jaar geleden gaf het echtpaar elkaar het jawoord. Ter gelegen-
heid van het briljanten huwelijksjubileum bracht burgemeester Frank Dales hen maandagochtend 
een bezoek.

Speeltuin De Veilige 
Haven gaat weer open
IJmuiden - Op zaterdag 15 febru-
ari begint de voorjaarsvakantie en 
start ook het nieuwe seizoen van 
speeltuin De Veilige Haven aan de 
Heerenduinweg 6a. Om 13.00 uur 
gaan de hekken weer open en kan 
er weer volop worden gespeeld. 
In 2019 werden ruim 44.000 be-
zoeken geteld en ook dit seizoen 
wordt weer een � inke toeloop ver-
wacht.

Gedurende de wintermaanden is 
door de vrijwilligers van de speel-
tuin hard gewerkt. Er werden on-
derhoudswerkzaamheden ver-
richt en er zijn toestellen vervan-
gen. Zo werden er bijvoorbeeld 
zes nieuwe wipveren geplaatst en 
is er een nieuw toestel, genaamd 
de ‘challenge’, een echte uitda-
ging voor jong en oud! Het is ge-
lukt om alles voor de start van de 
voorjaarsvakantie te kunnen rea-
liseren. Een team van enthousias-
te vrijwilligers zorgt er ook dit sei-
zoen weer voor dat er voldoende 
toezicht wordt gehouden en dat 
de bezoekers in het winkeltje te-
recht kunnen voor snoep, ijs, limo-
nade, tosti’s, popcorn, thee en kof-
� e. Ook heeft de speeltuin vanaf 
dit seizoen een nieuwe beheerder. 

Na 29 jaar heeft Jaap Stegemeijer 
besloten om hiermee te stoppen, 
het bestuur heeft in Johan Boot 
een nieuwe beheerder gevonden. 
Hij is als vrijwilliger ook al jaren 
nauw betrokken bij de speeltuin 
en wil de komende jaren de taak 
van beheerder op zich nemen.

Gedurende de schoolvakanties is 
de speeltuin dagelijks geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur (zaterdag 
en zondag vanaf 13.00 uur) en 
de openingstijden buiten de va-
kanties om zit dit jaar gewijzigd. 
Tot en met de herfstvakantie is 
de speeltuin buiten de vakanties 
open op woensdag, vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. De entreeprijs is 1 euro geble-
ven. Een gezinsabonnement kost 
30 euro en is geldig voor vier per-
sonen. Voor elk extra kind dient 5 
euro extra te worden betaald. Ex-
tra vrijwilligers zijn altijd welkom, 
dus opa’s of oma’s, vaders of moe-
ders die het leuk vinden om in wat 
vrije uurtjes te komen helpen bij 
het onderhouden van de speel-
tuin of te helpen in het winkeltje, 
kunnen zich aanmelden. Kijk op 
www.deveiligehaven.nl voor meer 
informatie.

DCIJ-nieuws:
DCIJ wacht zware taak 
bij jubileumwedstrijd
Velsen - Op zaterdag 15 februa-
ri is het 95 jaar geleden dat Dam-
club IJmuiden (DCIJ) opgericht 
werd. In het verleden werden 
de IJmuidenaren maar liefst vijf 
keer landskampioen, maar mo-
menteel is het geen tijd voor een 
feestje. Na drie nederlagen op 
rij moest het eerste tiental voor-
al omlaag kijken. Hoewel DCIJ in 
het verre Geleen wederom niet 
tot winst kwam, wist het in een 
spannend duel wel een punt te 
pakken: 10-10. 
Bij kopman Kees Pippel stond het 
bord direct in vuur en vlam. Pip-
pels tegenstander nam een dubi-
euze combinatie naar dam, waar-
na Pippel direct de dam afpakte. 
Na o� ers over en weer werd het 
toch nog remise. Captain Wim 
Winter kwam sterk naar voren 
in de opening, maar wist daar-
na niets te bereiken. De remises 
van Bram van Bakel en Jacqueline 
Schouten tegen hun sterkere Chi-
nese en Belgische tegenstanders 
waren opstekers voor de IJmui-
denaren.
De opponenten van Krijn ter 
Braake en Jesse Bos gingen direct 

in de aanval. Ter Braake mocht blij 
zijn met remise na een mislukte 
omsingeling en ook Bos wist uit-
eindelijk geen voordeel te beha-
len. Martin van Dijk hoopte druk 
op de lange vleugel van zijn te-
genstandster te zetten, maar 
moest in wederzijdse tijdnood 
zelf naar remise zoeken. Na zeven 
remises op rij kwam er toch nog 
een overwinning voor DCIJ. Stijn 
Tuijtel had in zijn geliefde aan-
valsklassiek geen goede voort-
zetting gevonden, maar zijn te-
genstander ging in een com-
plexe stand alsnog in de fout. 
Hierna moesten Cees van der Vlis 
(rechts op foto) en Conall Sleutel 
de overwinning over de streep 
trekken. Van der Vlis slaagde hier 
glansrijk in tegen de kopman van 
de Limburgers, maar Sleutel ging 
in een moeilijk eindspel nog on-
deruit. 

De jubileumwedstrijd op 15 fe-
bruari tegen concurrent SNA uit 
Heerhugowaard wordt cruciaal. 
Bij winst kunnen de IJmuidena-
ren de nacompetitie nog ontlo-
pen. (Foto: aangeleverd)

Ruilbieb op Zeewijkplein
IJmuiden - Goed nieuws voor de 
boekenwurmen; aan het Zeewijk-
plein 260 is sinds kort een zoge-
naamde “minibieb” geopend. In 
de algemene ruimte van het se-
niorencentrum staat een � in-
ke boekenkast waar men zonder 
verdere verplichtingen gratis een 
boek kan lenen, ruilen maar ook 
nemen.
Deze ruilbieb is een gezamenlijk 
project van het seniorencentrum 
en de deelnemers van Ontmoe-
tingscentrum Zeestroom (ook ge-

vestigd in hetzelfde gebouw aan 
het Zeewijkplein).
De clubleden van OC Zeestroom 
hebben de kasten in elkaar ge-
zet en zullen ervoor zorgdragen 
dat er steeds een mooi gevari-
eerd aanbod boeken is. Momen-
teel staan er ook zelfs wat DVD’s 
en CD’s in de kast.

Voor vragen kan men bellen met 
OC Zeestroom 023-8910503 of 
mailen naar OC.zeestroom@zorg-
balans.nl. (Foto: aangeleverd)
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Rondje Bavo met bezoek 
aan de lage zolders

Regio - Woensdag 12 februa-
ri bieden het Gildewandelingen 
u weer een unieke gelegenheid 
om de lage zolders van de Gro-
te of Sint Bavokerk in Haarlem te 
bezoeken. Daaraan voorafgaand 
wandelt u met één van de gilde-
gidsen een uurtje door het hart 
van Haarlem.
Start om 13.30 uur vanaf de Grote 

Markt bij het standbeeld van Lau-
rens Jansz. Coster
De kosten bedragen 13 euro per 
persoon inclusief een kopje kof-
�e of thee.
Aanmelden kan door een e-mail 
te sturen naar gildewandelin-
gen@gmail.com of via de websi-
te: www.gildehaarlem.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Concert Senioren Big 
Band Kennemerland 
Regio - De Senioren Big Band 
Kennemerland is opgericht op 1 
januari 2019 door Rodney Ca-lis 
en wijlen Kees van de Broek en 
musiceert wekelijks in Verhalen-
huis Haarlem. Eind september 
waren ze al met een heerlijk voor-
proe�e te beluisteren tijdens het 
Verha-lenhuis Open Huis, zon-
dagmiddag 9 februari om 13.30 
uur staat een compleet con-cert 
op het programma.
Sinds de oprichting hebben zich 
diverse ervaren musici uit de he-
le regio aangesloten. De Big Band 
voor senioren speelt herkenbare 
big band stukken van o.a. Count 

Basie, Duke Ellington en Glenn 
Miller. Scherpe trompetten, vet-
te trombones en lyrische saxo-
foons staan garant voor een op-
treden die je mee neemt naar de 
big bands van vroeger. Kom ge-
nieten, niet alleen voor senioren, 
maar voor een ieder die terug in 
de tijd wil met deze prachtige, 
tijdloze big band muziek.

Zondag 9 februari, 13.30 uur. Toe-
gang: € 7,50 (incl. drankje na af-
loop). Verhalenhuis Haarlem, van 
Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
Reserveren: www.verhalenhuis-
haarlem.nl. (Foto: aangeleverd)

Open repetitie 
De Spaarnebazuin
Regio - Orkest De Spaarnebazuin 
zoekt blazers (hout en koper) en 
slagwerkers met orkestervaring. 
De Spaarnebazuin repeteert op 
donderdagavond van 20.00 tot 
22.15 uur.

Er is een open repetitie op don-
derdag 13 februari. 
Adres:  Scouting gebouw Brigitta, 
Eemstraat 56, 2025RE Haarlem. 
Meer informatie: www.spaarne-
bazuin.nl. (Foto: aangeleverd)

Musicals Highlights door 
talenten Koorschool
Regio - Op zondag 9 februari ge-
ven de junior- en seniorzangers 
van de solistenopleiding en de 
Capella Puellarum  van de Koor-
school Haarlem een verrassend 
concert in de Oude Kerk , Spaarn-
dam.
Onder leiding van Sanne Nieu-
wenhuijsen, dirigent en Michel-
le Mallinger, zangdocente zingen 
zij onder anderenummers uit The 
Mikado, West Side Story, Grease, 

Les Miserables. Dit alles onder de 
prachtige begeleiding van Jaap 
Stork, piano. 
Het concert begint om 16.00 uur 
(kerk open: 15.30 uur). Toegang: 
€ 10,-. Locatie: Oude Kerk, Kerk-
plein, Spaarndam.

Dit concert wordt georganiseerd 
door de Stichting Vrienden van 
de Oude Kerk. Meer informatie: 
www.vriendenoudekerk.nl.

Dierensporen en vogels
IVN-excursie Koningshof
Regio - Koningshof heeft een 
grote variatie aan dieren die hun 
sporen achterlaten in het bos. 
Maar welk spoor hoort nu bij welk 
dier, welke vogels overwinteren 
in het bos en hoe komen dieren 
in de winter aan hun voedsel? Op 
zondag 9 februari organiseert IVN 
Zuid-Kennemerland een excursie 
voor kinderen van 4 tot 10 jaar en 
hun ouders en gaan ze op zoek 
naar de geheimen van het bos in 
de winter.
Met een beetje geluk is de bodem 
van het bos bedekt met sneeuw 
en zien we sporen van een ree of 
hert. Op de grond liggen dennen-
appels met vraatsporen van een 
eekhoorn of specht. Als je goed 
zoekt vind je een beukennoot 
verstopt in een holle boom. Welk 
dier heeft deze hier achtergelaten 
en hoe komen al die gaten in een 
dode boom? Het bos kent nog 
veel meer geheimen en samen 
met jullie gaan we op zoek naar 
die geheimen. De ouders/verzor-
gers mogen mee en krijgen met 
een eigen gids een vogelexcursie. 

Bent u in het bezit van een verre-
kijker neem deze dan mee.
Dit is een excursie in het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland.
Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl.
Informatie via 023-5411123. Ver-
trekpunt: Infopaneel bij parkeer-
plaats Koningshof, Duinlustweg 
26, Overveen. Vragen over de ex-
cursie? Bel 023-5848789. (Foto: 
aangeleverd)

Optreden Custom Made bij het Leger des Heils
Regio - Het Leger des Heils in 
Kennemerland krijgt op zondag 
9 februari bezoek van de dans-
groep Custom Made van het Le-
ger des Heils. Zij zullen op zon-
dagochtend in de samenkomst 
hun dans laten zien. Deze dienst 
wordt gehouden in het  des Heils 
gebouw aan de Geysendor�er-
laan 4 in Beverwijk en staat on-
der leiding van kapitein Mariska 
Potters. Aanvang van de samen-
komst is 10.00 uur.

Custom Made is een christelijke 
dansgroep van 9 meiden, afkom-
stig vanuit heel Nederland. Sa-
men delen zij  één passie; dans! 
Door dans getuigen zij hun ge-

loof en liefde voor God. Regel-
matig geven zij optredens door 
het hele land. In een kleine set-
ting, maar ook op een groot po-
dium met een paar honderd man 
publiek. 
Na SPA (School of Performing 
Arts), het jaarlijkse kamp van het 
Leger des Heils, leek het een aan-
tal meiden leuk om met elkaar te 
blijven dansen. Het was een idee, 
maar er was nog niets concreets. 
Totdat het Leger des Heils voor 
een Europees Jongerencongres 
in 2014 een aantal meiden zocht 
die mee wilde dansen tijdens dit 
evenement. Sindsdien bestaat 
Custom Made.
De meiden komen met regelmaat 

bij elkaar om dansen in te stude-
ren en zich voor te bereiden op de 
optredens die volgen. Zo hebben 
zij mee mogen werken aan sa-
menkomsten in de kerken en cen-
tra van het Leger des Heils, maar 
ook aan grote, landelijke evene-
menten.
De meiden traden al op tijdens 
concerten van de Amsterdam 
Sta� Band en tijdens landelij-
ke evenementen zoals Opwek-
king. Inmiddels hebben zij ook al 
twee keer opgetreden tijdens ‘a 
Gospel Celebration’, het landelij-
ke muziekevenement van het Le-
ger des Heils. Naast optreden in 
korpsen en tijdens evenementen, 
willen zij mensen helpen. Niet al-

leen de mensen die meedraaien 
in de maatschappij, maar ook de 
mensen daarbuiten. Dat mensen 
kunnen ervaren hoe het is om te 
dansen. En als mensen daarvoor 
openstaan, de aanwezigheid van 
God via dans ervaren.
Met hun dans willen zij een ver-
haal vertellen. Een verhaal dat 
aansluit bij de actualiteit, een le-
vensvraag waar zij mee worstelen 
of levensvragen die mensen kun-
nen hebben. Maar ook getuigen 
zij door hun dans. Ze getuigen 
van Gods liefde, voor hen en voor 
jou. Zij laten zien dat God door el-
ke manier dan ook aanwezig kan 
zijn mensen levens. Dus ook door 
dans! (Foto: aangeleverd)

Kanocursus in Spaarndam
Regio - Wie de beginselen van 
het kanoën onder de knie wil krij-
gen, kan daarvoor terecht bij Ka-
novereniging Spaarndam (KVS). 
Die biedt eind maart en begin 
april een cursus van drie zater-
dagochtenden aan. In een groep 
van hooguit tien leerlingen leert 
men in- en uitstappen, peddel-
houding, bochten nemen en de 
beginselen van veiligheid op het 
water. Dankzij de kleine groep is 
er gegarandeerd voldoende aan-
dacht voor de individuele cursist.
De cursus is geheel vrijblijvend, 
men hoeft geen lid te worden 
van KVS. De vereniging stelt ka-
no, peddel en zwemvest ter be-
schikking en de deelnemer krijgt 
lesmateriaal. Dat is, net als de kof-
�e/thee, bij de cursusprijs van 25 
euro inbegrepen.

,,Kanoën is een prettige buiten-
sport’’, aldus de vereniging. ,,Je 
gaat iets sneller dan wandelsnel-
heid en er is  gelegenheid ge-
noeg om ondertussen met mede-
kanoërs te praten. Of om je heen 
te kijken en te genieten van ver-
gezichten, wolkenluchten en bij-
zondere achtertuinen. Het ped-
delen is niet zo moeilijk. Maar je 
moet wel je evenwicht bewaren 
en je staande houden tussen an-
dere watergebruikers. Dat kun je 
leren.’’

Opgeven kan per e-mail (info@
kvspaarndam.nl). Cursusdagen 
zijn zaterdag 28 maart, 4 en 11 
april.
Op www.kvspaarndam.nl is meer 
informatie te vinden over de cur-
sus. (Foto: aangeleverd)

In actie voor buiten spelen
Meld de school nu aan 
voor De Kleine Jantje 
Beton Loterij

De Kleine Jantje Beton Loterij
Kinderen moeten steeds meer en 
spelen steeds minder. Om daar 
iets aan te doen organiseert Jan-
tje Beton de Kleine Jantje Beton 
Loterij. Ieder jaar gaan honder-
den scholen (en zo’n 60.000 leer-
lingen) op pad om lootjes te ver-
kopen voor de Kleine Jantje Be-
ton Loterij. Zij doen dit niet alleen 
via het traditionele verkoopboek-
je, maar ook via de ‘Tikkie jij bent 
‘m!’ actie.

“Tikkie jij bent ‘m!”
Iedereen die verder weg woont 
of geen machtiging in wil vul-
len, kan een online lootje kopen 
via www.jantjebeton.nl/tikkielot 
of door de QR-code te scannen. 
Ouders van deelnemende leerlin-
gen kunnen kennissen, familie en 
vrienden via WhatsApp uitnodi-
gen een lootje te kopen. Zo kun-
nen scholen heel eenvoudig de 
opbrengst verhogen.

Helft voor school, helft voor Jan-
tje Beton
Van de opbrengst van de lootjes 
(€ 3,- per stuk) gaat de helft naar 
de school, en de andere helft naar 
Jantje Beton. De scholen mogen 
de opbrengst zelf besteden aan 
speelmaterialen voor meer spe-
len en bewegen op en rond-
om het schoolplein. De favoriete 
speelplek van kinderen. In de af-
gelopen jaren hebben duizenden 
scholen met de opbrengst hun 
schoolplein opgeknapt of ga-

ve speelmaterialen aangeschaft. 
Met de andere helft worden pro-
jecten van Jantje Beton onder-
steund. Projecten voor kinderen 
in kwetsbare speelposities krij-
gen hierbij speciale aandacht.

Doe mee
De Kleine Jantje Beton Loterij 
heeft twee mogelijke actieperio-
des: van 20 mei tot en met 3 ju-
ni en van 9 tot en met 23 septem-
ber. Alle groepen van de school 
mogen meedoen. Deelname is 
gratis en Jantje Beton levert alle 
benodigde materialen aan en be-
geleidt de organisatie. (Foto: Jan-
tje Beton)

Regio - Sinds 27 januari kunnen basisscholen zich op JantjeBeton.
nl/loterij aanmelden om mee te doen aan De Kleine Jantje Beton 
Loterij. Afgelopen jaar haalden tienduizenden leerlingen van 500 
scholen een bedrag van € 800.000,- op, waarvan de helft naar de 
scholen ging. Dit jaar wordt een nog hogere opbrengst verwacht.

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 !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.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 !













22 6 februari 2020

Zesde overwinning 
op rij voor Stormvogels
In Haarlem heeft Stormvogels 
weinig moeite gehad met de 
zaterdagamateurs van Kon. 
HFC en na een 0-1 ruststand 
werd de eindstand 2-4. Even-
als vorige week had de uitslag 
veel hoger kunnen zijn, want 
opnieuw miste het team van 
trainer Sjaak Lettinga, die zijn 
contract weer voor een jaar 
verlengd heeft, heel veel kan-
sen. Op de laatste 10 minu-
ten na had Stormvogels een 
groot overwicht, maar in die fa-
se kreeg Kon. HFC vleugels, dit 
tot verbazing van hun trainer 
Feike Prins, en scoorde twee-
maal. Door deze zesde over-
winning op rij blijft Stormvo-
gels de lijstaanvoerder in de 
strijd om de tweede periode-
titel; grootste concurrent is vv 
IJmuiden op 3 punten.

Reeds in de derde minuut kreeg 
José Leone een mooie uitge-
speelde kans, maar de Kon. HFC-
doelman Mike Brandenburg 
kon redding brengen. Na ruim 
een kwartier omspeelde Patrick 
Krop de Haarlemse doelman en 
zag vervolgens dat Leone er be-
ter voor stond dan hij, maar te 
gehaast schoot hij de bal tegen 
Maarten Crul aan in plaats van in 

het lege doel. Nadat Leone een 
teenlengte tekort kwam om een 
voorzet van Scholten te verzilve-
ren, werd hij in de 32ste minuut 
op rechts door Danny Blok in de 
diepte gestuurd waarna Thomas  
Scholten zijn assist keurig afrond-
de, 0-1.

De tweede helft was van het-
zelfde laken en pak: Stormvo-
gels bleef de betere ploeg, maar 
wist het eerste kwartier niets met 
de geboden kansen te doen. Na 
bijna een kwartier verdubbelde 
Stormvogels haar voorsprong: 
een verre voorzet van Leone 
kwam voor de voeten van Ezeo-
ke, die vervolgens Krop een niet 
te missen kans bood, 0-2. 
Een kwartier voor tijd ging 
scheidsrechter Heupers zijn 
schoeisel verwisselen en dit grap-
je duurde pl.m. 10 minuten. Bij 
zijn terugkomst was er nog ruim 
een kwartier te spelen en in dat 
korte tijdsbestek vielen vier doel-
punten, mooi over beide teams 
verdeeld. De eerste kans kreeg 
Haarlemmer Douwe Rutgers, die 
de bal in het zijnet zag verdwij-
nen. Een minuut daarna rondde 
invaller Huseyin Yilmaz een voor-
zet van Ezeoke bekwaam af, 0-3. 
Twee minuten later ontving Krop 

een voorzet van invaller Berry 
Willemse en in de draai passeer-
de hij doelman Brandenburg op-
nieuw, 0-4. Doelpunt nummer 17 
van Krop dit seizoen.
In de slotfase kreeg Kon. HFC 
vleugels: de 16-jarige invaller 
Finn van Gelder bracht de stand 
op 1-4, gevolgd twee minuten la-
ter door een tre� er van Rutgers, 
2-4. Net voordat scheidsrechter 
Heupers een eind aan het duel 
wilde maken, schoot HFC-invaller 
Maarten van Rijckenvorsel de bal 
op de lat. Dit was het laatste wa-
penfeit en voor Stormvogels was 
het de zesde overwinning op rij.

Zaterdag komt koploper Olympia 
Haarlem naar sportpark Zeewijk. 
Stormvogels wil graag revanche 
nemen op de eerder onverdiend 
geleden nederlaag.

Tegen Kon. HFC scoorde Patrick 
Krop tweemaal en bracht zijn to-
taal daardoor op 17 (foto: Aange-
leverd)

VSV schiet met scherp
Vogelenzang had op voorhand 
niet de illusie dat er zaterdag bij 
VSV iets te halen viel, maar een 
nederlaag met tien tegengoals 
zal de sfeer er bij Vogelenzang 
niet beter op hebben gemaakt. 
De zondag 1 moest uit tegen 
Van Nispen de kater van het on-
terecht verloren thuisduel te-
gen De Kennemers wegspoelen 
en dat lukte met een 1-3 over-
winning wonderwel. 

Voor de zaterdag 1 is het zaak om 
de komende weken de zegereeks 
voort te zetten en hopen dat de 
concurrenten punten laten lig-
gen.  Dat zou as zaterdag zo maar 
eens kunnen gebeuren omdat de 
directe concurrent HBC dan uit te-
gen SVIJ moet aantreden en die 
laatste ploeg zit in een opgaande 
� ow, waardoor er een verrassing 
zo maar in de lucht kan hangen. 
VSV moet dan wel die zaterdag 
uit tegen DSK de 3 punten pak-
ken, wat vorig seizoen niet lukte 

en dat dus op voorhand geen uit-
gemaakte zaak is. 
Afgelopen zaterdag kon het team 
zich tegen nummer laatst Vo-
gelenzang hiervoor gaan warm 
draaien. Vogelenzang had geen 
schijn van kans en werd door een 
nederlaag met dubbele cijfers 
gedesillusioneerd naar huis ge-
stuurd. Wesley van de Wal en Don-
ny Klok wisten respectievelijk 4 en 
3 maal het doel te vinden en de 
andere tre� ers kwamen op naam 
van Justin Kunst, Roy Penders en 
Rick Wolfs. 
De zondag 1 is met de returnwed-
strijden gestart en moest uit te-
gen Van Nispen aantreden, waar-
tegen in de eerste thuiswedstrijd 
heel ongelukkig gelijk werd ge-
speeld. VSV kende een lange lijst 
van afwezigen, dus was op voor-
hand niet gerust op een goede af-
loop. 
Gaande de wedstrijd bleek VSV 
toch de bovenliggende ploeg te 
zijn en wist tot 2 maal toe te sco-

ren, maar even zoveel keer werden 
deze doelpunten door de scheids-
rechter afgekeurd. Er geldt dan 
een voetbalregel dat de tegenpar-
tij dan wel als eerste het doel weet 
te vinden en dit gebeurde dan 
ook door een doelpunt van Cody 
Zonneveld (1-0) VSV had 10 minu-
ten nodig om over de klap heen te 
komen en het was frappant dat de 
spelers die vorige week 1 op 1 met 
de keeper faalden, nu wel het doel 
wisten te vinden. 
Moreno Blom bracht op drie 
kwart van de wedstrijd VSV op ge-
lijke hoogte (1-1) en waar Rick Mi-
chielsen vorige week de meest 
mooie kansen miste, was ook hij 
met de 1-2 nu wel trefzeker. Het 
was uiteindelijk Florent Lievense 
die met de 1-3 aan alle onzeker-
heid een eind maakte. 
Met deze overwinning nestelt VSV 
zich weer wat vaster in de subtop 
en volgende week kan thuis te-
gen Voorschoten die positie ver-
der worden verstevigd.

VV IJmuiden loopt in
Het was zaterdag een dag om 
wat recht te zetten voor VV 
IJmuiden. De eerste wedstrijd 
van het jaar werd verloren bij 
HYS. IJmuiden, dat in een goe-
de vorm steekt, zag dus kan-
sen.

Het was een eerste helft die 
IJmuiden speelden tegen een 
fors HYS. De bezoekers deden 
alles behalve voetballen. IJmui-
den kon hier gelukkig goed 

mee omgaan en voetbalde naar 
behoren. Het was IJmuiden die 
voor de rust op 1-0 kwam, wie 
anders dan Milan van Essen was 
de doelpuntenmaker.
Na de rust speelde IJmuiden 
beter en was HYS uitgeraasd. 
IJmuiden kreeg wat kansen en 
HYS verdedigde.

In de 63e minuut, toen HYS een 
rode kaart ontving, was de wed-
strijd wel gelopen. Het was dan 

ook IJmuiden dat er door Jos-
hua Dominiques 2-0 van maak-
te. Dat was tevens de einduit-
slag, de nederlaag was wegge-
poetst.
Zaterdag speelt IJmuiden uit bij 
United/Davo om 14.30 uur.

Voor 15 februari staat de thuis-
wedstrijd tegen Stormvogels op 
het programma om 14.30 uur. 
Ook wordt dan het 93-jarig be-
staan van de club gevierd.

Van alles te doen in de bibliotheek 
tijdens de voorjaarsvakantie
Velsen - De Voorjaarsvakantie 
staat weer voor de deur. Maak nu 
vast plannen voor de week van 15 
tot 23 februari en schrijf je in voor 
één van de leuke activiteiten in 
de Bibliotheek. Ze beginnen al op 
Valentijnsdag 
14 februari met voorlezen aan de 
allerkleinsten en een gratis dans-
workshop in IJmuiden (vanaf 2 
jaar). Schrijf je in op www.biblio-
theekvelsen.nl want vol=vol!
Ook kunnen de jonge creatieve-
lingen (6-11 jaar) aan de slag met 
de Bricks Challenge. Deze work-
shop wordt gegeven door Young 
Engineers Haarlem en bevordert 
de mediawijsheid van het kind. 
Op 14 februari in Velserbroek en 

21 februari in IJmuiden.

Woensdag 19 februari is er een 
voorleesfeest in Velserbroek voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar. Kruip 
lekker op een zitzak en laat je 
meevoeren in de wondere we-
reld van een mooi verhaal. Na het 
voorlezen doen de deelnemers 
een leuke activiteit in het thema 
van het boek. Ook gaan ze samen 
op zoek naar boeken in de bieb. 
Van 14.30 tot 15.30 uur, gratis toe-
gang.

Vrijdag 21 februari goochelen 
met kampioenen
Houd je van magie en wil je het 
leren van de beste? Kom dan naar 

de bibliotheek voor een magi-
sche demonstratie en de kans om 
eens met de goochelaars te pra-
ten. Misschien ga je zelf ook wel 
goochelen. Vanaf circa 8 jaar. Met 
Noord Hollandse Kampioenen 
Dylan Stent en Chris IJzerman 
en Nederlands jeugdkampioen 
Charly Tramaa. Deze voorstelling 
wordt georganiseerd door de 
Noord Hollandse Bond van Goo-
chelaars. Gratis toegang maar wel 
graag inschrijven, de voorstelling 
begint om 12.00 uur. 

Kijk voor meer informatie en voor 
het aanmelden op www.biblio-
theekvelsen.nl. (Foto: aangele-
verd)

Hondje gewond, baasje 
van daders gezocht
Velserbroek - De schrik zit er goed 
in bij de heer Boot en mevrouw 
Van Schagen in Velserbroek. Bob-
bie, de York terrier van mevrouw 
Van Schagen is aangevallen door 
een grote zwarte hond en een her-
der en moet sindsdien behandeld 
worden door een dierenarts en 
krijgt pijnstillers.
Het incident gebeurde ruim veer-

tien dagen geleden op een los-
loopplaats in de nabijheid van het 
Maanbastion, ‘s ochtends rond 
acht uur. Meneer Boot liet Bobbie 
uit, aan de lijn. De twee honden 
die Bobbie aanvielen liepen los. 
Hun baas ging er na het incident 
volgens de heer Boot als een haas 
vandoor. Afgelopen week kwam 
mevrouw Van Schagen de ver-

moedelijke eigenaar weer tegen 
met de twee honden maar toen ze 
hem aansprak ging hij er weer snel 
vandoor. ,,Ik vind het onbegrijpe-
lijk dat die man die honden zon-
der muilkorf los laat lopen als ze 
zich zo gedragen’’, aldus Boot. ,,Dit 
brengt veel onzekerheid en angst 
met zich mee en veel kosten na-
tuurlijk. Ik hoop natuurlijk dat de 
‘dader’ zich meldt maar misschien 
zijn er ook andere mensen in deze 
omgeving die zoiets meegemaakt 
hebben.’’ Het telefoonnummer van 
de heer Boot is bekend op onze re-
dactie. Bel hiervoor 0255-533900. 

Strandexcursie Zuidpier IJmuiden
IJmuiden - De Noordzee is het 
grootste en tevens minst beken-
de natuurgebied van ons land. 
Weinig mensen zijn vertrouwd 
met de wereld die schuilgaat 
onder het wateroppervlak. Het 
strand, dat kennen we goed als 
plek om te wandelen, uit te waai-
en en te zonnen in de zomer. Maar 
wat weten we over de schelpdie-
ren en andere organismen die le-
ven op de grens van zee en land?  
Wilt u meer weten, kom dan za-
terdag 15 februari naar het strand 
van IJmuiden en doe mee aan 
een excursie die IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert voor jong en 
oud.
Op het strand is altijd wel iets te 
zien of te vinden, zeker na een 
� inke storm. Dan wordt de zee-
bodem omgewoeld en een paar 
dagen later vindt u op het strand 
nog levende dieren zoals het he-
remietkreeftje. De grote strand-
schelp, kokkel en scheermes zijn 
in grote aantallen aanwezig en 

wiersoorten bewegen op het rit-
me van de golven. Wie eens lek-
ker wil uitwaaien en interessante 
dingen wil horen over het strand 
is van harte welkom. Voor de ech-
te strandliefhebber, jong of oud, 
een leuke en boeiende excursie.
Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl of 023-

5411123. Aanvangstijd: 11.00 uur
Locatie/vertrekpunt: Kennemer-
boulevard 540 IJmuiden bij het 
eindpunt van bus 382 achterin de 
jachthaven; binnen één minuut 
sta je op het strand! Kosten: geen. 
Duur: 1,5 uur. Warme kleding en 
goed schoeisel aantrekken! (Foto: 
aangeleverd)

Genieten van de Oosterplas
Regio - Op zondag 16 februa-
ri zullen de natuurgidsen van het 
IVN Zuid-Kennemerland een na-
tuurexcursie organiseren in de 
prachtige Oosterplas, gelegen in 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. 
Tijdens deze excursie kunt u heer-
lijk genieten van de omgeving en 
meer te weten komen over het 
duinlandschap. Welke invloed 
heeft de mens gehad op de dui-
nen en wat zijn de nu de ‘Thijs-
sebosjes’? Wat is er te zien vanaf 

het uitzichtpunt Starreberg? Wel-
ke speci� eke zaken zijn er per sei-
zoen te zien? Denk aan de ontlui-
kende bomen in het voorjaar, de 
vruchten en paddenstoelen in het 
najaar en hoe de bomen zich te-
gen de kou in de winter bescher-
men. In elk jaargetijde valt er ge-
noeg te beleven hier. Wilt u weten 
wat allemaal precies? Dan moet u 
deze dag zeker komen!
Met een beetje geluk zullen we 
ook nog diersporen in het zand 
tegenkomen.

Goede loopschoenen worden 
aangeraden.
Vooraf aanmelden is gewenst via 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. 
Deelname is gratis. De groep ver-
zamelt om 10.00 uur bij het infor-
matiebord, ingang Bleek en Berg 
(Bergweg 60, Bloemendaal). De 
excursie zal ongeveer 1,5 uur du-
ren. 
Aanmelden en meer informatie 
via www.np-zuidkennemerland.
nl of tel. 023-5411123. 
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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 7 februari 20.00 uur Telstar - N.E.C.

Telstar is ongeslagen status kwijt

Andries Jonker moet het in de 
polder doen zonder Reda Khar-
chouch. De spits zit sinds van-
daag teleurgesteld thuis na-
dat Sparta en Telstar vooralsnog 
geen overeenstemming over de 
transfersom hebben bereikt. In 
de aanval is Glynor Plet zijn ver-
vanger. Senne Lynen speelt voor 
de geschorste Shane Pattynama. 

De eerste helft is doelpuntrijk en 
aantrekkelijk. De rust wordt met 
2-2 bereikt. Almere City FC be-
gint sterk, maar Nick Venema en 
Thomas Verheydt vinden Sven 
van der Maaten op hun weg naar 
een doelpunt. In de 18e minuut 
komt Telstar op voorsprong. De 
blauwhemden gooien de bal in. 
Het leer wordt door de Almeer-
der defensie weggewerkt. Het 

ronde speeltuig rolt voor de 
voeten van Benaissa Benamar. 
De verdediger tikt de bal in het 
doel: 0-1. Nog geen zestig tellen 
later schiet Ilias Bronkhorst op 
het vijandelijke doel. Zijn gekrul-
de schot vliegt net over de krui-
sing. In de 24e minuut komt het 
team van Ole Tobiasen op gelij-
ke hoogte. Anwar Bensabouh is 
de Velsense verdediging te snel 
af. Uit zijn loepzuivere voorzet 
schiet Thomas Verheydt raak: 
1-1. Vijf minuten later komen de 
roodhemden op voorsprong. Uit 
een voorzet vanaf links schiet 
Thomas Verheydt de bal in. 
Met één hand lijkt Sven van der 
Maaten de situatie meester te 
zijn. In de rebound scoort hij wel: 
2-1. In de 33e minuut zet Glynor 
Plet de gelijkmaker op het score-

bord. De spits schiet uit de draai 
raak: 2-2.

In de 52e mist het afstandsschot 
van Glynor Plet kracht. De bal 
wordt een makkelijke prooi voor 
Joshua Smits. Twintig minu-
ten later is het 3-2. Anass Ahan-
nach ontvangt de bal net bui-
ten de zestien. Keeper Sven van 
der Maaten heeft zijn plaats tus-
sen het aluminium verlaten. De 
bal passeert hem en een aan-
tal Velsense spelers. Het leder 
rolt tegen de touwen: 3-2. Met 
een aantal wissels probeert An-
dries Jonker het tij te keren. In 
plaats van 3-3 wordt het door 
Nick Venema nog 4-2. Dit doel-
punt wordt in de 80e minuut 
gescoord. Eén minuut eerder 
schoot Youri Loen uit een vrije 
trap de bal op de lat. In de laat-
ste 15 minuten gebeurt er wei-
nig meer. Telstar is na zes wed-
strijden zonder nederlaag de on-
geslagen status kwijt, maar we 
geven niet op!

Het mooiste nieuws kwam vlak 
na de wedstrijd: Reda Khar-
chouch blijft toch voor Telstar 
behouden. (Marja Korbee, foto’s: 
1963-pictures.nl)

Opstelling Telstar: 12. Sven van 
der Maaten, 4. Charlie Gilmour, 
5. Redouan El Yaakoubi, 6. Frank 
Korpershoek, 7. Elayis Tavsan, 
8. Senne Lynen (79e min. 2. 
Shaquill Sno), 13. Ilias Bronk-
horst (88e min. 15. Rashaan Fer-
nandes), 17. Sven van Doorm 
(88e min. 10. Melle Springer), 
18. Benaissa Benamar, 21. Anass 
Najah en 29. Glynor Plet. 

Telstar Meeting & Events
pakt uit tijdens Eventsummit 2020
Ook dit jaar was Telstar weer goed 
vertegenwoordigd tijdens de 
Eventsummit 2020, Het grootste 
eendaagse platform van de eve-
nementenbranche. In de Rotter-
damse Ahoy zorgden Natascha 
van Grinsven - Admiraal (com-
mercieel manager) en Joeri Lee-

naars (stadion manager) ervoor 
dat de aanwezigen een mooi in-
zicht kregen in de diverse moge-
lijkheden die het stadion kan bie-
den. 
Via diverse folders en fotomateri-
aal werden diverse contacten ge-
legd om daarmee in de toekomst 

succesvolle samenwerkingen aan 
te gaan.

Bent u geïnteresseerd in de mo-
gelijkheden voor een evenement 
bij Telstar? Neem dan vrijblijvend 
contact op via joeri@sctelstar.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Raymond Verpoorten 
versterkt bestuur Businessclub
Na a�oop van de 1-0 zege van de 
Witte Leeuwen op TOP Oss kon 
Telstar een nieuwe aanwinst pre-
senteren. 
En niet zomaar een aanwinst: 
Raymond Verpoorten werd op 

speciale wijze door commerci-
eel directeur Steef Hammerstein 
welkom geheten en toegevoegd 
aan het bestuur van de business-
club. 
Naast de mooie woorden was 

het Telstar-speldje het échte be-
wijs dat Raymond de business-
club gaat ondersteunen in haar 
toekomstige activiteiten. Van 
harte welkom Raymond! (Foto: 
aangeleverd)

Telstar trekt Cagro en Baly aan
Telstar heeft op de valreep van 
het sluiten van de transfermarkt 
twee nieuwe spelers kunnen toe-
voegen aan de selectie. De 20-ja-
rige Belgische middenvelder We-
lat Cagro en de 22-jarige uit Zaan-
dijk afkomstige Darryl Baly. Cagro 

trainde eerder deze week al mee 
en Baly komt over van provincie-
genoot FC Volendam.
Deze winter nam Telstar al af-
scheid van Tuur Houben die op 
eigen verzoek richting zijn thuis-
land België terugkeerde en speelt 

inmiddels zijn wedstrijden voor 
VV Bocholt. Gisteren werd ook 
de transfer van Marcus McGu-
ane afgerond. Ook hij zal niet 
meer terugkeren in het Rabobank 
IJmond Stadion en vertrekt naar 
Nottingham Forest.

Na een gelijk opgaande eerste helft die met 2-2 afgesloten wordt, 
gebeurt er in het tweede bedrijf weinig meer voor het Almeerder 
doel tijdens het duel tussen Almere City en Telstar, afgelopen vrij-
dag. De thuisclub prikt er nog twee in en wint het duel met 4-2.
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6 FEBRUARI
Lezing Saskia Sluiter over Kib-
boets Beverwijk die van 1935 tot 
1942 gevestigd was in Velsen-
Noord bij het Historisch Genoot-
schap Midden-Kennemerland, 
Noorderwijkweg 2a in Beverwijk, 
20.00 uur.

Nieuwe voorstelling ‘Verte’ van 
Sara Kroos in het Kennemer The-
ater in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: 
aangeleverd)

Theatercollege vol complotthe-
orieën door George van Houts 
in Kennemer Theater Beverwijk, 
20.30 uur. (Foto: Mark Kohn)

7 FEBRUARI
Praathuis in Bibliotheek IJmui-
den, 10.00-12.00 uur.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4 
euro p.p.

Raadhuis voor de Kunst, Toren-
straat 7 in Velsen-Zuid is open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Spelletjesavond bij Fullspeed in 
het clubhuis aan de Tolsduiner-
laan in Velsen-Zuid vanaf 19.30 
uur. Info: 06-40059191.

Telstar - N.E.C., 20.00 uur.

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.

Domenica Strijktrio in ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord, 20.00 uur. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. www.mosterdzaadje.
nl. (Foto: aangeleverd)

Musicalvereniging Unidos speelt  
Thoroughly Modern Millie in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 
uur. Ook zaterdag.

8 FEBRUARI

Open Dag Ichthus Lyceum. Zie 
www.ichthuslyceum.nl voor meer 
informatie. (Foto: aangeleverd)

Museumhuis Beeckestijn zie vrij-
dag.

Raadhuis voor de Kunst, Toren-
straat 7 in Velsen-Zuid is open van 
13.00 tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Expo: ZO 
BLAUW door Hans van der Wiele
4 speurtochten/escapespel.

Repair Café Santpoort-Zuid van 
13.30 tot 16.00 uur in ’t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201.

Opening expositie Teken- en 
Schilderclub TerpenTijn in de bi-
bliotheek in IJmuiden.

Theater Poppengrollen speelt 
‘Jan Klaassen en de prikspuit’ in 
de  Bosbeekschuur tegenover 
molen de Zandhaas, Wüstelaan 
83 Santpoort-Noord. Entree 6,50 
per persoon. www.theaterpop-
pengrollen.nl. Aanmelden: thea-
terpoppengrollen@gmail.com of 
06-44294279. (Foto: aangeleverd)

Concert Haarlems Bach Ensemble 
in de Doopsggezinde Kerk, Fran-
kestraat 24 in Haarlem, 17.00 uur. 
Vrijwillige bijdrage na a�oop van 
het concert. (Poster: aangeleverd)

Muziektheater van #rood#wit - 
De zin van het leven in Verhalen-
huis Haarlem, Van Egmondstraat 
7 in Haarlem-Noord, 20.00 uur. In-
formatie en reserveren: www.ver-
halenhuishaarlem.nl. (Foto: Dick 
Vermaas Fotogra�e)

Musicalvereniging Unidos speelt  
Thoroughly Modern Millie in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 
uur. 

▲

Geheel nieuwe cast Jeans zingt 
en danst Heartbeat in het Kenne-
mer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (Foto: Vanessa Wessels)

9 FEBRUARI

Dansgroep Custom Made treedt 
op tijdens de dienst van het Le-
ger des Heils in het gebouw aan 
de Geysendor�erlaan 4 in Bever-
wijk,  10.00 uur. (Foto: aangele-
verd)

Lezing in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal. Het thema is 
‘Plato en zijn betekenis voor onze 
tijd’. Aanvang: 10.30 uur.

Raadhuis voor de Kunst en Zee- 
en Havenmuseum, zie zaterdag. 
Museumhuis Beeckestijn zie vrij-
dag.

Pieter Vermeulen Museum: ten-
toonstelling ‘De Verborgen Vo-
geltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur.

IVN-excursie ‘Diersporen en vo-
gels’ in de Koningshof voor kinde-
ren en hun ouders start 11.00 uur 
Infopaneel bij parkeerplaats Ko-
ningshof, Duinlustweg 26, Over-
veen. Reserveren/aanmelden via 
www.np-zuidkennemerland.nl. 
(Foto: aangeleverd.

Concert Senioren Big Band Ken-
nemerland in Verhalenhuis Haar-
lem, Van Egmondstraat 7 in Haar-
lem-Noord, 13.30 uur. Entree 7,50. 
Info en reserveren: www.verha-
lenhuishaarlem.nl. (Foto: aange-
leverd)

ZondagMiddagPodium met 
Plaatjesdraaierij in Dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17, Sant-
poort-Noord, 14.00 uur. Kaarten 
à 5,00 euro zijn verkrijgbaar aan 
de zaal.

Feestelijke afsluiting van de ex-
positie ‘Herinnering aan de toe-

komst, gedrieën vanuit het don-
ker naar het licht’ vanaf 15.00 uur 
in het Raadhuis voor de Kunst 
aan de Torenstraat 7 te Velsen-
Zuid. Toegang gratis. Info via 
www.raadhuisvoordekunst.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Pianiste Maria Ivanovich in ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord, 25.00 uur. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. www.mosterdzaadje.
nl. (Foto: aangeleverd)

Musicals Highlights door talen-
ten Koorschool Haarlem in Oude 
Kerk Spaarndam, 16.00 uur. Info: 
www.vriendenoudekerk.nl. En-
tree 10 euro.

Bijzondere dienst gehouden in 
De Nieuwe Kerk IJmuiden (Ka-
naalstraat 250) m.m.v. het Chris-
telijk Mannenkoor IJmuiden on-
der leiding van Ary Rijke. Aan-
vang 19.00 uur. Toegang vrij, ie-
dereen is van harte welkom.

10 FEBRUARI
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 in Santpoort-Noord.

Postzegelavond PV Santpoort in 
Het Terras, Dinkgrevelaan in Sant-
poort-Noord, 19.00 uur. Info: 023-
5382274.

Bewonersbijeenkomst over 
handhaving voor de inwoners 
van Velserbroek om 19.30 uur (in-
loop vanaf 19.00 uur) in Het Pol-
derhuis aan het Vestingplein 58 
in Velserbroek met een delega-
tie van de gemeentelijke afde-
ling handhaving en wijkwethou-
der Floor Bal. Aanmelden via bij-
eenkomsten@velsen.nl.

Lezing Historische Kring Velsen: 
‘Duitse pantserwerken voor Ne-
derlandse kustforten’ in De Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227, 
Velserbroek, 20.00 uur. Gratis 
voor leden, niet-leden: 2,50.

11 FEBRUARI
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 9.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29, IJmuiden. Aanmelden: con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Praathuis (10.00-12.00 uur) en 
Taalspreekuur (14.00-16.00 uur) 
in Bibliotheek IJmuiden,.

Hoogovensmuseum op de Wenc-
kebachstraat 1 in Velsen Noord is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl.

De Opstappers, wandelgroep 
voor mensen met een hape-
rend brein start 10.30 bij sport-
café Nol (Sporthal Zeewijk). Info: 
c.willemse@zorgbalans.nl of 06-
52516734.

Steef de Jong met Sisi Boy in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 

uur. (Foto: Tom Stet)

Klaverjassen in de Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot 
16.00 uur. 

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patienten en hun familie. 
Van 14.30 tot 16.30 uur.

12 FEBRUARI
OIG tweedehandswinkel open 
aan de Industriestraat IJmuiden. 
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-
522330.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag. 

Zee- en Havenmuseum zie zater-
dag.

Pieter Vermeulen Museum: ten-
toonstelling ‘De Verborgen Vo-
geltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar 
van 13.00 tot 17.00 uur. Wil je ook 
vogels lokken in je tuin? Kom een 
vogelhanger met appel timme-
ren voor in je eigen tuin: 13.30 tot 
15.30 uur. De kosten zijn  2,- bo-
venop de toegangsprijs. Alle ma-
terialen zijn aanwezig. 

Gildewandeling centrum Haar-
lem met bezoek aan de lage zol-
ders van de Grote of Sint Bavo-
kerk start  13.30 uur vanaf de Gro-
te Markt bij het standbeeld van 
Laurens Jansz. Coster. Aanmel-
den: www.gildehaarlem.nl. Deel-
name kost 13 euro. (Foto: aange-
leverd)

Advies �etsreparaties in De Spil, 
14.00-16.00 uur. Voor meer infor-
matie: Ad Otten, 06-11883720 of 
otten@welzijnvelsen.nl.

Theater Poppengrollen speelt 
‘De prinses op de erwt‘ in de Bos-
beekschuur tegenover molen de 
Zandhaas Wüstelaan 83 Sant-
poort Noord. Entree 6,50. www.
theaterpoppengrollen.nl. Aan-
melden: theaterpoppengrollen@
gmail.com of 06-44294279. (Foto: 
aangeleverd)

Cheesy Wednesday & live muziek 
bij Villa Westend. Info en reserve-
ren: www.villa-westend.nl. Iedere 
woensdag in februari. (Foto: aan-
geleverd)

Craft Café in Bibliotheek IJmui-
den, 19.00-21.00 uur.

Vergadering Wijkplatform IJmui-
den-Noord om 19.30 uur in buurt-
centrum De Spil aan de Frans 
Halsstraat 29 te IJmuiden. Infor-
matie via www.wijkplatformsvel-
sen.nl.

Filmavond voor vrouwen in 
buurthuis De Brulboei in IJmui-
den, de �lm Green Book wordt 
gedraaid, 20.00 uur. Kaarten à 
3,00 euro zijn verkrijgbaar aan de 
zaal.

Frederique Spigt en gitariste Cor-
rie van Binsbergen presenteren 
in de Toneelschuur in Haarlem: 
‘Stukjes’. In sappige, autobiogra�-
sche verhalen en anekdotes schil-
dert ze haar leven. (Foto: Mart 
Boudestein)

13 FEBRUARI
Taalspreekuur in Bibliotheek 
IJmuiden, 10.00-12.00 uur en kof-
�eochtend in Bibliotheek Velser-
broek, 10.30-12.00 uur.

Hoogovensmuseum op de Wenc-
kebachstraat 1 in Velsen Noord is 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zie ook www.hoogovensmuse-
um.nl.

Smartlappenkoor Beverwijk 
treedt op in Woonzorgcentrum 
De Moerberg, 15.00-16.30 uur. 
Gratis voor bewoners, andere 
belangstellenden: 5 euro. (Foto: 
aangeleverd)

Informatiebijeenkomst over het 
werk van de wijkagenten in Zee- 
en Duinwijk om 19.30 uur in het 
seniorencentrum/dienstencen-
trum aan het Zeewijkplein 260 te 
IJmuiden. Toegang gratis, maar 
aanmelding vooraf verplicht. Te-
lefoon: 0255 520650.

Open repetitie orkest De Spaar-
nebazuin in Scoutinggebouw Bri-
gitta, Eemstraat 56 in Haarlem, 
20.00 uur. Info: www.spaarneba-
zuin.nl. (Foto: aangeleverd)

Herleef de tijd van de Rock ’n Roll 
in het theater: Sun Records – The 
Concert in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (Foto: Sun Re-
cords) 

Max van den Burg in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. Dy-
namisch, muzikaal, maar bovenal 
hilarisch. (Foto: Jaap Reedijk) 
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Bottelier komt net te kort 
tijdens de Swanny Ocean Classic

Felisenum vermaakt basisschool-
kinderen van medewerkers
Velsen-Zuid - Voor veel kinde-
ren was donderdag 30 januari 
een extra dag vrij met uitsla-
pen, Netflix, een uitje naar de 
film of het museum. Er werd 
immers gestaakt door veel 
leerkrachten in het basison-
derwijs. Het Gymnasium Fe-
lisenum bedacht een unieke 
oplossing voor medewerkers 
van wie de kinderen vrij wa-
ren deze dag. 

Al om kwart voor acht is het 
een drukte van belang voor de 
nog gesloten schooldeuren. Er 
staat een groepje van vijf kin-
deren te trappelen om naar bin-
nen te mogen. De school biedt 
deze dag lesjes aan voor basis-
schoolkinderen van medewer-
kers die thuis moeten blijven 
vanwege de staking. Nadat de 
gangen verkend zijn en alle kin-
deren zijn voorzien van een dui-
delijke naamsticker begint de 
eerste les: muziek! Er wordt ge-
klapt en gestampt en even later 
is er in de gang een veelstem-
mige canon van keyboardgelui-
den te horen. 
Dan volgt er een lesje Latijn. 
Docent klassieke talen Laura 

van Yperen heeft een prachtig 
boekje gemaakt met daarin de 
allereerste beginselen van het 
‘Romeins’, zoals een van de kin-
deren het noemt. Ze leren hun 
naam in het Latijn te schrijven 
en de namen van de belangrijk-
ste goden.
Later die dag wordt er geklom-
men op de klimwand in de gym-
zaal, er wordt gewandeld in de 
omgeving van de school en ze 

sluiten de dag af met een teken-
lesje. Om vier uur gaat de laat-
ste bel en worden de vermoei-
de kindertjes na een lange dag 
door de ouders opgehaald.
,,Het klimmen op het fort vlak-
bij de school vond ik het leuk-
ste’’, aldus Sarah (7). Suzie (5) 
heeft vooral genoten van de te-
kenles en Willem (7) laat weten 
dat hij later zeker naar het ‘Feli-
seme’ gaat! (Foto: aangeleverd)

Velsen/Australië - Lars Botte-
lier heeft beslag gelegd op de 
zilveren medaille tijdens de 
Swanny Ocean Classic in Au-
stralië. Bottelier (22.15) moest 
3 seconden toegeven aan zijn 
Australische trainingsmaat 
Reilly Kennedy (22.12) tijdens 
de 2 km lange openwater-
zwemwedstrijd van Cottlesloe 
naar Swanbourne. 

Zaterdag 1 februari doken meer 
dan 1.000 zwemmers het water 
in bij het strand van Cottlesloe. 
Verdeeld over drie waves werden 
de zwemmers richting Swan-

bourne gestuurd; vooral om de 
veiligheid te garanderen. 
Na de start van de eerste wave 
bleek dat er vijf gegadigden 
waren voor het podium, ver-
telt Bottelier. Het was een snel-
le start, waarbij Bottelier zijn mo-
ve maakte bij 800m. ‘Helaas lukte 
dat net niet. Ik wilde wegzwem-
men, maar er was nog één zwem-
mer die fris genoeg was om erbij 
te blijven.’ In de eindsprint waren 
het Bottelier en Kennedy die de 
laatste boei naar het strand toe 
als eerste rondde.
‘Ik zat schuin naast Reilly toen we 
op het strand afzwommen. Hij 

stond net een fractie eerder op 
en rende me eruit, dat was wel 
jammer’, aldus Bottelier.
Toch was Bottelier erg tevreden 
met zijn prestatie. ‘Ik heb een erg 
zware trainingsweek erop zitten 
en ondanks dat kon ik toch een 
goede race neerzetten. 
De jongens die derde en vierde 
waren geworden ken ik ook en 
daar had ik in december nog van 
verloren.’ 
De laatste maand van training 
voor Bottelier in Australië is inge-
gaan. Op 22 februari zwemt hij 
de Rottnest Channel Swim en op 
2 maart vliegt hij naar huis. 

G-Disco in teken van Valentijnsdag
Regio - Over anderhalve week gaat 
het feest los bij de G-Disco voor 
mensen met een beperking in Jon-
gerencentrum Discovery. Vrijdag 
14 februari staat de avond natuur-
lijk in het teken van Valentijnsdag. 
Dj’s Dylan en MytreM draaien van 
20.00 tot 22.00 uur de hits van toen 
en nu. Jongerencentrum Discove-
ry bevindt zich tegenover het stati-
on op Dorpsstraat 2a in Castricum. 
(Foto: Dylan Schiphorst)

Ook leerkrachten Bosbeekschool 
deden mee aan de onderwijsstaking
Santpoort/Amsterdam - Op 
donderdag 30 januari staakten 
de leraren in het basisonder-
wijs. Zo ook de medewerkers 
van De Bosbeekschool in Sant-
poort-Noord. Op school werd 
een bijeenkomst georganiseerd 
voor alle personeelsleden van 
OPO-IJmond (Stichting Open-
baar Onderwijs IJmond) met als 
thema ‘Hoe kunnen we werken 
in het onderwijs aantrekkelij-
ker maken, voor onszelf en voor 
toekomstige leerkrachten?’ De-
ze dag werd bezocht door zo’n 
100 leraren van verschillende 
scholen in de regio. 

Juf Karlijn Hegger (groep 6) koos 
ervoor om van zichzelf te laten 
horen: ,,Ik ben gaan demonstre-
ren in Amsterdam omdat ik zicht-
baar wil zijn. Ik wil mensen laten 
zien dat de nood hoog is. Goed 
onderwijs vormt een basis voor 
de toekomst. De demonstratie 
was indrukwekkend. Ik vind het 
toch altijd weer erg bijzonder als 
er zoveel mensen bij elkaar ko-
men met hetzelfde doel. Er hing 
weer een goede sfeer in Amster-
dam! Het voelde ook goed om 
er nu mét een spandoek te staan 
en het is ook altijd leuk om ande-
re spandoeken te lezen. Mensen 
zijn zo creatief; er staan soms zul-
ke scherpe en goed bedachte tek-
sten op! Ik vond de volgende ook 
wel tre�end: “Heb je zin in lekker 
veel vakantie? Kom werken in het 
onderwijs!”

Een groep van 9 collega’s van De 
Bosbeekschool demonstreerde. 
Karlijn: ,,Allemaal hebben we zo 
onze persoonlijke drijfveren om 
te vragen om verandering. Zo 
moet De PABO aantrekkelijker 
worden, vooral voor mannen. We 
missen meesters! De druk van het 
administreren is te hoog. Dit gaat 

ten koste van de tijd die we met 
en voor de kinderen bezig kun-
nen zijn. Wij zien mogelijkheden 
om overheidssystemen en pro-
cessen e�ciënter te maken. Ook 
willen we beter passend onder-
wijs kunnen bieden voor het indi-
viduele kind. Daarvoor zijn extra 
handen nodig, bijvoorbeeld van 
specialisten. De klassen worden 
groter maar we willen alle kinde-
ren de aandacht kunnen geven 
die ze verdienen. Er komen nieu-
we vakgebieden bij, zoals bur-
gerschap en techniek, maar er 
gaat nooit wat af. We willen dat er 
meer wordt doorgeschoven naar 
het voortgezet onderwijs, waar-
door we meer ruimte krijgen in 
ons programma voor de basis. Er 
moet meer aandacht en geld ko-
men om het lerarentekort op te 
lossen. De gevolgen zijn op de 
werkvloer merkbaar. Je voelt je 
schuldig als je ziek bent omdat je 
weet dat de school en ouders dan 

een probleem hebben. Dus ga je 
vaak toch maar naar je werk. We 
vallen ook regelmatig voor elkaar 
in. Onze laatste wens: we willen 
hetzelfde salaris als onze collega’s 
in het voortgezet onderwijs.’’

Ondanks de problemen vor-
men ze een sterk team en lossen 
ze veel intern op, vertelt Karlijn. 
,,Doordat we veel achter de scher-
men houden, blijven het echter 
wel ónze problemen. Om een bre-
der draagvlak (steun) te creëren, 
bijvoorbeeld van ouders, willen 
we vaker delen waar we tegenaan 
lopen. Niet om te klagen, maar 
hoe meer mensen achter ons 
staan, hoe eerder Den Haag naar 
ons zal luisteren. Het vak van leer-
kracht – het werken met kinde-
ren, kinderen helpen en laten le-
ren – vinden wij desondanks nog 
steeds een prachtig beroep. Elke 
dag gaan we er weer voor!’’ (Foto: 
aangeleverd)

Dressuurwedstrijd voor de jongste 
ruiters op Manege Kennemergaarde
Santpoort - De jongste ruiter-
tjes van manege Kennemergaar-
de hebben weer ontzettend hun 
best gedaan! Wat waren de kin-
deren weer enthousiast en gezel-
lig. De pony’s werden heerlijk ge-
poetst en na de proef met snoep-
jes en wortels verwend. 
Aan het eind van de dag werden 
de prijzen uitgereikt: in de rubriek 
F1 was de eerste prijs voor Isra el 
Yakhlivi en de tweede prijs voor 
Feliene Buschman. De rubriek F2 
werd gewonnen door Noortje 
van der Pluim, Isis Wijnia won de 
tweede prijs en Veerle Roomer de 
derde. 
De rubriek F3 had als winnaar 
Nikki Bleijenberg, tweede werd 
Joyce Asselman en derde Carlijn 
Buurman.
Op de (combinatie)foto alle blije 
winnaars. (Foto: aangeleverd)

Glutenvrij: de zelfgebakken musical
Driehuis - Deelnemers van de 
cursus MusicalMinded van KOEL 
creative productions brengen 14 
en 15 februari de musical ‘Gluten-
vrij’.
De korte musical werd geschre-
ven door Koen van der Wel en ge-
regisseerd door Eline Schmidt. 
Het verhaal gaat over noodlij-

dend warenhuis ‘Het Wespen-
nest’. De zaken gaan al tijden 
erg slecht en de naïeve directeur 
doet er niets aan. Op een dag 
brengt een vreemde klant een 
bezoek aan het warenhuis. Hij be-
weert dat hij de boel zal redden. 
Maar zal ‘m dat lukken? De mede-
werkers hebben er niet allemaal 

evenveel vertrouwen in. In Glu-
tenvrij zit aangepaste muziek uit 
verschillende bekende musicals.
Te zien op 14 februari om 20.30 
uur en 15 februari 15.30 en 20.30 
uur in Theater De 3KLank. Drie-
huizerkerkweg 34A Driehuis. 
Kaarten kosten 10 euro inclusief  
ko�e of thee. (Foto: aangeleverd)

Informatiebijeenkomst
over zonnestroomdak
IJmuiden - Het dak van autobe-
drijf Stormvogels wordt omge-
toverd tot zonnestroomdak. Be-
woners in de postcodegebieden 
1951, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976 en 2071 kunnen hierin 
participeren en een mooi rende-

ment behalen. Er zijn nog enkele 
zonnestroomdelen beschikbaar. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom op de informatiebij-
eenkomst die op maandag 24 fe-
bruari om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) wordt gehouden in het 

autobedrijf aan de IJmuiderstraat-
weg 112. Om de avond goed te 
kunnen voorbereiden, is het van 
belang dat bezoekers zich voor-
af aanmelden. Dit kan door een e-
mail naar informatieavond@ener-
giekvelsen.nl te sturen.

Gratis opleiding
Energiecoach worden?
Driehuis - Voor de gratis oplei-
ding tot energiecoach, die door 
Coöperatie Energiek Velsen 
wordt verzorgd, zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. 
Het inzetten van energiecoaches 
is volgens de organisatie een 
groot succes en voor dit jaar staat 
er nog veel meer op het program-
ma, waarvoor men extra ener-

giecoaches kan gebruiken. Daar-
om wordt een nieuwe oplei-
ding georganiseerd, die eind de-
ze maand van start gaat. Gedu-
rende vier avonden (25 februa-
ri, 3 maart, 10 maart en 17 maart) 
leren de deelnemers alles wat ze 
weten moeten om anderen te 
kunnen ondersteunen in het ver-
duurzamen van hun woning. Ie-

dereen die de ambitie heeft om 
als energiecoach mensen verder 
op weg te helpen, kan zich aan-
melden. 
De training wordt verzorgd in 
Driehuis. 
Kijk op https://www.energiekvel-
sen.nl/vraag-een-energiecoach 
voor meer informatie over de 
energiecoaches.

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 !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Thuis in Santpoort
De lopen van kanonnen
Santpoort - Je zou er zo aan 
voorbij lopen, aan de lopen van 
kanonnen die je vindt aan de 
Wüstelaan (tegenover nummer 
78 aan de overkant). Ze marke-
ren een bospad, een stukje van 
(of in het verlengde van) de Ol-
ga van Gotschlaan. Dat pad leid-
de in de tijd van  Adriaan van der 
Hoop, de negentiende-eeuw-
se eigenaar van Spaarnberg, van 
het koetshuis van zijn landgoed 
naar de Harddraverslaan. De laat-
ste maakte oorspronkelijk deel 
uit van het tracé van zijn hard-
draversbaan.
De lopen zijn van ijzer, ze steken 
zo’n 70 cm. boven de grond uit 
en zijn 20 cm. in doorsnee. Het 
is niet duidelijk waar ze vandaan 
zijn gekomen. Het zouden de lo-
pen van oude scheepskanonnen 
kunnen zijn, zoals dat het geval 

is bij kasteel Amerongen. Inge-
graven oude kanonslopen tref 
je vaak  aan als wegmarkering, 
meer in het bijzonder bij particu-
liere terreinen zoals hier. Ze func-
tioneerden als schamppalen, zo-
als elders op hoeken van huizen 
wel schampstenen werden inge-
metseld: je moest er met je koets 
of kar of rijtuig langs laveren. Als 
dat misliep bleef de schade be-
perkt. Hier was de doorgang 320 
cm. breed.  Waarschijnlijk zijn de-
ze lopen ingegraven bij de aan-
leg van het landschapspark dat 
Van der Hoop in de eerste helft 
van de negentiende eeuw onder 
supervisie van J.D. Zocher heeft 
laten aanleggen. 

Stichting Santpoort
Tekst: René Stommel
Foto: Florian van der Horst

Christelijk Mannenkoor 
in Nieuwe Kerk IJmuiden
IJmuiden - Op zondagavond 9 
februari wordt er een bijzonde-
re dienst gehouden in De Nieu-
we Kerk. Voorganger is ds. Alblas.
Medewerking aan deze dienst 
wordt verleend door het Christe-
lijk Mannenkoor IJmuiden onder 

leiding van Ary Rijke. Aanvang 
19.00 uur. 
De Nieuwe Kerk bevindt zich aan 
de Kanaalstraat 250 in IJmuiden

Toegang vrij, iedereen is van har-
te welkom.

Cas Schollink nieuwe 
fractievoorzitter VVD Velsen
Velsen - Cas Schollink is door de 
fractie van de VVD Velsen geko-
zen als nieuwe fractievoorzitter. 
Hij volgt Bas Koppes op, die heeft 
aangegeven dat het combineren 
van fractievoorzitterschap met 
een fulltime baan met piketfunc-
tie, een jong gezin en een sociaal 
leven voor hem geen gezonde 
balans meer heeft. Er is een nieu-
we fase aangebroken die naar de 
verkiezingen gaat. Dit was het 
moment om ruimte te geven aan 
nieuw elan en die is gevonden in 
Cas Schollink. Hij is het jongste 
Velsense raadslid (23) en zit sinds 
mei 2018 in de gemeenteraad.
 
Schollink: ,,Ik zie er naar uit om 
als fractievoorzitter met een fris-
se blik en samen met mijn frac-
tie nog meer voor elkaar te krij-
gen voor onze mooie gemeen-
te.” De fractie is blij dat Bas Kop-
pes wel actief blijft als raadslid en 
zijn kennis en expertise blijft in-

zetten voor de Velsenaren. (Foto: 
aangeleverd)

Geslaagd voor EHBO-cursus
Velsen - Vorige week ontvingen 
twaalf cursisten het Rode Kruis 
EHBO certi�caat. Zij volgden de 
basiscursus EHBO en zijn allemaal 
geslaagd voor het examen.
Tijdens een feestelijke bijeen-
komst sprak voorzitter Mees 
Hartvelt de geslaagden toe en 
reikte de certi�caten uit. Daarbij 
hoorde natuurlijk ook een prach-
tige bos bloemen.
Tijdens de basiscursus EHBO van 
het Rode Kruis leer je onder an-

dere reanimeren, een AED ge-
bruiken en Eerste hulpverlening 
bij onder andere wonden, letsel 
aan botten, spieren en gewrich-
ten, verslikking, dreigende �auw-
te en onderkoeling.

Geïnteresseerd in de EHBO cur-
sussen van het Rode Kruis? Neem 
een kijkje op de website www.ro-
dekruis.nl/ijmond of mail naar: 
opleidingen.ijmond/rodekruis.nl. 
(Foto: aangeleverd) Smartlappenkoor 

Beverwijk in De Moerberg
IJmuiden - Op donderdag 13 fe-
bruari van 15.00 tot 16.30 uur zal 
Smartlappenkoor Bever-wijk een 
optreden verzorgen in WZC De 
Moerberg. Het koor, dat onder lei-
ding staat van dirigente Karin Ra-
venstijn en begeleid wordt door 
de accordeonisten Rita te Boek-
horst en Joke Klingeler, staat be-
kend om zijn gevarieerde reper-
toire. Zo zullen deze middag on-
der andere liedjes te horen zijn als 
‘De Kristalwals’, het gevoelige ‘In ’t 
groene dal’ en de vrolijke meezin-
ger ‘Laat maar lekker gaan’.
Zoals gebruikelijk zullen de be-

zoekers verzocht worden de be-
kende liedjes mee te zingen, 
waardoor altijd een heel gezelli-
ge sfeer ontstaat.
Het optreden is mede mogelijk 
gemaakt door het Fonds Sluyter-
man van Loo.
Voor de bewoners van De Moer-
berg is de toegang gratis. Bezoe-
kers van buite-naf zijn ook van 
harte welkom welkom. Zij beta-
len vijf euro, dit is inclusief een 
kopje ko�e of thee bij binnen-
komst en in de pauze een drank-
je naar keuze en een warm hapje.  
(Foto: aangeleverd)

Genomineerden Sportgala 
Velsen zijn bekend
Velsen - De organisatie van het 
Sportgala van de gemeente Vel-
sen heeft weer een groot aantal 
aanmeldingen mogen ontvan-
gen van sporters die in 2019 fan-
tastische prestaties hebben gele-
verd.

Aan de jury,  bestaande uit Bram 
Diepstraten (wethouder sport), 
Friso Huizinga (Citymarketeer ge-
meente Velsen),  Roberto Branco 
Martins (advocaat/juridisch advi-
seur sportrecht), Susanne Moer-
kerk (journalist/verslaggever 
stadsredactie IJmuider Courant), 
Corina Post (vakleerkracht bewe-
gingsonderwijs), Frank Snoeks 
(sportverslaggever Studio Sport), 
Melvin Schol (topsporter en trai-
ner/coach)en Pieter de Waard ( 
algemeen directeur SC Telstar) 
de moeilijke taak om uit de ve-
le genomineerden de Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent 
en Master te kiezen. 
Het Sportgala wordt gehouden 
op vrijdag 28 februari in het Tha-
lia Theater in IJmuiden. Het gala 
is vrij toegankelijk. De presenta-
tor tijdens het Sportgala is voor 
het eerst dit jaar Jan van der Meu-
len.

Sportman:  Lars Bottelier (open-
water zwemmen/lb zwemmen),  
Robin van der Kolk (�etscross), 
Olav Molenaar (roeien), Siem Uij-
tendaal (basketbal).

Sportvrouw:  Tessa Dijksman 
(wielrennen baan + weg),  Nina 
Kessler (wielrennen baan + weg), 

Romana Schuring (trampoline-
springen), Zoë Hekelaar (tram-
polinespringen), Ilona Zeilmaker 
(atletiek).

Sportploeg:  RKVV Velsen (voet-
bal),  VZOS,  2 teams (handboog-
schieten).

Sporttalent:  Jarno Braam (kar-
ten), Rosalie Breems (atletiek), 
Jens Dekker (voetbal), Jayden 
Dunkwu (popping),  Anaïs Hol-
lander (karate), Nadine Hollander 
(karate), Daphne Iskes (lb schaat-
sen), Manon Iskes (lb schaatsen), 
Joy van Keijzerswaard (tram-
polinespringen), Tristan Kroder 
(handboogschieten), Ceyda Kut-
lu (karate), Roen Salcedo (tram-
polinespringen), Connor Smith 
(trampolinespringen), Blanca Uij-
tendaal (judo),  Celine Willemsen 
(karate), Lieke van Vierzen (tram-
polinespringen).

Sportmaster: Monique Boerema 
(schaatsen), Ernie Breuer (hand-
boogschieten),  Brian Burggraaf 
(wielrennen), Maarten Duijn (ka-
rate), Pascal Geursen (atletiek), 
Edwin Hiense (Jiu Jitsu), René van 
Houwelingen (atletiek), Erik Ko-
ning (sloeproeien), Judith Porsch 
(handboogschieten), Maarten 
Porsch (handboogschieten), Ri-
chard Schenk (handboogschie-
ten), Ruud Vos (handboogschie-
ten).

Kijk voor meer informatie van het 
Sportgala op www.sportgalavel-
sen.nl. (Foto: aangeleverd)

Repair Café Santpoort-
Zuid in t Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Repair Café 
Santpoort-Zuid wordt weer ge-
houden op zaterdagmiddag 8 fe-
bruari van 13.30 uur tot 16.00 uur 
in ’t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201

Het Repair Café biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is, de gelegenheid om 
elektrische apparaten, klokken, 
horloges, meubeltjes, speelgoed, 
computers, mobiele telefoons, 

�etsen, enz. ter reparatie aan te 
bieden. Ook met softwareproble-
men kunt u vaak geholpen wor-
den. Er is een ervaren fotograaf 
aanwezig voor vragen over uw 
camera, fotobewerking, enz.
In principe is de hulp gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 
Werk ook mee aan een duurza-
mere wereld, de reparateurs/ad-
viseurs zitten er elke tweede za-
terdagmiddag van de maand 
klaar voor. Zie ook repaircafe.org.

Origon on stage
IJmuiden - Vorige week maan-
dag hebben de kleuters van ba-
sisschool de Origon een bezoek 
gebracht aan de Stadsschouw-
burg in IJmuiden. Onder leiding 
van Jacob Bron werden de kinde-
ren rondgeleid vanaf de kassa tot 
op het toneel! 
Wat een geweldige ervaring voor 
zowel de ju�en als de kinderen! 
Jacob vertelde uitgebreid hoe al-
les in zijn werk gaat zowel vóór 

als achter de schermen. 
En weet u hoeveel stoelen er pre-
cies in de zaal en op het balkon 
zijn? De kinderen wel.........
Tot slot van de rondleiding zon-
gen ze met elkaar het Bananen-
lied op het podium, en was er 
voor ieder kind een banaan. De-
ze kwamen hangend aan een lan-
ge rail uit het hoge plafond naar 
beneden zakken! (Foto’s: aange-
leverd)

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Op maandag 
10 februari is er weer een postze-
gelavond van de Postzegel Ver-
eniging Santpoort met een leuke 
veiling, de kavels kan men voor 
de veiling bekijken. De avond 
zal worden gehouden in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-

Noord en iedereen is van harte 
welkom. Om 19.00 uur is de zaal 
open en er is voldoende parkeer-
gelegenheid.

Meer weten over de Postzegel 
Vereniging Santpoort, bel dan 
023-5382274 na 18.00 uur.
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75 jaar bevrijding: Velsenaren halen herinneringen op aan de oorlog
‘De meisjes fungeerden als koerier’

Santpoort - Cor  Koot (08-02-
1927) werd geboren in Amster-
dam, maar zijn ouders verhuis-
den in 1931 naar Haarlem. In de-
ze stad groeide hij op en maakte 
hij ook de Tweede Wereldoorlog 
mee. ,,In Haarlem is niet zo veel 
gebeurd’’, schrijft hij aan onze 
redactie, als hij zich meldt naar 
aanleiding van onze oproep 
om verhalen van oorlogsvete-
ranen te willen optekenen. ,,Ja, 
een bombardementje in de Am-
sterdamse buurt, het neerschie-
ten van een agent op de Wester-
gracht, de �etsenroof op straat 
door de Duitsers, het beschie-
ten door een Spit�re van een 
bus met kinderen en een over-
val op het postkantoor. Bij de-
ze overval waren de broers Coté 
nauw betrokken. In Santpoort-
Noord hebben we daardoor een 
Cotélaan’’, gaat hij verder. Veel 
meer echt spectaculaire gebeur-
tenissen kan hij zich niet direct 
herinneren. Maar: ,,De monu-
menten in de Hout en aan de Jan 
Gijzenkade zijn daar niet voor 
niets gekomen. Die zijn daar ge-
plaatst naar aanleiding van fu-
sillades, die plaatsvonden toen 
jonge mannen zich al niet meer 
zonder risico om opgepakt te 
worden op straat konden verto-
nen.’’ De heer Koot maakte niet 
alleen de oorlog in eigen regio 
heel bewust mee, hij werd ook 
uitgezonden naar het voorma-
lig Nederlands-Indië, in een po-
ging om de onafhankelijkheids-
strijd van de toenmalige Neder-
landse kolonie tot een goed ein-
de te brengen.

,,Bij de landing ging 
iets niet helemaal goed. 

De jeep zonk onder 
water en de walkietal-
kies dreven als eendjes 

in het water.’’
Niet alleen de datum 4 mei, de 
dag waarop Nederland de oor-
logsslachto�ers herdenkt, heeft 
voor Cor Koot, sinds 1957 inwo-
ner van Santpoort, een bijzonde-
re betekenis. Voor hem is er nog 
een datum waarop hij elk jaar op-
nieuw zeer emotioneel wordt. Ook 
vele decennia later heeft hij het 
nog altijd even moeilijk als de ka-
lender 19 december aanwijst. Het 
is de datum waarop hij, als 21-ja-
rige dienstplichtig militair, land-
de op Oost-Java. ,,Ik was de aller-
eerste die op dat deel van het ei-
land aan land ging in een storm-
boot met een radiojeep en 12 ma-

riniers’’, vertelt hij. De heer Koot 
was opgeleid tot koopvaardijo�-
cier en door die achtergrond werd 
hij binnen de marine ingedeeld bij 
de reserves voor speciale diensten. 
,,Het maken en breken van eigen 
operationele codes en het trach-
ten te ontcijferen van vijandelij-
ke codes waren destijds mijn op-
drachten.’’ Bij de landing ging iets 
niet helemaal goed. De jeep zonk 
onder water en de walkietalkies 
dreven als eendjes in het water. 
Er was daardoor geen verbinding 
meer met de landingsschepen. Als 
enige radio-o�cier rende hij toen 
driehonderd meter verderop naar 
de plek waar de am�bische tanks 
geland waren en waar ook een ra-
dio aan boord was. ,,Dat was wel 
nuttig, maar achteraf heel ondoor-
dacht, want er hadden wel mijnen 
kunnen liggen.’’ Dat de sfeer op het 
eiland gespannen was, moge dui-
delijk zijn. Bij het minste of gering-
ste vermoeden van onraad, was de 
ploeg in opperste staat van paraat-
heid. ,,Er kwam een keer een ga-
lopperend paard voorbij. Iedereen 
stond meteen in dekking. Maar er 
bleek gelukkig niets aan de hand 
te zijn.’’

,,Ik zette een helm op 
mijn hoofd, propte een 

zakdoek in mijn mond en 
wikkelde een stapel de-

kens om mij heen.’’
Terug naar de periode 1940-1945 
in Nederland. De heer Koot woon-
de destijds weliswaar in Haarlem, 
maar kende ook het gebied rond 
Haarlem vrij goed. ,,Ik was lid van 
zwemvereniging HVGB. Die ver-
eniging was in 1900 opgericht 
door een stelletje studenten. De 
letters staan eigenlijk voor Het Vij-
GeBlad, maar die naam mocht niet 
van de zwembond, dus toen heb-
ben ze er Heren Van Grote Beteke-
nis van gemaakt.’’ Vanaf 1937 was 
Cor Koot actief bij de vereniging: 
,,Ik speelde waterpolo en kwam 
zodoende ook vaak in IJmuiden. 
Ter hoogte van de Waterloolaan 
had je vroeger een treinstation: 
station Zeeweg. Als je daar over-
stak en je liep in de richting van 
waar nu zwembad De Heeren-
duinen ligt, had je daar een paar 
straatjes. Een arbeiderswijk met 
kleine huisjes. Ik denk dat er wel 
honderd tot tweehonderd huis-
jes waren. Ze zijn in de oorlogsja-
ren allemaal door de mo�en ge-
sloopt.’’ Na de zomer van 1944 was 
zwemmen enige tijd geen optie 
meer. ,,Alle jongens van mijn leef-

tijd zaten ondergedoken. De meis-
jes fungeerden in die tijd als koe-
rier. Op 6 september hadden we 
de Dolle Dinsdag, waarop de NSB-
ers op de vlucht sloegen voor de 
‘naderende’ geallieerden, een ge-
rucht dat een gerucht is gebleven.’’ 
Zelf zat de heer Koot in een pand 
dat destijds dienst deed als druk-
kerij en waarin zich later de meu-
belzaak Van Duijvenboden heeft 
gevestigd. ,,Het was aan de Oude 
Gracht in Haarlem. Mijn zus kwam 
daarheen om me een prakkie eten 
te brengen.’’ De razzia in Haarlem, 
die op 6 december van dat jaar 
plaatsvond, staat hem nog helder 
voor de geest. ,,Dat was een slim-
me zet van de mo�en. De avond 
ervoor was het Sinterklaasavond, 
dus de jongens waren allemaal 
naar huis. Maar de meisjes kwa-
men ons waarschuwen dat er een 
razzia gaande was.’’ Weet de heer 
Koot nog door wie hij destijds ge-
waarschuwd werd en aan wie hij 
dus wellicht zijn leven heeft te 
danken? ,,Ik denk dat ik het weet. 
Maar zij leeft allang niet meer.’’ Na 
te zijn gewaarschuwd, vertrok hij 
op stel en sprong naar kennissen 
in de buurt. ,,Dat gezin had kin-
deren die veel jonger waren, dus 
daardoor waren ze bij de Duitsers 
buiten beeld. Toch nam ik het ze-
kere voor het onzekere. Ik zet-
te daar in huis een helm op mijn 
hoofd, propte een zakdoek in mijn 
mond en wikkelde een stapel de-
kens om mij heen. Het verhaal 
ging namelijk dat de Duitse sol-
daten door de straten gingen met 
een bajonet in de hand, waarmee 
ze dwars door deuren staken. Ik 
wilde voorkomen dat ik geluid zou 
maken, als ik bijvoorbeeld in mijn 
bil gestoken zou worden. Hoe na-
ief! Maar het is allemaal goed ge-
gaan, er is niets gebeurd.’’ Ook de 
andere jongens, met wie de heer 
Koot destijds op hetzelfde onder-
duikadres verbleef, zijn allemaal 
de dans ontsprongen. Met dank 
aan de meisjes, die op uitstekende 
wijze hadden gereageerd op het 
bericht over de razzia. ,,Ze hadden 
adressenlijstjes, waarop stond wie 
wie zou waarschuwen. Dat heeft 
goed gewerkt!’’

,,Haar oudere zus is in de 
trein doodgeschoten. Ze 
mikten altijd op de loco-
motieven, maar er wer-
den ook wel eens passa-
gierswagons geraakt.’’

De dag waarop werd gevierd dat 
Nederland was bevrijd, typeert de 

heer Koot als: ,,Een niet te beschrij-
ven opluchting.’’ Toch was het op 
de avond ervoor nog even span-
nend. ,,Wij woonden aan de Bre-
derodestraat en aan de Wouwer-
manstraat woonde een meisje dat 
jarig was. Ik was daar die avond tot 
20.15 uur en daardoor liep ik het ri-
sico om gepakt te worden, want er 
was een avondklok ingesteld. Na 
20.00 uur mocht er niemand meer 
op straat komen. Maar we had-
den daar het bericht ontvangen 
dat de Duitsers gecapituleerd had-
den. Hoe we dat precies gehoord 
hebben, weet ik niet meer. Ik denk 
via Radio Oranje. Maar het nieuws 
ging als een lopend vuurtje door 
de buurt. Kennelijk konden nog 
veel mensen stiekem naar Enge-
land luisteren. Toen ik naar huis 
ging, zag ik drie man van de Grüne 
Polizei op de �ets, compleet met 
geweren. Maar er is niets gebeurd, 
ik kwam gewoon veilig thuis.’’ Toch 
kwam het oorlogsgeweld af en toe 
griezelig dichtbij: ,,De oudere zus 
van dat jarige meisje is in de trein 
doodgeschoten. Britse vliegtuigen 
voerden aanvallen op treinen uit. 
Dat waren in die tijd natuurlijk nog 
stoomtreinen en als een locomo-
tief geraakt werd, gaf dat een berg 
stoom. Ze mikten altijd op de loco-
motieven, maar er werden ook wel 
eens passagierswagons geraakt. 
Zij zat in zo’n wagon, net op het 
verkeerde moment.’’ Gaandeweg 
het gesprek met de heer Koot �it-
sen allerlei herinneringen door zijn 
gedachten. ,,Ik had in de oorlogs-
jaren pianoles van mevrouw Wes-
selius. Zij sprak openlijk over Han-
nie Schaft, toen nog Jo Schaft ge-
heten, en haar verrichtingen. Ik 
heb nooit zo goed begrepen hoe 
ze daarover zo open konden pra-
ten, terwijl ze in het verzet zat.’’ 
Ook de herinnering aan een spe-
ci�ek lid van de zwemvereniging 
komt terug: ,,Een jongeman, een 
jaar of vijf ouder dan ik. Opgeleid 
tot ingenieur, maar hij kon daar-
mee niet aan de bak komen, dus 
werd hij tramconducteur. Hij is 
daarom vervolgens NSB’er gewor-
den. Puur omdat hij vond dat de 
maatschappij niet deugde, omdat 
hij geen passende baan kon vin-
den. Hij was zelf geen slecht mens. 
Wij hebben later nog een woordje 
voor hem gedaan om hem vrij te 
krijgen. En dat is ook gelukt!’’

Het besef dat hij de oorlogsjaren 
redelijk goed heeft kunnen door-
staan, maakt bij de heer Koot af en 
toe plaats voor een gevoel van af-
keuring, wanneer hij berichtge-
ving in de media volgt over oor-
logssituaties en met name de wij-
ze waarop militairen soms - in zijn 
ogen onterecht - later worden af-
gerekend op hun handelen. ,,Ik 

stoor me verschrikkelijk aan men-
sen die denken dat ze het alle-
maal weten, terwijl ze geen idee 
hebben wat oorlog is. In 1945 kon 
men in nagenoeg elk dorp in Ne-
derland bureaus vinden waar jon-
ge mannen zich als oorlogsvrijwil-
liger konden aanmelden om Ne-
derlands-Indië van de Japanners 
te bevrijden. Zo was de stemming 
in die jaren nu eenmaal. Ik durf te 
beweren dat daarbij geen een was 
die dacht: ‘Daar ga ik eens lekker 
de beest uithangen!’ Toen dach-
ten wij helemaal niet zo. Wij had-
den zelf ook geen benul wat oor-
log precies inhield. Toen wij in In-
dië waren en de zogeheten per-
loppers tegenkwamen werden we 
pas geknipt en geschoren. Later 
besef je dat je vanaf dat moment 
totaal anders bent gaan denken. 
Nieuwe waarden doen hun intre-
de, de vroegere normen golden 
niet meer. Denk nu niet dat ik een 
sympathisant van kapitein Wes-
terling ben of ooit was. Verre van 
dat. Die man is uitdrukkelijk niet 
het symbool van de gemiddelde 
soldaat in het toenmalige Neder-
lands-Indië. Dat er nooit iets is ge-
beurd, dat niet netjes was, hoort u 
mij niet zeggen. Maar bekijk het 
dan wel door de bril van de veerti-
ger jaren en leg het niet onder een 
vergrootglas uit 2020. Zo kun je al-
les dat recht is wel krom maken.
Als je op enig moment ziet hoe 
toegetakeld na een tre�en een Ne-

derlandse soldaat in een rivier was 
gesmeten, heb je geen behoef-
te de tegenstander uit te nodigen 
voor een kopje ko�e. Mensen die 
nooit een broek vol van angst heb-
ben gehad, zullen dat nooit kun-
nen begrijpen. Hoeft ook niet, 
maar die moeten ook niet veroor-
delen. Door je hoofd gaat maar 
één ding: hoe kom ik hier levend 
uit. Dan is er maar één goede vij-
and en dat is een dode vijand. Dat 
is niet onbehoorlijk, dat is mense-
lijk en de realiteit. Schieten doe je 
uit angst of in paniek, zonder voor-
af overleg. Als men vindt dat er 
niet mag worden geschoten moet 
je de militair niet opleiden om dat 
wel te doen. Geef hem dan een 
pollepel, dan zijn voor die brave 
jongens die zeggen het allemaal 
zo goed te weten de problemen 
de wereld uit. U zult begrijpen dat 
ik van die hedendaagse betwe-
ters, die denken de oorlog te ken-
nen omdat ze er over hebben ge-
lezen en alleen maar kunnen pra-
ten over excuses aanbieden, geen 
hoge dunk heb.
Het is een oud gezegde: wie vre-
de wil, bereide zich ten oorlog. Die 
spreuk heb ik niet bedacht, Caesar 
wist dat al.’’ (Tekst en foto: Bos Me-
dia Services)

Heeft u herinneringen aan de 
oorlog die u wil delen met plaats-
genoten? Aanmelden kan via re-
dactie@jutter.nl of 0255-533900.

Op 5 mei 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. In de aanloop naar die datum publiceren we een 
reeks gesprekken met inwoners van de gemeente Velsen, die de oorlogsjaren bewust hebben mee-
gemaakt of zelfs als dienstplichtig militair een actieve bijdrage hebben geleverd aan de strijd tegen 
de bezetter. Vandaag: Cor Koot uit Santpoort.

Reünie musicalgroep Jakob
IJmuiden - Bijna 20 jaar geleden 
werd de Oecumenische Musical-
groep Jakob opgericht; dat wil 
men niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan! Een nieuwe musical 

opvoeren gaat helaas niet meer 
lukken. Daarom organiseren ze 
op 21 maart een reünie voor ie-
dereen die ooit op wat voor ma-
nier dan ook heeft meegedaan 

aan één of meerdere musicals. 
Was jij die superleuke zoon van 
Jakob? Zorgde jij dat Paulus al-
tijd zijn merchandise in orde 
had? Was jij verantwoordelijk 

voor alle Maria’s in hun mooie 
blauwe mantels? Of was je op 
een andere manier betrokken? 
Zorg dan dat je erbij bent! 
Tijdens deze middag en avond 

heb je niet alleen de tijd om bij 
te praten met je oud-musical-
buddy’s, maar studeer je ook 
met z’n allen een aantal num-
mers uit oude musicals in, die 

’s avonds tijdens een minicon-
cert worden opgevoerd. Meer 
info en opgeven: www.musical-
groepjakob.nl. (Foto: aangele-
verd)








