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Cruiseseizoen is weer begonnen!
IJmuiden - Zondag kwam een uur eerder dan gepland het cruiseschip Saga Sapphire aan in IJmuiden, het eerste cruiseschip van dit seizoen. 
Er staan nu al 36 cruiseschepen gepland voor dit jaar in IJmuiden, is te zien op www.cruisekalender.eu/ijmuiden. De Saga Sapphire heeft een 
lengte van bijna 200 meter en kan 720 passagiers vervoeren. Het schip vertrok zondagavond weer, richting Dover, van waaruit een tweeweekse 
cruise richting Noorwegen wordt gemaakt. Het volgende cruiseschip dat volgens de cruisekalender IJmuiden aandoet is de AIDA op 31 maart. 
Dit cruiseschip heeft plaats voor 2192 passagiers. (foto: Erik Baalbergen)

Genomineerden Sportgala Velsen bekend
Velsen - De organisatie van het 
Sportgala van de gemeente Velsen 
heeft weer een groot aantal aan-
meldingen mogen ontvangen van 
sporters die in 2018 fantastische 
prestaties hebben geleverd.
Aan de jury, bestaande uit Bram 
Diepstraten (wethouder sport), Mi-
chelle Diemeer (oud topjudoka), 
Friso Huizinga (Citymarketeer ge-
meente Velsen), Corina Post (vak-
leerkracht bewegingsonderwijs), 
Frank Snoeks (sportverslaggever 
Studio Sport), Pieter de Waard (al-
gemeen directeur SC Telstar) en 
Govert Wisse (freelance sportjour-
nalist), de moeilijke taak om uit de 
vele genomineerden de Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, 
Master en Gehandicapte Sporter 
te kiezen. Het Sportgala wordt ge-
houden op vrijdag 8 maart in het 
Thalia Theater in IJmuiden. Het ga-
la is vrij toegankelijk. De presenta-
tor tijdens het Sportgala is ook dit 
jaar Frank Snoeks. Tevens wordt 
voor het eerst in de geschiedenis 
van het Sportgala Matthijs Büch-
li als Sporticoon Velsen gehuldigd!

De genomineerden:
Sportman:  Lars Bottelier (open-
water zwemmen/lb zwemmen), 
Joachim Dinkelman (freerunning), 
Jochem Dobber (atletiek),  Robin 
van der Kolk (�etscross), Olav Mo-
lenaar (roeien), Erno Vriens (open-

water zwemmen), Kevin Willemsen 
(Karate).
Sportvrouw: Tessa Dijksman (wiel-
rennen baan + weg),  Nina Kessler 
(wielrennen baan + weg), Roma-
na Schuring (trampolinespringen), 
Ilona Zijlmaker (atletiek).
Sportploeg: OBS De Vliegende 
Hollander (schoolvoetbal), Tai Chi 
school Kennemerland (Tai Chi),  SV 
Terrasvogels (softbal), VZV (open-
water zwemmen), VZOS, 2 teams 
(handboogschieten).
Sporttalent: Yannick Bak (volley-
bal), Daphne Iskes (lb schaatsen), 
Manon Iskes (lb schaatsen),  Anaïs 
Hollander (karate), Nadine Hol-
lander (karate), Joy van Keizers-
waard (trampolinespringen), Jan 
Jaap van Laar (handboogschie-
ten), Jason Lijnzaat (skateborden), 
Floor Sloo� (turnen), Tenzin Tie-
man (openwater zwemmen), Blan-
ca Uijtendaal (judo),  Siem Uijten-
daal (basketbal), Celine Willemsen 
(karate).
Sportmaster: Monique Boerema 
(schaatsen), Ernie Breuer (hand-
boogschieten),  Brian Burggraaf 
(wielrennen), Pascal Geursen (atle-
tiek), Peter de Loo� (lange afstand 
precisie geweer),  Rebecca Neus 
(bmx),  Judith Porsch (handboog-
schieten), Maarten Porsch (hand-
boogschieten), Wim Roosen (atle-
tiek), Richard Schenk (handboog-
schieten).

Gehandicapte Sporter: Florianne 
Bultje (zwemmen), Scott van Polen 
(rolstoelrugby).

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

Automobilist botst 
frontaal op boom
Velsen-Zuid - Een automobilist is 
vorige week woensdagavond ge-
wond geraakt nadat hij frontaal op 
een boom was gereden in recrea-
tiegebied Spaarnwoude. Dat ge-
beurde even voor middernacht op 
de Buitenhuizerweg. De schade aan 
het voertuig is groot. Het slachto�er 
is gestabiliseerd waarna hij voor ver-
dere behandeling naar het zieken-
huis is vervoerd. Het is nog ondui-
delijk hoe het ongeval heeft kun-
nen gebeuren, de wagen reed ver-
moedelijk 80 kilometer per uur toen 
deze tegen de boom aan kwam. De 
politie heeft de zaak in onderzoek. 
(foto: Michel van Bergen)
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• Vorig jaar is het Innovatiefonds MKB Vel-
sen gestart. Ondernemers kunnen bij dit 
fonds subsidie aanvragen ter verbetering 
van digitalisering, automatisering, ver-
duurzaming of schoner maken van hun 
producten of processen. Dertien bedrijven 
hebben serieuze interesse getoond in de 
regeling.Verwacht wordt dat binnenkort 
de eerste subsidie wordt verleend. Dit jaar 

zal de regeling blijvend onder de aandacht 
van de Midden- en Kleinbedrijf worden 
gebracht. 

Meer informatie: 
• www.velsen.nl gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Warmetruiendag is de vrolijkste én grootste 
klimaatactie van Nederland. Samen maken 
we verschil en samen gaan we bewust om 
met energie.

Verwarm jezelf, niet de wereld’, met dit motto 
melden elk jaar weer honderdduizenden Ne-
derlanders zich aan voor armetruiendag. De 
verwarming gaat een graadje lager en de warme 
trui gaat aan. ist je dat we met n graad lager 
maar liefst 6  CO2 en 6  energie besparen  En 
als we dit allemaal samen doen, kunnen we op 

n dag het jaarverbruik van drie addeneilan-
den besparen. Vieren we elke dag armetrui-
endag, dan besparen we het jaarverbruik van 
een stad als Amsterdam. Kortom  samen maken 
we verschil. De gemeente Velsen wil ook CO2 
en energie besparen, dus doen wij mee

armetruiendag is h t moment in het jaar om 
stil te staan bij ons energiegedrag en onze ener-
giebesparingssuccessen, slimme innovaties en 

om alledaagse duurzame oplossingen met el-
kaar te delen. ant samen energie besparen, 
geeft energie.

Kortom  zet die verwarming lager, trek een e -
tra warme trui aan en deel je successen, zet je 
actie of lievelingswarmetruiverhaal op social 
media, en doe mee

15 februari: Warmetruiendag! 

De gemeente Velsen gebruikt tot nu toe 
het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan (LVVP) 
voor de hoofdlijnen van het verkeer- en 
vervoerbeleid in Velsen. Het LVVP krijgt 
nu een opvolger met een nieuwe naam: 
de Mobiliteitsagenda Velsen. De concept-
versie is klaar, hierop kunt u reageren.

Wat staat er in?
In de mobiliteitsagenda staan beleidsdoelen 
en concrete acties en maatregelen waaraan 
de gemeente de komende jaren gaat werken. 
Het gaat om 20 beleidsdoelen en 70 acties 
en maatregelen. Deze zijn ingedeeld in 6 the-
ma’s  duurzame mobiliteit, verkeersveilig-
heid,  ets en voetganger, openbaar vervoer, 
autobereikbaarheid en parkeren.

Informatie uit de samenleving
Om deze agenda te maken, hebben we eerst 
achtergrondgegevens verzameld. Ook heb-
ben we een uitgebreid participatieproces 
gevolgd  inloopavonden, een  itspeiling via 

acebook, een inventarisatie van meldin-
gen, samenwerking met een klankbordgroep 
en een conferentie Duurzame Mobiliteit. De 
opbrengst hiervan hebben we gebruikt bij het 
maken van de Mobiliteitsagenda.

Formele inspraak
De volgende stap is een formele inspraak-

procedure. Tijdens de inspraakperiode van 
6 weken zijn reacties en idee n nog steeds 
welkom. De inspraakperiode loopt van 14 
februari tot 29 maart. De Mobiliteitsagenda 
Velsen is te vinden op www.velsen.nl mobili-
teitsagenda-velsen. Ook is het in te zien bij de 
balie van het gemeentehuis. 

Hoe kunt u reageren?
U kunt een e-mail sturen naar info velsen.
nl, onder vermelding van inspraakreactie 
Mobiliteitsagenda Velsen’ of een brief stu-
ren naar gemeente Velsen, ter attentie van 
het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Inloopavond
Ook is het mogelijk een inspraakformulier in 
te vullen tijdens de inloopavond op 26 febru-
ari in het gemeentehuis van Velsen, ingang 
Plein 1945. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u 
hier op elk moment binnenlopen om vragen 
te stellen of een inspraakreactie te geven.

Vervolg
Na de inspraakperiode worden de reacties 
verwerkt. Het college stelt de inspraakrap-
portage vast, samen met de de  nitieve Mo-
biliteitsagenda Velsen en legt dit ter besluit-
vorming voor aan de raad.

Inspreken via mail, brief of tijdens inloopavond
Mobiliteitsagenda Velsen

Meld hem of haar aan vóór 17 maart!
Kent u een jongere die een 
lintje verdient?
Het jeugdlintje is een speciale onderschei-
ding voor jongeren uit Velsen. Het is een 
blijk van waardering voor jongeren tot 18 
jaar die een voorbeeld zijn voor anderen. 
Kent u iemand die een lintje verdient? 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 www.
velsen.nl producten jeugdlintje.nl
De aanmeldingen worden beoordeeld door een 
vakkundige jur .
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Kabinetszaken 0255-567200 of mailen 
naar kabinetszaken velsen.nl.
Het jeugdlintje zal worden uitgereikt op 26 
april 2019 tijdens de lintjesregen. De burge-
meester reikt op die dag ook de Koninklijke 
onderscheidingen uit.

U kunt een jongere voordragen door het 
aanmeldformulier in te vullen en vóór 17 
maart 2019 digitaal terug te sturen.
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Vanaf 15 februari staat hij in de buurt van 
zwembad De Heerenduinen in IJmuiden.

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

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

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

De SportContrainer komt naar 
De Heerenduinen!

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

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

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

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

Zwembad De Heerenduinen 
zoekt medewerkers!

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

• Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.
• Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 
• De andere reguliere openingstijden op maandag blijven van kracht.
• Zwemlessen op woensdag 20 en vrijdag 22 februari 2019 zullen aangepast worden 
 aangeboden.
• Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden.
• Zaterdag en zondag zijn we geopend zoals gebruikelijk.

Kijk voor de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl

Schrijf je in voor de 
Sportinstuif
Dinsdag 19 februari, in de voorjaarsvakantie, or-
ganiseren de buurtsportcoaches weer een sport-
instuif in Het Polderhuis. Tijdens deze sportieve 
dag kunnen kinderen kennismaken met ver-
schillende sporten verzorgd door verenigingen 
uit Velsen zoals o.a. tennis en krav maga. 

Het ochtendprogramma voor de groepen 1 t/m 4 
is van 10:00-12:00 uur. Het middagprogramma 
voor groep 5 t/m 8 is van 13:00-15:00 uur. Deel-
nemen aan de Sportinstuif kost € 2,- en inschrij-
ven kan via sportpasvelsen.nl. 

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

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

als buitenbaden.

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

het weekend te werken. 

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

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

zweminstructeur.

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

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

uitstekende arbeidsvoorwaarden.

 

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

zwembad De Heerenduinen.

                                              Recreatebad                                Wedstrijdbad                       

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

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

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

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

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

 Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.

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

De andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.

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

aangeboden.

 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.

Voorjaarsvakantie in De Heerenduinen
Gewijzigde openingstijden

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

VacatureVacature
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het weekend te werken. 

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

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

zweminstructeur.

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

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

uitstekende arbeidsvoorwaarden.
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Donderdag 21-12 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Vrijdag 22-12 10.00-16.30 uur 10.00-14.00 uur
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 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.
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De organisatie van het Sportgala van de 
gemeente Velsen heeft weer een groot 
aantal aanmeldingen mogen ontvangen 
van sporters die in 2018 fantastische 
prestaties hebben geleverd.

Aan de jury, bestaande uit Bram Diepstraten 
(wethouder sport), Michelle Diemeer (oud 
topjudoka), Friso Huizinga (Citymarketeer 
gem. Velsen), Corina Post (vakleerkracht 
bewegingsonderwijs), Frank Snoeks (sport-
verslaggever Studio Sport), Pieter de Waard 
( algemeen directeur SC Telstar)  en Govert 
Wisse (freelance sportjournalist)  de moei-
lijke taak om uit de vele genomineerden de 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, 
Master en Gehandicapte Sporter te kiezen. 

Het Sportgala wordt gehouden op vrijdag 8 
maart a.s. in het Thalia Theater in IJmui-
den. Het gala is vrij toegankelijk. De reis-
leider tijdens  het Sportgala is ook dit jaar 
Frank Snoeks.

Tevens wordt voor het eerst in de geschie-
denis van het Sportgala Matthijs Büchli als 
Sporticoon Velsen gehuldigd!

Sportman:  Lars Bottelier (openwater 
zwemmen/lb zwemmen), Joachim Dinkel-
man (freerunning), Jochem Dobber (atle-
tiek),   Robin van der Kolk (fi etscross), Olav 
Molenaar (roeien), Erno Vriens (openwater 
zwemmen), Kevin Willemsen (Karate).

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

baan + weg), Romana Schuring (trampoli-
nespringen), Ilona Zijlmaker (atletiek).

Sportploeg: OBS De Vliegende Hollander 
(schoolvoetbal), Tai Chi school Kenne-
merland (Tai Chi),  SV Terrasvogels (soft-
bal), VZV (openwater zwemmen),  VZOS,  2 
teams (handboogschieten).

Sporttalent:  Yannick Bak (volleybal), Daph-
ne Iskes (lb schaatsen), Manon Iskes (lb 
schaatsen),   Anaïs Hollander (karate), Na-
dine Hollander (karate),  Joy van Keizers-
waard (trampolinespringen), Jan Jaap van 
Laar(handboogschieten), Jason Lijnzaat 
(skateborden), Floor Sloo�  (turnen),   Ten-
zin Tieman  (openwater zwemmen),  Blanca 
Uijtendaal ( judo),  Siem Uijtendaal (basket-
bal),  Celine Willemsen (karate).

Sportmaster: Monique Boerema (schaat-
sen),  Ernie Breuer (handboogschieten),  
Brian Burggraaf (wielrennen), Pascal Geur-
sen (atletiek), Peter de Loo�  (lange afstand 
precisie geweer),  Rebecca Neus (bmx),  Ju-
dith Porsch (handboogschieten), Maarten 
Porsch (handboogschieten), Wim Roosen 
(atletiek), Richard Schenk (handboogschie-
ten).

Gehandicapte Sporter: Florianne Bultje 
(zwemmen), Scott van Polen (rolstoelrug-
by).

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

Genomineerden Sportgala 
Velsen zijn bekend

Vanaf 4 maart starten de werkzaamheden 
bij het Van Poptaplantsoen en het Kenne-
merplein. In 2018 is er in samenwerking 
met een klankbordgroep een voorlopig 
ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is vastge-
steld en nu kunnen de werkzaamheden be-
ginnen. Het werk bestaat uit de aanleg van 
een weg in het plantsoen tussen de Julia-
nakade en de Homburgstraat. Deze werk-
zaamheden worden uitgevoerd in verschil-
lende fases en duren in totaal tot eind 2019.

Informatieavond
Op maandag 25 februari geven we een toelich-
ting op de planning en de uitvoering van de 
werkzaamheden. Tussen 19.00 en 20.30 uur 
kunt u hiervoor binnenlopen in het W.F. Vis-
serhuis in IJmuiden aan de Houtmanstraat 1 
(restaurant begane grond). Medewerkers van 
de gemeente en de aannemer geven u hier dan 
persoonlijk toelichting.

Aanleiding 
De gemeente wil dat het autoverkeer in IJmui-
den meer rond het centrum van IJmuiden gaat 
rijden. Hiervoor leggen we in delen een zoge-
naamde ‘kleine centrumring’ aan. Een onder-
deel van deze kleine centrumring is de verbin-
ding tussen het Kennemerplein, via het Van 
Poptaplantsoen, naar de Julianakade. Het ont-
werp hiervoor is in september 2018 defi nitief 
vastgesteld.

Wat er tot nu toe is gebeurd
Voorafgaand aan het besluit is in maart 2017 
met bewoners gesproken over de aanpassin-
gen aan de verkeersstructuur in IJmuiden. Na 
dit gesprek met bewoners heeft de gemeente-
raad van Velsen in juni 2017 besloten dat het 

Van Poptaplantsoen onderdeel wordt van de 
‘kleine centrumring’. Er is bepaald dat de snel-
heid op het Van Poptaplantsoen 30 km/uur 
blijft. Na dit raadsbesluit is opdracht gegeven 
voor het maken van een ontwerp. 

Het ontwerp
Van december 2017 tot en met mei 2018 is een 
voorlopig ontwerp gemaakt in samenwerking 
met een klankbordgroep. Deze klankbord-
groep bestond uit bewoners en ondernemers 
die met elkaar hebben meegedacht over het 
ontwerp. Hierdoor zijn veel aanpassingen ge-
daan die de buurt ten goede komen.
In juni 2018 presenteerden we het voorlopige 
ontwerp op een inloopavond. Alle inspraak-
reacties die de gemeente van bewoners heeft 
ontvangen zijn verwerkt. In september 2018 
heeft de gemeenteraad het defi nitieve ontwerp 
vastgesteld.

De uitvoering
De werkzaamheden starten op 4 maart en zijn 
afgerond op 19 december 2019. Voor de zomer 
werken we op en rond het Kennemerplein. Na 
de zomer gaan we verder op het Van Popta-
plantsoen en de Homburgstraat. 
De bewoners en ondernemers rondom de plek-
ken waar gewerkt wordt, ontvangen tijdens de 
uitvoering een brief van de aannemer. In deze 
brief staat hoelang de werkzaamheden duren, 
hoe de overlast wordt beperkt en hoe de afva-
linzameling doorgaat tijdens de werkzaamhe-
den. 

Meer informatie
Informatie over het ontwerp is terug te vinden 
op: https://www.velsen.nl/burger/meepraten-
in-velsen/inspraakonderwerpen. 

inloopavond over de uitvoering op 25 februari
Werkzaamheden Van Popta-
plantsoen/Kennemerplein

Bezoekt u regelmatig het duingebied rond 
het Kennemermeer, ook wel bekend als 
het Binnenmeer? Dan hebben we een paar 
vragen voor u.

In april 2018 startte een proef in het duinge-
bied rond het Kennemermeer. Dit is een be-
schermd natuurgebied. De proef heeft te ma-
ken met het beheer van het gebied.
å
Aan hondenbezitters is gevraagd om niet meer 
met hun hond of honden te lopen aan de oost-
kant van het Kennemermeer. Aan de westkant 
zijn maatregelen genomen om de wandelpa-

den beter te onderhouden en meer ruimte te 
geven aan wandelaars (met of zonder hond). 

Vragenlijst
We zijn nieuwsgierig naar de ervaringen van 
de bezoekers. Daarom hebben we samen met 
andere betrokken organisaties een vragenlijst 
gemaakt. Tot 1 maart kunt u hier op reageren. 
Daarna wordt besloten wat de regels en af-
spraken worden in dit gebied. 
De vragenlijst is terug te vinden op velsen.nl/
kennemermeer of via Facebook. We sturen de 
enquête ook naar betrokken org anisaties zo-
als het Burgerpanel Velsen.

Onderzoek onder bezoekers 
Kennemermeer
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Aan het Kennemermeer staat sinds augus-
tus 2018 een tijdelijk onderkomen voor 
Science Center BRAK! IJmuiden. Kom 
je ook kennis maken met het toekomsti-
ge wetenschapscentrum op het gebied 
van klimaat & natuur? Er staan een hoop 
mooie activiteiten op de planning. 

Bij BRAK! IJmuiden kun je terecht voor le-
zingen, gezinsactiviteiten, onderzoek (citizen 
science), natuur- en milieueducatie en meer. 
Ook het ‘wikkelhuis’ van BRAK! is de moeite 
waard om te bekijken: duurzaam en circulair 
gebouwd.

Het Zout Zeewaterlaboratorium
Kinderen tussen de 7 en 13 jaar kunnen op 
20 februari (in de voorjaarsvakantie) experi-
menteren met techniek, natuurkunde en che-
mie in het Zout Zeewaterlaboratorium van 
BRAK!. Hoe meet je hoeveel zout er in het wa-
ter zit en kun je het zout ook uit het water ha-
len? Wist je dat je ook een batterij van zeewa-
ter kunt maken? En wat doet CO2 met de zee? 
Allemaal vragen waarop de kinderen zelf het 

antwoord gaan ontdekken met behulp van ei-
gen monsters, ‘echte’ chemicaliën en natuur-
lijk deskundige begeleiding. 
datum: 20 februari 
kosten € 5,00 per kind
aanmelden via de website www.brakijmui-
den.nl

 Lancering wandelapp
Het Pieter Vermeulen Museum heeft een 
wandelapp ontwikkeld. Daarmee ontdek-
ken wandelaars van alle leeftijden het gebied 
rondom IJmuiden aan Zee. Leer meer over de 
omgeving en het klimaat, al wandelend over 
het strand, de pier en rondom het Kennemer-
meer. De routes zijn beschikbaar in verschil-
lende niveaus en starten vanuit Science Cen-
ter BRAK!. De feestelijke lancering van de 
app is op 3 maart. Op die dag is er vanaf 14.00 
uur langs de routes van alles te zien, te proe-
ven en te doen! 

Kijk voor het volledige programma op www.
brakijmuiden.nl

Veel te doen in BRAK! aan het 
Kennemermeer

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

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

08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 
uur bellen met het Klant Contact Centrum 

voor een afspraak. 

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 2 februari tot en met 8 febru-
ari 2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Jupiterstraat 28, kappen boom (02/02/2019) 
4778-2019
Lange Nieuwstraat 751, wijzigen van de gevel 

en realiseren van een serviceruimte (recla-
me, deur, ramen) (04/02/2019) 5040-2019
Wijk aan Zeeërweg 74, omzetten winkel naar 
wonen (04/02/2019) 5056-2019
Iepenstraat 4, wijzigen van de gevel (achter-
zijde) en het plaatsen van een dakopbouw 
(05/02/2019) 5221-2019
Venusstraat 51, plaatsen dakopbouw 
(07/02/2019) 5733-2019
Orionweg ong., verlengen termijn met 2 jaar 
van reeds geplaatste tijdelijke zendmast 
(08/02/2019) 5910-2019

Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, uitbreiden ont-
vangstlocatie (04/02/2019) 5045-2019

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong.,kappen 29 bomen 
(07/02/2019) 5612-2019

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 13, plaatsen erker 
(07/02/2019) 5683-2019
Wüstelaan 104, legaliseren erfafscheiding 
(04/02/2019) 5059-2019

Driehuis
Bosboom-Toussaintlaan16, realiseren er-
ker voorzijde en plaatsen dakkapel voorzijde 
(05/02/2019) 5290-2019

Velserbroek
Zeilmakerstraat 10, wijzigen gebruik voor fy-
siotherapiepraktijk (05/02/2019) 5119-2019
Grote Buitendijk 250, realiseren uitbouw aan 
zijgevel (05/02/2019) 5238-2019
Kerkenmaaijerskamp 68, plaatsen dakkapel 
(voor- en achterzijde) (05/02/2019) 5259-
2019

Schade aan uw woning, gestolen spullen 
en het idee dat een vreemde in uw wo-
ning is geweest: een inbraak heeft grote 
gevolgen. Als huurder of eigenaar kunt u 
zelf veel doen om een woninginbraak te 
voorkomen. Hieronder een opsomming 
van maatregelen die u kunt nemen om 
uw woning, fl atgebouw en ook uw wijk 
veiliger te maken.

Preventietips
•  Sluit altijd alle ramen en deuren. En 

draai deuren op slot, ook als u maar 
even weggaat.

•  Gebruik buitenverlichting, bijvoor-
beeld een schemerschakelaar of bewe-
gingssensor.

•  Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
•  Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet 

aan de binnenkant van uw deur of raam 
in het slot zitten.

•  Verstop sleutels niet buiten: onder de 
mat of in de bloempot is geen geheime 
plek.

•  Zorg dat deuren en ramen niet verbor-
gen zijn achter hoge schuttingen, bo-
men of struiken. 

•  Plak nooit een brie© e op de deur met 
‘ben even weg’.

•  Maak afspraken met uw buren om op 
elkaars huis te letten bij afwezigheid.

•  Word lid van een (digitale) buurtpre-
ventiegroep.

Bij een verdachte situatie, bel altijd 112!

Ti ps tegen woninginbraak

Op 7 februari was er in de burgerzaal van 
het gemeentehuis een thema gesprek tus-
sen inwoners over hoe we omgaan met 
vuurwerk in onze gemeente. Hierbij waren 
ook burgemeester Frank Dales, wethou-
der Bram Diepstraten en enkele raadsleden 
aanwezig. 

Uit een recente peiling via Facebook kwam 
naar voren dat dit een onderwerp is waar veel 
mensen een mening over hebben. Uit de ruim 
1600 reacties bleek dat er bijna evenveel voor- 
als tegenstanders zijn van vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling.  Er zijn relatief veel mensen die 
een centrale vuurwerkshow in de gemeente 
een mooi initiatief vinden, mits dit in hun ei-
gen omgeving gebeurd. 

Ondanks dat er veel discussie was op Face-
book, bleek er  weinig belangstelling voor dit 
slotgesprek.  En dat was jammer, want het ge-
sprek was boeiend en maakte goed duidelijk 
waarom het thema zo ingewikkeld is. Voor- en 
tegenstanders van het afsteken van particulier 
vuurwerk spraken met elkaar over de dilem-

ma’s . Ook burgemeester Frank Dales nam ac-
tief deel aan het gesprek.

Met dit gesprek is de discussie voorlopig af-
gerond. Het college van B&W zal op mede op 
basis van deze discussie binnenkort met een 
voorstel komen over hoe we in Velsen omgaan 
met vuurwerk rond de jaarwisseling.  
Kijk voor de uitslagen van de enquête en de op-
merkingen uit het themagesprek op https://
www.velsen.nl/vuurwerkdiscussie-afgerond 

Vuurwerkdiscussie afgerond
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders 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 voorlo-

pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, 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 haak-
jes vermeld.

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

Velsen-Noord
Olieweg 1, plaatsen luifel en reclame-uitin-
gen (08/02/2019) 22708-2018

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 12, plaatsen dakopbouw 
(05/02/2019) 23572-2018
Dobbiuslaan 6, plaatsen dakkapel (voorzijde 
woning) (08/02/2019) 22441-2018
Molenstraat 17, bouwen bijkeuken en 2 in-
terne muurdoorbraken (08/02/2019) 19037-
2018 (gemeentelijk monument) 

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:17
IJmuiden
Snu� elmarkten, op 11 mei, 29 juni, 27 juli, 

31 augustus, 28 september en 12 oktober 
2019 van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: Lan-
ge Nieuwstraat te IJmuiden (06/02/2019) 
19163-2018

Ko� erbakmarkten, op 20 april, 25 mei, 15 
juni, 13 juli, 10 augustus, 21 september en 5 
oktober 2019 van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: 
Plein 1945 te IJmuiden (06/02/2019) 19160-
2018

Velsen-Zuid
Spaarnwoude Hills Trail, op 23 maart 2019 
van 09:00 tot 15:00 uur, locatie: recreatie-
schap Spaarnwoude rond Snowplanet te Vel-
sen-Zuid (06/02/2019) 2258-2019

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 
Santpoort-Noord 
Kerkweg 97, het vergroten van de zolder-
ruimte (05/02/2019) 22260-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
Zomerfestival IJmuiden, op 17 en 18 juli 
2019 van 11:00 tot 24:00 uur, op 19 en 20 juli 
2019 van  11:00 tot 1:00 uur, op 21 juli 2019 
van 13:00 tot 23:30 uur, locatie Kennemer-
plein, Van Poptaplantsoen, Homburgstraat 
te IJmuiden (04/02/2019) 4745-2019     

Koningsdag 2019, op 27 april 2019 van 13:00 

tot 19:00 uur, locatie Kennemerlaan 93 te 
IJmuiden (04/02/019) 4932-2019

Horror avond speurtocht op 17 augustus 2019 
van 22:00 tot 03:00 uur, locatie duinen bij 
bunkers/camping te IJmuiden (08/02/2019) 
5813-2019

Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort 2019 van 27 juli 2019 
t/m 3 augustus 2019 van 09:00 t/m 24:00 uur, 
locatie Santpoort (07/02/2019) 5522-2019

Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis van 14 t/m 17 mei 
2019 van 18:00 – 19:30 uur, locatie Driehuis 
en omgeving (07/02/2019)
5526-2019 

Velserbroek
Kermis Velserbroek van 9 t/m 13 oktober 
2019 van 13.30 tot 23.00 uur, locatie Vesting-
plein te Velserbroek (05/02/2019)
5124-2019

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben besloten om: 

door middel van het plaatsen en verwij-
deren van verkeerborden A1 van bijlage 
1 van het RVV 1990 met zonale toepas-
sing als bedoeld in artikel 66 van het 
RVV 1990 een maximumsnelheid van 30 
km/uur in te stellen op de volgende we-
gen:

de Merwedestraat, tussen de aanslui-
tingen met de Lange Nieuwstraat en 
de Maasstraat;
de Maasstraat, tussen de aanslui-
tingen met de Merwedestraat en de 
Spaarnestraat;
de Spaarnestraat, tussen de overgang 
naar 30km/h op een punt van on-
geveer 50 meter van de aansluiting 
met de Heerenduinweg en de Lange 
Nieuwstraat.

door middel van het plaatsen van ver-
keersborden B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 en het aanbrengen van haai-
entanden als bedoeld in artikel 80 van 
het RVV 1990 op de rijbaan, het instellen 
van een voorrangsregeling op de ontslui-
ting van het parkeerterrein op de Mer-
wedestraat, zodanig dat bestuurders 
komende vanaf het parkeerterrein voor-
rang moeten verlenen aan bestuurders 
die zich op de Merwedestraat bevinden;
door middel van het verplaatsen van ver-
keerbord C2 en het verwijderen van ver-
keerborden C2, C3, en C4 van bijlage 1 
van het RVV 1990, het ophe� en van de 
eenrichtingsweg, welke in de aangege-
ven richting is gesloten voor voertuigen, 
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren 
of vee, op:

de Merwedestraat, tussen de aanslui-
ting met de zuidelijke inrit naar het 
parkeerterrein en de Maasstraat;
de Spaarnestraat, tussen de kruis-
punten met de Rijnstraat en de Maas-
straat; 

door middel van het plaatsen van ver-
keersborden C2 en C3 van bijlage 1 van 
het RVV 1990, het instellen van een een-
richtingsweg, welke in de aangegeven 
richting is gesloten voor voertuigen, rui-
ters en geleiders van rij- of trekdieren of 
vee, op de parkeerterreinen gelegen aan 

de zijde van de Merwedestraat;
door middel van het plaatsen van ver-
keersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 
1990, het instellen van een eenrichtings-
weg, welke in de aangegeven richting is 
gesloten voor voertuigen, ruiters en ge-
leiders van rij- of trekdieren of vee, op de 
meest noordelijke kruising van de Mer-
wedestraat met de ontsluiting van het 
parkeerterrein; 
door middel van het plaatsen van onder-
borden waarop ‘uitgezonderd fi etsers’ 
(OB52) staat aangegeven, het uitzonde-
ren van fi etsers van het eenrichtingsver-
keer op de volgende locaties:

de Merwedestraat, tussen de aanslui-
tingen met de Lange Nieuwstraat en de 
zuidelijke inrit naar het parkeerterrein; 
de Spaarnestraat, tussen de aanslui-
tingen met de Rijnstraat en de Lange 
Nieuwstraat.

door middel van het plaatsen van ver-
keersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 
1990, het aanwijzen van een algeme-
ne gehandicaptenparkeerplaats op de 
meest noordoostelijk gelegen parkeer-
plaats op het parkeerterrein;
door middel van het verwijderen van 
verkeersborden B3, B5 en B6 van bijlage 
1 van het RVV 1990 alsmede de haaien-
tanden als bedoeld in artikel 80 van het 
RVV 1990, het ophe� en van de voor-
rangsregeling op de volgende locaties:

het kruispunt van de Merwedestraat 
met de Rijnstraat;
het kruispunt van de Merwedestraat 
met de Maasstraat;
het kruispunt van de Spaarnestraat 
met de Maasstraat;
het kruispunt van de Spaarnestraat 
met de Ruysdaelstraat;
het kruispunt van de Spaarnestraat 
met de Rijnstraat.

door middel van het plaatsen van ver-
keersborden G7 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 met daaronder een onderbord 
waarop de tekst ‘fi etsers toegestaan’, 
het aanwijzen van een voetpad op het 
pad gelegen tussen het kruispunt van 
de Merwedestraat met de Rijnstraat en 
het kruispunt van de Spaarnestraat met 
de Rijnstraat, en fi etsers toe te staan ge-
bruik te maken van dit pad;

door middel van het verwijderen van 
verkeersborden D2 van bijlage 1 van het 
RVV 1990, het ophe� en van het gebod 
voor bestuurders het bord te passeren 
aan de zijde die met de pijl op het bord 
staat aangegeven, op de volgende loca-
ties:

op de Maasstraat aan de westzijde 
van het kruispunt met de Merwe-
destraat;
op de Maasstraat aan de oostzijde van 
het kruispunt met de Merwedestraat;
op de Maasstraat aan de westzij-
de van het kruispunt met de Spaar-
nestraat.

door middel van het verwijderen van 
verkeersbord D4, het ophe� en van het 
gebod voor bestuurders tot het volgen 
van de rijrichting die op het bord staat 
aangeven, op de Maasstraat aan de oost-
zijde van het kruispunt met de Merwe-
destraat;
door middel van het verwijderen van 
verkeersborden E1 van bijlage 1 van het 
RVV 1990, inclusief de onderborden die 
aangeven op welke weggedeelte de ver-
keersborden van toepassing zijn, het 
ophe� en van het parkeerverbod aan de 
oostzijde van de Spaarnestraat, tussen 
de aansluitingen met de Heerenduinweg 
en de Ruysdaelstraat;
door middel van het verwijderen van 
verkeersborden G12a van bijlage 1 van 
het RVV, het ophe� en van de verplichte 
fi ets-/bromfi etspaden op de vrijliggen-
de paden op de Spaarnestraat tussen de 
Heerenduinweg en de Maasstraat;
door middel van het plaatsen van ver-
keerbord G11 van bijlage 1 van het RVV 
1990, verplichte fi etspaden de vrijlig-
gende paden gelegen aan te wijzen tus-
sen de Heerenduinweg en de grens van 
de in te stellen 30 km zone;
door middel van het plaatsen van ver-
keersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 
1990 met een onderbord waarop de tekst 
‘uitgezonderd leveranciers supermarkt’ 
staat weergegeven, het instellen van een 
geslotenverklaring in beide richtingen 
voor voertuigen, ruiters en geleiders van 
rij- of trekdieren of vee op de inrit naar 
de loshaven voor de supermarkt vanaf 
de Spaarnestraat, waarvan leveranciers 

voor de supermarkt zijn uitgezonderd;
door middel van het plaatsen van ver-
keersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 
1990, het instellen van een inrijdverbod 
op de uitrit van de loshaven voor de su-
permarkt; 
door middel van het plaatsen van verkeer-
borden G11 en G12 van bijlage 1 van het 
RVV 1990, het aanwijzen van een verplicht 
fi etspad op het vrijliggende pad parallel en 
aan de westzijde van de Spaarnestraat ge-
legen, tussen de kruispunten met de Lange 
Nieuwstraat en de Rijnstraat;
door middel van het aanbrengen van een 
fi etsstrook, als bedoeld in artikel 1 van het 
RVV 1990, het door middel van onderbro-
ken strepen gemarkeerde gedeelte van 
de rijbaan waarop a¤ eeldingen van een 
fi ets zijn aangebracht, fi etsstroken aan te 
wijzen op de Merwedestraat, tussen de 
kruispunten met Lange Nieuwstraat en de 
zuidelijk gelegen aansluiting naar het par-
keerterrein;
door middel van het aanbrengen van fi ets-
symbolen en doorgetrokken markering op 
het wegdek, fi etsstroken aan te wijzen aan 
beide zijden op de Spaarnestraat, tussen 
de aansluiting met de Van Ostadestraat 
en de overgang van en naar de vrijliggende 
fi etspaden. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de datum 
waarop het besluit elektronisch is be-
kend gemaakt in de digitale Staatscou-
rant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden 
ingezien bij het Klant Contact Centrum, 
gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele 
publicatie van verkeersbesluiten plaats 
in de digitale Staatscourant.

 Verkeersmaatregel

I

a.

b.

c.

II

III

a.

b.

IV

V

VI

a.

b.

VII

VIII

a.

b.

c.

d.

e.

IX

X

a.

b.

c.

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XXI



Infopagina

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

 Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende percelrn

• Zandersstraat 30, 1971 XT  IJMUIDEN

• Kortenaerstraat 24, 1972 LM  IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 

bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

 Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

• een geslotenverklaring voor vrachtauto’s 
uitgezonderd bestemmingsverkeer in 
te stellen, waaraan een zonale werking 
is toegekend zoals bedoeld in artikel 66 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, op alle wegen van 
Velsen-Zuid tussen het Noordzeeka-

naal, Parkweg en de rioolwaterzuivering 
op Amsterdamseweg 11 door middel van 
het plaatsen van borden C7 (zone en ein-
de zone) en OB108 zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscourant.
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Vierdaagse training NLP aan Zee

IJmuiden - Mensen die zichzelf 
op een aangename manier ver-
der willen ontwikkelen op het 
gebied van communicatie met 
de directe omgeving of op zoek 
zijn naar een betere balans in 
hun leven, kunnen zich aanmel-
den voor de training NLP aan 
Zee, die door Silvia Hamersma 
wordt verzorgd op een prach-
tige locatie aan het strand van 
IJmuiden.

De afkorting NLP staat voor Neuro 
Linguïstisch Programmeren en re-
fereert aan de wijze waarop we de 
wereld om ons heen waarnemen 
en hoe we daarop vervolgens re-
ageren. Met behulp van de trai-
ning NLP aan Zee kan worden ge-
werkt aan het veranderen van het 
eigen gedrag, met als resultaat 
een betere communicatie met an-
deren en een positievere levens-
houding. Silvia Hamersma is op-

geleid tot internationaal gecerti�-
ceerd NLP-trainer bij Mind Acade-
my, een gerenommeerd NLP-in-
stituut. Ze was bovendien als do-
cent en coach tien jaar lang ver-
bonden aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Ze begeleidde daar 
jongvolwassenen bij hun per-
soonlijke en professionele ont-
wikkeling. 
In haar eigen praktijk voor trai-
ning en coaching biedt ze pro-
gramma’s op maat die exact aan-
sluiten bij de behoeften van de 
klant. Een scherp oog voor pro-
cessen op verschillende niveaus 
vormt daarvoor de basis. Met de 
training NLP aan Zee biedt Silvia 
Hamersma nu iedereen de gele-
genheid om inzicht te krijgen in 
hoe communicatie werkt bij jezelf 
en bij een ander. 
De vierdaagse intensieve training 
wordt gegeven bij paviljoen Zee-
zicht. Kijk op https://training-en-
coaching-nlp.silviahamersma.
nl voor uitgebreide informatie. 
Meer informatie is te verkrijgen 
door een e-mail naar info@silvia-
hamersma.nl te sturen.(foto: aan-
geleverd)

HairPlace ontvangt
Custom Review Reward
IJmuiden - Afgelopen maand ont-
ving het team van HairPlace de 
Custom Review Reward 2018!
Sinds vorig jaar kunnen klanten 
na a�oop van hun bezoek aan de 
kapper een review achterlaten op 
1kapper.nl. Zij beoordelen hun er-
varing op de onderdelen prijs/
kwaliteit, ambiance/sfeer, ser-
vice en resultaat behandeling. Het 
team van HairPlace benadrukt dat 
het constant bezig is te vernieu-
wen met behoud van uitstekende 
kwaliteit. Het team geeft aan heel 
blij te zijn met alle positieve be-
oordelingen en de bijbehorende 
onderscheiding en wil zijn klanten 
hiervoor hartelijk bedanken! Hair-
place is te vinden op het Willems-
plein 12 in IJmuiden, zie ook www.
hairplace.nl. (foto: aangeleverd)

Ontroerend mooie Footloose van Unidos

De duidelijk Amerikaanse musical 
Footloose is van Tom Snow, kun-
dig vertaald door Allard Blom. De 
diverse verhaallijnen waren goed 
te volgen en vormden samen een 
ontroerend geheel. 
Rick van Zijtveld speelde prachti-
ge de dansgrage Ren McCormack 
die met zijn gescheiden moeder 
van Chicago naar het plattelands-
dorp Bomont verhuist. Hij wordt 
al gauw als rebel gezien vanwege 
zijn andere kijk op zaken. In Bom-
ont is jaren geleden een fataal au-
to-ongeluk gebeurd, waardoor 
vier tieners overleden. Een van 
hen was Bobby, de zoon van do-
minee Shaw Moore (vakkundig 
gespeeld door allrounder Baris Ki-
rik). Deze dominee heeft veel in-
vloed in Bomont en weet er daar-
om wetten door te duwen die 
feestjes, drank en dansen verbie-
den. Ook bij de jongeren wordt 
Ren niet gauw geaccepteerd, be-

halve door Willard (een glansrol 
van Wouter Wensink). Deze dom-
me kracht heeft een groot hart en 
zou je daarom zo adopteren. Ook 
een hoofdrol was er weggelegd 
voor Shanna Krijnen, die Ariel 
Moore, de dochter van de domi-
nee speelde. Wat een mooi mens 
om naar te kijken en naar te luis-
teren. Ariel wordt door haar va-
der behoorlijk kort gehouden 
maar gaat daar tegenin. Als ze 
merkt dat Ren eigenlijk voor de-
zelfde zaken vecht als zij, worden 
ze vrienden en nog wel een beet-
je meer.
In het verhaal zie je bekende the-
ma’s terug: de liefde en angst van 
ouders voor opgroeiende pubers 
die je toch eens moet loslaten, de 
drang van jongeren om zich vrij 
te vechten en de macht van een 
dominee en gemeenteraad.  Min-
der vaak zie je in een musical hoe 
mensen omgaan met de pijn na 

het verlies van een kind. En dat 
maakt deze musical juist zo mooi. 
Oud en jong werden overtuigend 
tegenover elkaar gezet in hun ei-
gen strijd. 
Ren probeert de gemeenteraad 
met de bijbel in de hand te over-
tuigen dat er gedanst mag wor-
den. De motie wordt verworpen, 
maar er komt toch een feest, al is 
het illegaal. Dan weet Vi Moore 
(Marloes Verwoort) haar man 
toch te overtuigen dat dansen 
toch goed is. Uiteindelijk dansen 
zelfs deze twee de sterren van de 
hemel. En weet zelfs Willard zijn 
angst te overwinnen om te dan-
sen en zijn meisje voor zich te 
winnen.
Footloose heeft talloze leuke en 
mooie songs, prachtige duetten 
en samenzang waarvan je denkt 
dat de zangers geboren zijn om 
met elkaar te zingen, grappige 
vondsten (op rolschaatsen) en 
een enorme diepgang. Ook de 
choreogra�e en aankleding wa-
ren allemaal dik in orde.
Tenslotte een compliment voor 
de combinatie zang en orkest, 
die prachtig op elkaar was afge-
stemd! Ik heb genoten! (Karin 
Dekkers foto: Dennis Gouda) 

Velsen - De musical Footloose, vrijdag en zaterdag gebracht door 
de Velsense Musicalvereniging Unidos, maakte veel meer los dan 
alleen de voetjes van de vloer. Deze uitvoering had veel meer la-
gen dan je zou verwachten van een ‘dansmusical’ en wist met het 
verhaal duidelijk te raken en zelfs te ontroeren. Dankzij de ster-
ke bezetting en goed spel kan Unidos weer een succes toevoegen 
aan de serie hoge kwaliteit voorstellingen.

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:

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 !
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

COLOFON

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.800

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

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

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

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Na de opening van het Noord-
zeekanaal in 1876 zien zeevissers 
de nieuwe kanaalmonding tus-
sen de pieren als veilige haven. 
Steeds meer vissersschepen leg-
gen aan de oevers van het kanaal 
bij het jonge IJmuiden aan. Naast 
een levendige vishandel ontstaan 
ook problemen met de doorvaart 
voor de schepen van en naar Am-
sterdam; de schepen liggen soms 
rijen dik langs de kanaaloever af-
gemeerd. Om de doorvaart te 
bevorderen zonder de visserij te 
benadelen laat het rijk een ha-
ven aanleggen in het duinge-
bied ten zuiden van IJmuiden. In 
1896 wordt deze vissershaven ge-
opend.
Het Departement van Waterstaat 
laat bij de noordelijke havenmon-
ding van de nieuwe vissershaven, 
dicht bij de ‘kop van de haven’, 
twee dienstwoningen onder-een-
kap bouwen voor het havenper-
soneel: één voor de onderhaven-
meester en één voor de haven-
knecht. In 1914 worden er nog 
twee woningen aangebouwd en 
een verdieping toegevoegd. In 
de bijna honderd jaar tussen de 
bouw van de eerste woningen 
en het maken van deze foto be-
gin jaren negentig van de vorige 
eeuw is het uiterlijk van deze rijks-
woningen door verschillende ver-

bouwingen nogal veranderd.
Het nostalgisch ogende blok 
dienstwoningen heeft er net 
geen eeuw gestaan. Ze moeten 
ruimte maken voor de vooruit-
gang en in december 1993 wor-
den de woningen gesloopt. In de 
periode 1992-1994 verandert de 
omgeving van het Sluisplein en 
de Ericssonstraat ingrijpend door 
de bouw van de Felison terminal 
en de herinrichting van de kades. 
Bewoners van de Stationsweg 
proberen de bouw van de ter-
minal nog te stoppen, omdat ze 
bang zijn voor de verkeerstoena-
me die de terminal met zich mee 
zal brengen. Maar hun protesten 
zijn tevergeefs en de bouw gaat 
door. In 1994 wordt het opvallen-
de, zeven verdiepingen tellende 
terminalgebouw, dat schuin ach-
ter de dienstwoningen is verre-
zen, feestelijk door prinses Mar-
griet geopend. De architect heeft 
het gebouw de contouren van 
een sleepboot gegeven. In het ge-
bouw worden onder meer het se-
cretariaat van sleep- en bergings-
bedrijf Wijsmuller, de douane en 
de Algemene Inspectie Dienst 
(AID) van ministerie van Visserij 
gevestigd. Het kadeterrein, waar 
de dienstwoningen hebben ge-
staan, wordt ingericht voor het la-
den en lossen van ferryschepen. 

De begane grond van het termi-
nalgebouw wordt passagierster-
minal. De Felison terminal wordt 
geëxploiteerd door de KVSA. In 
juli 2009 verhuist de KVSA zelf 
van het kantoor op Sluisplein 25 
– het tegenwoordige hoofdkwar-
tier van Velison Wonen – naar het 
gebouw van de Felison Terminal.
De terminal wordt vooral ge-
bruikt voor de ferryschepen van 
de Deense rederij Scandinavi-
an Seaways, de tegenwoordi-
ge DFDS. Scandinavian Seaways 
start in 1989 met overtochten 
tussen Amsterdam en Göteborg. 
In 1990 komt er een tweede schip 
bij. In 1994 verhuist de rederij 
van de Scandia Terminal in Am-
sterdam naar de dan nieuw ge-
opende Felison Terminal in IJmui-
den. Dit levert de ferryschepen 
een behoorlijke tijdwinst op, om-
dat ze niet meer door de sluis en 
over het Noordzeekanaal hoeven 
te varen, In juni 1994 start de re-
derij een zomerdienst van IJmui-
den naar Kristiansand in Noorwe-
gen. In mei 1995 wordt het net-
werk verder uitgebreid met Ne-
wcastle. Vanaf 1999 wordt dit een 
dagelijkse dienst. De diensten op 
Scandinavië zijn al weer lange tijd 
verdwenen; tegenwoordig wordt 
de ferryterminal uitsluitend ge-
bruikt voor de dagelijkse over-
tochten tussen IJmuiden en Ne-
wcastle. De King Seaways en Prin-
cess Seaways meren beurtelings 
af aan de kant van de vissersha-
ven. De kade aan de kanaalzijde 
wordt gebruikt voor onder meer 
kleine cruiseschepen.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de aanleg van de Felison Ter-
minal en de daarbij verdwenen dienstwoningen.

Beverwijk krijgt Ambiance!

,,Sinds de jaren 30 van de vorige 
eeuw is het doel om onze klanten 
maximaal te laten genieten in en 
om hun huis’’, vertelt Ingrid Heij-
nen, de helft van het ondernemer-
spaar. ,,De laatste jaren zien we de 
trend dat mensen steeds vaker 
én langer willen genieten van het 
buitenleven waardoor binnen en 
buiten steeds meer in elkaar over 
gaan. Daardoor kunnen we onze 
klanten voorzien van een totaal-
advies op gebied van sfeer, licht-
regulatie en temperatuurbeheer-
sing voor hun binnen- en buiten-
ruimtes.’’ 
Frank van Kerkwijk vult aan: ,,Na 
al die jaren is Markiezenfabriek 
Noord-Holland een gevestig-
de naam in de regio IJmond. Dat 
biedt onze klanten het vertrou-
wen dat we goed werk leveren. 
Toch dekte de naam de lading niet 
meer. We zijn al lang niet meer al-
leen een markiezenfabriek maar 
een totaalleverancier van zonwe-
ringsoplossingen.” 
De aansluiting bij Ambiance was 

voor de ondernemers een logische 
stap. Van Kerkwijk: ,,De keuze voor 
Ambiance past perfect bij onze �-
loso�e dat je moet doen waar je 
goed in bent. De naam Ambiance 
IJmond laat zien dat we een uitge-
breid assortiment voeren én regi-
onaal actief zijn. Voor ons dus een 
logische keuze. Ambiance zorgt 
voor een uitgebreid assortiment, 
constante kwaliteit, goede prijzen 
en marketingondersteuning. Wij 
kunnen ons daardoor volledig fo-
cussen op het goed adviseren van 
klanten, zorgen voor een vakkun-
dige montage en alles wat daarbij 

komt kijken. Een samenwerking 
waar zowel wij als onze klanten 
dus direct van pro�teren.”
Ambiance staat voor sfeer en dat 
merk je direct zodra je de volle-
dig nieuw ingerichte showroom 
van Ambiance IJmond binnen-
stapt. De showroom is aange-
past aan het inspirerende show-
roomconcept van Ambiance. Van 
Kerkwijk: ,,De producten staan op 
ware grootte opgesteld zodat men 
echt kan ervaren hoe het product 
er bij hen thuis uit gaat zien.Door 
de ruime keuze uit opties, kleuren 
en doeken helpen we de klant het 
product helemaal naar hun eigen 
wensen en leefsituatie aan te pas-
sen.’’ 
Benieuwd wat Ambiance IJmond 
in huis heeft? Kijk dan op www.
ambiance.nl/ijmond of kom naar 
de geheel vernieuwde showroom 
op de Beijneslaan 51 in Beverwijk. 
De eerste weken zijn er tevens di-
verse aantrekkelijke openingsac-
ties. (foto: aangeleverd)

Regio - Markiezenfabriek Noord-Holland is al decennialang een 
begrip in de regio als hét adres voor markiezen en alles wat met 
zonwering te maken heeft. Vanaf 1 februari is dit familiebedrijf de 
nieuwste vestiging van Ambiance, de grootste zonweringspecia-
list van Nederland! Een mooi moment om ook een nieuwe naam 
te omarmen. Markiezenfabriek Noord-Holland zal verder gaan 
onder de naam Ambiance IJmond. Door de aansluiting bij de for-
mule is het assortiment uitgebreid met een complete en kwalita-
tief hoogwaardige collectie zonwering, terrasoverkappingen en 
buitenlevenproducten. 

Win vrijkaarten voor Hiswa
Regio - Iedereen die zich thuis 
voelt op het water, kijkt alweer 
uit naar de start van het water-
sportseizoen in het voorjaar. 
RAI Amsterdam is ook in 2019 
de gastheer van de voorpret. 
Daar vindt van 6 tot en met 10 
maart de HISWA Amsterdam 
Boat Show plaats, het grootste 
watersportevenement van Ne-
derland. 

Op een oppervlakte van 
50.000m2 zijn weer honderden 
prachtige boten te bewonderen, 
inclusief de nieuwe zeil- en mo-
torbootsteiger. En natuurlijk kun 
je er voor iedere boot of water-
sport terecht voor advies, onder-
delen, accessoires, primeurs en 
handige gadgets. 
Ook is er weer een uitgebreid pro-
gramma samengesteld, met de-
monstraties, workshops, presen-

taties en meer! En de kids kunnen 
een diversiteit aan (water)sporten 
uitproberen in de HISWA Sport 
Xperience. Dus jong, oud, begin-
ner of ervaren; voor iedereen met 
een interesse in watersport is een 
bezoek aan de HISWA Amster-
dam Boat Show zeker de moeite 
waard. Voor meer informatie zie: 
www.hiswarai.nl.

Wij mogen tien vrijkaarten ter 
waarde van 15 euro verloten on-
der onze lezers. Wilt u in aanmer-
king komen voor twee vrijkaar-
ten? Vul het formulier in op onze 
website: www.jutter.nl/mailwin. 
De uiterste inzenddatum is vrij-
dag 1 maart. Prijswinnaars krijgen 
uiterlijk maandag 4 maart bericht. 
Kinderen tot 16 jaar hebben gra-
tis toegang, dus winnaars kunnen 
met hun hele gezin naar de His-
wa. (foto: aangeleverd)

Brasserie Des Dunes 
opent haar deuren

IJmuiden - Het was donderdag-
avond in Brasserie Des Dunes op 
begraafplaats Duinhof gezellig 
druk. Alles was prachtig aange-
kleed. De Brasserie opende o�-
cieel haar deuren voor de cate-
ring tijdens uitvaarten. Alle geno-
digden, waaronder veel uitvaart-
ondernemers, waren onder de in-
druk van de rustgevende uitstra-
ling van de Brasserie. Het geeft 
een gevoel van een warm wel-
kom, precies zoals Van Es cate-
ring ook bedoeld heeft. De Bras-
serie is licht, straalt warmte en 
gastvrijheid uit en stelt nabe-
staande vooral op hun gemak. De 

naam Des Dunes (Duinen) komt 
levensecht terug in de ruimte: 
een fraai fotobehang van de Hol-
landse duinen doet de naam eer 
aan. De gasten hebben genoten 
van heerlijke hapjes en drank-
jes, maar ook van de traditionele 
cake en koekjes. In Brasserie Des 
Dunes mag getreurd worden, 
maar er moet ook gelachen kun-
nen worden. Het zijn twee totaal 
verschillende gevoelens, die ei-
genlijk ook weer heel dicht bij el-
kaar liggen. Afscheid nemen van 
een dierbare met een lach en een 
traan. Het kan allemaal bij Brasse-
rie Des Dunes. (foto: aangeleverd)

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

  Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of sneeuwkettingen? Zie www.ruudkoks.nl
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Reeks klachten van omwonenden 
door bouwproject Snippenbos

Linda en Niël Dresmé wonen 
aan de Keetberglaan, pal te-
genover de bouwlocatie. Dat 
ze door het bouwproject met 
overlast te maken zouden krij-
gen, hadden ze wel verwacht. 
Aanvankelijk stonden ze ook 
redelijk positief tegenover het 
bouwproject, dat uitgevoerd 
wordt op de plek waar voor-
heen een schoolgebouwtje 
stond. Maar anderhalf jaar na 
de start van het project, dat bo-
vendien een tijdje heeft stilge-
legen door faillissement van 
een aannemer, heeft het en-
thousiasme plaatsgemaakt 
voor grote frustratie over de 
gang van zaken. ,,Het lijkt hier 
intussen wel het wilde westen. 
De overlast is groot en het ein-
de is nog niet in zicht, vertel-
len Linda en Niël. De ellende 
begon voor het echtpaar zelfs 
al voordat ze zelf hun woning 
betrokken, want: ,,Door de ri-
oolwerkzaamheden is de zand-
grond gaan trillen en zijn veer-
tig scheuren in de wanden van 
onze kelder ontstaan. Het her-
stellen daarvan kostte 17.000 
euro.’’ Een poging om dat geld 
op de gemeente of de uit-
voerder van de werkzaamhe-
den te verhalen, bleef tot op 
heden vruchteloos. ,,Er is ook 
geen omgevingsmanager die 
met de bewoners communi-
ceert, bij klachten worden we 
naar de aannemer gestuurd.’’ 
Inmiddels stapelen de klachten 
zich op:,,Een bouwlift, die recht 

voor ons huis werd geplaatst, 
terwijl die best wat verderop 
had kunnen staan. Vrachtwa-
gens die de straat blokkeren, 
bouwlampen op onze gevel om 
06.30 uur in de ochtend, rond-
zwervend afval in de wijk, en-
zovoort.’’ Een rondgang langs 
de buren maakte duidelijk dat 
ook voor de bewoners van de 
andere vijf woningen in dit ge-
deelte van de Keetberglaan de 
maat vol is. ,,We willen graag in 
gesprek met de gemeente om 
samen tot een oplossing te ko-
men. Nu voelen we ons verge-
ten.’’ Inmiddels hebben Linda 
en Niël contact met de door de 
gemeente Velsen aangestelde 
koperscoach. Binnenkort gaan 
de bewoners met de gemeente 
rond de tafel om de situatie te 

bespreken. De gemeente Vel-
sen laat desgevraagd aan deze 
krant weten dat er verschillen-
de meldingen van overlast zijn 
binnengekomen en dat die ook 
zijn opgepakt. ,, Wij hebben 
ons in eerste instantie gericht 
op communicatie met de ko-
pers en ontwikkelaars. Binnen-
kort spreken we omwonenden 
om te kijken welke klachten er 
zijn. Normaal doet de ontwik-
kelaar de communicatie met de 
omwonenden, we hebben ons 
onvoldoende beseft dat, met 
meerdere kleinere ontwikke-
laars zoals hier het geval is, dit 
tot problemen zou kunnen lei-
den’’, aldus een woordvoerster. 
Om dergelijke situaties in de 
toekomst bij soortgelijke pro-
jecten te voorkomen, gaat de 
gemeente hier voortaan duide-
lijker op sturen: ,,Goed contact 
en overleggen met omwonen-
den gaan we bijvoorbeeld op-
nemen in de voorwaarden om 
te mogen bouwen bij toekom-
stige projecten met kleinscha-
lig opdrachtgeverschap.’’ (Bos 
Media Services)

IJmuiden - Onder het motto ‘Bouw je eigen droomhuis’ wordt aan 
het Snippenbos al geruime tijd gewerkt aan de realisatie van vijf-
entwintig woningen. Het project ‘Pionieren in IJmuiden’ geeft 
de kopers van de grond een grote mate van vrijheid, maar om-
wonenden hebben inmiddels de keerzijde van de medaille leren 
kennen. De overlast in de wijk is groot en de informatievoorzie-
ning vanuit de gemeente lange tijd beneden peil. Daarin lijkt nu 
verandering te gaan komen.

Groen licht voor realisatie Bedrijven-
investeringszone IJmuiden Centrum

Voordat de Bedrijveninveste-
ringszone (BIZ) IJmuiden Cen-
trum daadwerkelijk gerealiseerd 
kon worden, was er een draag-
vlakmeting nodig onder de on-
dernemers in dit gebied. Deze 
draagvlakmeting is uitgevoerd in 
de periode 8 januari tot en met 
7 februari 2019 en heeft geresul-
teerd in voldoende draagvlak. 
Hierdoor is bepaald dat de BIZ 
daadwerkelijk wordt ingevoerd, 
ingaande met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2019 tot en 
met 31 december 2023.
Een Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) is een afgebakend gebied 
waarbinnen ondernemers samen 
vijf jaar lang investeren in het 
aantrekkelijker, bekender en vei-
liger maken van hun gebied. Alle 
ondernemers binnen dit gebied 
betalen via vastgestelde tarieven 
mee aan gemeenschappelijke 
voorzieningen in dat gebied. BIZ 
IJmuiden Centrum staat voor het 

bevorderen van een economisch 
vitaal en toekomstbestendig cen-
trumgebied en zet daarom in op 
de volgende punten:
• het centrum van IJmuiden ster-
ker positioneren en pro�leren als 
kernwinkelgebied; 
• het centrum van IJmuiden aan-
trekkelijker maken voor de be-
zoeker, met een focus op aantrek-
kelijkheid, comfort en gemak;
• het realiseren van een sterke 
en professionele organisatie met 
veel betrokkenheid en samen-
werking. 
De oprichting van de BIZ IJmui-
den Centrum wordt �nancieel 
mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Noord-Holland. 

IJmuiden - Dinsdagavond is door wethouder Jeroen Verwoort 
de uitslag bekend gemaakt van de draagvlakmeting BIZ IJmui-
den Centrum. De uitslag is positief en dat betekent dat de bedrij-
veninvesteringszone  IJmuiden Centrum daadwerkelijk gereali-
seerd wordt.

Wethouder Jeroen Verwoort samen met het bestuur en de ambassadeurs van BIZ IJmuiden Centrum
(foto: aangeleverd)

Er gaat veel veranderen…
Haal dit jaar nog Klein Vaarbewijs
Haarlem - Op woensdag 6 
maart start in het Kennemer 
Sportcentrum in Haarlem een 
cursus Vaarbewijs van 7 lessen. 
De cursus wordt gegeven door 
een zeer ervaren docent van 
Vaarbewijs Haarlem, ingenieur 
Van Hemert. Hij adviseert juist 
nu het vaarbewijs te halen om-
dat er met ingang van 1 januari 
2020 veel gaat veranderen. 
,,Vanaf 1 januari 2020 raakt de 
Vamex de vergunning om het 
examen Klein Vaarbewijs af te 
nemen kwijt’’, aldus de docent. 
,,Om in het bezit te komen van 
het klein vaarbewijs doe je dan 
het examen bij het CBR.’’
Wat gaat er veranderen? De 
Vamex heeft 5 locaties en het 

CBR een veelvoud aan examen-
locaties. Het CBR heeft veel er-
varing met het groot vaarbewijs. 
Het CBR heeft toegezegd de vra-
gen-databank van de Vamex te 
gebruiken. Maar wat er prak-
tisch verandert is volgens de do-
cent ko�edik kijken.
,,Zodra je bij de Vamex geslaagd 
bent, krijg je direct je vaarbewijs 
mee naar huis en kun je dezelfde 
dag nog varen. Bij het CBR kan 
het nog een week of twee á drie 
duren voordat je je vaarbewijs in 
huis hebt. Bij de Vamex bestaat 
het examen uitsluitend uit een 
theoretische test. Ben je daar-
voor geslaagd dan mag je met 
plezierboten tot een lengte van 
25 meter varen. Het CBR heeft 

veel expertise in huis met de di-
verse praktijktoetsen, niet alleen 
voor de verschillende rijbewij-
zen. Maar ook bij de luchtvaart 
brevetten en vaarbewijzen voor 
de beroepsmatige vaart.’’
Nu haal je het vaarbewijs nog 
vanuit de schoolbanken, dat 
wordt na 1 januari 2020 dus an-
ders. Van Hemert: ,,Maar vergis 
je niet, het vaarbewijs-examen 
is tegenwoordig van een dusda-
nig niveau dat je echt wel moet 
weten hoe het in elkaar steekt 
om te kunnen slagen. Daarom 
het advies om de lessen te vol-
gen.’’
Aanmelden of meer informatie? 
Bel 06-18665376 of kijk op www.
vaarbewijs-haarlem.nl.

Maaike Bouwens organiseert
loterij Vissenloop

Maaike is getrouwd met Michel 
de Jong en samen hebben zij 
een gezellig, groot gezin met drie 
dochters en een zoon. Maaike is 
vrijwilliger in hart en nieren en 
dat is ‘hard nodig en heel belang-
rijk’, is haar punt. Ze werkt ook 
nog minimaal 15 uur per week 
bij haar man in de zaak. ,,Ik kan 
er niet tegen als mensen zeggen:  
ik heb geen tijd voor vrijwilligers-
werk, ik heb een baan! Ja, en ik 
verveel me zeker”, is dan haar ge-
dachte. En met een lach op haar 
gezicht kan ze dat dan ook tegen 
mensen zeggen.
Man Michel staat helemaal ach-
ter haar in deze, want alleen kan 
Maaike het natuurlijk niet. Maai-
ke en Michel vinden dat ze hun 
kinderen ook moeten leren iets te 
doen voor mensen om hen heen. 
Vrijwillig, wat niet betaald wordt. 
En we zien de kinderen dus altijd 
helpen bij de acties van moeder 
Maaike, en ze lopen mee met de 
Vissenloop. Met de familie of via 
de sportvereniging: vaak wordt 
met een team ingeschreven en 
gewandeld.
Op de vraag waarom ze zich zo 
inzet voor KWF Kankerbestrij-

ding komt het gemis van haar va-
der naar boven. Ze was 23 toen 
hij overleed. Ze herinnert het zich 
als de dag van gisteren. Drie jaar 
is hij ziek geweest voor hij in 1996 
overleed. Vier jaar later was er wel 
een medicijn dat hem had kun-
nen genezen. 
Nu genezen er gelukkig veel 
meer mensen om haar heen. Daar 
doet ze het voor. De preventieve 
bevolkingsonderzoeken naar bij-
voorbeeld borstkanker en darm-
kanker, misschien straks ook naar 
prostaatkanker, zijn zo belangrijk. 
De grootste taak van Maaike bij 
de Vissenloop is de loterij. Ze zet 
de loten uit die ze krijgt van In-
termail in Nieuw-Vennep en on-
derhoudt contact met notaris-
kantoor De Kiewiet, Buijsman en 
Wientjes in Santpoort. Ze haalt 
bij de middenstand en bij vrien-
den en bekenden, samen met 
haar zus Kirsten, vele prijzen op. 
En ook de bananen, appels, koek-
jes en andere heerlijkheden we-
ten zij te regelen voor de wande-
laars. Met hun enthousiasme pak-
ken zij iedereen in. 
En dus verzamelen ze tot mei al-
le loterijprijzen en slaan deze op 

bij hun moeder Joke Bouwens, op 
de logeerkamer. Om ze vlak voor 
de Vissenloop mooi in te pakken 
voor de uitreiking.
Als vrijwilliger helpt Maaike ver-
der ook nog Marianne Stok bij 
haar ‘Voedsel op de plank’ in 
IJmuiden. Marianne helpt men-
sen die maandelijks niet rond-
komen. Gesteund door Maaikes 
neef Han Bouwens is er steeds 
weer extra voedsel op de plank 
voor deze mensen.
Tot slot een oproep recht uit 
Maaikes hart aan eenieder die 
dit leest: ,,Kom en ga ook vrijwil-
ligerswerk doen, het geeft je zo-
veel voldoening en het is zo no-
dig! Zie  www.vissenloop.nl, waar 
de hele opbrengst voor 100 % 
naar KWF Kankerbestrijding gaat.  
En oh ja; extra prijzen zijn ook al-
tijd welkom!” (foto: aangeleverd)

Velsen - KWF Kankerbestrijding, afdeling Velsen, organiseert dit 
jaar voor de vijfde keer het wandelevenement Vissenloop. Deel-
nemers kunnen inschrijven voor afstanden van 5, 10, 15, 20, 25, 
30 en 40 kilometer. De gehele opbrengst van inschrijfgelden, 
sponsoren en van de loterij komen geheel ten goede van KWF 
Kankerbestrijding (vorig jaar 48.000 euro!) Bestuurslid Joske Ha-
ver had in dit verband een gesprek met Maaike Bouwens die als 
vrijwilliger de loterij organiseert. 

A9 richting Beverwijk tijdelijk afgesloten
Velsen-Zuid - De A9 vanaf de 
Wijkertunnel richting Beverwijk 
is dinsdagavond enige tijd afge-
sloten geweest na een ongeluk. 
Meerdere auto’s waren hierbij 
betrokken. Het ongeluk gebeur-
de vlak voor de tunnel, ter hoog-
te van Velsen-Zuid. Er ontstonden 
lange �les. Verkeer in de richting 
van Beverwijk werd omgeleid 
via de A22, door de Velsertunnel 
heen. Wat er precies is gebeurd 
wat tot het ongeluk heeft geleid, 
is niet duidelijk. Ook over mogelij-
ke gewonden is niks bekend. Wel 
zijn op foto’s drie ambulances te 
zien. (foto: Michel van Bergen)

Judoka’s Oyama doen het goed
Velserbroek - Zondag namen de ju-
doka’s van Oyama deel aan het 2e 
ontwikkelingstoernooi van de Ju-
do Bond Nederland afdeling Zuid-
West district Noord-Holland. Blok 
2 bestond uit poeltjes met judoka’s 
die een gele band hadden. Voor Oy-
ama kwamen Bram van Kooten, 
Nanne van Keeken, Emma de Jonge, 
Bram Visser en Danil Kovalevskii dit 
blok in actie. De een startte het toer-
nooi sterk met een aantal winstpar-
tijen, de ander wist zijn of haar laat-
ste wedstrijden te winnen. Al met al 
had iedereen veel geleerd, hard ge-
knokt, een paar wedstrijden gewon-
nen en gingen zij met brons naar 

huis.
Blok 3 was voor de judoka’s met een 
oranje band. Ook in deze categorie 
waren er bikkels die Oyama op de 
tatami vertegenwoordigden. Een 
poule was bijna een clubkampioen-
schap met 3 van de 5 judoka’s van 
Oyama. Marouan El Oche, Sam van 
Rijn en Noah van Rijn waren samen 
met twee pittige meiden ingedeeld. 
Iedereen moest hard aan de bak. 
De heren waren onderling erg aan 
elkaar gewaagd wat het stuk voor 
stuk spannende en voor het oog 
aantrekkelijke wedstrijden maakte. 
Iedereen won een potje en eindigde 
op een gedeelde derde plaats. Am-

mar El Oche stond heel sterk te ju-
doën. Hij wist zijn eerste twee wed-
strijden vroegtijdig te winnen met 
ippon door de tegenstander in een 
houdgreep te controleren. De laat-
ste wedstrijd van Ammar was de �-
nale. Beide judoka’s hadden alle 
wedstrijden gewonnen. 
Ook hier begon Ammar scherp en 
scoorde hij direct een wazari (half 
punt). De tegenstander wist de wed-
strijd toch naar zich toe te trekken 
door een prachtige heupworp te 
maken. Ammar, die net te laat rea-
geerde, werd op zijn rug geworpen. 
Desalniettemin een terecht verdien-
de zilveren medaille voor hem. 
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Wind invloedrijke factor op remise Stormvogels
Het cruciale duel tussen de 
concurrenten Stormvogels 
en Pancratius uit Badhoeve-
dorp is een wedstrijd gewor-
den met twee gezichten en 
de wind, die met windkracht 
6 Beaufort over de lengte 
van het veld blies, was hier-
bij een invloedrijke factor op 
de 2-2-eindstand: voor de rust 
met windvoordeel wist Pan-
cratius met een 0-2-voordeel 
de eerste helft af te sluiten; dit 
windvoordeel had Stormvo-
gels in de tweede helft en het 
opnieuw zeer gehavende team 
van trainer Sjaak Lettinga wist 
eveneens tweemaal het net te 
vinden.

Binnen een minuut kreeg Sander 
Roos van Pancratius een 100-pro-
centkans, maar schrok daar zo 
van dat hij niet een hoek uitkoos, 

maar op de voeten van doelman 
Floris Serné richtte. Zes minuten 
later is het toch raak: in een fel 
duel met Danny Blok kwam Chet 
Bakker als winnaar uit de bus 
waardoor hij oog in oog kwam 
met doelman Serné, die hij vak-
kundig het nakijken gaf, 0-1. 
Met de harde wind tegen pro-
beerde Stormvogels in de 12de 
de aanval op te zoeken, maar dit 
leidde tot de tweede tre� er voor 
het team van trainer Patrick van 
Leeuwen. 
Precies op de middellijn staan-
de ontving Danny van Ingen de 
bal die hij ineens op zijn slof nam 
om vervolgens dragend door de 
harde wind over een verbouwe-
reerde doelman Serné in het vij-
andelijke doel liet belanden, 0-2. 
Voor Stormvogels stond er, met 
nog 33 minuten op de klok, de 
opdracht Pancratius voor de rust 

geen doelpunten meer te gun-
nen. En met veel kunst- en vlieg-
werk slaagden de IJmuidenaren 
daar in, ondanks vele hachelij-
ke momenten voor het doel van 
Serné. Ruststand 0-2.
De tweede helft waren de Vogels, 
die met de wind in de rug con-
stant in de aanval waren, de bo-
venliggende partij en moesten 
de negen(!) 
Pancratius-verdedigers alle zei-
len bijzetten een tegendoel-
punt te voorkomen: Brian Ezeo-
ke zag zet inzet geblokt en José 
Leone had met een voorzet van 
Taou� k Dardouh meer kracht 
in zijn schot moeten geven. In 
de 63ste minuut belandde een 
voorzet van Dardouh precies op 
het hoofd van Berry Willemse ge-
plaatst en met een ferme kop-
stoot werd doelman Roy Schut 
gepasseerd, 1-2. De kogel was 

door de kerk en aanval na aanval 
werden opnieuw opgezet, maar 
omdat er weer te veel kansen om 
zeep werden geholpen, kwam de 
gelijkmaker pas een minuut voor 
tijd: een hoekschop van Glenn 
Bruinsma belandde precies op 
het hoofd van de vrijstaande en 
niet zo groot van stuk zijnde Jos-
hua Jansen, die opnieuw doel-
man Schut met een kopbal kon 
passeren, 2-2. Een gelijkmaker 
die dik en dik verdiend was en 
gezien het feit dat Stormvogels 
voor de tweede keer op rij met 
een zeer gehavend team een 
ruststand met twee doelpunten 
verschil wist weg te werken, mag 
dan over een topprestatie ge-
sproken wordeN.
Zaterdag is DEM in Beverwijk 
de volgende tegenstander van 
Stormvogels; de aanvang is om 
17.00 uur.

VSV schiet met scherp

De zaterdag 1 is hard op weg om 
de tweede periodetitel te binnen 
te slepen en Vogelenzang uit was 
een hindernis die in deze race 
winnend moest worden geno-
men. VSV startte scherp en kon 
na 10 minuten via Geo� rey Ber-
tholee de score openen.(0-1) Kort 
daarop wist Jesse Kooijman de 
0-2 en 0-3 te scoren en vlak voor 
rust was het de beurt aan Don-
ny Klok (0-4) en Max Hummel 
die voor de 0-5 ruststand zorg-
de. Hiermee was de wedstrijd 
gespeeld en na de rust nam VSV 
dan ook wat gas terug. Het doel-
saldo werd door doelpunten van 
Raymond Barends (0-6) en Max 
Hummel 0-7 daarbij nog wat op-
gevijzeld. As zaterdag staat om 
14.00 uur de thuiswedstrijd te-
gen Alliance op het programma 
en als ook deze tegenstander aan 

de zegekar wordt gebonden dan 
kan het team van Paul Meinders 
de tweede periodetitel bijna niet 
meer ontgaan.
De zondag 1 zou bij een over-
winning aansluiting met de mid-
denmoot krijgen en daarmee te-
vens afstand van de rode streep 
nemen. Tegenstander Reaal Sra-
nang beleeft daarbij wel een hele 
slechte periode, want verloor de 
laatste weken met ruime cijfers. 
De weergoden leken met hevi-
ge regenval in de nacht van za-
terdag op zondag nog bijna roet 
in het eten te gooien, want het 
hoofdveld van VSV was daardoor 
onbespeelbaar. Het hoger gele-
gen derde veld bood echter uit-
komst en kon, na te zijn afgezet, 
het duel toch doorgang vinden. 
In de eerste helft werd door VSV 
echter de ene na de andere fraaie 

kans om zeep geholpen, waar-
door er met een teleurstellende 
0-0 stand de rust kon worden op-
gezocht. In de tweede helft tap-
te VSV uit een heel ander vaatje, 
want het was Danny die Jong die 
direct na de rust met een fraaie 
kopbal de 1-0 scoorde. De score 
liep daarna met doelpunten Flo-
rent Lievense en weer Danny de 
Jong naar een 3-0 voorsprong 
op. Reaal Sranang bracht daar-
na nog even de spanning in de 
wedstrijd terug en wist, door on-
oplettendheid in de verdediging, 
de 1-3 te scoren. Even was er de 
vrees dat Reaal Sranang ‘door zou 
pakken’, maar het bleek als snel 
dat zij het hoge tempo niet meer 
bij konden bijbenen. De net inge-
vallen Daan Tervoort wist een as-
sist van Rick Michielsen met zijn 
knie af te ronden (4-1) en was 
daarna met een assist weer in 
beeld, die ongelukkig door een 
verdediger tot een eigen doel-
punt werd gepromoveerd (5-1). 
Daarna was het de beurt aan We-
sley van der Wal (6-1) en Robert 

Wijdoogen, die na lange blessu-
releed zich als invaller liet doen 
gelden, want hij scoorde met de 
mooiste actie van de wedstrijd 
de 7-1. Daarmee was de koek 
nog niet op want Wesley van 
der Wal zorgde met de 8-1 voor 
het slotakkoord. Het was daarna 
goed vertoeven in de VSV-kanti-
ne want ook het tweede en der-
de team wisten hun wedstrijden 
winnend af te sluiten. Voor VSV 
staan nu twee lastige uitwedstrij-
den tegen respectievelijk Ouder-
kerk en Sporting Martinus op het 
programma, waarbij VSV in deze 
vorm in staat moet zijn om een 
aantal punten bij elkaar te sprok-
kelen. Daarna staat op 3 maart de 
eerder afgelaste wedstrijd tegen 
VVH op het programma en deze 
derby zal de gemoederen de ko-
mende weken aardig bezig gaan 
houden. Na a� oop zal DJ Mitch 
al zijn talenten in de strijd gooi-
en om er weer een gezellig feest 
van te maken, zodat de verbroe-
dering daardoor weer kan plaats-
vinden.

DSOV-Velsen: boeiend tot de laatste minuut
Zondag was voor RKVV Velsen 
de uitwedstrijd tegen DSOV uit 
Vijfhuizen, een ploeg die Velsen 
zowel in de voorbereiding als in 
de thuiswedstrijd al heeft ont-
moet. Beide duels werden ge-
wonnen maar een nieuwe zege 
staat niet bij voorbaat vast. Vo-
rige week ging DSOV hard on-
deruit tegen FC Uitgeest dus zal 
de ploeg super gemotiveerd zijn 
om de punten in Vijfhuizen te 
houden terwijl Velsen moet win-
nen om bij de top de blijven. 
Velsen moest het vandaag doen 
zonder twee van zijn aanvallers: 
Patrick Castricum wegens va-
kantie en Marc Kloosterboer die 
zich voor dit duel af moest mel-
den met griepverschijnselen. 
Puzzelen dus voor trainer Martin 
Haar en assistent Marcel Looij 
die Daan Seppenwoolde en 
Rens Greveling als vervangers 
aanwezen. Het bleek toch wel 
lastig de bal voorin in de gelede-
ren te houden ofschoon er in de 
tweede minuut al een kans ont-
stond toen een voorzet van links 
te zacht werd ingekopt. DSOV 
had ook wat momentjes maar 
echt gevaarlijk waren de aanval-
len van de thuisploeg niet. Voor 
Velsen schoot Daan Seppen-
woolde na een voorzet van Jes-
per Gutteling net langs de ver-
keerde kant van de paal waar-
na DSOV halverwege de eerste 
helft op voorsprong kwam. Een 
diepe bal bereikte spits Levy van 
Nispen die vrij door kon lopen 
en Yorinn Albers langs de grond 
kansloos liet: 1-0. Velsen bleef de 

aanval zoeken en Daniël Zuiver-
loon zette uitstekend voor op de 
vrijstaande Bastiaan Scholten. 
Met een sublieme re� ex hield 
doelman Dennie van der Giezen 
de kopbal uit de kruising. In de 
rebound werd de bal wederom 
ingebracht door Rens Greveling 
maar ook die werd op katachti-
ge wijze gekeerd. Kort voor rust 
had Velsen nog enkele goede 
mogelijkheden: Zeno van Ooij-
en stuitte op de DSOV doelman 
en ook Daan Seppenwoolde had 
even later de gelijkmaker op de 
schoen. Na een voorzet van Bas-
tiaan Scholten kreeg hij de bal 
echter niet tussen de palen.
Velsen kwam zeer gemotiveerd 
uit de kleedkamer en zette DS-
OV direct onder druk. Zo kreeg 
Angelo Beck een prima moge-
lijkheid maar zijn vlammend af-
standsschot vloog net naast. 
Even later had Mischa Plug de 
bal voor het inkoppen na een 
goede voorzet van Giovanni 
Dors waarop de DSOV-defen-
sie zich verkeek. Helaas kreeg 
Mischa de bal verkeerd op zijn 
hoofd en verdween de bal voor-
langs. Ook Velsendoelman Yo-
rinn Albers moest regelmatig in 
actie komen in dit steeds boei-
ender wordende gevecht waar 
niemand wilde verliezen. Den-
nie van der Giezen bleef een sta 
in de weg bij een kans van o.a. 
Bastiaan Scholten en Giovan-
ni Dors kwam een teenlengte 
tekort om de bal in het doel te 
schuiven na een nieuwe Velser 
aanval. Uiteindelijk was Mischa 

Plug de maker van de 1-1 na wat 
onzekerheid in de Vijfhuizer de-
fensie. 1-1. Goed keeperswerk 
van Yorinn Albers voorkwam 
daarna tot twee keer toe een 
nieuwe achterstand voor Velsen 
na kansen voor Jean Pierre Ker-
keboom en Levy van Nispen.  Na 
een half uur kwam Velsen toch 
op 1-2: Zeno van Ooijen werd 
onreglementair afgestopt en Mi-
scha Plug kogelde de strafschop 
in de kruising. 
Na een nieuwe redding van Yo-
rinn Albers kwam DSOV toch 
weer gelijk. Spiros Lomis schoot 
door een wirwar van benen raak. 
2-2.Tijd voor een hectische slot-
fase waarin beide teams elkaar 
niets toegaven. In de tachtig-

ste minuut liep de gehele ach-
terhoede van DSOV elkaar in 
de weg en Bastiaan Scholten 
schoot raak na een assist van 
Giovanni Dors. 2-3. 
De buit leek binnen voor Vel-
sen maar even later verspeelde 
Mischa Plug de bal ongelukkig 
aan Bryan Wilderom die een ge-
heel vrije doorgang had naar Yo-
rinn Albers. 3-3. Even leek het er-
op dat Velsen toch nog aan het 
langste eind trok maar de laat-
ste kans strandde in de rood wit-
te muur. En zo eindigde deze 
knotsgekke wedstrijd onbeslist. 
Volgende week een nieuwe kra-
ker als FC Uitgeest zich in Drie-
huis meldt. (foto: Frans van der 
Horst)

De zaterdag en zondag 1 van VSV hadden met respectievelijk Vo-
gelenzang uit en Reaal Sranang thuis met tegenstanders uit de 
onderste regionen te maken en het was dus zaak om die duels 
winnend- en het liefst met grote cijfers af te sluiten. Beide teams 
slaagden daar met een 0-7 en 8-1 overwinning glansrijk in.

Peter Barzilay doet stapje terug
Ronald Vader nieuwe 
hoofdtrainer SVIJ
Met ingang van het nieuwe sei-
zoen 2019-2020 zal Ronald Vader 
Peter Barzilay opvolgen als nieu-
we hoofdtrainer bij SVIJ. De 36 ja-
rige ex-prof van AZ is nu 2 seizoe-
nen werkzaam als assistent trainer 
bij SVIJ en zal volgend seizoen de 
sprong in het diepe maken.
SVIJ voorzitter Hans van Amers-
foort zegt dat SVIJ blij is met de 
doorstroming van Ronald Va-
der. ,,Ronald is ook een echte jon-
gen van de club, die over de juis-
te ambitie en diploma’s beschikt 
en daarmee een uitstekende kan-
didaat is voor deze behoorlijke 
functie. Het trainerschap van deze 
tijd vereist meer dan alleen voet-
balkennis, het gaat ook om psy-
chologie, management en daar-
in is Ronald de laatste 2 seizoenen 
aardig in onderwezen. Met Pieter 
de Braal als assistent zal hij ver-
antwoordelijk zijn voor de presta-
ties van de selectie.’’
Van Peter Barzilay wordt abso-
luut geen afscheid genomen, na 
17 seizoenen hoofdtrainer bij SVIJ 
te zijn geweest en in mei voor de 
600ste keer als trainer op de bank 
te zitten als eindverantwoordelij-
ke, wacht hem als technisch ma-
nager een andere grote uitda-
ging. ,,We zijn erg verheugd met 
de samenstelling van dit team’’, al-
dus Van Amersfoort.
Barzilay zelf geeft aan dat zijn 
nieuwe functie als verantwoorde-
lijke voor de samenstelling van de 
selectie en de technische staf een 
van de vele uitdagingen is voor 

de toekomst van SVIJ. ,,SVIJ is een 
snel groeiende vereniging met 
ambitie, al wordt deze niet zo-
maar onbeperkt in de publiciteit 
gegooid. Bij veel verenigingen 
zie je dat de organisatie de groei 
niet bij kan houden met als ge-
volg onvrede bij de leden. Naast 
een goed bestuur en jeugdbe-
stuur, zijn er op alle selectieteams 
gediplomeerde trainers bezig om 
de opleiding bij SVIJ nog beter te 
maken. 
Dit zie je terug in de resultaten 
van de teams zowel jongens als 
meiden. Niet alleen resultaat is 
belangrijk, plezier blijft de groot-
ste drijfveer bij de vele jongens- 
en meidenteams. Mede door de 
vele vrijwilligers die met veel inzet 
hun werkzaamheden doen is SVIJ 
een unieke en fantastische club 
om voor te spelen en om voor te 
werken.’’
Van Amersfoort geeft nog aan dat 
de club die aanstaande juni 90 
jaar bestaat met al deze mensen 
voor een mooie toekomst staat 
en zeker een rol zal blijven spelen 
in het IJmondiale voetbal. Niet al-
leen in het voetbal maar ook door 
het organiseren van maatschap-
pelijke activiteiten. Van Amers-
foort: ,, SVIJ is een club voor ie-
dereen, heren, dames, jongens 
en meisjes in een zeer open cul-
tuur. De vele activiteiten naast het 
voetbal dragen bij aan het motto 
‘SVIJ betekent gezelligheid’. Dat 
zal men tijdens de viering van het 
90 jarig bestaan ook merken.’’

De gaande en komende man, links Peter Barzilay, rechts Ronald Vader (fo-
to: aangeleverd)

Tom Jacob nieuwe 
trainer van VV IJmuiden
Met het aanstellen van Tom 
Jacob is de nieuwe hoofdtrai-
ner voor het seizoen 2019/20 
bij VV IJmuiden ingevuld. Tom 
komt over van Schoten en gaat 
voor het eerst een zaterdag-
ploeg coachen.

IJmuiden, Tom en de selectie zijn 
blij met zijn keuze voor IJmui-
den.
Maar voor dit moment zijn de 
mannen van Correia nog volop 
bezig om zich een goede positie 
te verscha� en in de derde klasse.
Zaterdag was de uitwedstrijd bij 
Overbos. De boys weten waar 
ze aan toe zijn, verliezen is op 
dit moment geen optie. Na een 
moeizame eerste helft van beide 
teams zette Delano Post IJmui-
den voor de rust nog op 0-1. 
Na het praatje in de kleedka-

mer wist VV IJmuiden met goed 
spel Overbos weg te spelen. Met 
fraaie goals van Raoul, Mick en 
Floyd wist IJmuiden uit te lopen 
naar een 0-4. De koek was ech-
ter nog niet op voor de wed-
strijd via Mick en Milan kwamen 
de mannen op een 0-6. Deze uit-
slag biedt hoop op een mooi slot 
van de competitie het team en 
de club maken zich op voor nog 
drie mooie maanden voetbal.
De dames 1 en 2 speelden goed 
maar konden geen punten be-
houden. Dames 1 verloor van 
koploper Kennemers met 1-2 
en dames 2 kon na een 2-3 ach-
terstand niet gelijk komen en 
Hoofddorp liep uit naar een ge-
� atteerde 2-6.
Zaterdag speelt VV IJmuiden 
om 14.30 uur thuis tegen ZGSO/
WMS.
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VACATURE TOP 5 FEBRUARI
Bezoekvrijwilligers Felicitatiedienst Velsen-noord  vac.nr: 1828
Inwoners van 80 jaar en ouder worden door onze Felicitatiedienst 
bezocht.

Coördinator Felicitatiedienst Zeewijk onderdeel van Stichting 
Welzijn    vac.nr: 1827
Vanuit de Felicitatiedienst worden ouderen vanaf 80 jaar bezocht 
door vrijwilligers. Doel is o.a. een gezellig praatje. 

Conciërge basisschool De Plejaden   vac.nr: 1791
Als conciërge ben je verantwoordelijk voor het beheer van het ge-
bouw waarin de school gevestigd is. 

Knutsel vrijwilliger in de Stek in Velsen Noord  vac.nr: 1766
Wij zijn op zoek naar een creatief persoon, die a�niteit met kinderen 
heeft en iemand die eigen initiatief toont. 

Chau�eurs kringloopwinkel Noppes   vac.nr: 1807
Kringloopwinkel Noppes in Velserbroek zoekt voor de dinsdag en 
vrijdag vrijwillig chau�eurs. Rijbewijs B is voldoende.

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden. Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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O -dee neme s eh en ce tific t 

Voorbeelden van vaardigheden 
zijn: plannen, op tijd komen, af-

spraken nakomen en samenwer-
ken. De training geeft inzicht in 

eigen vaardigheden, persoonlijk-
heid, kennis en doet het zelfver-
trouwen groeien. 
De cursus is in oktober 2018 van 
start gegaan en bestond uit 10 
bijeenkomsten met huiswerk. Het 
doel is om als vrijwilliger te gaan 
werken of van vrijwilligerswerk 

te kunnen doorgroeien naar be-
taald werk. De cursus is bestemd 
voor mensen die een bijstands-
uitkering hebben en die op ver-
zoek van zichzelf of de Gemeen-
te worden doorgestuurd naar het 
OK project van Welzijn Velsen om 
mee te gaan doen en van bete-
kenis te zijn in de huidige maat-
schappij. Alle cursisten hebben 
een vrijwilligersbaan (behaald) 
en een aantal  gaan door voor 
betaald werk. Het was ontzet-
tend mooi om te zien dat deelne-
mers die in eerste instantie wat 
terughoudend waren steeds en-
thousiaster werden. 
Door de groepsdynamiek en het 
bewustwordingsproces kregen 
de deelnemers meer inzicht in ei-
gen kunnen. Deelnemers bloei-
den op en maakten een ontwik-
keling door van groei en von-
den meer zingeving in hun vrij-
willige werkzaamheden. Op de 
foto de certi�caatuitreiking van 
de geslaagde deelnemers! Als u 
ook interesse heeft in een der-
gelijke cursus kunt u contact op-
nemen met: De Gemeente, Soci-
ale Zaken en/of Stichting Welzijn 
Velsen/ Coördinator OK project 
Mevr. Ans Keet: Telefoon: 0255-
548549. (foto: aangeleverd)

7 deelnemers van het OK project (onbenutte Kansen) bij Stichting 
Welzijn Velsen hebben met succes hun EVC certi�caat gehaald! 
EVC staat voor eerder verworven competenties. De training be-
staat uit het aanleren en uitwerken van 10 vaardigheden die men-
sen nodig hebben op de werkvloer.

Buurtsport - In de week van 6 mei 
starten de �etslessen voor vrou-
wen. Deze worden georganiseerd 
door de Buurtsportcoaches van 
Stichting Welzijn Velsen. Zij worden 
daarbij geassisteerd door een aan-
tal vrouwelijke vrijwilligsters. Op 
woensdag om 12.30 uur verzame-
len de cursisten zich bij de Spil en 
gaan zij lopend met een �ets van 
de Spil aan de hand naar de par-
keerplaats van zwembad de Hee-
renduinen. Daar vinden op een af-
gezet stuk de �etslessen plaats. Het 
is ook mogelijk om zelf een �ets 
mee te nemen. De kosten zijn 20 
euro voor 10 keer, dat is inclusief 
de ko�e of thee na a�oop om cir-
ca 14.15 uur.  Belangstellenden die 
verhinderd zijn op woensdagmid-
dag kunnen zich toch aanmelden, 
omdat er een tweede tijdstip in de 
week gezocht wordt. Na a�oop van 
de hele cursus kunnen deelnemers 
voor een kleine vergoeding een 
�ets uitzoeken bij het Fietsenma-
kersproject van de Spil.  Ook wordt 
er dan zo mogelijk een �etsgroep 
gestart zodat  je  gezellig met el-
kaar kan gaan �etsen. Vrouwen die 
zich op willen geven voor �etsles 
kunnen een mailtje sturen naar: ot-
ten@welzijnvelsen.nl. Er is ook nog 
plaats voor vrijwilligers, die het leuk 
vinden om anderen te helpen �et-
sen. Voor meer informatie kan je 
contact opnemen met Ad Otten, 
tel. 06-11883720.

Fietslessen
Het Terras - In Dorpshuis het Ter-
ras in Santpoort-Noord zijn twee 
groepen die ieder om de 14 da-
gen gezellig bloemschikken. On-
der begeleiding van Rie van de 
Berg, die al veel jaren ervaring 
heeft met de bloemschikkunst, 
maakt u de mooiste bloemstuk-
ken. Op dit moment zijn er bij één 
groep enkele plaatsen vrij geko-
men. Dus lijkt het u leuk om mee 
te doen meld u dan snel aan. De 
cursus is 5 keer op vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur, om de 
14 dagen. De eerste keer is al op 
vrijdag 15 februari, dus als u mee 
wilt doen meld u dan heel snel 
aan, dan kunt u op 15 februari di-
rect beginnen. De kosten voor de 
5 lessen is 30 euro. Daarnaast 11 
euro materiaalkosten (per keer). 
Aanmelden of meer weten? Bel 
Rie van de Berg, 0255-517440.

Bloemschikken Open Tafel, gezellig tafelen
De Brulboei - Voor velen is het 
al jaren een begrip; de Open 
Tafel in Buurthuis de Brulboei 
die om de week op vrijdag van 
12.00 tot ongeveer 14.00 uur 
gehouden wordt. 
De dames van het kookteam 
toveren iedere keer weer een 
betaalbare en vooral heerlij-
ke driegangenmaaltijd op ta-
fel, bestaande uit huisgemaak-
te soep, vlees, aardappeltjes 

en verse groenten. Pure ver-
wennerij inclusief drankje voor 
slechts  6,50 euro per keer; de 
gezelligheid krijg je er gratis 
bij. 
Ook zin om aan te schuiven en 
mee te eten? Dat kan, u kunt 
zich voor het nieuwe jaargang 
‘Open Tafel’ aanmelden bij 
Buurthuis de Brulboei, Kanaal-
straat 166 in IJmuiden. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

De Brulboei - Tijdens het seizoen 
staat Buurthuis de Brulboei bol van 
de activiteiten. Doordeweeks, mid-
dagen en avonden. En een enke-
le keer vindt er een activiteit in het 
weekend plaats. Het team vrijwilli-
gers dat de bardiensten verzorgt, 
verwelkomt graag nieuwe colle-
ga’s. Vind je het leuk om onder de 
mensen te zijn en zo nu en dan een 
bardienst te draaien en hou je er-
van om zelfstandig te werken? Zo’n 
bardienst kan bijvoorbeeld op vas-
te momenten, maar ook op afroep. 
Meld je dan aan als vrijwilliger voor 
de bar in Buurthuis de Brulboei. 
Kom langs of bel 0255-510652.

Gezocht: 
barvrijwilligers 

De Dwarsligger - In Buurtcen-
trum de Dwarsligger kunnen ou-
ders met jonge kinderen elke 
week op maandag naar de ou-
der- en kindochtend komen van-
af 9.00 uur. De ouders drinken 
ko�e en de kinderen kunnen sa-
men spelen. U kunt gewoon ko-
men wanneer u wilt. Ook elke 
maandag, vanaf 10.00 uur, kun-
nen mensen aanschuiven bij Het 
Praathuis om de spreekvaardig-
heid in het Nederlands  te oefe-
nen. In Zeewijk zoeken wij voor 
het buurtcentrum en het dien-
stencentrum mensen die ko�e 
en thee willen schenken. Daar-
voor is belangrijk dat u graag met 
mensen werkt, geduldig bent en 
zo nodig een luisterend oor heeft. 
U bent minimaal 1 dagdeel per 
week beschikbaar. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met me-
vrouw Jos Bisschop via 0255-
512725 of josbisschop@welzijn-
velsen.nl. 

Doet u mee?

Gastvrouw
of gastheer worden?
Het Terras - Dorpshuis het Ter-
ras is iedere dag van 9.00 tot 
22.00 uur open. Er zijn op dit 
moment 16 gastvrouwen en 
gastheren actief in het mooie 
en moderne dorpshuis. Zij ont-
vangen de gasten, doen bar-
werkzaamheden, zorgen voor 
de koffie en thee (of ande-
re drankjes) en doen een aan-
tal kleine werkzaamheden in 
de zaal en de keuken van Het 
Terras. Zonder deze mensen 
zou Het Terras niet open kun-
nen zijn! Door omstandig-
heden moeten er nu helaas 

twee enthousiaste mensen af-
scheid nemen. Daarom zijn we 
met spoed op zoek naar nieu-
we gastvrouwen of gastheren. 
Met name voor de maandag-
ochtend en voor de dinsdag-
avond. 
Maar ook als invaller op ande-
re momenten in de week. Lijkt 
het je leuk om ook iets te doen 
voor de bezoekers van Dorps-
huis het Terras? Neem dan con-
tact op met de beheerder; tel: 
023-3031228 of kom gewoon 
even langs op de Dinkgreve-
laan 17 in Santpoort-Noord.

Hulp invullen 
belastingaangifte
Wonenplus Velsen - Vindt u 
het steeds moeilijker zelf uw 
belastingaangifte te doen, dan 
biedt Wonenplus Velsen u de 
mogelijkheid gebruik te maken 
van het team belastingaangifte. 
Een groep deskundige vrijwilli-
gers, die bij u thuis, op afspraak, 
assistentie verlenen. De gekwa-
lificeerde belastingvrijwilligers 
nemen eerst de tijd kennis te 
maken. 
De belastinghulp van Wonen-
plus is voor ouderen en men-
sen met een beperking, die een 
inkomen hebben uit de AOW 
met eventueel een klein pensi-
oen of voor mensen die een uit-
kering hebben van het UWV/of 
uit de participatiewet . Om ge-
bruik te kunnen maken van de 
belastinghulp is het noodzake-
lijk lid te zijn (of te worden) van 
Wonenplus Velsen. 
Afhankelijk van uw woonsitu-
atie is dit op jaarbasis 10 eu-
ro of 20 euro. Het verschil heeft 
te maken met een tegemoetko-
ming op het abonnement voor 

huurders van de Woningcorpo-
raties in Velsen. Het gaat om 
aangiften die betrekking heb-
ben op box 1 (inkomen, bui-
tengewone uitgaven, eigen wo-
ning en giften e.d.) en voor box 
3 die een (heffingsvrij) vermo-
gen hebben tot 30.000 euro. Let 
op! Velen krijgen bericht van de 
belastingdienst, dat het invul-
len van het belastingformulier 
niet meer nodig is. Het is ech-
ter aan te raden tóch aangifte 
te doen als u extra zorgkosten 
heeft gemaakt! 
Meld u tijdig aan voor het in-
vullen van het belastingformu-
lier. Als u in maart het ingevul-
de belastingformulier kunt te-
rugzenden dan is de teruggaaf 
voor 1 juli. 
De verplichte aangifte moet 
voor 1 mei. De kosten van de-
ze dienst zijn 15 euro per for-
mulier. Heeft u vragen of wilt u 
zich aanmelden, bel naar Wo-
nenplus Velsen: 0255-518888 of 
vul uw verzoek in via de websi-
te: www.wonenplus-velsen.nlNieuwe 

beweegactiviteiten
De Spil - Dansles: In de Spil star-
ten we met Salsa op donderdag 
van 19.00 tot 20.00 uur en Bacha-
ta op donderdag van 20.15 tot 
21.15 uur. De eerste les is gratis 
daarna 8 lessen voor 65 euro. Het 
dansen start op donderdag 14 fe-
bruari (Valentijnsdag) Meer we-
ten? Bel: 06-81353905 of mail: in-
fo@talentolatino.nl 
Bewust bewegen: Rustig en met 

aandacht bewegen, staand of zit-
tend. De eerste les is gratis, daar-
na 15 euro voor 3 keer inclusief 
ko�e of thee. Op woensdag van 
9.45 tot 11.00 uur. Bewust bewe-
gen start op woensdag 6 maart. 
Voor beide nieuwe activiteiten is 
de eerste les gratis. Aanmelden 
via buurtsport@welzijnvelsen of 
tel. 0255-510186 (Ad Otten of Ni-
cole Sheridan).

‘IJmuiden wat vertel je 
me nou...’ in de Brulboei
De Brulboei - Op donderdag 
28 februari is de grote zaal van 
Buurthuis de Brulboei weer 
klaar voor een gezellige avond 
IJmuiden wat vertel je me nou. 
De eerste film die u ziet is Cry-
stal Serenity. 
We schepen in aan boord van 
het luxe cruiseschip Crystal Se-
renity en varen mee op de eer-
ste etappe van haar reis om de 
wereld. 
In 19 dagen varen we van Syd-
ney naar Singapore. Geniet van 
het luxe leventje aan boord als 

passagier en kijk mee welke 
problemen de bemanning het 
hoofd moet bieden. Na de pau-
ze wordt de avond vervolgd met 
A rig in my backyard! Op 1 fe-
bruari 1978 liep het Jackup rig 
‘Orion’ op de kust van het ka-
naaleiland Guernsey. Wijsmuller 
Salvage kreeg de opdracht haar 
te bergen. 
De eerste film begint om 20.00 
uur en kaarten à 3,00 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0255-510652, Buurt-
huis de Brulboei in IJmuiden.
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BC IJmond 6 kampioen
IJmuiden - In de badmintoncom-
petitie zijn het afgelopen week-
end de laatste wedstrijden ge-
speeld. Van de zeven teams van 
badminton Club IJmond is het 
zesde team kampioen gewor-
den en is team 4 op twee punten 
achter Hillegom op een tweede 
plaats geëindigd. Team 6 speel-
de dit seizoen voor de eerste keer 
samen. Met de ervaren Wilca de 
Vries die weer competitie is gaan 
spelen, ging dit team vanaf het 
begin aan de leiding. 
Een nieuwe opzet in de Bonds-
competitie zorgde ervoor dat 

een aantal teams in Zuid-Hol-
land mocht aantreden. Hier ver-
schilt echter de verdeling in sterk-
te en dit ondervonden de teams 
van BC IJmond. Twee teams, team 
3 en 7, zijn helaas laatste gewor-
den en spelen volgend seizoen 
waarschijnlijk een divisie lager. 
Teams 1 en 5 wisten zich nog net 
te handhaven. Zij werden een na 
laatste. Team 2 wist zich weer in 
de middenmoot te handhaven 
en werd vierde. 
Voor informatie over BC IJmond 
zie www.bc-ijmond.nl. (foto: aan-
geleverd)

Puzzel- en spelletjes-
ruilbeurs in De Spil
IJmuiden - Ook in 2019 kan men 
elke derde woensdag van de 
maand een puzzel of spel gratis 
komen ruilen met andere liefheb-
bers in De Spil. 
Naast het ruilen kan men er ook 
een kopje ko�e drinken en een 
babbeltje maken. 
De volgende gelegenheid is 
woensdag 20 februari. Men is 
welkom van 10.30 tot 11.30 uur 
in ko�ekamer Het Volkshuys in 
buurtcentrum De Spil aan de 
Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. 
Ze beschikken over een assorti-

ment puzzels waar men uit kan 
kiezen, variabel van 99 tot 2000 
stukjes. Komt men een spel of 
puzzel ruilen, dan is men ver-
plicht om een andere weer mee 
te nemen. Ze doen dit alles met 
een gesloten beurs. 
Op deze manier hebben meerde-
re mensen enorm plezier van één 
en dezelfde puzzel en dat is leuk 
meegenomen. Is men niet in de 
gelegenheid om te komen, dan 
is men van harte welkom op de 
volgende ruilbeurs op 20 maart. 
Voor vragen bel 0255-510186.

Mooie opbrengst 
collecte Hersenstichting
Velsen - Van 28 januari tot en 
met 2 februari vond in Velsen 
de collecte voor de Hersenstich-
ting plaats. Er zijn veel collectan-
ten op pad gegaan om voor al 
die mensen met een hersenaan-
doening geld in te zamelen. De-
ze inzet heeft het geweldige be-
drag van €10287,28  opgeleverd. 
De opbrengst wordt besteed aan 
hersenonderzoek, het geven van 

voorlichting aan patiënten en 
hun omgeving en de ontwikke-
ling van de juiste patiëntenzorg. 
Namens de Hersenstichting heel 
hartelijk dank voor de bijdragen. 
De collectant gemist? Een gift is 
altijd welkom op rekeningnum-
mer NL18 INGB 0000 000 860 ten 
name van Hersenstichting, Den 
Haag. Meer informatie is te vin-
den op www.hersenstichting.nl.

Speeltuinseizoen gaat van start

Wielrenner Brian Burggraaf terug aan de top
Velsen - Op 3 februari zette Bri-
an Burggraaf (46) het Nederlands 
kampioenschap baanwielrennen 
op zijn naam. De in Velsen-Noord 
wonende wielrenner staat al bijna 
vijftien jaar aan de top van de Ne-
derlandse amateurklasse, maar 
presteerde vorig jaar opeens veel 
minder goed. De oorzaak bleek 
de ziekte van Pfei�er, Burggraaf 
bewijst met het winnen van het 
NK dat hij op de goede weg te-
rug is.

Gemiddeld zet Brian Burggraaf 
per seizoen vijfentwintig tot der-
tig wielerkoersen op zijn naam. 
Dat hij in 2018 slechts vier maal 
de hoogste trede van het erepo-
dium mocht beklimmen, viel voor 
hem nauwelijks te bevatten. Hij 
merkte wel dat het hem aan vol-
doende kracht ontbrak, maar 
een echte oorzaak daarvan had 
hij niet in beeld. ,,Mensen in mijn 
omgeving zeiden dat het de leef-
tijd zou kunnen zijn. Ik weet ook 
wel dat ik elk jaar een stapje har-
der moet trainen om tot hetzelf-
de resultaat te komen, maar dat 
het zo snel achteruit zou gaan, 
dat ging er bij mij niet in. Jon-
gens die ik normaal gesproken 
met twee vingers in de neus ach-

ter me laat, gingen me nu steeds 
voorbij. Toen heb ik maar eens 
bloed laten prikken en werd ge-
constateerd dat ik de ziekte van 
Pfei�er had.’’

In feite had Burggraaf de ge-
vreesde ziekte, die zich gewoon-
lijk vooral bij kinderen en jong-
volwassenen openbaart, op dat 
moment al een tijdje onder de le-
den. ,,Ik heb er ongeveer ander-
half jaar mee rondgelopen. Toen 
het ontdekt werd, was het virus al 

bijna verdwenen uit mijn lichaam. 
Maar daarna duurt het nog ze-
ker een half jaar voordat je weer 
een beetje knap gaat rijden.’’ Om 
de conditie weer goed p te bou-
wen en tegelijk ook wat gewicht 
te verliezen, begon Brian Burg-
graaf met kickbokstrainingen. ,,In 
de sportschool Haarlem Gym ben 
ik samen met mijn oom en mijn 
nee�e gaan trainen op de boks-
zak. Die trainingen duren een uur, 
maar de eerste keer moest ik na 
een half uur al stoppen. Ik trok het 
niet meer!’’

Het Nederlands kampioenschap 
wielrennen op de baan vormde 
voor Brian de ultieme kans om te 
bewijzen dat hij weer terug is aan 
de top. In 2017 werd hij al tweede 
bij dit evenement, vorig jaar haak-
te hij na het eerste onderdeel al 
af, zich toen nog niet bewust van 
de werkelijke reden voor zijn ma-
tige prestaties. ,,Ik kwam nu zo 
goed de winterperiode uit, dat ik 
een week of zeven geleden be-
sloot om er voor te gaan. Ik ben 
elke zaterdag gaan trainen op 
de baan en het NK ging me re-
delijk gemakkelijk af. Ik merk dat 
mijn vorm redelijk aan het terug-
komen is. Dat merkte ik ook af-

gelopen zaterdag, toen ik voor 
het eerst weer een wegwedstrijd 
reed. Ik was de enige 40-plusser 
in een kopgroep met alleen eli-
terenners. Dat gaf me de bevesti-
ging dat ik op de goede weg ben.’’

Reikhalzend kijkt hij inmiddels 
uit naar de eerste wegwedstrijd 
van het komende seizoen. ,,Dat 
is de Ronde van de Waarderpol-
der op 10 maart. Die koers heb ik 
al veertien keer gewonnen.’’ Niet 
alleen is Brian Burggraaf terug 
aan de top van het amateurwiel-
rennen, ook heeft hij een duide-
lijk doel voor ogen. ,,Ik wil de 250 
overwinningen halen. Dat gaat 
zeker lukken dit jaar, want met 
de winst op het NK vorige week 
staat de teller nu op 245 zeges.’’ 
Dankbaar is Brian voor de steun 
die hij krijgt van zijn maatje Char-
les Burggraaf: ,,Hij is er negen van 
de tien keer bij, in weer en wind. 
Hij is mijn grote steun en toever-
laat, helemaal sinds het overlij-
den van mijn vader in 2015.’’ Bri-
an Burggraaf rijdt voor het team 
Just Cycle van HSV De Kampioen 
en krijgt elk jaar een nieuwe Apex 
Aerodyne van sponsor CC53x11 
uit Zaltbommel. (Bos Media Ser-
vice, foto: aangeleverd)

IJmuiden- Met de start van de 
voorjaarsvakantie kondigt zich 
ook het nieuwe speeltuinseizoen 
aan. Vanaf zaterdag 16 februari is 
speeltuin De Veilige Haven aan de 
Heerenduinweg 6a weer zes da-
gen per week geopend. Tijdens 
de schoolvakanties kan er zelfs el-
ke dag door de kinderen worden 
gespeeld.
Aanstaande zaterdag gaat de 
poort van het speeltuincomplex 
om 13.00 uur weer open. Als het 
weer het toelaat, kunnen de kin-
deren uit IJmuiden en omstre-
ken zich dan weer volop uitleven 
op de aanwezige speeltoestellen. 
Later dit jaar komt daar zelfs een 

geheel nieuw speeltoestel bij, na-
melijk de volle maanschommel. 
Door vrijwilligers van de speel-
tuin wordt nu nog hard gewerkt 
aan het plaatsen van dit nieu-
we toestel. Ook leent de locatie 
zich uitstekend voor het ontvan-
gen van groepen, bij voorbeeld 
schoolklassen. Hiervoor dient wel 
vooraf een afspraak te worden 
gemaakt met de beheerder.
Tot aan de herfstvakantie is de 
speeltuin geopend op dinsdag 
en donderdag van 15.00 tot 17.00 
uur en op woensdag, vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Tijdens de schoolva-
kanties worden de openingstij-

den verruimd, dan zijn de kin-
deren van maandag tot en met 
vrijdag welkom tussen 11.00 
en 17.00 uur en in het weekein-
de tussen 13.00 en 17.00 uur. Bij 
regen of extreme hitte blijft de 
poort gesloten. In september ver-
vallen de openstellingen op dins-
dag en donderdag. Verder wordt 
op 9 maart, 13 april, 21 septem-
ber en 26 oktober een gezelli-
ge bingoavond georganiseerd. 
De bingo begint steeds om 20.00 
uur, het speeltuingebouw is ech-
ter al om 19.30 uur toegankelijk.
Kijk op www.deveiligehaven.nl 
voor uitgebreide informatie. (fo-
to: aangeleverd)

Rugbyclub
The Smugglers 
imponeert
Velserbroek - Door een goede 
reeks wedstrijden aan het eind 
van het jaar wisten de The Smug-
glers zich te plaatsen voor de 
promotie poule. De eerste wed-
strijd van het jaar, begin januari, 
werd verloren van koploper Cas-
tricum. Afgelopen zondag moest 
gespeeld worden tegen titelkan-
didaat RC West-Friesland. Vol ver-
trouwen betraden de spelers het 
veld maar binnen 2 minuten was 
het West-Friesland die de score 
opende. Het spel ging daarna ge-
lijk op maar door een aantal indi-
viduele fouten was de ruststand 
28-5. Na een tactische bespreking 
van Trainer Franz Andriessen was 
the Smugglers de betere ploeg 
in de tweede helft. Vooral door 
de goede verdediging onder lei-
ding van Hans Oldenburg, man 
of the match (zie foto), kwamen 
de rugbyer van West-Friesland 
er niet meer door heen. Het was 
Luis dos Santos die de try maakte 
waardoor The Smugglers terug-
kwamen in de wedstrijd. Maar he-
laas op het eind van de wedstrijd 
raakten de krachten op door het 
loodzware veld en kon West-
Friesland weglopen naar 49-10. 
Captain Leon van Haaften gaf aan 
dat dit een van de beste wedstrij-
den was van het jaar en dat The 
Smugglers zeker kunnen strijden 
voor de top drie. 
Voor meer informatie zie www.
thesmugglers.nl. (foto: Ad van 
Dijk)

Telstar raakt het kwijt in tweede helft

Met 3-0 onderuit tegen RKC
Velsen-Zuid - Hevig gevloek en 
getier was al een tijd niet meer te 
horen geweest in de catacomben 

van het Rabobank IJmond Stadi-
on. Mike Snoei werd vorig seizoen 
slechts sporadisch woest op zijn 

elftal, omdat de resultaten veel-
al klinkend waren. Maar na de dra-
matisch verlopen tweede helft te-

gen RKC Waalwijk van afgelopen 
vrijdag, kletterde er weer ouder-
wets schreeuwgeluidsgolven te-
gen de kleedkamermuren van het 
Rabobank IJmond Stadion. Dit keer 
was het niet hoofdcoach Snoei zelf, 
maar assistent Anthony Correia die 
volledig losging. De Witte Leeu-
wen gingen in een kansloze twee-
de helft met 3-0 onderuit tegen RKC 
Waalwijk. 
Voordat er überhaupt een balom-
wenteling had plaatsgevonden, 
was er al een �inke tegenslag voor 
de Witte Leeuwen. Het bekende 
houten scorebord waar de mandjes 
aan worden opgehangen, bleek ka-
duuk te zijn. Vlaggen bleken het pri-
ma alternatief. Jeroen hoefde in de 
gezapige eerste helft nog niet aan 
de bak te komen. De grootste kans 
kon pas ruim na het eerste kwart 
worden genoteerd. Spits Sylla Sow 
schoot tegen de binnenkant van de 
paal. Even leek het leer nog via RKC-
doelman Sylla Sow tegen het net te 
rollen. Middenvelder Daan Rienstra 
zorgde voor de Waalwijkse ope-
ningstre�er in de 61e minuut. Spits 
Stijn Spierings wist met een vernuf-
tige voetbeweging de bal precies 

goed neer te leggen voor Rienstra, 
wiens afstandsschot perfect kon 
worden genoemd. Het enige, ech-
te gevaar van Telstar moest uit stan-
daardsituaties komen. 
Zo raakte Ahmad Mendes Morei-
ra de deklat uit een vrije trap. Maar 
echt veel dichterbij kwamen de Wit-
te Leeuwen steeds niet.  „Een paar 
jongens gaven het op”, sprak Snoei 
na a�oop. „Dat past niet bij Telstar. 
Dit accepteer ik niet. Je kan 1-0 ach-
ter komen. De jongens die er nor-
maal mentaal het voortouw in ne-
men waren er niet. Andere jongens 
moeten het dan overnemen”, zo be-
sloot hij. 
Het kansloze van de partij zat ook 
gesymboliseerd in de 2-0 (strak en 
laag schot in de benedenhoek van 
Darren Maatsen) en 3-0 (verkapt en 
verdekt schot van Dylan Seys). Geen 
enkel moment lukte het de Telstar-
defensie om Waalwijkse plaagsto-
ten tegen te houden. Het beteken-
de uiteindelijk de dertiende neder-
laag van Telstar van dit seizoen. Vol-
gende week komt er een nieuw re-
vanchemoment tegen Top Oss (uit). 
(Douwe de Vries, foto: 1963-pictu-
res.nl)





22 14 februari 2019

Strawberries MC4 kampioen zaalhockey
Driehuis - Met nog twee wed-
strijden op het programma, voor-
dat de zaal weer verruild wordt 
voor het veld, kon Strawberries 
MC4 afgelopen zaterdag in het 
Polderhuis in Velserbroek het 
kampioenschap binnenhalen. 
In de wetenschap dat het beha-
len van 2 punten voldoende was 
om concurrent Purmerend de�-
nitief achter zich te laten, begon 
Strawberries aan de eerste wed-

strijd tegen Alkmaar. Geconcen-
treerd en met geen kans onbenut 
werd Alkmaar, met maar liefst 10-
0 verslagen. 
Drie punten binnen en het kam-
pioenschap was hiermee vei-
liggesteld. Het feest moest nog 
even wachten, want de laat-
ste wedstrijd tegen de Kraai-
en moest nog gespeeld worden. 
Bij winst zou Strawberries,  zon-
der enige wedstrijd te verliezen 

dan ongeslagen kampioen zaal-
hockey worden. Door een uit-
blinkende keepster en  een goe-
de counter wist Strawberries de 
wedstrijd met 1-0 te winnen. Nu 
is het o�cieel: Strawberries MC4 
is ongeslagen zaalhockey kampi-
oen 2018/2019! In de kantine van 
het Polderhuis werden de speel-
sters gehuldigd en het kampi-
oenschap uitbundig gevierd. (fo-
to: aangeleverd)

VVD zet Aart Aarts fonds in zonnetje
Santpoort-Noord - Ieder jaar, 
rond Valentijnsdag zet de VVD 
vele vrijwilligers, maar ook pro-
fessionals in het zonnetje. De-
ze mensen of organisaties ver-
dienen een taart, omdat zij zich 
inzetten voor hun buurt, wijk, 
dorp, stad of zelfs regio. Dit zijn 
de lokale helden van Noord-
Holland – doeners waar ieder-
een zeer trots op is. 

Op vrijdag 8 februari overhandig-
de Statenlid Jerry Kramer, samen 
met de fractie en het bestuur van 
VVD Velsen, een welverdiende 
taart aan Margaret Schuijlenburg. 

Zij is één van de initiatiefnemers 
van het Aart Aarts fonds dat de 
muziektent op het Broekbergen-
plein in Santpoort-Noord heeft 
gerealiseerd. 
De muziektent is gerealiseerd ter 
nagedachtenis aan Aart Aarts, de 
bekende Santpoorter die eind 
2013 op 55-jarige leeftijd over-
leed en intensief was betrokken 
bij tal van evenementen in het 
dorp.
Bij de feestelijke overhandiging 
in de muziektent gaf Statenlid 
Jerry Kramer aan waarom de VVD 
de taart juist aan het Aart Aarts 
fonds overhandigde. ,,Het Aart 

Aarts fonds staat voor de kracht 
en saamhorigheid van Santpoort. 
Het is een initiatief voor en door 
Santpoort en sluit aan bij dat 
waar de VVD voor staat: mensen 
die van aanpakken weten, doe-
ners die de mouwen opstropen 
en gezamenlijk iets moois neer-
zetten. 
De gemeenschap heeft de mid-
delen bij elkaar gespaard en veel 
ondernemers hebben -veelal be-
langeloos- meegewerkt aan de 
opbouw van het beoogde eind-
resultaat: een muziektent als ge-
schenk aan het dorp Santpoort.” 
(foto: aangeleverd)

Drukke bingomiddag bij Zonnebloem
IJmuiden - Vorige week maan-
dag werd de jaarlijkse bingomid-
dag van de Zonnebloem gehou-
den. De opkomst was weer ge-
weldig. 
Voordat de bingo begon kon 
men eerst onder het genot van 
een kopje ko�e of thee met wat 

lekkers, gepraat worden. Toen al-
le gasten aanwezig waren kon de 
bingo beginnen. Er vielen heel 
veel mooie prijzen te winnen. 
Mede door de inzet van de pen-
ningmeester Jur Prast, zijn er di-
verse prijzen geschonken door 
winkeliers uit Velserbroek. Eén 

van de vrijwilligers had ook 
mooie prijzen ingekocht. Dit alles 
om er een gezellige middag van 
te maken. De gewonnen cadeaus 
werden aan alle kanten tevreden 
in ontvangst genomen. De orga-
nisatie bedankt dan ook alle vrij-
willigers voor hun inzet.

DCIJ-nieuws:
Jeugd zegeviert in derby
IJmuiden - Met de jeugd van Dam-
club IJmuiden (DCIJ) gaat het mo-
menteel crescendo. Aangezien de 
jeugd van de Haarlemse Damclub 
(HDC) ook aan de weg timmert, 
was het een mooi moment voor 
een krachtmeting tussen de streek-
genoten. In totaal nam een negen-
tal DCIJ’ers (waaronder een aantal 
nieuwe leden) het in drie rondes op 
tegen een wisselende samenstel-
ling van HDC (zie foto). 
In de eerste ronde bleek het gevaar 
van HDC vooral van de bovenste 
borden te komen. Over de breed-
te bleek DCIJ echter net iets sterker: 
10-8. In de volgende rondes kwam 
DCIJ op stoom met  ruime overwin-
ningen: 16-2 en 12-6 .Maar liefst vijf 
DCIJ’ers wisten al hun partijen te 
winnen: Raphaël Schoemaker, Ta-
mar Out, Storm van den Berg, Zi-
on Nibte en Martijn Schoenmaker. 
Over een maand volgt de return in 
Haarlem.
Een dag later speelde Jacqueline 
Schouten de vijfde en zesde ronde 
van de halve �nale van het NK vrou-
wen. Dankzij een overwinning en 

een remise heeft zij over twee we-
ken in de laatste ronde genoeg aan 
remise om zich wederom voor de �-
nale te plaatsen. 
Oud-DCIJ’er Casper Remeijer wist 
zich bij de mannen bij zijn eer-
ste deelname direct voor de �na-
le te plaatsen. Met nog een ronde 
te gaan is hij niet meer in te halen. 
In de onderlinge competitie waren 
er een paar verrassende uitslagen. 
Zo ging koploper Krijn ter Braake 

in de topper tegen Kees Pippel na 
een kansrijke opening alsnog de 
bietenbrug op. Ook titelkandidaat 
Stijn Tuijtel kwam niet goed uit de 
opening. Tegen Martin van Dijk 
werd een te zware korte vleugel 
hem fataal. Wim Winter deed goe-
de zaken in de strijd om een plaats 
in het eerste door Cees van der Vlis 
te kloppen. Tot slot wist Bram van 
Bakel van Nicole Schouten te win-
nen.  (foto: aangeleverd)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-1234567
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-1234567Te koop:

4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-1234567
Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-1234567
Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

06-84613045Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

0251-220926Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-22266650
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-5372427Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-1234567

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

06-19300048Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

niet te worden gecompenseerd.* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

Tel. 06-1234567
Te koop:Mooie bank 3 zits van stevige stof 

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

blauw voor 50,-, zien is kopen. Tel. 

023-5365905Gezocht:Op 1e kerstdag gedineerd in de 

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

Te koop:Luxa�ex smalle lamellen 236 x 180 cm. 

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

Tel. 0251-228498
Gevraagd:Dames�ets voor vrouw van eritrese 

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

Tel. 023-5274866
Te koop:Nieuw wigkussen sissel sit special, 

100% polyester,l . 41,br. 45. Dikte 

2-9 cm. Van 89,- voor 40,-. Tel. 

0251-244037Te koop:Haag schaar met 20 meter verleng-

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

Te koop:Zaanse klok 25 euro . Tel. 06-12701567

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

06-37010414Te koop:Veel porseleinen melkkannen en melkkannetjes voor 25,-. 

Tel. 06-51491544
Gevraagd:Jeugdboek de mooievaar en andere 

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

Tel. 06-51491544
Te koop:Hereniets, 8 versn. merk Sparta, vr. pr. 

125,-. Tel: 06-10770055

Te koop:Plastic vijverbak, 62 cm diep, 1.70 lang, 

1 zijde 1.00 cm br. 1 zijde 40 cm br. 15,-. 

Tel: 06-22104802
Te koop:Bench middel grote hond 25,-, 

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

Tel: 06-12345670
Te koop:Dames�ets Batavus Mambo, z.g.a.n. 

7 versn. vr. pr. 250,-. Tel: 0255-

536794/06-36403342

Te koop:4-pits gasfornuis 75,-, 3-del. vazen 

200,-, koets met gouden paard 

100,-, fototoestel en hoes 50,-. Tel: 

0251-224306Te koop:100 golfballen, goede kwaliteit, 

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

023-1234567Te koop:Matras 90 x 200, 40,-. Tel: 023-5384556

Te koop:Satelietschotel 400,-, paneel, bl. eiken 

118 x 23, 20,-. Tel; 0255-757228

Te koop:Tuinset, 2 stoelen 40,-, en 1 ronde tafel. 

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

nw. 18-, Tomado elektr. pan 14,-, 

strijkplank 7,-, kruissleutel 6,-, hark 5,-, 

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

Te koop:Oma�ets Gazelle Basic, wit, axaslot, 

tr. tr. rem, 2,5 jr. oud, weinig gebr. 

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

06-23524668Te koop:Heren�ets, 28”, tr. tr. rem, rvs velgen, 

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

06-15273320Aangeboden:
Artis zegels 9 stuks. Tel. 023-5370144

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

windscherm tot 3 jr. 30,- i.g.st. Tel. 

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

38-39. Prijs 5 euro per paar. Tel. 

06-10323214Te koop:Dames�ets Batavus, versn. moet 

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

Koga Myata, 18 versn. 50,-. Tel: 

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

ong. 12 tot 3 cm br. 10,- per stuk. Tel: 

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

Tel. 06-123456Te koop:Streekromans, 20 st. 5,-, div. boeken 

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

Intiem, 4 voor 1,-. Tel; 06-39021243

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

litsjumeaux, 2,50, 7,50 en 10,- (nog in 

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

sens, 2 voor 7,50. Tel: 023-5390914

Te koop:Ikea kinderstoel, z.g.a.n. incl. 

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

Te koop:2 Pers. bed, 200 x 180, 2 elektr. 

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

AH. Tel: 06-17573700
Te koop:Geschiedenis WOII, veel dure 

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

taupe, 2 x gedr. mt. 50 z.g.a.n. 35,-. Zw. 

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

20,-. Tel: 0255-518708
Te koop:Autoweek, jaargang 2015, 2016 

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

06-48518952Te koop:Heel mooie bijna nieuw combi gril 

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

06-85576835Te koop:Tuinset 2 stoelen 40,-, kinder�ets-

mand 30,-, naaimach. elec. 65,-, 

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaal-
tjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt vanaf nu regelmatig een kabaaltje ‘on-
der de loep’. Haar oog viel deze week op:

Als ik mevrouw bel, vindt zij het 
een goed idee om haar verhaal 
achter de ring te vertellen. En 
nee, hij is nog niet terecht.

Hetty (76 jaar) heeft vannacht een 
liefdesbrief geschreven aan haar 
trouwring. Zij schoof hem 47 jaar 
geleden om de vinger van Otto (86 
jaar). Al die tijd heeft de ring om 
zijn vinger gezeten. In haar brief 
geeft zij woorden aan haar gevoe-
lens: .....31 december 1971 heb ik 
jou aan zijn vinger geschoven....

Hoe het heeft kunnen gebeu-
ren, is totaal onduidelijk. Ot-
to bezocht 24 januari de oog-
arts in Spaarne Gasthuis Loca-
tie Noord. Het bezoek verliep 
door een spoedgeval romme-
lig. Er werd paniekerig uitgewe-
ken naar een andere spreekka-
mer. Wegens sneeuwval reist het 
echtpaar niet met de auto, maar 
met de bus terug naar huis, al-
waar dan ineens de lege ring-
vinger voor het eerst wordt ont-
dekt. Otto laat de groe�es, die de 
ring na al die jaren dragen ach-
terliet, zien. Sindsdien zoekt het 
echtpaar. De route naar het zie-
kenhuis wordt diverse malen op-
nieuw afgelegd, speurend naar 
de witgouden, eenvoudig vorm-
gegeven ring. Ook in het zieken-
huis wordt meegezocht, er wor-
den brie�es opgehangen. Bus-
maatschappij Connexxion wordt 
benaderd. Tot nu toe zijn er geen 
reacties gekomen. 
Otto en Hetty vragen zich regel-
matig af, zou de ring in een stof-

Gevraagd
Verloren in ziekenhuis spaarnegast-
huis noord of omgeving mijn 47 jaar 
oude trouwring. Verzoeke bij vinden 
een bericht: 0255-577731.

zuigerzak terecht zijn gekomen? 
Of in de sneeuw? Of zijn aange-
zien voor een simpel sleutelrin-
getje? Of in een jaszak van een 
vinder gestopt en vergeten? Het-
ty toont een foto van 31 januari 
1971, waarop zij de bewuste ring 
om de vinger van Otto schuift.

In ieder geval ligt er een belo-
ning klaar, als de ring alsnog bo-
ven water zou komen. Tot die tijd 
bevinden Otto en Hetty zich tus-
sen hoopvolle gedachten en be-

denken fantasierijke mogelijk-
heden, waar de ring zich nu zou 
kunnen bevinden. Of schrijft Het-
ty maar weer een liefdesbrief aan 
de zo gemiste ring.

....31 december 1971 heb ik jou aan 
zijn vinger geschoven, nimmer-
meer heb je die vertrouwde plek 
verlaten tot 24 januari 2019. Mijn 
trouwe vriend verloren, het gemis 
is groot en vol spanning wachten 
wij op een bericht dat je bent ge-
vonden....

Duister Meesterschap genomineerd 
voor de Alice Indie Boek Prijs
Velserbroek - Schrijver en self-
publisher Jurgen Bulterman 
(1973) lanceerde 31 december 
2018 zijn spionage thriller Duis-
ter Meesterschap en is hiermee 
genomineerd voor de Alice In-
die Boek Prijs.  
Schrijven Magazine organiseert 
dit jaar voor het eerst de Alice In-
die Boekprijs, een jaarlijkse prijs 
voor het beste indie-boek (een 
boek uitgegeven in eigen be-
heer). De categorieën zijn �ctie 
en non-�ctie. Winnaars krijgen, 
naast de eer, een geldbedrag 
van minimaal 1000 euro. 
Het boek beschrijft geheime 
missies gedurende de Twee-
de Wereldoorlog. Voor dit boek 
heeft de auteur jarenlang on-

derzoek gedaan. De vele histo-
rische feiten, hardnekkige ge-
ruchten én opvallende tegen-
strijdigheden die hij hierbij te-
genkwam, zijn verwerkt in een 
aannemelijk �ctief verhaal dat 
tot denken zet. Duister Mees-
terschap is verkrijgbaar via de 
boekhandel, www.boekengilde.
nl/boekenshop of via bol.com. 
(foto: aangeleverd)

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 !
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Toneelgroep De Veste speelt komisch 
blijspel ‘Parels voor de Haaien’
Velserbroek - Toneelgroep De 
Veste speelt zaterdag 23 en zon-
dag 24 maart ‘Parels voor de Haai-
en’ in Het Polderhuis. Het komi-
sche blijspel is geschreven door 
Ton Duijnhoven en geregisseerd 
door Martijn Feenstra
We gaan terug naar de jaren 70. 
Een bonte verzameling passa-
giers maakt een luxe reisje op een 
cruiseschip. Eerste klas uiteraard! 
Kan iedereen trouwens zo’n duur 
verblijf in de eerste klas wel be-
talen? En is iedereen wel wie hij 

zegt te zijn? Wat bijvoorbeeld te 
denken van die ‘gewone’ Fien en 
die ‘chique’ Flora... En dan heb je 
meneer Antoine, met een vaag 
Frans verleden en belangstelling 
voor juwelen. Ook duikt er te pas 
en te onpas een geheimzinnige 
schoolju�rouw op. Een prijswin-
nares of? En wat gebeurt daar 
nou... we zitten toch niet op ‘The 
Love Boat’?
Arme purser; zij moet alle zeilen 
bijzetten om ervoor te zorgen 
dat niet alles en iedereen naar de 

haaien gaat. Maar of dat lukt?
Geen last van zeeziekte? Kom 
dan kijken naar dit komische blij-
spel gespeeld door toneelgroep 
de Veste op zaterdag 23 maart 
om 20.00 uur of zondag 24 maart 
om 14.00 uur in Het Polderhuis 
op het Vestingplein. Prijs: volwas-
senen  10 euro, kinderen tot 16 
jaar 5euro. Reserveren: www.to-
neelgroepdeveste.nl of tel. 06-
37577195, bij geen gehoor spreek 
naam en telefoonnummer inspre-
ken. (foto: aangeleverd)

Heel Holland Rockt op 2 maart
Dansen op 50 jaar Nederpop in Thalia
IJmuiden - Op zaterdag 2 maart 
2019 maakt het Thalia Theater 
zich op voor de tweede en nog 
spectaculairdere editie van Heel 
Holland Rockt!
Eind 2017 was de eerste edi-
tie een uitverkocht feest! Deze 
tweede editie doet daar nog een 
schepje bovenop. Was de eer-
ste versie nog een Joint Venture 
met Heemskerks rockabilly Band 
de Barbees, deze tweede editie is 
gekozen voor een samenwerking 
met The Right Swipes.
Volgens Marcel Klingeler en Niek 
van Veelen van de Heeren van 
Haerlem, zijn de beide bands nog 
beter op elkaar afgestemd. Zo 
doen de Heeren de Nederpop in 
hun moertaal, terwijl The Right Swipes de Engelstalige neder-

pop voor hun rekening nemen. In 
een grootse �nale zullen de beide 
bands nog een fraaie verrassings-
act neerzetten!
Het thema van Heel Holland 
Rockt is Nederpop Classics, en 
dat is het niet voor niets! Hits als 
‘Ik Kan Het Niet Alleen’ van De 
Dijk, ‘Zoutelande’ van Bløf worden 
naadloos gevolgd door de prach-
tige nummers van bijvoorbeeld 
Ramses Sha�y. 
De overbekende Nederpop num-
mers hebben een hoog meezing 

gehalte en worden ook deze edi-
tie weer vertolkt door de Heeren 
van Haerlem. De Engelstalige ne-
derpop wordt op niet navolgba-
re wijze gebracht door de uiterst 
energieke band The Right Swipes. 
Van Racoon tot de Golden Ear-
ring! 
Alle grote Nederlandse rock- en 
pophelden passeren de revue. Za-
terdag 2 maart, zaal open: 20.00 
uur, aanvang: 21.00 uur. Toegang: 
12,50 euro (online-verkoop). Zie 
ook www.thaliatheater.nl. (foto’s: 
aangeleverd)

De acteurs van Toneelgroep De Veste na een vorige voorstelling (foto: aangeleverd)

Geïnspireerd tekenen en schilderen
IJmuiden - Op donderdag 28 fe-
bruari is er van 19.00 tot 21.30 
uur een inspirerende avond met 
tekenen en schilderen in de pie-
terkerk. In het eerste deel van de 
avond is aandacht voor het Jezus-
gebed ofwel het innerlijk gebed.
Er zullen enkele passages voorge-
lezen worden uit ‘De ware verha-

len van een Russische pelgrim’. 
Na de pauze gaan de aanwezigen 
hun creativiteit verbinden met 
het Jezusgebed en proberen op 
zoek te gaan naar eigen beelden 
of vormen. 
Ontspannen samen aan het werk, 
tekenen of schilderend op doek/
papier. Voor materialen wordt ge-

zorgd.  Belangrijk: Je hoeft geen 
ervaring te hebben met tekenen 
of schilderen!
Iedereen kan meedoen, de avond 
wordt gegeven in de beneden-
zaal van de Pieterkerk, Zuider-
kruisstraat 1 in IJmuiden. Aan-
melden bij info.franciscusparo-
chie@gmail.com of 06-55627670.

In ‘t Mosterdzaadje
Vera Kooper duikt in genie Beethoven 
en Bulgaars-Oekraïens Duo
Santpoort- Op vrijdag 15 februa-
ri om 20.00 uur is de pianiste Vera 
Kooper te gast in ‘t Mosterdzaad-
je. Haar programma is een voor-
bereiding op het Beethoven jaar 
in 2020. Behalve opus 90 en de 
Mondschein sonate van Beetho-
ven zelf, laat ze muziek van Mo-
zart horen. De componist waar 
Beethoven het liefst bij in de leer 
was gegaan. Met de muziek van 
Corigliano ‘Fantasia on an Ostina-
to’ laat ze de invloed van Beetho-
ven op latere componisten horen. 
,,Beethoven is een ongeëvenaard 
genie. Hij heeft de wereld veran-
derd en 249 jaar na zijn geboor-
te is zijn muziek nog onveranderd 
pakkend en actueel”, aldus Vera 
Kooper. 
Over Kooper zegt de meester-
pianist Emanuel Krasovsky: ,,Zij 
heeft het zeldzame vermogen 
om door te dringen tot de zeer 
expressieve kern van de muziek 
die ze uitvoert. Haar indrukwek-
kende techniek en totale toewij-
ding, stellen haar in staat elke uit-
voering om te zetten in een poë-
tische, ontroerende artistieke er-
varing - een kostbaar fenomeen “.
Vera Kooper is tevens de pianis-
te van het succesvolle Delta pi-
anotrio, waarmee ze later in het 
seizoen terugkomt in ’t Mosterd-
zaadje.
Zondag 17 februari om 15.00 uur 

zijn de violiste Anna Antypova en 
de pianiste Tsarina Marinkova in 
‘t Mosterdzaadje. Het Oekraïens-
Bulgaarse Duo Antima brengt 
het programma ‘Re�ections in C-
minor’. Muziek voor viool en pia-
no in de toonsoort C-mineur van 
Beethoven, Grieg, Brahms en Vla-
digerov. 
De Bulgaarse componist Vladige-
rov is misschien wel de meest in-
vloedrijke componist in zijn land. 
Hij was een van de eersten die 
met succes het idioom van de 
Bulgaarse volksmuziek en de klas-
sieke muziek combineerde. 
De C-sleutel draagt een bepaald 
soort dramatiek met zich mee die 
provoceert en diep raakt. Hun cd 
‘Re�ections in C-minor’ verschijnt 
dit jaar.Duo Antima werd opge-
richt in 2015, het jaar waarin de 
dames elkaar ontmoetten in Bul-
garije tijdens een Jazz Festival. 
Het begin van een grote vriend-
schap en hun gedeelde passie 
voor de kamermuziek. Het duo 
won in 2017 bij competities twee 
keer een eerste prijs in Duitsland 
en Italië. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord, tel. 023-
5378625. Vanaf een half uur voor 
aanvang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten is 
wenselijk. Zie ook: www.mosterd-
zaadje.nl. (foto’s: aangeleverd)

Inzake overlast grafietregens
CDA-fracties sturen brandbrief 
aan Tweede Kamer
IJmond - ‘Snelle structurele op-
lossingen voor de overlast van de 
gra�etregens van TATA zijn snel 
nodig.’ Dat is de boodschap van 
de brandbrief die de CDA-frac-
ties Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen overhandigen aan de Twee-
de Kamerfractie van het CDA. Zij 
doen deze oproep samen met 
de CDA-Statenfractie van Noord-
Holland. De toezeggingen die TA-
TA op dit moment heeft gedaan, 
hebben volgens de CDA-fracties 
nog niet geleid tot een structu-
rele oplossing van het probleem 
van de gra�etregens. In deze re-
gens kunnen, als onderdeel van 
de �jnstof, metaaldelen voorko-
men die mogelijk e�ecten op de 
gezondheid hebben.

Joacim de Kam, Statenlid voor 
het CDA, sprak zijn zorgen uit tij-
dens de Statenvergadering in ja-
nuari en deed een oproep aan het 
provinciebestuur. ,,De inwoners 
vragen zich momenteel af wie 
er aan de touwtjes trekt. De eer-
ste maatregelen kunnen pas over 
zes maanden in gang worden ge-
zet en de gra�etregen is pas over 
anderhalf jaar echt uitgebannen. 
Ik weet niet hoe ik dit aan de in-
woners van Wijk aan Zee kan uit-
leggen.’’ De provincie heeft ver-
volgens actie ondernomen en de 
boetes verhoogd. Ook is de pro-
vincie in gesprek met Tata voor 
een snelle oplossing. Tegelijker-
tijd heeft de provincie het pro-
bleem met de verantwoordelijke 

minister besproken. Daar gaven 
zij echter niet thuis.
De drie IJmondgemeenten heb-
ben hun ongerustheid over de si-
tuatie gezamenlijk uitgesproken. 
Paul Meiland, gemeenteraads-
lid voor CDA Beverwijk, geeft aan 
dat het tijd wordt voor bestuur-
ders om hun verantwoordelijk-
heid te nemen. ,,Het zou mogelijk 
beter kunnen werken als de lage-
re overheden ook instrumenten 
krijgen om te acteren. Het RIVM-
onderzoek moet er snel komen 
en de hal moet versneld worden 
gebouw.’’ Met deze brief hopen zij 
de problematiek onder landelijke 
aandacht te brengen en zo te zor-
gen voor de snelle oplossing, die 
hard nodig is.

De straat op voor zwerfkatten
Velsen- Vrijwilligers gaan tus-
sen 24 februari en 2 maart col-
lecteren voor de zwerfkatten 
uit Velsen. Stichting Zwerf-
katten havengebied IJmuiden 
zorgt dat alle zwerfkatten in 
de haven worden gecastreerd, 
gezond blijven en bijgevoerd 
worden. Maar ook andere kat-
ten vinden een veilige plek in 

de opvang van de stichting.
,,Door het werken met zwerf-
katten zagen we dat veel kat-
ten meer hulp nodig hadden’’, 
vertelt verzorgster Daniëlle. 
,,Ze zijn ziek, of gedumpt en 
op straat verwilderen ze snel. 
Vaak kun je dit soort ‘zwervers’ 
nog op de rit krijgen met wat 
begrip en liefde. Die zorg krij-

gen ze in onze opvang waar 
ook kansloze katten als onzin-
delijke katers en katten met 
een agressieprobleem een 
thuis vinden. 
Dieren die niemand wil. On-
ze opvang is ingesteld op on-
zindelijke en zwakkere katten. 
Maar er is onderhoud nodig. 
Zo is de vloer in het oude bin-
nen- en buitenverblijf hard toe 
aan vervanging. We hebben 
ontzettend last van vocht en 
regenwater.” 
Het geld hoopt de kattenstich-
ting met de collecte bijeen te 
lopen, want alles wordt be-
taald van giften. Ook de die-
renartskosten die het afgelo-
pen jaar hoger zijn uitgevallen 
dan was ingecalculeerd: ,,Veel 
zwervers hebben ernstige ge-
bitsproblemen. Een gebitssa-
natie kost 160 euro. We moe-
ten de katten helpen, want 
kiespijn is vreselijk. Uiteinde-
lijk stoppen ze met eten en 
sterven ze een hongersdood. 
We doen er alles aan om dat te 
voorkomen.”
De collecteweek loopt 24 fe-
bruari tot en met 2 maart. 
Daarnaast zoekt men nog col-
lectanten die een paar uurtjes 
willen lopen in Velsen. Aan-
melden via 06-20504875 of 
kattenspoed@yahoo.com. (fo-
to: aangeleverd)

Lezing over de architectuur van 
spectaculaire bruggen
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 19 
februari houdt Suzanne Roelofs 
in ‘t Brederode Huys een lezing 
over de architectuur van spec-
taculaire bruggen; verbindings-
wegen en barricades, hangbrug-
gen, tuibruggen en vakwerkbrug-
gen, soms functioneel, vaak ech-
te kunstwerken. U zult zich ver-
bazen over de vlucht die de brug-
genbouw heeft genomen en hoe 
belangrijk deze bruggen vaak ste-
denbouwkundig zijn! 

We kijken tijdens deze lezing naar 
sommige van de beroemde klas-
siekers, zoals de Brooklyn Bridge, 
de Golden Gate Bridge en de To-
wer Bridge, maar het accent zal 
liggen op moderne bruggen. 
Spectaculaire bruggen van inter-
nationale architecten als o.a. Nor-
man Foster, Santiago Calatrava 
en Zaha Hadid; maar ook Neder-
landse bruggen van Ben van Ber-
kel en Next architects; van Kopen-
hagen naar Sevilla, van Dallas naar 

Singapore. Suzanne Roelofs is ar-
chitectuurhistoricus. Om alvast in 
de stemming te komen kan men 
haar prachtige website www.buil-
dingstories.nl bezoeken. Suzan-
ne spreekt met passie en plezier, 
boeiend om naar te luisteren. Aan-
vang 20.00 uur. Kaarten à 6 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal van 
de Vereniging Santpoorts Belang, 
Bloemendaalsestraatweg 201 in 
Santpoort-Zuid, of te reserveren 
via www.santpoortsbelang.nl.
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IVN-strandexcursie 
Zuidpier IJmuiden
IJmuiden - Op zaterdag 16 febru-
ari organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een leuke strandex-
cursie op het strand van IJmui-
den. 
Dit strand is het breedste strand 
van Noord-Holland. Hier is dan 
ook altijd wel iets te zien of te 
vinden, ook in de winter! Bij 
storm wordt de zeebodem om-
gewoeld en enkele dagen later is 
het strand bedekt met dieren die 
kort daarvoor nog in het zand in-
gegraven waren. Er spoelen wor-
men, slakken en kreeftachtigen 
aan, zoals het goudkammetje en 
het heremietkreeftje, maar er zul-
len ook schelpdieren te zien zijn, 
als de grote strandschelp en de 

kokkels. Wie eens lekker wil uit-
waaien en interessante dingen te 
weten wil komen over het strand 
is van harte welkom. Een leuke 
activiteit voor jong èn oud.  
Warme kleding en goede loop-
schoenen worden aangeraden.
Vooraf aanmelden is verplicht via 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Deelname is gratis. De 
groep verzamelt om 11.00 uur 
bij de jachthaven Seaport Marina 
IJmuiden (nabij Kennemerboule-
vard 540), eindpunt van bus 382. 
De excursie zal ongeveer ander-
half uur duren. Aanmelden en 
meer informatie via www.np-
zuidkennemerland.nl of tel. 023-
5411123.  (foto: aangeleverd)

In 2018
Recordoverslag in 
Amsterdam en regio
Regio - In 2018 is er in de Amster-
damse haven met 82,3 miljoen 
ton een nieuw overslagrecord 
geboekt, tegen 81,3 miljoen ton 
in het jaar daarvoor. Samen met 
de andere havens in het Noord-
zeekanaalgebied kwam daarmee 
de totale overslag in 2018 uit op 
101,8 miljoen ton, eveneens een 
record. In IJmuiden steeg de over-
slag met 1% tot 18,6 miljoen ton. 
Beverwijk zag de overslag met 9% 
dalen tot 0,7 miljoen ton. Zaan-
stad kende een daling van 30% 
naar 0,2 miljoen ton. Dat blijkt uit 
de voorlopige overslagcijfers die 
vandaag bekend zijn gemaakt.
Het record in de Amsterdamse 
haven is met name veroorzaakt 
door 19% meer overslag van agri-
bulk tot 8,4 miljoen ton en de 
groei van overslag van contai-
ners 68% (107.940 teu). Deze �in-
ke stijging is onder meer door de 
vaste lijndienst van Samskip naar 
Engeland. Ook steeg de overslag 
van bouwproducten met 8% tot 
7,4 miljoen ton. De overige nat-
te bulk, zoals chemische basis-
producten, steeg met 23 procent 
tot 2,7 miljoen ton. Overige droge 

bulk steeg met 13 procent naar 
2,9 miljoen ton en Ro/Ro en ove-
rig stukgoed met 24% tot 2,3 mil-
joen ton.
De totale fossiele overslag is in 
2018 gedaald. De kolenoverslag 
daalde met 18% tot 13 miljoen 
ton. Dit is het vierde jaar op rij dat 
er sprake is van een daling in de 
kolenoverslag. De overslag in olie-
producten stabiliseerde in 2018 
tot 44,5 miljoen ton.
De import in de Amsterdamse ha-
ven stabiliseerde het afgelopen 
jaar op 50,6 miljoen ton. De ex-
port groeide met 3% tot 31,7 mil-
joen ton. In 2018 heeft Amster-
dam 180 zeecruiseschepen ont-
vangen, waarvan 117 cruise calls 
en 63 turnarounds. 2018 was een 
recordjaar. Het aantal zeecruise-
passagiers bleef ongeveer ge-
lijk met 425.686 ten opzichte van 
het jaar daarvoor. In IJmuiden be-
droeg het aantal zeecruise-be-
zoeken 30 (28 transits en 2 turn 
arounds) tegen 23 in 2017 met 
51.632 passagiers. Het aantal aan-
lopen van riviercruiseschepen in 
2018 bedroeg 2007, tegen 1876 
in 2017. (foto: aangeleverd)

Busreis naar de Stille 
Omgang in Amsterdam
Regio - De Stille Omgang, een be-
devaart, die haar ontstaan ontleent 
aan het “Mirakel van Amsterdam” 
op 15 maart 1345, is dit jaar in de 
nacht van zaterdag 16 op zondag 
17 maart. Het thema is: ‘Vreugde is 
het onmiskenbare teken van God.’
De afdeling Beverwijk en omstre-
ken van het Gezelschap van de Stil-
le Omgang geeft eenieder die dat 
wil de gelegenheid hieraan deel te 
nemen. 
Om 20.15 uur is er Sacramentslof in 
de H.H. Twaalf Apostelenkerk (van 
Riemsdijklaan120/ hoek Plesman-
weg in Beverwijk). De bus vertrekt 
vandaar om 20.45 uur richting Am-
sterdam. De H. Mis is om 22.00 uur 
in de Papegaai aan de Kalverstraat. 
Rond 1.00 uur zijn de bussen weer 
terug in Beverwijk. 
Verkoop buskaarten (12,50 euro 

per persoon) tot en met 3 maart 
bij: H.H. Twaalf Apostelenkerk, Van 
Riemsdijklaan 120 te Beverwijk; 
O.L.V. van Goede Raad in voorma-
lig R.K. Kloosterkapel Sancta Ma-
ria, Wilgenho�aan 2 A te Beverwijk; 
St. Jozefkerk, Wijkerstraatweg 55 in 
Velsen-Noord.
Zij die niet in de gelegenheid zijn 
buskaarten op bovengenoemde 
adressen te bestellen/kopen kun-
nen e.e.a. regelen door te zorgen 
dat er vóór 17 februari het beno-
digde bedrag (12,50 euro per per-
soon) is overgemaakt naar bank-
rekening NL 55 ABNA 0413922723 
t.n.v. mevrouw H.J.M. Dekker-Hars-
veld onder vermelding van SO en 
de namen en adres van de bede-
vaartgangers. 
In dit geval worden de buskaartjes 
z.s.m. bezorgd of opgestuurd.

Velsen-Zuid - Na twee weken 
niet gespeeld te hebben we-
gens slechte weersomstandig-
heden, konden de klootschieters 
van Full Speed zaterdag weer aan 
de bak. Het was weliswaar droog, 
maar bij vlagen bulderde een 
stormwind over Spaarnwoude. Er 
waren veel bomen omver gebla-
zen en twee daarvan lagen zelfs 
binnen 200 meter over de route 
van de klootschieters. 
Een daarvan werd door enke-
le klootschieters van het pad af-
getrokken, maar de ander was 
daar net even te groot voor, zo-
dat men moest proberen tussen 
de kale takken  door te gooien. 
Dit lukte wonderwel aan Jan S en 
Nico, die er, zonder een tak te ra-

ken, tussendoor wisten te gooi-
en. Door de vele afgebroken tak-
ken kaatsten er ook veel kloten 
de sloten in, waardoor de klo-
tentrekker veelvuldig gebruikt 
moest worden en gelukkig wer-
den ook alle ballen weer terug 
gevonden. 
De strijd ging na de eerste helft 
vrijwel gelijk op, waardoor de 
spanning groot was en beide 
teams eindigden op 74 schoten. 
Het team met Dries, Sander, Ni-
co en Gerda hield echter 30 me-
ter achter de meet over en het 
team van Jan S., Jan G., Lia en Rob 
4 meter minder. Ga voor meer in-
formatie over Full Speed naar 
www.fullspeedsport.club of bel 
06-24973470.

Stichting SIG fietst
3800 euro bij elkaar
Regio - Medewerkers, vrijwilli-
gers, cliënten en familie van stich-
ting SIG hebben zich zaterdag-
nacht massaal in het zweet ge-
�etst. Tijdens een 17-uur duren-
de �etsmarathon haalde de orga-
nisatie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking 3800 
euro cash sponsorgeld binnen. 

De opbrengst is bestemd voor de 
stichting Kinderen van de Voed-
selbank, het goede doel, waar de 
SIG zich op weg naar haar 50-jarig 
bestaan - dit jaar - voor inzet. De 
sponsopbrengsten via het spe-
ciale bankrekeningnummer zijn 
nog niet meegeteld. (foto: aange-
leverd)

Oecumenische koffie-ochtend
Velsen-Zuid - Op donderdag 
21 februari vindt de tweede oe-
cumenische ko�e-ochtend van 
2019 plaats. Gastkerk is de oude 
Engelmunduskerk aan het kerk-
plein in Velsen-Zuid. Vanaf 10.00 
uur staat de ko�e klaar in de 
Goede Herderzaal (ingang via het 

poortje op het oude kerkhof). Er 
is gelegenheid tot ontmoeting in 
een goede onderlinge sfeer. 
Ook is er de mogelijkheid de kerk 
te bezichtigen. Iedereen is van 
harte uitgenodigd! Voor meer in-
formatie: Kees Lous, tel. 0255-
524473.

Leden Terpentijn 
exposeren in bibliotheek
Velsen - De jaarlijkse tentoonstel-
ling van amateur schilder- en te-
kenvereniging Terpentijn vindt 
dit jaar plaats in de bibliotheek in 
IJmuiden. Er hangen in de maan-
den februari en maart schilderij-
en van de leden.
Het thema dit jaar was ‘uinen’. 
De leden van Terpentijn heb-
ben met veel plezier gewerkt 
om tot mooie resultaten te ko-
men. De opening vond 9 februa-
ri plaats. De werken werden door 
kunstenares en illustratrice Ma-
rijke Apeldoorn uit Santpoort-
Zuid zorgvuldig en met een vak-
kundig oog gejureerd. De eerste 
prijs ging naar Nelleke Bettink uit 
Bloemendaal met haar aquarel 
‘Bloemen 2’.
De tentoonstelling is te bezoe-
ken tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek, de toegang is vrij. 
Na a�oop van de tentoonstelling 
zal er een publieksprijs uitgereikt 
worden. Bezoekers van de ten-
toonstelling kunnen op hun fa-
voriete werk een stem uitbren-
gen en dan wellicht het schilde-
rij winnen.
De vereniging Terpentijn zit in 
Dorpshuis Het Terras in Santpoort 
Noord, er wordt zelfstandig ge-

werkt zonder begeleiding, van 
tijd tot tijd worden er  workshops 
georganiseerd. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom. Voor meer in-
formatie kan men bellen met de 
voorzitter Cor van Egmond, tel.nr. 
023-5371769. Op de foto het win-
nende schilderij. (foto: aangele-
verd)

Clubavond bij Muntenclub
Santpoort-Noord - Op maan-
dag 18 februari is er een bijeen-
komst van de Muntenclub, op de-
ze avond zal de heer E. Kam, con-
servator bij de Nederlandse Bank 
praten over muntmusea inter-
actief, en ook kunnen er vragen 
gesteld worden. Verder op deze 
avond natuurlijk een kleine vei-
ling en verloting. De locatie van 

de bijeenkomst is in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17. Vanaf 19.00 uur 
kunnen belangstellenden hier te-
recht, er is voldoende parkeerge-
legenheid en iedereen is van har-
te welkom. Wil iemand meer we-
ten over deze avond en de Mun-
tenclub, neem dan gerust contact 
met de heer S. Wagner, zijn tele-
foonnummer is 06-26404240.

Mega SportInstuif in 
de voorjaarsvakantie
Velserbroek - In de voorjaarsva-
kantie op dinsdag 19 februari is 
er weer een Mega Sportinstuif in 
Velserbroek. In de ochtend van 
10.00 tot 12.00 uur zijn kinderen 
van groep 1 tot en met 4 welkom 
in Sporthal het Polderhuis. Groep 
5 tot en met 8 is van 13.00 tot 

15.00 uur aan de beurt. De vol-
gende sporten staan op het pro-
gramma: krav maga, judo, tennis, 
rugby, knutselen en verschillende 
sport- en spelactiviteiten. Deel-
namekosten bedragen €2,00. In-
schrijven kan via sportloketvel-
sen.nl.

Gezocht: vrijwilligers 
voor Ruïne Bewoond
Santpoort - De Ruïne van Brede-
rode groeit, de Ruïne bloeit. Dus 
is men op zoek naar bijzonde-
re vrijwilligers die willen helpen 
de Ruïne verder te laten groeien. 
Men zoekt vrijwilligers die één 
keer per maand in het weekend, 
zaterdag en/of zondag, als leven-
de historische personages de Ru-
ine willen bewonen. Je bent dan 
gastheer/gastvrouw en begeeft 
je onder de bezoekers voor een 
praatje en een daadje. Heb je een 
ambacht, hou je van tuinieren, 
handwerken of heb je een ander 
idee? Laat het weten. Ook willen 
ze voor het eerst gaan werken 

met jeugd voor de kleine hore-
ca. Ben je tussen de 13 en 17 jaar 
en heb je hart voor deze prachti-
ge locatie? Verdien dan op de Ru-
ine een extra zakcent bij! Tot slot 
kan men altijd extra vrijwilligers 
gebruiken. Op dit moment vooral 
gastheren en -vrouwen voor het 
weekend. 
In het weekend is de ruïne ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. In-
teresse? Stuur een mail naar: in-
fo@ruinevanbrederode.nl of bel 
naar beheerder Rob Kortekaas: 
06-23169607. Zie ook www.rui-
nevanbrederode.nl. (foto: aange-
leverd)

Lezing over vuurtorens
Regio - Op 14 februari is er bij het 
Historisch Genootschap Midden 
Kennemerland een lezing van de 
heer Peter Kouwenhoven over 
vuurtorens. Zijn fascinatie voor 
kustverlichting begon in 1994 op 
Terschelling. Hij woont in Leid-
schendam en is beleidscoördi-
nator bij het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat.
Kouwenhoven schreef een boekje 
over de geschiedenis en wetens-
waardigheden van de vuurtorens 
van IJmuiden, dat onlangs ver-
scheen. Ook over de vele andere 
vuurtorens langs de Nederlandse 
kust weet hij van alles te vertellen.
Hij heeft in verschillende publi-
caties de historische achtergron-
den van vrijwel alle nog bestaan-
de vuurtorens, lichtschepen en ka-
pen in Nederland beschreven. 
Vuurtorens spreken tot de verbeel-
ding. Elke vuurtoren is verbonden 
met verhalen over scheepvaart en 
handel, stormvloeden, oorlogen 
en het steeds weer veranderen-
de werk van de vuurtorenwach-
ters. Veel van deze karakteristieke 
bouwwerken zijn eeuwen oud en 

hebben heel wat meegemaakt. 
Die geschiedenis krijgt ruim aan-
dacht tijdens de komende lezing.
De lezing begint om 20.00 uur (de 
zaal gaat om 19.30 uur open) in 
het Huis van Geschiedenis, Noor-
derwijkweg 2a in Beverwijk. De 
entree is voor leden van het HGMK 
gratis, anderen betalen 5 euro. In-
dien men deze avond 17 euro be-
taalt, is men voor een jaar HGMK-
lid en heeft men onder andere 
ook steeds gratis toegang, ook tot 
het Museum Kennemerland. (foto: 
aangeleverd)

Klootschieters weer in actie
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14 FEBRUARI

Lezing over vuurtorens van 
IJmuiden bij Historisch Genot-
schap Midden Kennemerland. 
De lezing begint om 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. Huis van Ge-
schiedenis, Noorderwijkweg 2a 
Beverwijk. (foto: aangeleverd)

The Simon & Garfunkel Story (re-
prise) in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (foto: aange-
leverd)

15 FEBRUARI
Bibliotheek IJmuiden: Praathuis. 
Van 10.00 tot 12.00 uur. 

Bibliotheek Velserbroek: Van 
15.00 tot 16.30 uur De Bricks 
Challenge

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

Opening tentoonstelling ‘Van Na-
ture Gra�e’ in de Kloostergangen 
van het Stadhuis aan de Grote 
Markt in Haarlem. Aanvang 16.00 
uur. Tentoonstelling is te zien tot 
en met 22 maart tijdens werkdag 
van 08.00 tot 17.00 uur.

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

Vera Kooper speelt Beethoven op 
piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. (foto: aangeleverd)

Emeritus-hoogleraar Herman 
Pleij komt vertellen over de Ne-

derlandse identiteit en mentali-
teit en vooral over de noodzaak 
van de regionale identiteiten om 
20.00 uur in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64, 
Limmen. Meer info op www.lim-
mencultuur.nl. (foto: aangele-
verd)

Stadsschouwburg Velsen: ‘Op 
Hoop van Zegen’. Aanvang 20.15 
uur. (foto: Roy Beusker)

Joris Linssen & Caramba (theater-
concert) in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (foto: Corbino)

Optreden Crazy Old Grand in Café 
Cheers, Kennemerlaan IJmuiden. 
Aanvang 21.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Blues- en rootsmuzikant Nathan 
James in Haarlemse Blues Club, 
Korte Verspronckweg 7-9 Haar-
lem. Aanvang 21.00 uur, zaal 
open 20.30 uur.

16 FEBRUARI

IVN-strandexcursie Zuidpier op 
het strand van IJmuiden. Verza-
melen om 11.00 uur bij jachtha-
ven Seaport Marina (eindpunt 
bus 382. Deelname gratis. (foto: 
aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumjaar: Iedere maand kans 
op mooie prijzen. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

Stadsschouwburg Velsen: Cor-
nelis Vreeswijk weer even in de 
schijnwerpers op een cd/dvd-

▲

alum dat de naam ‘Thuishaven-
samba meekreeg. In de foyer van 
het stadsschouwburg. Aanvang 
15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Optreden Blue Lines Sextet in De 
Pletterij, Lange Herenvest 122 
Haarlem. Zaal gaat om 20.00 uur 
open. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: ‘Ge-
noeg nu over jou’. Aanvang 20.15 
uur. 

‘Drie Maal Plankenkoorts’ in het 
Kraaktheater in Driehuis. Aan-
vang 20.15 uur, theater open 
19.45 uur. (foto: Wilfred van Til-
burg)

Rob de Nijs in de Philharmonie in 
Haarlem, 20.15 uur. 

17 FEBRUARI
Lezing ‘De jeugdjaren van Jezus’ 
door drs. Katrijne Bezemer in de 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur.

IVN Zuid-Kennemerland organi-
seert een ochtendwandeling in 
de Oosterplas. Verzamelen om 
10.30 uur bij informatiebord, in-
gang Bleek en Berg. (foto: aange-
leverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumjaar: Iedere maand kans 
op mooie prijzen. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

‘Hallo Familie’ in de Toneelschuur 
in Haarlem. Aanvang 15.00 uur. 
Kaarten: www.toneelschuur.nl. 
(foto: ©Kamerich & Budwilowitz)
Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ in het Pieter Vermeu-
len Museum. Voor iedereen van-
af 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Poppenkastvoorstelling ‘Rommel 
in het bos’ vanaf 3 jaar. Aanvang 
13.30 uur. Toegang gratis, na en-
tree museum.

Duo Antima in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur, toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: aangeleverd)

Ben Saunders en DJ Roog in 3e 
editie Soulfood in de Lichtfabriek 
in Haarlem. Van 15.00 tot 21.00 
uur. (foto: aangeleverd)

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

Bijeenkomst van de Muntenclub 
in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 
Santpoort-Noord. Aanvang 19.00 
uur.

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

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

Mega Sportinstuif tijdens de 
voorjaarsvakantie. in de ochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur zijn kinde-
ren van groep 1 tot en met 4 wel-
kom in sporthal het Polderhuis. 
Groep 5 tot en met 8 is van 13.00 
tot 15.00 aan de beurt.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in IJmui-
den’. Jubileumjaar: Iedere maand 
kans op mooie prijzen. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ in het Pieter Vermeu-
len Museum. Voor iedereen van-
af 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Knutselworkshop: maak van blik 
een pennenbakje of maak een 
slang. Van 13.30 tot 15.30 uur.

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

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

Lezing ‘Digitalisering en de kerk’ 
door H.P.J. Witte, Universiteit van 
Tilburg. In de Engelmunduskerk, 
Driehuizerkerkweg 113 Driehuis. 
Aanvang 19.30 uur. (foto: aange-
leverd)

Lezing over architectuur spec-
taculaire bruggen door Suzan-
ne Roelofs in ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 
uur.

Stadsschouwburg Velsen: Vrien-
dinnenkomedie ‘Trossen Los’. 
Aanvang 20.15 uur. (foto: aange-
leverd)

Familie Flöz met Hotel Paradiso 
(12+) in de Stadsschouwburg in 
Haarlem, 20.15 uur. (Foto: Marian-
ne Menke)

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

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumjaar: Iedere maand kans 
op mooie prijzen. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ in het Pieter Vermeulen 
Museum. Voor iedereen vanaf 4 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. Knut-
selworkshop: maak van blik een 
pennenbakje of maak een slang.

 Van 13.30 tot 15.30 uur.

De Kleine Zeemeermin De Musi-
cal (4+) in het Kennemer Theater 
in Beverwijk, 14.00 uur. Kom ver-
kleed! na a�oop dansen op het 
Onderwaterbal. (foto: Wim Lan-
ser)

Bibliotheek Velserbroek: Voor-
leesfeest in Velserbroek. Van 
14.30 tot 15.30 uur. (foto: aange-
leverd)
Bibliotheek IJmuiden: Craft Café 
van 19.00 tot 21.00 uur.

21 FEBRUARI
Oecumenische ko�e-ochtend in 
de Engelmunduskerk, Kerkplein 
in Velsen-Zuid. Vanaf 10.00 uur 
staat de ko�e klaar.

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in IJmui-
den’. Jubileumjaar: Iedere maand 
kans op mooie prijzen. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

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

Optreden vier cellisten in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Tribu-
te aan Donna Summer. Aanvang 
20.15 uur. (foto: Whisperland)

(Huis)dier 
van de Week

IJmuiden - OG is een zesjarige 
reu, die een baasje zoekt die het 
leuk vindt om veel tijd met hem 
door te brengen en die lekker ac-
tief in het leven staat.  OG is een 
superlieve hond met veel ener-
gie. Hij is wat mager en heeft een 
onrustige huid. Dit is zeer waar-
schijnlijk het gevolg van een 
voedselallergie. Inmiddels krijgt 
hij de juiste voeding en we ver-
wachten dat hij de komende we-
ken weer wat aan zal komen en 
zijn huid rustiger zal worden. 
Maar de kans is dus groot dat OG 
de rest van zijn leven op speciaal 
dieet-voer moet blijven. Hij is gek 
op mensen. OG houdt ook enorm 
van kinderen, maar omdat hij 
nogal sterk is en een beetje onbe-
houwen, zullen wij hem alleen bij 
oudere kinderen plaatsen.
Voor meer informatie over OG en 
alle andere dieren die een nieuw 
baasje zoeken, bel met het Ker-
bert Dierentehuis aan de Hee-
renduinweg te IJmuiden, tel: 
088-8113450, kerbert@dierenbe-
scherming.nl. Het asiel is open 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en13.00 uur en tus-
sen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
Of kijk op www.dierenbescher-
ming.nl, twitter:@dierenbescher-
ming en Facebook.com/dieren-
bescherming. (foto: aangeleverd)
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Thank God It’s Donna
Tribute aan ‘La Summer’
Velsen - Tributebands zijn in-
middels een vast onderdeel 
van de programmering van 
de grote theaters in Neder-
land. Internationale en natio-
nale hitshows brengen (soms 
met een knipoog) talloze mu-
zikale werelden opnieuw tot 
leven in de theaters. Van Beat-
les, Rolling Stones, ABBA, Bo-
wie en Queen. Soms bijna niet 
meer van de originele versies 
te onderscheiden. En het the-
aterpubliek smult. Dat zal ook 
het geval zijn bij Thak God it’s 
Donna, een Nederlandse pro-
ductie die helemaal gewijd is 
aan de in Nederland nog altijd 
populaire muziek van de dis-
codiva Donna Summer. 
Was Nederland niet ooit het 
eerste land waar Donna Sum-
mer haar sterrenstatus haalde 
voordat zij de hele wereld in-
pakte met haar discohits? Op 
donderdag 21 februari is de 
Nederlandse tribute aan La 
Summer te zien in de Stads-

schouwburg Velsen. 
De hoofdrol in de show ‘Thank 
God It’s Donna- Donna Sum-
mer’s Last Dance’ wordt ver-
tolkt door de Nederlandse mu-
sicaldiva Carolina Dijkhuizen. 
Haar carrière lijkt in het spoor 
van de Amerikaanse disco-
queen, die ook in de kerk haar 
eerste liederen zong en via 
theaterpodia naar de popmu-
ziek overstapte. 
Caroline Dijkhuizen werd 
groot in musicalshows als ‘Aï-
da’, ‘The Lion King’, ‘The Soul of 
Motown’ en ‘Bubbling Brown 
Sugar’. Begeleid door de mu-
sici uit de fameuze band Gare 
du Nord en verpakt in de no-
dige porties glamour en glitter 
krijgen de liefhebbers tijdens 
de show ‘Thank God it’s Don-
na’ alle wereldhits van Donna 
Summer voorgeschoteld. Tot 
Donna’s ‘Last Dance aan toe. 
Alles prachtig opgepoetst en 
superswingend.  (foto: Whis-
perland)

In Stadsschouwburg Velsen
Marvellous: humoristische 
superheldenmusical
Velsen - In de Nederlandse the-
aters reist dit seizoen een gloed-
nieuwe musicalproductie rond, 
waarin de makers met een knip-
oog een hommage willen bren-
gen aan de superhelden die voor-
al via de �lm een massaal publiek 
aan hun voeten kregen. 
De echte Superman of Batman 
komen er in de theaters niet aan 
te pas. Maar wel hun verzonnen 
tegenhangers. Die bevolken een 
komisch verhaal (vol grappen en 
grollen) dat zich in onze gewo-
ne wereld afspeelt en waar een 
bovennatuurlijke kwaadwillen-
de superheld probeert alle goe-

de dingen te frustreren. Met de 
humor als stuwende kracht den-
deren de superhelden van de Li-
ga door ieders beeld en proberen 
zij het kwaad de wereld uit te hel-
pen. 
Met spannende vechtscènes, le-
vensechte regenbuien, grappi-
ge oneliners, komische zijpaden 
en allerlei special e�ects wordt 
vooral het jonge theaterpubliek 
de wereld van ‘Marvellous’ inge-
trokken. 
Op donderdag 28 februari is 
‘Marvellous’ te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. (foto: Ray-
mond van Olphen)

Faulty Towers
Australische Dinershow 
in Schouwburgfoyer
Velsen - De bejubelde Australi-
sche diner-act ‘Faulty Towers’ reist 
al jaren de wereld over. Op feno-
menale wijze wekken de drie Au-
stralische topacteurs de unieke 
wereld van John Cleese’s spraak-
makende hotel tot leven. Al twee 
keer eerder haalde de Stads-
schouwburg Velsen de groep 
naar Velsen, waar zij het IJmui-
dense Thalia Theater plat speel-
de. Op dinsdag 26 en woens-
dag 27 februari bouwt de Velsen-
se schouwburg haar foyer om tot 
theaterrestaurant waar de sno-
bistische hoteleigenaar Basil, zijn 
luie echtgenote Sybil en de on-
handige ober Manuel de scep-
ter zwaaien. Het drietal serveert 
als in een echt restaurant een 
drie-gangen-theaterdiner. Daar 
is niets mis mee, maar helemaal 
gladjes gaat het door Manuel’s 

gestuntel niet. Tot veler vermaak. 
En eind goed al goed natuurlijk. 
Aanvang 1830 uur, een kaartje 
kost 69,50. (foto: aangeleverd)

Arie en Silvester terug 
van weggeweest
Velsen - Het illustere amuse-
mentsduo Arie & Silvester (inclu-
sief de IJmuidense Arie Koomen!) 
is terug van weggeweest. Op vrij-
dag 22 februari staan Arie & Silves-
ter in de Stadsschouwburg Velsen. 
Jarenlang maakte Arie & Silvester 
met veel succes de theaters in Ne-
derland prettig onveilig. Met hun 
ongelikte kolder overschreden de 
heren voortdurend alle wetten 
van het cabaret, maar dat mocht 
de pret nooit drukken. Na meer 
dan 10 jaar afwezigheid laten Arie 
& Silvester in een gloednieuwe 
best-of-show de oude glorietij-
den weer even herleven. Alle on-
vergetelijke acts werden door de 
mannen voor hun show ‘Wie?’ af-
gestoft en voorzien van een nieu-

we jas. De fans van weleer kunnen 
zich dus weer helemaal overge-
ven aan een potje ongenuanceerd 
ruig, bot maar o zo leuk theatera-
musement. Perfect getimed en 
goed voor de allerbeste vette lach. 
(foto: Bram Jonker)

Komedie ‘Single 
Camping’ in 
schouwburg
Velsen - Een nieuwe toneeltopper 
is onderweg naar de Nederlandse 
theaters. De kampeerkomedie ‘Sin-
gle Camping’ heeft op papier al al-
les mee en het ziet er naar uit dat de 
hooggespannen verwachtingen 
ook in de theaters goed uitpakken. 
Laat dat maar aan de selectie top-
spelers zoals Tjitske Reidinga, Pe-
ter Blok, Ilse Warringa (Juf Ank in 
De Luizenmoeder), Elise Schaap en 
Rop Verheijen over. Zij nemen het 
publiek mee naar een familiecam-
ping waar in de zomervakantie het 
‘Happy Singles-concept’ geldt. De 
daar aanwezige singles schreeu-
wen om aandacht en ontspanning 
en zoeken een uitweg voor hun 
opgekropte verlangens. De lus-
ten en lasten van de singles zijn de 
bouwstenen van een avond amu-
sementstoneel op hoog niveau. Op 
vrijdag 1 en zaterdag 2 maart is Sin-
gle Camping te zien in de Stads-
schouwburg Velsen.

Fietsersbond organiseert 
verkiezingsdebat
Regio - In maart zijn de Provin-
ciale Statenverkiezingen. Daar-
om organiseren de provinciale 
Noord-Hollandse afdelingen (af-
gezien van de vervoersregio Am-
sterdam) van de Fietsersbond, op 
woensdag 27 februari een ver-
kiezingsdebat. Het thema is: ‘Het 
verbeteren van het �etsklimaat in 
Noord-Holland.’
Het is een debat tussen vertegen-
woordigers van politieke partijen 

die meedoen aan de verkiezin-
gen. Saskia Kluit is debatleidster. 
Zij is directeur van het Landelijk 
Bureau van de Fietsersbond. An-
ders dan bij voorgaande verkie-
zingen vindt dit debat niet plaats 
in Haarlem, maar in Castricum in 
het gemeentehuis aan het Raad-
huisplein 1. Om 20.00 uur start 
het debat. Inloop met ko�e en 
thee vanaf 19.30 uur. Het debat 
duurt tot 22.00 uur. 

Waar is 
de statie?
Regio - Het is 150 jaar geleden dat 
de bekende Haarlemse/Heem-
steedse beeldhouwer Hendrik van 
den Eijnde geboren werd.  Deze 
beeldhouwer wordt in mei-juni ge-
eerd met een tentoonstelling in het 
ABC Architectuurcentrum in Haar-
lem. Van den Eijnde gaf leiding aan 
het beeldhouwersatelier waar on-
der andere Hildo Krop en Anton Rä-
decker werkten tijdens de vervaar-
diging van de beelden voor het 
Scheepvaarthuis in Amsterdam. Hij 
maakte ook beelden voor het ge-
bouw van de Nederlandse Handels-
maatschappij  in Amsterdam naar 
ontwerp van K.P.C. den Bazel. Dit 
gebouw wordt thans gebruikt als 
Stadsarchief Amsterdam. Eind 1800  
en begin 1900  maakte Van den Eijn-
de veel kerkelijke kunst. Hij werkte 
toen voor het beeldhouwatelier van 
de �rma Maas aan de Emmakade in 
Haarlem. Het atelier van Maas ver-
vaardigde veel beeldhouwwerk 
voor de nieuwe St. Bavo, maar ook 
een statie voor de hulpkerk van de 
Heilig Hartkerk in het Kleverpark, 
aan deze statie heeft Van den Eijnde 
veel bijgedragen. Geheel naar eigen 
ontwerp vervaardigde hij een statie 
voor een kerk in Nood Holland. He-
laas is de naam van die kerk verloren 
gegaan. De werkgroep Van den Eijn-
de zoekt nu naar een kerk in Noord 
Holland, die een statie heeft uit be-
gin 1900  vervaardig door H.A. van 
den Eijnde. Ten onrechte kan daar-
aan ook de naam van Maas verbon-
den zijn. Behalve naar de statie zijn 
is men voortdurend op zoek naar 
beelden, foto’s en tekeningen ver-
vaardigd door Hendrik van den Eijn-
de. Beschikt u over nadere informa-
tie over de statie of andere zaken uit 
het bezit van de beeldhouwer, wilt u 
dan contact opnemen met rj.pels2@
quicknet.nl?

In Oude Kerk in Spaarndam
Amsterdam Wind Quintet 
speelt Magic Mozart
Regio - Zondag 17 februari om 
15.00 uur, kerk open 14.30 uur, 
speelt het Amsterdam Wind Quin-
tet in de Oude Kerk van Spaarn-
dam. Dit bazersensemble is op-
gericht in 2006 en geeft sindsdien 
niet alleen kamermuziekconcerten 
door heel Nederland, maar heeft 
ook een internationale reputatie 
weten op te bouwen. Zo speelden 
zij onder andere in China, Polen, 
Duitsland en België. Ook geven zij 
regelmatig kinderconcerten om zo 
ook de nieuwe generatie in aanra-
king te laten komen met klassieke 
muziek.
Het Amsterdam Wind Quintet be-
staat uit: Tim Wintersohl, �uitist; 
Marije Clemens, hoboïste; Han-
ka Clout, clarinet; Stefan Danifeld, 
hoorn; Lily Simpson, fagot. In dit 

concert Magic Mozart schenkt het 
ensemble aandacht aan compo-
sities van Mozart, maar heeft ook 
aandacht voor werken van Mozart’s 
leraren, leerlingen en bewonde-
raars. (foto: aangeleverd)
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Goed voor anderen én voor jezelf zorgen? Dat kan  
met een flexibele baan in de zorg bij FlexiCura!

FlexiCura is een (particuliere) thuiszorgorganisatie.
Voor ons cliëntenbestand, dat nog steeds groeiende is, 

zijn we op zoek naar:

Verzorgenden C
Ziekenverzorgenden (3IG)

Verpleegkundigen

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar
FlexiCura, Schipholpoort 46, 2034 MB Haarlem
Of mail naar: info@flexicura.nl
voor nadere info: Gijske Huijboom (023) 5 100 300

Wil jij ons enthousiaste team komen versterken?

Ons aanbod
•   Flexibele planning adhv jouw beschikbaarheid in de ochtend,  

 middag, avond en/of nacht 
•   Beschikbaarheidstoeslag van 4,6% op het bruto-uurloon
•   Onregelmatigheidstoeslag volgens CAO  VVT
•   Directe uitbetaling van de vakantiedagen en het vakantiegeld.
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