de Hofgeest

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

13 februari 2020

www.hofgeest.nl | 0255-533900

www.tinholt.nl

023 5385550

kontantpand
Sinds 1992

Altijd een eerlijke prijs
voor de inkoop van uw goud
Zeeweg 293 • IJmuiden • Tel. 0255-538131

NOOIT MEER UW
WONING SCHILDEREN?
KIES VOOR KUNSTSTOF KOZIJNEN

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

Storm zorgt voor veel problemen BEZORGERS
GEVRAAGD

Velsen - Een ingestorte gevel,
ronddwarrelend isolatiemateriaal en een bijzonder hoge waterstand. Ciara, de zwaarste storm
sinds twee jaar die over ons land
raasde, heeft ook in de gemeente
Velsen voor heel wat problemen
gezorgd.

den neer op het trottoir en de
daarnaast gelegen parkeerstrook
aan de Sluistocht. Ook op andere locaties in de gemeente Velsen
leidde de storm tot problemen
en werden schades gemeld.
Het cruiseschip Ventura, dat zondag aan de Felison Cruise Terminal zou aanleggen, bleef uit voorHet voormalige pakhuis Goud- zorg in de haven van Zeebrugvries in IJmuiden bleek niet vol- ge liggen en schrapte IJmuiden
doende bestand te zijn tegen de als aanlegplaats voor deze tocht.
zware storm. De gevel van het Ook passagiers van de cruisefermeer dan vijftig jaar oude pand ry naar Newcastle strandden zonbegaf het en een regen van bak- dag in IJmuiden, de geplande afstenen daalde neer op de Mid- vaart van het schip Princess Sedenhavenstraat.
aways werd uit de dienstregeIn Velserbroek kwamen bij tien- ling gehaald. Dat kwam op een
tallen huizen delen van de dak- ongunstig moment, want King
bedekking naar beneden. Grote Seaways, het andere schip van
brokken isolerend materiaal daal- DFDS op de lijn IJmuiden - New-

castle, voer zaterdag en maandag
ook niet uit, vanwege gepland
onderhoud aan het schip. (Tekst:
Bos Media Services/foto’s: Erik
Baalbergen en Ton van Steijn)
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl

SAMEN
maken we het ZOVEEL MOOIER!
Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16
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Wilt u iets organiseren tijdens Sail?
Van woensdag 12 tot en met zondag 16 augustus 2020 is het weer Sail Amsterdam.
Voor de 10de keer varen grote zeilschepen
door het Noordzeekanaal naar Amsterdam.
Woensdag 12 augustus gaan de schepen
naar Amsterdam (Sail In) en op zondag 16
augustus komen ze weer terug (Sail Out).
Voor feestelijkheden op eigen grond of
langs het kanaal gelden dan strenge veiligheidseisen.

Ik wil iets organiseren tijdens Sail 2020.
Lees onderstaande dan goed door!
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen
van Sail 2020. Misschien wilt u tijdens Sail activiteiten organiseren. Hier gelden wel spelregels voor.

Groene energie, minder uitstoot en
geld besparen in de sport
We merken allemaal de gevolgen van de
klimaatverandering: plotselinge hitte, lange periodes van droogte afgewisseld met
zware stormen (Ciara) en regenbuien. Om
daar wat aan te doen moeten we af van
het gebruik van fossiele brandstoffen en
de uitstoot van broeikasgassen in 2030
met 49% en in 2050 met 95% verminderen. Ook de sportsector moet als belangrijk onderdeel van onze samenleving in
versneld tempo verduurzamen. En aan de
slag gaan met de circa 10.000 sportaccommodaties in Nederland met als doel
deze energieneutraal en ‘groener’ te maken. Ambitieus maar wel heel mooi dat het
op korte- en langere termijn tevens veel
geld kan besparen en leidt tot een gezonde sportomgeving.

Bijeenkomst sportverenigingen in Velsen
Vorige week maandag kwamen 16 sportverenigingen uit Velsen bij elkaar rondom dit
thema. Team Sportservice presenteerde in
samenwerking met Sportloket Velsen een
volledig begeleidingstraject voor sportver-

enigingen die in het bezit zijn van een eigen
clubaccommodatie. Team Sportservice is
één van de vijf partijen in Nederland die gesubsidieerd en geselecteerd is door het Ministerie van VWS en het NOC*NSF om deze
begeleiding gratis aan te bieden. Niels van
Weert gaf duidelijke informatie over een
gestructureerd en onafhankelijk begeleidingstraject voor en samen met de sportverenigingen bij de verduurzaming van hun
clubaccommodaties. Het maakt niet uit of de
vereniging groot of klein is en de ondersteuning wordt aangepast aan de specifieke mogelijkheden van elke vereniging. Het traject
doorloopt een aantal stappen: inzicht krijgen
in rendabele investeringen, ambities bepalen, een plan van aanpak maken, offertes opvragen, de uitwerking van een businesscase
met advisering over de financiering inclusief
mogelijke subsidies en begeleiding tijdens de
realisatie. De aanwezigen waren zeer positief
over deze aanpak, men vond het een nuttige
avond en een aantal clubs waren zeker voornemens zich binnenkort aan te melden.
Samen op weg naar een duurzame sport in
Velsen !

Inloopbijeenkomst herinrichting
sportpark Schoonenberg
De gemeente Velsen wil het sportpark
Schoonenberg multifunctioneler, toegankelijker en groener maken. Om direct omwonenden hierover te informeren en een
toelichting te geven op de eerste schetsontwerpen, vond maandagavond 27 januari jl.
een goed bezochte inloopbijeenkomst plaats
in het clubhuis van KHC Strawberries.
Inwoners konden ook aangeven wat zij van
het schetsontwerp vinden. Het schetsontwerp en het plan worden nu verder uitge-

werkt. Voordat het wordt aangeboden aan
de gemeenteraad kunnen omwonenden en
andere belangstellenden hier nog een keer
over meedenken.
Was u niet in de gelegenheid de inloopbijeenkomst te bezoeken, maar heeft u wel een
idee of wilt u uw mening laten weten, mail
dan naar ihoogendijk@velsen.nl. Meer informatie kunt u vinden op de website van de
gemeente Velsen.

Om alle feestelijkheden veilig te laten verlopen en te zorgen dat de gemeente Velsen bereikbaar blijft, verzoeken wij u dringend om
voor 1 april 2020 uw plannen aan ons kenbaar
te maken via https://www.velsen.nl/producten/evenement-organiseren/evenementenloket. Hoe eerder u ons uw plannen laat weten,
hoe beter wij dit kunnen meenemen in de vei-

ligheids- en verkeersplannen.
Wat moet ik daarvoor aanleveren bij de
gemeente Velsen?
Kijk op https://www.velsen.nl als u iets wilt
organiseren tijdens Sail 2020. Heeft u na uw
bezoek aan deze website nog vragen? Bel dan
Team Evenementen, tel. 0255-567200 of mail
evenementen@velsen.nl
PreSail
Op zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 augustus vindt in de havens van IJmuiden en Beverwijk het culturele en nautische evenement
PreSail IJmond plaats. Voor alle informatie
over PreSail IJmond kijk op https://www.presailijmond.nl/.
Benieuwd welke schepen meevaren?
Van 12 t/m 16 augustus 2020 vormt Amsterdam voor de 10e keer het decor voor internationale Tall Ships. Bent u benieuwd welke zeilschepen meevaren of wilt u meer informatie
over het evenement Sail Amsterdam? Kijk dan
op www.sail.nl.

Eerlijke vinder brengt 120
glazen visjes terug!
Met de actie ‘een visje voor een visje’ hoopt
gemeente Velsen in ruil voor een waardebon
voor twee haringen of een portie kibbeling
met saus, de glazen visjes uit de muur langs
de Kromhoutstraat terug te krijgen.
De heer Bron bracht er maar liefst 120 terug naar het gemeentehuis. De heer Bron:
‘Veel glazen visjes vielen in de berm en op
de rijbaan. Dat vond ik gevaarlijk voor weggebruikers. Uit voorzorg heb ik de visjes opgeraapt.’
De beloning hoefde de eerlijke vinder niet.
De heer Bron: ‘Ik heb de gemeente gevraagd
of ze het geld dat ze aan mij kwijt zouden zijn

aan Voedselbank Velsen willen schenken.’
Amber Boeijer, werkvoorbereider gemeente Velsen: ‘Dat vonden we een mooi gebaar.
Op 7 februari overhandigden de heer bron
met zijn vrouw en kleinzoon een cheque van
€350,- aan Voedselbank Velsen.’
Voorzitter van Voedselbak Velsen, Jan Pieter van Stipriaan, was dankbaar en blij verrast. De voedselbank zet zich in voor huishoudens die niet meer in staat zijn om
dagelijks het brood op de plank te krijgen
door ze wekelijks een gratis voedselpakket
aan te bieden. Kijk voor meer informatie op
www.voedselbankvelsen.nl.

Honden in park Binnenhaven
Eind 2019 opende het parkje langs de Zeeweg
en het Notenboomplein in IJmuiden. Mensen maken er graag een wandeling en kinderen kunnen er lekker spelen. Toch zijn er ook
mensen die er niet meer komen, omdat zij
veel overlast ervaren van hondenpoep.

regels houden.

Heeft u een hond? Zorg dan dat u het park
schoon achterlaat. In het park staan op twee
plekken houders met hondenpoepzakjes
erin. Ook staan er meerdere afvalbakken. In
het park zijn honden aangelijnd toegestaan
én er geldt een opruimplicht voor de hondenpoep. De komende tijd controleert de gemeente extra of hondenbezitters zich aan de

De komende maanden kijken we samen met
het wijkplatform of het parkje schoon genoeg is. Mocht blijken dat deze oproep niet
heeft geholpen, dan overweegt het college
van B&W om honden volledig te verbieden in
het parkje.
In het park plaatsen wij tijdelijk twee borden
om hondenbezitters te informeren.

We rekenen erop dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het schoonhouden van
het parkje, zodat jong en oud ervan kan genieten zonder dat ze in de hondenpoep stappen.

VLNR: Jan Pieter Stipriaan, de heer Bron met zijn kleinkind en vrouw. (Foto Reinder Weidijk)
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Sportgids
Op 7 februari reikte wethouder Steijn de
eerste set sportgidsen uit aan voorzitter
Maarten Porsch van handboogschietvereniging VZOS. De gids werd symbolisch door
topschutter Porsch ‘met een ‘schot in de
roos’ onthuld op de schietbaan van de vereniging in Santpoort-Noord. In de gids staat
een breed overzicht van beweeg- en sportactiviteiten voor volwassenen en ouderen.
Naast een flink aantal sportverenigingen

staan er in de gids veel zorgaanbieders en
welzijnsorganisaties in die een specifiek
aanbod bieden. Hiermee is er voor haast iedere inwoner een passend en leuke sportactiviteit beschikbaar. Wilt u meer informatie
over de gids of een activiteit voor volwassenen en ouderen? Dan kunt u mailen naar:
sportloket@velsen.nl t.a.v. Femke van Baarsen of tijdens kantooruren bellen naar 0255567666. (Foto Reinder Weidijk)

Kom je vrijdag 6 maart ook film
kijken tijdens de “Drijf Inn” in
zwembad De Heerenduinen?
Je kunt dan dobberend op een luchtbed kijken naar de film ““The Secret Life of Pets2”.
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd
tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen luchtbed
mee te nemen het zwembad heeft er voldoende, maar wil je op een eigen luchtbed film kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.15 t/m 21.00 uur en

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

VRAAG

7

“Waarom mag ik zelf niet kiezen welke ondergrondse restafvalcontainer ik wil gebruiken?”

Iedereen kan meerdere containers gebruiken. Als u toch liever een andere
container wilt gebruiken, laat het ons dan weten. Stuur hiervoor een
mailtje naar afval@velsen.nl (of bel ons op tel. 0255 - 567200) met uw
adres en het nummer van de container die u graag wilt gebruiken, dan
zorgen we dat u toegang krijgt tot deze container.

wordt georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14
jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
De voorverkoop is al gestart, dus wees er snel
bij want vol = vol.
Toegang € 6,20.
PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag dan
zwemvleugels en kom onder begeleiding van
een betalende volwassene.

Infopagina
13 februari 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Nieuws van de raad
DE TEGENSTELLING
bomen aan zowel de zuid- als de noordkant bekeken en foto’s
gemaakt. Het is eigenlijk een wilde boel, zoals verschillende
mensen mij al hadden verteld. Ze zijn uitgeschoten en veel te
hoog voor de plek waar ze staan. Als raad hebben wij een mail
van het Wijkcomité Driehuis ontvangen waarin zij adviseren om
“deze bomen te kappen en dan te laten vervangen door bijvoorbeeld identieke Lindes als strakke omlijsting van het evenwichtige bouwplan”.
ChristenUnie vindt het vreemd dat de gemeente voor dit project eerst de rooilijnen van Nieuw-Velserduin aanhield, dat introk en vervolgens kwam met het voorstel om de bomen aan
de zuidkant te kappen en dat later ook weer introk.

Iedere maand gaan er twee raadsleden in de Tegenstelling
met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp. Deze
maand Leo Kwant (LGV) en Leen de Winter (ChristenUnie)
over het Missiehuis in Driehuis.
Deze maand gaat het over het Missiehuis in Driehuis, wat is
jullie opgevallen?
Leo Kwant: Op de locatie van het Missiehuis in Driehuis is de
nieuwe eigenaar Missiehuis Driehuis B.V. van plan om er woningbouw te realiseren.
Hiervoor moeten ruimtelijke kaders door de gemeente opgesteld worden en het bestemmingsplan aangepast. Dit alles
moet door de gemeenteraad vastgesteld worden.
LGV vindt het een goede zaak, dat er woningbouwplannen op
deze locatie zijn, zeker gezien in het licht van de grote woningbouwopgave die wij als gemeente dienen uit te voeren.
Leen de Winter: Ik ben rond het Missiehuis gelopen en heb de

Wat gaat er dan nu gebeuren met het Missiehuis?
Leo Kwant: Er zal bij deze woningbouwplannen 30% sociale
huurwoningen gerealiseerd moeten worden, zoals door de gemeenteraad eerder al is vastgesteld.
Hierdoor wordt er een meer evenwichtige spreiding van sociale
huurwoningen over de kernen van de gemeente gerealiseerd
en een gevarieerd woningaanbod in Driehuis.
LGV is een groot voorstander van meer woningbouw in alle
kernen.
Het is een recht om te kunnen wonen en er staan nu nog te
veel burgers van Velsen te springen om goede woonruimte
en veel jongeren uit de gemeente vertrekken, omdat zij geen
woonruimte kunnen betrekken.
Leen de Winter: Bij ons werd in het collegebericht de indruk
gewekt dat de 30% sociale huurwoningen moeilijk zou worden. Ik heb mij samen met een aantal collega-raadsleden laten
voorlichten door de initiatiefnemer. Daar werd duidelijk dat de
30% sociale huur geen probleem was. Die komen er gewoon.
De business-case kan rendabel zijn als er 88 woningen/appartementen gebouwd kunnen worden. Het Missiehuiscomplex zal

weer een uitstraling van allure krijgen.
En over de bomen; Als aan zowel de zuid- als aan de noordkant
de bomen gerooid kunnen worden, totaal 55 stuks, blijven er
101 staan en er worden 81 nieuwe bomen terug geplant.
Hoe gaan we nu verder?
Leo Kwant: LGV zet zich in om zoveel mogelijk inwoners van
Velsen te voorzien van woonruimte en daarmee ook onze
jeugd voor Velsen te behouden.
Het woningbouwplan rondom het Missiehuis kan daar een
steentje aan bijdragen.
Er moet echter voldaan worden aan randvoorwaarden en wettelijke regels.
LGV is echter van mening, dat als woningbouwplannen in de
knel komen omdat eerder vastgesteld beleid dit belemmert, er
serieus gekeken moet worden of het eerder vastgesteld beleid
desgewenst aangepast kan worden.
Hiermee kan voorkomen worden, dat de gewenst woningbouw
in Velsen stagneert.
Leen de Winter: Zoals het huidige startdocument is opgesteld
zal deze initiatiefnemer ons inziens afhaken en zullen we opnieuw moeten zoeken naar iemand die het binnen de randvoorwaarden van het huidige startdocument wel financieel
rond krijgt. Dit kan weer een hoop tijd gaan kosten waardoor
het leegstaande pand nog verder achteruit zal gaan en verpauperen.
Alles overziend vind ChristenUnie dat er een prachtig plan ligt
van de initiatiefnemer en dat het enige probleem, de bomen
wel of niet kappen, prima op is te lossen en dan de initiatiefnemers zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Het startdocument
moet wat de ChristenUnie betreft dus op dit punt aangepast
worden.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum 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, omgevingsvergunningen 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 natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke
website www.Officielebekendmakingen.nl
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en)
voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 1 februari tot en met 7 februari 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Sirenestraat 2, plaatsen dakopbouw, uitbreiden 1e verdieping (05/02/2020) 14809-2020
Kennemerstrand 172, plaatsen uitgiftegebouw (ZanDiego) (05/02/2020) 150782020
Zeeweg
173,
plaatsen
dakopbouw
(06/02/2020) 15446-2020
Oosterduinweg 29, wijzigen bedrijfspand
naar 4 appartementen (06/02/2020) 154732020
Marktplein 38, medegebruik lichte horeca
(06/02/2020) 15627-2020
Fazantenlaan 20, kappen boom (07/02/2020)
15939-2020

Margadantstraat 56, 60, 64, bouwen 6 bedrijfsunits (07/02/2020) 16115-2020
Kromhoutstraat 18, vergroten / bijbouwen van een bedrijfsgebouw (07/02/2020)
16105-2020
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 14, plaatsen erker (voorzijde)
(01/02/2020) 13484-2020
Stuwadoorsstraat ong., gewijzigd plan bouwen 69 bedrijfsunits (was 39) (06/02/2020)
15521-2020
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg
6,
kappen
(04/02/2020) 14395-2020

boom

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, kappen 2 bomen
(06/02/2020) 15240-2020
Hoofdstraat 95, optrekken 1e en 2e verdieping op aanbouw (achterzijde) (06/02/2020)
15625-2020

Rijksweg 448, interne constructie wijziging
(07/02/2020) 15641-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, wijzigen gebruik
winkelruimte naar woning, plaatsen dakopbouw (07/02/2020) 15890-2020
Velserbroek
Johanna Westerdijkstraat 4, plaatsen warmtepomp (voorzijde) (03/02/2020) 140592020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velsen-Zuid
nabij Heuvelweg, nabij Genieweg (terrein Buitenhuizen), inrichten en exploiteren tijdelijke camping en parkeerplaatsen
(06/02/2020) 4467-2020
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Plantjesmarkt, op 2, 3 en 4 april 2020, locatie: Canopusplein 1-7 (07/02/2020) 159102020
Santpoort-Noord
Bevolkingsonderzoek borstkanker, van
23 juli t/m 10 september 2020 (ma. t/m
zat.), locatie: Valckenhoeflaan t.o.v. station
(04/02/2020) 14423-2020
Ingediende aanvragen evenementenver-
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gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van1 februari tot en met 7 februari 2020 de volgende
aanvragen voor een evenementenvergunning
heeft ontvangen op grond van de Algemene
plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Herdenking 4 mei, op 4 mei 2020 van
16:00 uur tot 20:30 uur, locatie: Stadhuis, Plein 1945, Crematorium Westerveld
(06/02/2020) 15648-2020
Velsen-Zuid
Awakenings presents…, op 22 augustus
2020 van 13:00 tot 23:00 uur en 23 augustus 2020 van 14:00 tot 23:00 uur, locatie:

gemeentevelsen |

gemvelsen |

Spaarnwoude, De Ven (06/02/2020) 156352020
Santpoort-Noord
80ste Krinkels Pim Mulierloop, op 19 april
2020 van 09:30 tot 13:00 uur, locatie: Sportpark Groeneveen, AV Suomi (26/01/2020)
15046-2020

gemeente_velsen

Driehuis
Koningsdag, op 27 april 2020 van 10:00 tot
21:30 uur, locatie: veld aan de Aagtevonklaan
(29/01/2020) 15012-2020
Velserbroek
Polderpop, op 28 maart 2020 locatie: het
Polderhuis, Vestingplein 58 (28/01/2020)
15121-2020

Besluiten

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals
college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.vel
sen.nl; werkt alleen in combinatie met
 inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
Zone 02

haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Uranusstraat 2, plaatsen dakopbouw
(05/02/2020) 2155-2020
Planetenweg 301, uitbreiden bestaande
sporthal en school met gymzaal en 5 lokalen
(06/02/2020) 33428-2019
Zwaanstraat 49, plaatsen dakopbouw
(06/02/2020) 3133-2020
Velsen-Noord
Noordersluisweg 75, leggen mantelbuizen onder Noordersluisweg (04/02/2020)
111350-2019
Zone 03

Santpoort-Noord
Duin en Kruidberg nabij Eerste Dwarsweg,
Hertogweg, Duin en Kruidbergerweg, vervangen waterleiding (04/02/2020) 1113582019

Groenelaantje 7-9000, bouwen schuur voor
agrarisch gebruik en 2 pensionpaarden
(04/02/2020) 109632-2019
Velserbroek
Floraronde 342, plaatsen aanbouw (achterzijde) (05/02/2020) 1652-2020
De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals college
van burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van het besluit
is tussen haakjes vermeld.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
Omloop van Zandvoort, op 29 maart 2020
van 11:30 tot 15:30 uur, locatie: route door gemeente Velsen (04/02/2020)
8971-2020
Kofferbakmarkt, op 18 april, 30 mei, 13 juni,
11 juli, 8 augustus, 19 september en 3 oktober 2020, locatie: Plein 1945 (05/02/2020)
78335-2019
Snuffelmarkt, op 9 mei, 27 juni, 25 juli, 15 augustus, 29 augustus en 10 oktober 2020, locatie: Lange Nieuwstraat (05/02/2020) 783312019

Bekendmaking beleid


Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun vergadering van 11
februari 2020 hebben besloten:
het Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen 2020 vast te stellen;








het Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen 2019 in te trekken;
Kleine
strand

deze besluiten in werking te laten treden de
dag na bekendmaking.
Zone 01


Zone 01

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het
elektronisch gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl (externe link) of www.
velsen.nl.Tevens wordt het beleid gepubliceerd op www.overheid.nl.



    

Zone 01
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Zone 03
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Kleine
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Zone 01

Zone 03
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IJMUIDEN
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bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

Zone 02

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
Zone 03
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Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen
2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen; gelet op de artikelen 2:32,
5:17, 5:19 en 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening Velsen 2019;
overwegende dat:
• het belangrijk is dat de stranden van Velsen toegankelijk en aantrekkelijk zijn
voor alle strandbezoekers;
• er voor elke strandbezoeker voldoende
ruimte moet zijn om te recreëren of activiteiten te ontplooien;
• dit op een veilige manier moet plaatsvinden;
Besluiten:
I. met betrekking tot activiteiten op het
strand:
Strand
het in de bijlage (Begrenzing en zonering
strand gemeente Velsen 2020) aangeduide stuk land aan te wijzen als strand, verdeeld in zones zoals aangeduid in die bijlage;
Honden
de volgende zones van 1 april tot 1 oktober
aan te wijzen als plaats waar het de eigenaar
of houder van een hond verboden is die hond
daar te laten verblijven of te laten lopen:
• zone 1 en 2 (5 meter vanaf de voorste rij
strandhuisjes tot aan de waterkant) van
het strand in IJmuiden,
• het kleine strand (gelegen tussen de
Noord- en Zuidpier) 5 meter vanaf de
voorste rij strandhuisjes tot aan de waterkant

de volgende zones van 1 oktober tot 1 april
aan te wijzen als losloopplaats:
• zone 1 en 2 van het strand in IJmuiden
• zone 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord
de volgende zones gedurende het gehele jaar
aan te wijzen als losloopplaats;
• zone 3 en 4 van het strand in IJmuiden
• zone 2 van het strand in Velsen-Noord
Zwemmen
de volgende zones gedurende het gehele jaar
aan te wijzen als plaats waar het verbod om
in de zee te zwemmen niet geldt;
• zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden
• het strand in Velsen-Noord
• het kleine strand (gelegen tussen de
Noord- en Zuidpier)
Andere watersporten
de volgende zones gedurende het gehele
jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod
om een vaartuig op het strand te hebben of
te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het
strand op zee of vanuit de zee op het strand te
brengen niet geldt voor niet-gemotoriseerde
vaartuigen:
• zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden
• zone 2 van het strand in Velsen-Noord
zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden van
1 oktober tot 1 april aan te wijzen als plaats
waar het verbod om een vaartuig op het
strand te hebben of te brengen, dan wel een
vaartuig vanaf het strand op zee of vanuit de

zee op het strand te brengen niet geldt voor
niet-gemotoriseerde vaartuigen;
de volgende zones gedurende het gehele
jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod
om een vaartuig op het strand te hebben of
te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het
strand op zee of vanuit de zee op het strand
te brengen niet geldt voor planken voor stand
up paddling en golfsurfen, raft-opblaasboten
en kajakken:
• zone 2 van het strand in IJmuiden
• zone 1 van het strand in Velsen-Noord
de volgende zones van 1 april tot 1 oktober aan te wijzen als plaats waar het verbod
om een vaartuig op het strand te hebben of
te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het
strand op zee of vanuit de zee op het strand te
brengen niet geldt in met boeien en vlaggen
aangeduide bootcorridors:
• zone 1 en 2 van het strand in IJmuiden
• zone 2 en 3 van het strand in VelsenNoord
Activiteiten op het strand
de volgende zones gedurende het gehele jaar
aan te wijzen als plaats waar het verbod om
met een voertuig op het strand te rijden, dan
wel deze op het strand te brengen of te hebben niet geldt voor niet-gemotoriseerde
voertuigen:
• zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden
• zone 2 van het strand in Velsen-Noord
•
de volgende zones gedurende het gehele jaar
aan te wijzen als plaats waar het verbod om

op of aan het strand vliegers op te laten met
twee of meer besturingslijnen niet geldt:
• zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden
• zone 2 van het strand in Velsen-Noord
de pieren gedurende het gehele jaar aan te
wijzen als plaats waar het verbod om met een
vishengel te vissen niet geldt;
de volgende zones van 1 oktober tot 1 april
aan te wijzen als plaats waar het verbod om
met een vishengel te vissen niet geldt:
zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden
zone 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord
Paardrijden
zone 3 en 4 van het strand in IJmuiden van 1
april tot 1 oktober tussen 18:00 uur en 09:00
uur aan te wijzen als plaats waar het verbod
om een paard, een pony of een ander rij- of
trekdier, al dan niet met bijbehorende wagen,
op het strand te brengen of te hebben niet
geldt;
het strand in IJmuiden en het strand in Velsen-Noord van 1 oktober tot 1 april gedurende de gehele dag aan te wijzen als plaats waar
het verbod om een paard, een pony of een ander rij- of trekdier, al dan niet met bijbehorende wagen, op het strand te brengen of te
hebben niet geldt.
II. dat dit besluit in werking treedt de dag na
bekendmaking.
Velsen, 11 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Velsen

Altijd al geïnteresseerd geweest in politiek:

Cas Schollink trekt nu de kar bij VVD Velsen
Velsen - Bij de start van de nieuwe bestuursperiode in 2018 was
Cas Schollink al het jongste gemeenteraadslid van Velsen, sinds
eind vorige maand is hij ook de jongste fractievoorzitter. De VVDer begaf zich twee jaar geleden, op 21-jarige leeftijd, voor het
eerst in de plaatselijke politieke arena. Interesse voor politiek
was er echter al langere tijd. Hoog tijd voor een nadere kennismaking met Cas, die zijn raadswerk vooralsnog combineert met een
studie bedrijfskunde aan de VU.
De jongste fractievoorzitter
van Nederland is Cas Schollink niet. ,,De fractievoorzitter
van GroenLinks op Texel is 19
en er is ook ergens een CDA’er
van 21 als fractievoorzitter actief’’, weet Schollink. Toch is hij
met 23 jaar in Velsen de jongste in de gemeenteraad. Niet alleen op dit moment, maar ook
sinds de start van het duaal gemeentebestuur in 2002. En misschien zelfs wel aller tijden. ,,Ik
heb politiek altijd al heel interessant gevonden. Bij ons thuis was
ik gewend om aan tafel van alles te bespreken. We creëerden
als het ware onze eigen debatjes. Toch waren mijn ouders nog
best verbaasd, toen ik ervoor
koos om de politiek in te gaan.’’
Schollink meldde zich in de aanloop naar de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen in
2018 aan bij de plaatselijke afdeling van de VVD. ,,Deze partij
past het beste bij mij. Toen ik zelf
nog niet mocht stemmen, maar
wel al geïnteresseerd was in politiek, heb ik verschillende partijen bekeken. Maar sinds ik mag
stemmen, heb ik altijd VVD gestemd. Mijn vader en mijn zusje stemmen ook VVD. Van mijn
moeder weet ik het niet zeker,
maar ze heeft in elk geval wel
op mij gestemd.’’ Dat de liberalen verheugd waren met de aanmelding van Cas, blijkt wel uit
het feit dat hij direct een prominente plek op de kieslijst kreeg.

,,We hebben een kieslijstcommissie, die de volgorde van de
kieslijst bepaalt. Ik werd meteen
op de vierde plaats gezet, dat
heeft me zeer verrast.’’ Hoewel
de nummer vijf op de lijst hem
met voorkeursstemmen passeerde, was er toch meteen een
raadszetel voor hem beschikbaar nadat Jeroen Verwoort tot
wethouder werd benoemd. In
de afgelopen twee jaar maakte Cas zich het raadswerk eigen,
inmiddels kent hij het klappen
van de zweep en weet hij wat er
als raadslid van hem wordt verwacht.
Toen fractiegenoot Bas Koppes
onlangs aangaf een stapje terug
te willen doen en het fractievoorzitterschap te willen neerlegen, werd Cas Schollink voor
deze functie gepolst. Koppes
kwam tot de conclusie dat voor
hem de balans tussen zijn drukke baan en zijn privéleven verstoord was en koos ervoor om
zijn agenda wat minder vol te
plannen. ,,Als fractievoorzitter
ben je verantwoordelijk voor de
interne communicatie binnen
de fractie, maar je bent ook het
gezicht van de fractie naar buiten toe. Je onderhoudt het contact met de andere raadsfracties
en je neemt deel aan de vergadering van het presidium’’, legt
Cas Schollink uit. Het presidium
is het overleg tussen alle fractievoorzitters en de burgemeester.

Dit overleg vindt eenmaal per
vergadercyclus plaats en is bedoeld om op informele wijze het
reilen en zeilen in de gemeenteraad te bespreken. ,,Daarmee kunnen we voorkomen
dat je tijdens raadsvergaderingen eindeloze procesdiscussies
voert. Als bijvoorbeeld een fractie over een bepaald onderwerp
al schriftelijke vragen heeft gesteld, is het niet de bedoeling
dat een andere fractie hetzelfde onderwerp aan de orde stelt
tijdens het actualiteitenuurtje. Zo voorkom je dat een wethouder mondeling antwoord
moet geven op vragen waarop
al een schriftelijke beantwoording wordt voorbereid. Maar
in het presidium bespreken we
ook integriteitskwesties. Als er
bijvoorbeeld in de raad wordt
gediscussieerd over Tata Steel,
terwijl verschillende raadsleden
daar zelf werkzaam zijn, is het
de vraag of die raadsleden dan
even afstand van de vergadering moeten nemen, omdat ze
persoonlijk betrokken zijn.’’
bijvoorbeeld een keer een motie
van een andere fractie. VoorgeIn de raadsfractie zijn de taken steld werd om, in het kader van
onderling goed verdeeld. Elk het milieu, alle verkeersborden
raadslid heeft zijn eigen porte- voortaan van bamboe te maken.
feuille, zodat er snel en efficiënt Zo’n motie wordt dan als ‘sympagewerkt kan worden. ,,Bij ons thiek’ beoordeeld, maar ik denk
zijn die portefeuilles zo veel mo- dat je zoiets prima aan het dagegelijk gekoppeld aan die van de lijks bestuur kunt overlaten. Om
wethouders, maar dat kan niet over zulke detailkwesties moties
in alle gevallen, wat er zijn vijf in te dienen, vind ik wat betuttewethouders en wij hebben maar lend.’’ De grootste uitdaging van
vier raadszetels.’’
de VVD-fractie in de komende
Welk stempel wil Schollink zelf tijd schuilt volgens Schollink in
op zijn raadswerk drukken? ,,Ik het realiseren van nieuw beleid
heb vaak het idee dat heel veel binnen de beschikbare financiëdingen prima door andere men- le middelen. VVD-wethouder Jesen zelf opgelost kunnen wor- roen Verwoort heeft financiën in
den. Ik vraag me dus regelmatig zijn portefeuille, maar staat telaf: ‘Wat als ik het niet doe? Is het kens weer voor een grote uitdaecht noodzakelijk?’ We kregen ging. ,,De periode rond het ver-

schijnen van de perspectiefnota - het stuk waarin we aangeven waaraan we in het komende jaar ons geld gaan uitgeven
- is altijd erg druk voor raadsleden. Vorig jaar hebben we veel
bezuinigd, maar tegelijk waren
er ook nieuwe projecten waarvoor we geld hebben uitgetrokken. Dat vind ik een lastig speelveld. Ook heb ik soms de indruk
dat er fracties zijn die een idee
hebben, maar daarna pas gaan
bekijken hoe we het financieel
kunnen bolwerken.’’

drijf. Als raadslid ben je gemiddeld ongeveer zestien tot twintig uur per week bezig, maar in
drukke tijden, bijvoorbeeld als
er gevoelige onderwerpen op
de agenda staan, waar veel over
te zeggen valt, ben je meer tijd
kwijt.’’ Over enkele maanden
barst de discussie over de perspectiefnota weer los. Wat staat
er voor de VVD-fractie hoog op
de agenda in deze discussie?
,,De onroerendezaakbelasting
voor ondernemers. Er bestaan
plannen om die in 2021 te gaan
verhogen. Wij zijn daar fel tegen
Valt het raadswerk goed te com- en zullen ons er hard voor mabineren met de drukke studie ken dat het plan voor die verhobedrijfskunde? ,,Ik had eerst een ging verdwijnt.’’
bijbaantje als medewerker van (Tekst en foto: Bos Media Servieen callcenter bij een autobe- ces)
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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

Mooie opbrengst
collecte Hersenstichting

Velsen - Van 27 januari tot en met
1 februari vond in de gemeente
Velsen de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die
mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 11.216,93
opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan
voorlichting, om zo een bijdra-

ge te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Dames 1 Velser Zwemvereniging in het nieuw

IJmuiden - Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens
beeld vast, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor de transformatie van Pishoek tot Viskade.

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

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet 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
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

De collectant gemist? Een gift is
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Velserbroek - Zo’n anderhalf jaar
geleden begon de VZV-businessclub met een visie om de herenen damesselectie te ondersteunen in middelen en mogelijkheden. Daarmee willen ze zoveel
als mogelijk is, ondersteunen om
conform hun doelstellingen op
een zo hoog mogelijk niveau hun
wedstrijden te spelen, maar wel
passend bij de club en het team!
En daarbij kunnen alle kleine
beetjes helpen. Tegenwoordig
worden de kanjers van Dames 1
netjes aan het publiek voorgesteld en sinds afgelopen zater-

dag doen de dames dat in nieuwe badjassen.
RISO SCOTTI, de natuurlijke en vegetarische rijst- en sojamelk producent, was al trotse kledingsponsor maar als businessclublid prijkt de naam Riso Scotti nu
ook op de badjassen van de dames 1-selectie. Het bestuur dankt
de kleding commissie, Marieke
Muys, Ricardo ten Velde en kledingdrukker van der Heijden Reklame IJmuiden namens Riso Scotti voor hun bijdrage! (Foto: Dirk
Raap)

Voorkom problemen

Alleen reizen met kinderen
Regio - Wanneer bij (gescheiden) ouders de achterblijvende
ouder niet akkoord is met de vakantie en geen toestemming wil
geven, of wanneer nog geen afspraken over de omgang zijn gemaakt, kan ieder van de ouders
het geschil over de uitoefening
van het gezag en/of de omgang
op grond van artikel 1:253a van
het Burgerlijk Wetboek aan de
rechter voorleggen.
Op grond van de Schengengrenscode controleert de Koninklijke Marechaussee kinderen die met één ouder of alleen
reizen extra om internationale
kinderontvoering te voorkomen.
Degene die met het kind reist,
kan gevraagd worden om aan te
tonen dat er toestemming van
de gezaghebbende ouder(-s) is.
Om problemen en vertraging op
het vliegveld te voorkomen, raden wij ouders en familieleden
aan om de volgende documenten mee te nemen:
- Verklaring toestemming voor
vakantie, door invulling formulier: ‘Reizen met een minderjarige naar het buitenland’
- Recent uittreksel gezagsregister
- Recent uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)
- Internationale geboorteakte
- Kopie van paspoort van toestemming gevende ouder
- Eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
- Eventueel het ouderschapsplan

- Eventueel een kopie van het
retourticket van het kind

Een paar weken geleden maakte
de gemeente bekend dat het project ‘Viskade’ definitief doorgaat.
Dit project is onderdeel van de
gebiedsvisie ‘Havenkwartier’ dat
de gemeente Velsen in samenwerking met ondernemers en
omwonenden heeft opgesteld.
Het doel van Havenkwartier is het
gebied tussen Oud-IJmuiden en
de Vissershaven, vanaf de Dokweg tot en met de kop van de haven, een betere uitstraling te geven. Project Viskade betreft specifiek het opknappen van de Halkade tussen de Kruitenstraat en de
Dokweg.
De openbare ruimte aan de Halkade kan al langere tijd een opknapbeurt gebruiken. Bovendien
wil Zeehaven IJmuiden de oude houten steiger bij de Halkade vervangen door een kade. Mede door een bijdrage van de Provincie Noord-Holland kan de benodigde opknapbeurt met de gewenste kadeaanleg plaatsvinden.
De werkzaamheden starten dit
voorjaar. Het streven is om de Viskade in 2020 gereed te hebben.
Hopelijk kunnen we al met de
PreSail in augustus dit jaar over
de Viskade flaneren!

Op velsen.nl, de website van de
gemeente, kunnen we lezen wat
er allemaal gaat gebeuren. De
houten steiger wordt verwijderd.
Hier komt een nieuwe kademuur,
waardoor er een stukje ‘land’ bijkomt. Tussen de Halkade en het
water komt nieuwe parkeergelegenheid en ruimte voor zogenaamde ‘fish & food’-activiteiten.
De Halkade wordt, na vervanging van de riolering, opnieuw
ingericht. De Viskade wordt ‘een
bruisend gebied voor bezoekers,
dagvissers, visondernemers, winkeliers en andere ondernemers.
Kortom, een plek waar mensen
graag komen. Je kunt er straks op
een bankje van het uitzicht over
de haven genieten terwijl je een
visje eet.’

vens hebben ook een zogenaamde pishoek, een achteraf gelegen
hoekje van de haven, waar opgelegde en afgedankte schepen afgemeerd worden.
De Pishoek van de IJmuider vissershaven is het hoekje aan het
uiteinde van de haven, nabij de
Dokweg en de Halkade. De bij
IJmuidense vissers bekende Jan
Zwanenburg weet te vertellen
dat in deze hoek voorheen de
kleinere garnalenbottertjes naast
elkaar lagen. Het grom (visafval)
werd ter plekke overboord gegooid. Daarnaast loosden diverse
riolen van de omliggende fabrieken hun afvalwater in deze hoek.
Het visafval en rioolwater vermengd met olie en scheepsdiesel gaf vooral met warme dagen
een aparte geur, wat de naam onderschrijft.

Dit jaar dus van Pishoek naar Viskade. De rommelige maar nostalgische en toch wel rauwe aanblik
van de Pishoek gaat plaatsmaken
Met de aanleg van de Viskade voor een bruisende Viskade. Miszal een klein stukje vissershaven schien is het een idee om ter herworden gedempt. Wel een heel innering aan de Pishoek en z’n
speciaal stukje, namelijk een deel luchtjes wat ouderwetse pisbovan wat in de volksmond de Pis- gen op de Viskade te plaatsen?
hoek wordt genoemd. Met een Kunnen de Viskadebezoekers na
pishoek in een stad wordt een het nuttigen van de drankjes bij
donker, stil en achterafgelegen hun visjes meteen hun blazen op
uithoekje bedoeld, waar je onge- legale wijze ledigen! En kunnen
zien je hoge nood kunt lenigen de liefhebbers nog genieten van
en je blaas kunt ledigen. Veel ha- de ‘lucht van weleer’...

Open dag Kennemer College
Beroepsgericht druk bezocht

De internationale geboorteakte
kunt u opvragen in de gemeente
waar uw kind geboren is. Het uittreksel van de BRP is verkrijgbaar
bij de gemeente waar uw kind is
ingeschreven. Het uittreksel gezagsregister kunt u opvragen bij Heemskerk - Al van verre was het
warm verlichte gebouw van het
de rechtbank.
Kennemer College BeroepsgeHans van Son is MfN- register- richt op vrijdagavond 31 januamediator en heeft inmiddels cir- ri te zien. Als een oranje magneet
ca 600 scheidingsmediations be- trok het basisschoolleerlingen en
geleid waardoor 1200 mensen hun ouders vanaf 16.00 uur naar
weer een nieuw perspectief heb- zich toe. De open dag en avond
ben gekregen. Reageren? 06- in Heemskerk werd druk bezocht.
21236301 of son@scheidings- Terwijl de ontvangsthal inmiddels
makelaar.nl. (Foto: aangeleverd) in rustiger kleuren is geschilderd,
is oranje nog steeds de huiskleur
van het beroepsgerichte onderwijs binnen het Kennemer College.
De school heeft met het aantreden van interim directeur Theo
Jaspers meer zichtbare veranderen doorgevoerd. Tijdens de open
dag maakten de toekomstige
leerlingen daardoor kennis met
nieuwe en moderne klaslokalen
en digitale toepassingen. Binnenkort krijgt ook de buitenkant een
duurzame opknapbeurt. Ook een
vernieuwd rooster van 60 minutenlessen is dit schooljaar actief.
Kies je voor deze school, dan kies
je voor veel praktijkvakken ondersteund met theorie.
Groepjes ouders en kinderen
werden door leerlingen rondgeleid door de school. Ze kregen uitleg bij de onderdelen van de profielen HBR (hapjes en drankjes!), Techniek

(BWI, PIE en MT), Zorg&Welzijn,
Dienstverlening&Producten en
Economie&Ondernemen. Naast
de 7 profielen was er uitleg over
de AVO-vakken. Onder algemeen
vormend onderwijs vallen o.a.
Nederlands, Wiskunde en Engels.
Er was veel aandacht voor natuur
en techniek met allerlei natuuren scheikundige proeven. De ta-

len legden de nadruk op lees- en
spreekvaardigheid. Met een rebuswedstrijd en stapelgedichten
probeerden de sectie Nederlands
de interesse te wekken van groep
6, 7 en 8 leerlingen (zie foto).
De winnaar van de rebuswedstrijd is inmiddels beloond met
een boekenbon. (Foto: aangeleverd)
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De Heeren van Velsen 25 jaar
lid van Koninklijke Horeca Nederland
Velsen-Zuid - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) feliciteert Petra en Lucien van der Wal van restaurant De Heeren van Velsen in
Velsen-Zuid met hun 25 jaar lidmaatschap van de grootste branchevereniging van de horeca. Het echtpaar opende het restaurant in 1994 en staat nog steeds vol enthousiasme in de zaak.
Voorzitter KHN Velsen, Cor van Zonderen, feliciteerde de trotse
horecaondernemers met dit mooie jubileum.

stige prijs en goede kwaliteit van
service en gerechten.”
Beste gastvrijheid bieden
Voor het echtpaar zijn de gasten
het meest belangrijk. ,,We willen
de beste gastvrijheid bieden, daar
doen we het voor. We hebben veel
gasten uit de regio en uit Amsterdam. Het gratis parkeren voor de
deur is een dikke plus.”

Eigen kracht
Volgens Petra is het toerisme niet
bepalend voor De Heeren van Velsen. ,,Toeristen zijn een leuke aanvulling maar niet bepalend voor
onze omzet. Wij gaan uit van onze eigen kracht. En dat doen we
samen met een leuk en gezellig
team van enthousiaste medewerkers. Gelukkig hebben wij geen
problemen met het vinden van
personeel. Want dat is de belangrijkste pijler voor een goedlopenVelsen - Twee avonden lang kon
de zaak.”
het publiek in Stadsschouwburg
Velsen genieten van MusicalverRust
Horeca is keihard werken, dus eniging Unidos met de sprankegunnen Petra en Lucien zichzelf lende uitvoering van ‘ThoroughVoorzitter KHN Velsen Cor van Zonderen en Lucien en Petra van der Wal en hun team rust tijdens de va- ly Modern Millie’. Terecht won
(Foto: aangeleverd)
kantie. ,,Als wij vakantie hebben, is de show op Broadway in de VS
de zaak gesloten. Zo hebben onze verschillende Tony Awards. De
Vorig jaar hebben ze hun 25-ja- van der Wal: ,,De Heeren van Vel- medewerkers ook vakantie en die voorstelling van Unidos scoorde
rig bestaan groots gevierd. Petra sen kenmerkt zich door de gun- rust hebben zij dik verdiend.”
ook hoog bij het publiek. Vanwege uitstekend spel en zang,
de humor, originele decors,
prachtige sfeer en het goed te
volgen verhaal zeker een topper.

Unidos brengt ‘roaring twenties’
tot leven in Stadsschouwburg

‘SCHIKT HET?’ - workshops bij Abelia
IJmuiden - Na een daverende
start in het afgelopen jaar met de
Themaworkshops ‘SCHIKT HET?’
onder leiding van ‘gastbinder’ André Castricum, komt er in dit nieuwe jaar een vervolg bij Abelia op
de Kennemerlaan. Ook nu weer
leer je in anderhalf uur hoe je iets
bijzonders schikt waarbij je de
keuze hebt uit verschillende nieuwe thema’s.

De musical speelt in de twintiger jaren in New York. Een bijzondere periode, omdat de vrouwen in deze na-oorlogse tijd massaal aan het werk bleven (of gingen). Dat bracht veel teweeg.
De haren en rokken van de dames werden korter, de (avond)
kleding kreeg glamour. Maar tegelijk speelde de drooglegging.
Een tijd met veel veranderingen
want de jongedames genoten van
hun vrijheid. Ook de pittige Millie Dillmount (Daisy Paap-Carati)
trekt van het platteland in Kansas
naar New York en wel om een rijke vent te trouwen. Het zit haar

Voorjaar/Zomervaas
Hoe schik je een plukboeket in
een glasvaas. Deze keer maken
de deelnemers gebruik van voorjaars- en/of zomerbloemen. Niet
alleen de verschillende hoogtes,
maar ook de stelen in de vaas zullen zorgen voor een verrassend
effect. Daarnaast zal er aandacht
worden besteed aan verschillende vlechttechnieken met takken
en grassen. Natuurlijk geeft André
ook verzorgingstips.

kere vent, Dorothy was een schattige reïncarnatie uit de tijd van de
zwart-wit films, Miss Meers een
geweldig loeder met haar Chinese accent. De baas van Millie die
verliefd werd op Dorothy: chapeau! En dan Muzzy, de zangeres
met al haar talenten en geheimen
(Marloes Verwoort) speelde weer
uitbundig. De twee Chinezen die
werden gechanteerd om het vuile werk voor Miss Meers te doen,
Baris Kirik en Roy de Gruijter, wat
zorgden jullie voor veel vermaak.
Een musical moet een vrolijk spektakel zijn en dat was het bij Unidos
ook dit jaar weer. Het zingen: geen
valse noot gehoord. De choreografie: tot in de puntjes. Spel: een 10!
Er waren nog veel meer goede rollen en veel te genieten. En dat allemaal dankzij de vele mensen die
samen deze voorstelling tot stand
hebben gebracht.
Volgend jaar brengt Unidos begin februari de musical Urinetown.
Daar worden nog talentvolle jonge mannen voor gezocht. Het
moet toch een feest zijn om mee
te doen aan zo’n spektakel, dus
mannen! (Tekst: Karin Dekkers, foto: Iris Rozeboom)

Zorgen om leefbaarheid Velserbroek

Voorjaars-Paasschikking
Hoe maak je een voorjaars-paasschikking? In deze workshop ligt
de nadruk op het maken van een
vegetatieve schikking. Hoe bouwt
een vogel zijn nest en hoe ‘verstoppen’ ze hun eieren achter een
vlechtwerk van takken, groen en
mos. André zorgt ervoor dat elk Stylingavond
stuk een unieke en persoonlijke Deze avond geeft André tips &
eyecatcher wordt.
tricks op het gebied van styling.
Met verschillende voorbeelden
Bloemenhart
laat hij zien hoe je op een eenvouHoe steek je op een professionele dige manier je kamer, huis of tuinmanier een hartvorm op met kleu- tafel kan op-pimpen door ver weg
rige rozen en bladmaterialen. In te blijven van het traditionele, en
deze workshop ligt de nadruk op te kiezen voor contrast en verrasvakmanschap, een goede afwer- sing.
king en het vinden van een originele eigen ‘touch’.
Uiteraard nemen de deelnemers
na afloop van elke workshop hun

creatie mee naar huis. Tijdens de
avonden serveert men een drankje, een lekkernij en een flinke dosis
creativiteit én gezelligheid. Opgeven kan individueel, maar ook samen met vriendinnen of collega’s.
Abelia biedt ook de mogelijk voor
een groepsworkshop, een viering
of een borrel met een thema. Kom
langs voor informatie: Abelia, Kennemerlaan 100, IJmuiden. Opgeven gaat via de site: www.abelia.
nl/cursussen/. (Foto: aangeleverd)

rasieten in de maag, oren, lever en
longen. De huidafwijkingen rondom de staart passen volgens de onderzoekers bij een eerdere aanval
van een grijze zeehond. De bruinvis was aan de linkerzijde aangevreten, maar volgens de onderzoekers is dat gebeurd nadat het dier
was overleden.
De andere bruinvis, die ter hoogte van het naaktstrand werd gevonden, bleek een vergrote milt
en een ernstige longontsteking te
hebben. Ook leken de hartklep, het
hersenvlies en de huid ontstoken.
Mogelijk is er sprake geweest van
een bloedvergiftiging. Tekenen op

Velsen - Ongeveer dertig mensen spraken maandagavond in
een zaal van sporthal Het Polderhuis over de wijze waarop de gemeente de openbare orde handhaaft in Velserbroek. Wijkwethouder Floor Bal was bij dit gesprek
aanwezig, evenals twee buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOA’s) en de teamleider van de
gemeentelijke afdeling handhaving. Gedurende de avond bleek
dat inwoners zich grote zorgen
maken over de situatie in hun
wijk, met name het gedrag van de
aanwezige jeugd en de verkeerssituatie baren veel zorgen.

Meerdere aanwezigen gaven aan
dat ze zich niet veilig voelen op
straat. Met name in de avonduren
durft menig bewoner het winkelcentrum niet meer in, omdat hier
regelmatig incidenten plaatsvinden, waarbij jongeren betrokken zijn. Zo vertelde een bewoner dat hij in oktober vorig jaar te
maken kreeg met vuurwerk, dat
door een jongen werd gegooid
terwijl de man zijn hondje uitliet.
Toen hij de jongen hierop aansprak, werd dreigende taal naar
de huid wijzen erop dat de bruinvis hem geuit. Ook het gebruik van
mogelijk is aangevallen door een lachgas door jongeren baart velen zorgen. Het gebruik van lachgrijze zeehond.
,,Het kan zijn dat er bacteriën uit de gas is niet verboden, dus kan het
bek van de zeehond in de bruinvis team handhaving hiertegen niet
terecht zijn gekomen, die hem vervolgens ziek hebben gemaakt’’, laten de onderzoekers weten.
Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad het geval
is geweest. Mogelijk was het dier
nog in leven toen het strandde in
IJmuiden. Een scherpe verwonding, rechtsachter de kop van de
vis, is ontstaan nadat het dier overleed, mogelijk door toedoen van
een vos. (Tekst: Bos Media Services)

Meer duidelijkheid over
doodsoorzaak bruinvissen
IJmuiden - De twee dode bruinvissen, die vorige week bij IJmuiden werden aangetroffen, zijn
voor onderzoek overgebracht naar
Utrecht. De dieren vertoonden
merkwaardige verwondingen, die
door de vrijwilligers van het Reddingsteam Zeedieren Velsen (RTZ)
niet konden worden verklaard.
Inmiddels is daarover wat meer
duidelijkheid gekomen. De bruinvis die werd gevonden ter hoogte van paviljoen Noordzee bleek te
kampen met een ontstoken maag,
die hem hoogstwaarschijnlijk fataal is geworden. Ook had het dier
een huidontsteking en zaten er pa-

niet mee, want ze wordt gelijk beroofd. Gelukkig wordt ze door Jimmy Smith (Wouter Wensink) geholpen en verwezen naar een pension voor arme dames, allemaal
actrices. Daar zwaait Miss Meers
(Lisanne Wensink-Kops) meesterlijk de scepter als (Chinese) pensionhoudster die zoveel mogelijk
meisjes in de blanke slavinnenhandel in China probeert te werken. Het is een vrolijke boel in Hotel Priscilla en Millie maakt daar
een vriendin voor het leven, Dorothy Brown (Rachel Korver).
Na enige tegenslag vindt Millie
een rijke baas (Daniël Nijland als
Mr. Graydon) die ze hoopt om te
toveren tot een echtgenoot. Maar
het loopt allemaal anders, omdat
niet iedereen is wie hij of zij lijkt
te zijn. Gelukkig is er een welverdiend happy end.
Veel verwikkelingen dus in dit
stuk dat speelt in de ‘roaring twenties’. Het was dan ook genieten
van al die twintiger jaren kleding
en dans, de muziek van een maar
liefst 18-koppig Unidos Orkest en
de naadloos aansluitende aktes.
Alle (hoofd)rollen waren prachtig
gecast. Millie was heerlijk eigenwijs en levendig, Jimmy een lek-

optreden. Intussen zien ouders
met lede aan hoe hun kinderen
ten prooi vallen aan dealers en
langzaam in een crimineel milieu
gezogen worden. Inmiddels staat
vast dat in Velserbroek bovengemiddeld veel sprake is van zogenoemde probleemjeugd, maar
een oplossing lijkt ver weg te zijn.
Ook op het gebied van de verkeersveiligheid in de wijk valt nog
veel winst te behalen. Volgens
sommige bewoners lijken bepaalde straten meer op een racebaan dan op een normale verkeersweg. Anderen storen zich
vooral aan foutgeparkeerde auto’s of aan fietsers die paaltjes negeren en zich alsnog in voetgangersgebied begeven. Enige hilariteit ontstond toen een bewoner
meldde zelf wat paaltjes elders te
hebben uitgegraven om ze vervolgens te plaatsen op een plek
waar het - volgens hem - gevaarlijk was. Hoewel er veel werd geklaagd maandagavond, waren er
ook complimenten. Zo verhaalde een bewoner over een buitenlandse vrachtwagenchauffeur die
een paal uit de grond had gereden. Een BOA was toen binnen vijf
minuten ter plaatse en kon de bestuurder aanspreken op zijn handelen. Elders in Velserbroek werd
een melding van te hoog onkruid,

waardoor het zicht voor het verkeer verminderde, snel opgepakt.
Een dag later had de maaimachine er zijn werk gedaan.
Avonden als deze worden veelal
door bewoners benut om hun gal
te spuwen over wat er allemaal
fout gaat, maar op deze avond
was ook een ander geluid te horen: ,,Klagen helpt ons niet verder.
Laten we vooral kijken naar wat
mogelijk is, in plaats van naar wat
niet kan. Laten we bijvoorbeeld
een mal maken met de tekst ‘voetpad’ en die tekst met een hogedrukspuit aanbrengen. Of tekstkarren met de tekst ‘Maximaal 30
kilometer’ plaatsen.’’ De bewoner
riep de aanwezigen op om overtreders te blijven aanspreken op
hun gedrag, vanuit de gedachte
dat er wellicht een moment komt
dat de boodschap doordringt en
het gedrag verandert. ,,Anders
gaat Velserbroek naar de verdommenis’’, besloot hij zijn emotionele betoog. Het leverde hem een
bescheiden applausje op.
Jacqueline Staats, voorzitter van
de dorpsvereniging Velserbroek,
kondigde aan dat binnenkort
nieuwe activiteiten te verwachten zijn die tot doel hebben de
leefbaarheid in de wijk te verbeteren. (Bos Media Services)
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Looneis werknemers papierfabriek:

Acties dreigen bij Crown Van Gelder

Van Gelder zich in het verleden
flexibel getoond en is het nu
tijd om te gaan profiteren van
de hernieuwde bedrijfdwinsten.
Böeseken doelt op het feit dat de
medewerkers geen hoge CAOeisen hebben gesteld tot het de
onderneming financieel minder
voor de wind ging.
,,Nu het weer beter gaat, moet
dat mee ademen in omgekeerde richting mogelijk zijn. Daar is
niets onredelijks aan.” CNV Vak- Van links naar rechts: Marja Muller, Stevin Levin, Barbara Jansen, Eric de Jong en Pieter Delsman (Foto: Judith
mensen is al sinds november in Cappon Fotografie)
onderhandeling met de directie
van het papierconcern.

Velsen-Noord - Vijf procent
meer loon en een aangepaste ploegentoeslag. Dat is de
eis van CNV Vakmensen bij
de directie van papierfabriek
Crown Van Gelder. Wanneer
deze eis niet wordt ingewilligd, dreigen acties, mogelijk

zelfs een totale werkonderbreking. Het ultimatum loopt
donderdagmiddag om 13.00
uur af.
Volgens bestuurder Peter Böeseken van CNV Vakmensen hebben de werknemers van Crown

Men beoordeelde het eindbod,
dat door de directie werd neergelegd, als ‘volstrekt onder de
maat’ en heeft intussen de actiebereid onder het personeel
gepeild. Die blijkt hoog te zijn,
daarom lijken acties onvermijdelijk als de directie niet ingaat
op de eis van de vakbond. (Foto:
Bos Media Services)

Leerlingen Technisch College Velsen
scoren goed in beroepenwedstrijd

namelijk meedoen aan de landelijke wedstrijd in Leeuwarden begin maart. De deelnemers namens het Technisch
College Velsen waren Joep
Castricum, Daan Kelderman en
Oliver Maczka.

Beverwijk/Velsen - Bij InstallatieWerk Noord-Holland in Beverwijk is 5 februari de beroepenwedstrijd voor het VMBO
gehouden. Het betrof een wedstrijdonderdeel van Skills Ta-

lents.
Met drie leerlingen uit het
4e leerjaar van de PIE van het
technisch College Velsen is fel
gestreden met de concurrentie. Het winnende team mag

De opdracht was om in één
dagdeel 3 onderdelen met betrekking tot elektrotechniek,
installatietechniek en metaaltechniek te maken en te monteren.
Hierbij is door een jury gekeken naar het plan van aanpak,
samenwerking en uitvoering.
Ook werd beoordeeld op veilig
en schoon werken.
Het resultaat van het harde
werken is een eerste plaats in
de voorronde voor de provincie Noord Holland. Dit betekent dat dit team aan de finale mag deelnemen. Deze landelijke finale zal meerdere dagen duren.
Eerder hebben de leerlingen
Joris Zandbergen, Mees Mantje en Mike Smedes van de afdeling BWI al de beroepenwedstrijd bouwtechniek in het
Hout- en Meubilerings College
gewonnen. Het Technisch College Velsen is dus straks met
maar liefst 2 teams vertegenwoordigd.
Nu nog zorgen dat de skills van
de finalisten op een nog hoger
niveau gebracht kunnen worden om bij de landelijke finale ook succesvol te zijn. (Foto’s:
aangeleverd)

Super Saturday Sale bij de Freules

Merkkleding voor een kleine prijs
Santpoort - In de gezellige winkel van de Freules in SantpoortNoord is aanstaande zaterdag
de bekende Super Saturday Sale, dé dag voor jong en oud om
voor een kleine prijs mooie merkkleding te kopen. Alle aanwezige
kleding, schoenen en accessoires in de winkel gaan weg met 70
procent korting!
De winkel, met de fraai ogende
etalages, is te vinden op de hoek
van de Hoofdstraat en de Terrasweg, waar de eigenaressen Saskia
en Margot met veel enthousiasme u helpen met een passend en
altijd eerlijk advies. Vanaf woensdag 19 februari kunt u uw voorjaarskleding weer dagelijks inbrengen.
Openingstijden woensdag tot en
met zaterdag 10.00 tot 17.00. Met
ingang van 4 maart woensdag tot
en met vrijdag 10.00 tot 17.30 uur
en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur.
(Foto: aangeleverd)

De meest betrokken makelaars van Zuid-Kennemerland

Parkhage& Makelaars: ,,Bij ons gaat
het in de eerste plaats om mensen”
Heemstede - Twee gerenommeerde makelaars uit ZuidKennemerland bundelen hun
vakmanschap om hun klantenkring nog beter van dienst te
zijn. Met de slogan ‘De meest
betrokken makelaars van ZuidKennemerland’ gaat het nieuwe Parkhage& graag aan de
slag voor het kopen of verkopen van uw huis in Kennemerland. Parkhage& Makelaars is
gevestigd in het kantoor van
Pieter Delsman Makelaars aan
de Blekersvaartweg in Heemstede.

service. Dankzij onze gezamenlijke werkervaring van meer dan 50
jaar weten we wat er speelt in de
woningmarkt en kunnen we deskundig advies geven. Daarnaast
kennen we alle ins en outs van
Zuid-Kennemerland zodat we onze klanten nog beter van dienst
kunnen zijn. We zijn trots dat wij
in deze prachtige regio mogen
wonen en werken. Een van de
mooiste stukjes Nederland!”
Steven Levin vult aan: ,,Een huis
kopen of verkopen is één van de
belangrijkste beslissingen in je leven. Daarom vinden wij dat het in
de eerste plaats om mensen gaat.
Eric de Jong: ,,Met het nieuwe Wij adviseren je met een hart voor
Parkhage& bundelen we best of wonen en een heldere visie voor
both worlds: meer kennis, meer zaken. Onze betrokkenheid gaat
ervaring, meer aanbod en meer verder dan de standaard dienst-

verlening. Als je bijvoorbeeld
nog niet bekend bent met de regio, maken we graag tijd voor een
rondrit door de omgeving en vertellen we je alles over de wijken,
huizen en voorzieningen. Zo vind
je sneller het huis dat bij je past.”
Nieuwsgierig geworden? Het
nieuwe Parkhage& houdt voor
de verandering nu eens zélf Open
Huis! Op zaterdag 29 februari
kunt u tussen 11.00 en 14.00 uur
binnenlopen voor een feestelijke
kennismaking, persoonlijk advies
en een waardebepaling van uw
eigen huis.
Natuurlijk kunt u ook op een ander moment binnenlopen: Blekersvaartweg 21, Heemstede,
023- 5321715, Parkhage.nl.

Honderd klassen starten met interactief lesprogramma

Recordaantal inschrijvingen
voor Rabo AZ Foodtour 2020
IJmond - De Rabo AZ Foodtour
bereikt dit jaar een ware mijlpaal: maar liefst 100 schoolklassen hebben zich ingeschreven
voor dit interactieve lesprogramma. Het programma is bedoeld
voor de groepen 7 en 8 en behandelt de thema’s voedsel en gezonde voeding, op een even leerzame als ludieke manier. Dinsdag 11 februari was Rabobank
IJmond aanwezig bij Basisscholen de Otterlkolken, de Zefier, de
Pleiaden en de Bethelschool. Inge Bronger, directeur Particulieren en Private Banking van Rabobank IJmond, bezocht de Bethelschool in Beverwijk. ,,Kinderen
bewust maken van gezonde voeding en een gezonde levensstijl is
voor Rabobank als grootste Food
& Agri bank ter wereld een belangrijk thema. Door middel van
de Rabo AZ Foodtour brengen
we dit op een heel aansprekende
manier onder de aandacht,’ aldus
Inge Bronger.

AZ-spelers, -trainers en voedingsdeskundigen aan de klas gepresenteerd. Vervolgens voeren de
leerlingen opdrachten uit, vastgelegd in vlogs. Ze kruipen in de
huid van een vlogger, maken eigen vlogs en krijgen hulp van niemand minder dan AZ-vlogger Timo Verbruggen. Met de vlogs
maken tien klassen kans op een
Foodclinic bij AZ. De leerlingen
Leerlingen worden vloggers
met de allerbeste vlog winnen de
Tijdens de Rabo AZ Foodtour dui- ultieme hoofdprijs: het bijwonen
ken leerlingen in thema’s als ge- van een wedstrijd van AZ.
zond eten, voedselverspilling, etiketten lezen en sportvoeding. De Persoonlijke peptalk van AZtour bestaat uit negen lessen. De spelers
lesstof wordt met filmpjes van Voorheen verzorgden de spelers

en trainers van AZ de aftrap van
de Rabo AZ Foodtour, maar deze
keer is ervoor gekozen de deelnemers vlak voor de eindsprint
te voorzien van een extra peptalk.
Op dinsdag 24 maart bezoeken
de AZ-sterren alle deelnemende scholen. ,,Dat bezoek van AZ
heeft iets magisch. Veel kinderen zijn fan van AZ of ook al ben
je dat niet, dan is het toch speciaal om bekende voetballers te
ontmoeten en wellicht zelfs even
een potje met ze te mogen voetballen’’, aldus Inge Bronger. (Foto:
aangeleverd)

Bij Ineke Smit Uitvaartverzorging

Kim Schubert: een liefdevol en
betrokken uitvaartbegeleidster
Haarlem/Velsen - Kim Schubert
is al enkele jaren als freelance uitvaartverzorgster werkzaam bij Ineke Smit Uitvaartverzorging. Ineke stelt Kim graag aan u voor:
,,Kim is een geweldige uitvaartbegeleidster en een aandachtige warme vrouw. Ik ben heel blij
dat ik Kim ontmoet heb en dat zij
al een aantal jaren met heel veel
plezier werkzaam is in ons team.’’
Volgens Ineke maakt Kim op een
mooie manier contact met de nabestaanden en neemt uit han-

den wat nodig is. ,,Ook stimuleert
zij mensen in hun eigen kracht te
zetten waardoor families tot meer
in staat zijn dan dat zij denken. Er
zijn op de juiste momenten en
een stap opzij zetten, dit is ook
waar wij als team voor staan. Kim
woont in Velserbroek en is opgegroeid in Santpoort-Noord. Van
alle nabestaanden krijg ik complimenten over haar begeleiding.’’
Meer informatie: www.inekesmit.
nl of 06-54661799. (Foto: aangeleverd)
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Telstar doet niet aan klantenbinding

Het competitieduel tussen Telstar
en N.E.C. Nijmegen is op een flinke nederlaag voor de thuisclub
uitgelopen: 1-7. Het eerste half
uur van dit duel kan Telstar de Nijmegenaren nog bijbenen. Na de
gelijkmaker van Elayis Tavsan is
het over en sluiten voor de Velsenaren. Binnen vier minuten loopt
N.E.C. uit naar 1-3 en loopt Telstar
de gehele verdere wedstrijd ach-

ter zet Shayne Pattynama de bal
voor. De kopbal van Reda Kharchouch mist kracht en belandt
op het doelnet. Tussen de 10e en
30e minuut gebeurt er voor beide doelen weinig. Telstar heeft
dan wel het meeste balbezit maar
speelt in een te laag tempo. In de
30e minuut komen de Velsenaren
op gelijke hoogte. Uit een voorzet van Reda Kharchouch schiet
Elayis Tavsan laag de bal in: 1-1.
De thuisclub heeft niet lang van
deze treffer genoten. Binnen vier
minuten loopt N.E.C. uit naar 1-3
door een verwoestende uithaal
van Anthony Musaba en een vrije
trap van Zian Flemming via de
paal. In de laatste minuut van de
ter de feiten aan.
officiële speeltijd van de eerste
helft lopen de bezoekers uit naar
De eerste kans is voor Telstar. In 1-4. Het is weer Zian Flemming
de 7e minuut neemt Ilias Bronk- die scoort.
horst een ingooi. Sven van Doorm
komt aan de bal. Hij volleert het Na de verplichte rust is de eerronde speeltuig over. Eén mi- ste kans weer voor Telstar. Jelnuut later komt N.E.C. op voor- lert van Landschoot gaat in de
sprong. De Nijmegenaren nemen fout. De snelle omschakeling
een corner. Ole ter Haar Romeny van Telstar brengt uiteindelijk
kopt raak: 0-1. Twee minuten la- Charlie Gilmour aan de bal. Zijn

schot wordt door doelman Branderhorst gekeerd. In de 60e minuut neemt Benaissa Benamar
een vrije trap. Hij schiet de bal in
de muur. Zes minuten later staat
de 1-5 op het scorebord. Uit een
hoekschop kopt Rens van Eijden
raak. In de 70e minuut neemt Telstar een corner. Het schot op doel
van Charlie Gilmour wordt door
Bart van Rooij koppend van de
lijn gehaald. In de absolute slotfase, de drie minuten extra speeltijd, bepaalt N.E.C. de eindstand
op 1-7 door een ongelukkig eigen
doelpunt van Benaissa Benamar
en invaller Aijman Sellouf. (Marja Korbee, foto: 1963-pictures.nl)
Opstelling Telstar: 12. Sven van
der Maaten, 4. Charlie Gilmour,
5. Redouan El Yaakoubi (76e min.
15. Rashaan Fernandes), 6. Frank
Korpershoek, 7. Elayis Tavsan, 9.
Reda Kharchouch, 13. Ilias Bronkhorst (46e min. 2. Shaquill Sno),
17. Sven van Doorm (62e min. 29.
Glynor Plet), 18. Benaissa Benamar, 21. Anass Najah en 25. Shayne Pattynama.

Stormvogels verliest in slotfase van koploper
Zeven minuten voor tijd zag
het ernaar uit, dat het cruciale
duel tussen Stormvogels (koploper in de strijd om het tweede
periodekampioenschap)
en koploper Olympia Haarlem in een doelpuntloos gelijk spel zou eindigen, maar
met een zondagsschot zorgde Ugur Kaye er voor dat zijn
team met drie punten in de
tas afreisde naar Haarlem. Een
overwinning van de Haarlemmers, die gezien het spelbeeld
van de gehele wedstrijd, absoluut niet verdiend genoemd
mag worden. Zowel de eerste
als de tweede helft waren beide teams aan elkaar gewaagd
waarbij de beide voorwaartsen
moesten opboksen tegen solide verdedigingen.
De eerste helft kende weinig wapenfeiten en binnen een kwartier waren er wat mogelijkheden
voor Olympia te noteren: na een
scrimmage schoot Chaouki Dalah
keihard de bal tegen het lichaam
van zijn eigen speler aan en twee
minuten later bracht doelman
Floris Serné redding op een harde vrije schop van Hugo ter Hedde. Aan de andere kant stuurde Kay Keus op links Brian Ezeoke in de diepte en zijn diagonale schot vloog voorlangs. Zes mi-

Centrumverdediger Joshua Jansen (rechts) speelde als vanouds een puike
partij tegen Olympia Haarlem (foto: Hans Willemse)
nuten voor rust scoorde José Leone, maar dit doelpunt werd door
de goed leidende scheidsrechter
Jasper Jongejan uit Alkmaar wegens buitenspel geannuleerd.
De veelscorende IJmuidense
spits Patrick Krop was zowel de
eerste als de tweede helft onzichtbaar, maar dat was niet zo
verwonderlijk omdat de vleugelspitsen Leone en Ezeoke en later

zijn vervanger Yilmaz niet in staat
waren hem in stelling te brengen.
In de rust bleef centrumverdediger Gregory van Nieuwkoop
vanwege een opspelende hamstring achter in de kleedkamer.
De tweede helft werden de supporters opnieuw niet getrakteerd
op een aantrekkelijk duel en in
vergelijking met het eerste gedeelte waren er minder kansen

te noteren. Dit was hoofdzakelijk
te wijten aan het feit, dat er over
en weer veel balverlies werd geleden en daardoor regelmatig de
eindpass mislukte.
Met nog een kwartier op de klok
zag Stormvogels-linksback Stijn
van der Voort zijn diagonale doelpoging van dichtbij gestopt door
doelman Dennie van der Giezen,
oud-speler van Stormvogels.
Zeven minuten voor de officiële tijd scoorde Olympia Haarlem
het enige doelpunt: nadat verdediger Van der Voort een overtreding had gemaakt op Salah en
scheidsrechter Jongejan de voordeelregel terecht toepaste, belandde de bal voor de voeten van
Kaye die met een zondagsschot
doelman Serné het nakijken gaf,
0-1.
Gedesillusioneerd verlieten de
Stormvogels-spelers tien minuten later het veld met in hun achterhoofd, dat een week later weer
een cruciale wedstrijd te wachten staat: op Schoonenberg zal
vv IJmuiden de tegenstander zijn
van Stormvogels en beide teams
gaan, met nog twee wedstrijden
te gaan, broederlijk aan de leiding in de strijd om het tweede
periodekampioenschap.
Spanning ten top dus op sportpark Schoonenberg met als aanvangstijd 14.30 uur.

Van Essen scoort weer voor VV IJmuiden
Met de wedstrijd tegen Stormvogels in het vooruitzicht reisden de
mannen van VV IJmuiden zaterdag af naar Haarlem om daar tegen United Davo aan te treden.
IJmuiden begon weer sterk tegen
de Haarlemmers. Het was Milan

van Essen die de 0-1 kon maken
voor de rust.
Na de rust was het wederom Milan van Essen die de 0-2 maakte
en zo de wedtrijd op slot gooide.
Dat de Haarlemmers het niet bij
konden houden was wel te mer-

ken aan het aantal overtredingen.
Dat de scheidsrechter hiervan de
dupe was in woord was wel jammer.
Nadat Mick Dubbelaar de 0-3
maakte in de 70ste minuut was
het helemaal klaar. Met nog twee

rode kaarten voor United werdt
de wedstrijd afgesloten.
Zaterdag speelt IJmuiden thuis
de derby tegen Stormvogels om
14.30 uur. Ook zal IJmuiden zijn
93-jarige bestaan vieren. Dit zal
na de wedstrijd plaatsvinden.

Benauwde overwinning voor VSV
DSK uit is voor VSV op een of
andere manier altijd lastig,
maar wil VSV kampioen worden, dan moest ook deze wedstrijd in winst worden omgezet. Dit lukte uiteindelijk,
maar de manier waarop was
kenmerkend voor een team
die een tegenstander onderschat. Op zondag hield de
storm Ciara in Nederland huis
en nam de KNVB de verstandige beslissing om alle wedstrijden die dag af te gelasten.
De geplande wedstrijd tegen
Voorschoten thuis is daarom
inmiddels naar 1 maart verplaatst.

Gezien de ervaring van vorig seizoen reisde de zaterdag 1 niet
geheel gerust naar DSK af. Deze angst bleek in eerste instantie ongegrond want het was Max
Hummel die al na 9 minuten de
0-1 wist te scoren. 5 minuten later
lag de gelijkmaker echter in het
net waardoor een dejavu met vorig seizoen op de loer leek te liggen. VSV liet het echter niet zover
komen en schakelde een tandje bij. Het gevolg was dat Jorian
Faassen de 1-2 wist te scoren en
een kwartier later volgde Wesley
van de Linden zijn voorbeeld (13). VSV kreeg daarna kans op kans
om het duel al voor de rust te be-

slissen maar verzuimden om DSK
definitief over de knie te leggen.
In de rust zou het bekende varkentje wel even gewassen worden, maar VSV kwam na de rust
van de koude kermis thuis want
DSK bracht al vroeg de spanning
met de 2-3 terug. Gelukkig was
Jeffrey Bertholee in de 80e minuut wel bij de les en scoorde
de bevrijdende 2-4. DSK gaf echter niet op en scoorde 5 minuten
later de 3-4, waardoor het toch
weer spannend werd. Het eindsignaal kwam voor VSV uiteindelijk als een opluchting en de drie
punten konden weer op het conto worden bijgeschreven. Aan-

staande zaterdag zullen de mannen van trainer Paul Meinders beter bij de les moeten zijn, want
dan komt mede titelkandidaat
Atletico Amsterdam op bezoek.
Wil VSV op titelkoers blijven dan
is een overwinning een must om
deze concurrent definitief van
zich af te schudden. De aanvang
is om 14.00 uur op sportpark De
Hofgeest. De zondag 1 speelt een
dag later uit tegen Nicolaas Boys
en die laatste ploeg kan een overwinning in de strijd tegen degradatie goed gebruiken, terwijl VSV
voor de derde plaatst strijdt om
zich zo een ticket voor de nacompetitie te verschaffen.

Op 9, 10 en 11 augustus

PreSail dit jaar weer
in de havens van
IJmuiden en Beverwijk
Velsen/Beverwijk - Eens in de
vijf jaar vormen de havens van
IJmuiden en Beverwijk het startpunt van SAIL Amsterdam. De
komst van de tall ships wordt op
zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 augustus gevierd met het
nautische en culturele evenement PreSail IJmond. Op woensdag 12 augustus varen de schepen in parade naar Amsterdam.

De organisatie van PreSail IJmond,
waarvan de kern wordt gevormd
door een combinatie van vrijwilligers en professionals, werkt al
maanden aan de invulling van het
programma. Zeker is dat de succesvolle onderdelen van het Havenfestival IJmuiden zullen terugkeren. Het gaat onder meer om de
gratis rondvaarten, Noordzeevis uit
IJmuiden, de festivalmarkt, de museumtent en de verschillende podia.
Grootste publiekstrekkers zijn uiteraard de imposante tallships die
aan de kade liggen. De komst van
de Clipper Stad Amsterdam, de
Aphrodite, zeiljacht de Dwinger en
de VO 65 Childhood1 (voorheen
Team Brunel) zijn inmiddels bevestigd. De schepen die hebben deelgenomen aan de Tall Ship Race
2020 vertrekken op zondag 9 augustus uit het Noord-Franse Duinkerken. Afhankelijk van de wind komen zij of 10 of 11 augustus de haven van IJmuiden of Beverwijk binnenvaren, waar zij zich bij de andere tallships voegen die op 12 augustus meedoen aan Sail-In. De
schepen die niet meedoen aan de
Tall Ship Race melden zich mogelijk al eerder.
Voor de invulling van het culturele
programma wordt samengewerkt
met culturele en maatschappelijke organisaties in de IJmond. Hierdoor krijgen tientallen regionale
muziek- en theatermakers de kans
zich aan een groot publiek te presenteren.
Zowel in IJmuiden als in Beverwijk komt een kunstwerk dat ge-

maakt is van afval. Het Pollution
Art-project is een gezamenlijk initiatief van Zandvoort, Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Zij vormen samen Amsterdam Beach, de toeristische campagne die zich richt op
de internationale bezoekers van de
hoofdstad.
PreSail IJmond werkt voor twee
maatschappelijke projecten samen
met Stichting Welzijn Velsen, Stichting Welzijn Beverwijk en de Stadsschouwburg Velsen. Zo worden ouderen van huis opgehaald en naar
de haven gebracht voor een onvergetelijke dag aan de waterkant die
wordt afgesloten met een captain’s
dinner. Brigitte Kaandorp komt
naar IJmuiden om samen met bezoekers van de buurtcentra een
sing-a-long voor te bereiden waar
iedereen op 11 augustus aan mee
kan doen.
In Beverwijk vinden op dinsdag 11
augustus PreSail-activiteiten plaats
in Zeehaven De Pijp. In IJmuiden
zijn activiteiten op de Trawlerkade (waar het Havenfestival plaatsvindt), maar ook op de Halkade, het
Sluisplein en de Kop van de Haven.
Om de veiligheid van de bezoekers
te kunnen waarborgen zijn er tijdens PreSail meerdere wegen afgesloten. Het publiek wordt opgeroepen zoveel mogelijk met de fiets of
het openbaar vervoer te komen.
Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Velsen, gemeente Beverwijk, Economische Samenwerking IJmond en
een groot aantal bedrijven, waaronder Cornelis Vrolijk, Rabobank,
Zeehaven IJmuiden en Kloosterboer. Citymarketing Velsen (.IJmuiden) is promotiepartner van PreSail
IJmond. Er worden tussen de 60 en
80 duizend bezoekers verwacht.
De organisatie van PreSail IJmond
is nog op zoek naar vrijwilligers die
voor, tijdens en na het evenement
willen meehelpen. Aanmelden kan
via het formulier op www.presailijmond.nl. (Foto: Ko van Leeuwen)

Lezing in De Kapel
Regio - Op zondagochtend 16 februari houdt Roel Jonker een lezing in De Kapel, Potgieterweg 4
in Bloemendaal. Het thema is: Frederik van Eeden, van droom naar
daad?
In de lezing over Frederik van
Eeden zal om te beginnen kort zijn
biografie geschetst worden. Aan
de orde komt de ‘tweespalt’ die
Van Eeden zijn leven lang teisterde.
Vervolgens zal zijn oeuvre ter sprake komen, waarbij er aandacht is
voor enkele bekende en enkele on-

bekendere werken van Van Eeden.
Maar we staan ook stil bij de nietliteraire activiteiten van de schrijver. We kijken naar de initiatieven
die Frederik van Eeden voortdurend ondernam, waarbij we ons
afvragen wat er terecht gekomen
is van zijn vaak idealistische denkbeelden. In dit verband komt o.a.
De Nieuwe Gids ter sprake en de
kolonie Walden. Maar ook de ‘vredesbeweging’ van het begin van
de 20e eeuw, de Forte Kreis. Aanvang 10.30 uur.
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Verkoop pand Witte Theater:

Andere partijen nog
steeds geïnteresseerd
IJmuiden - De verkoop van het
pand aan de Kanaalstraat 257
aan JSB Stolk Bouw & Ontwikkeling mag dan van de baan zijn,
het pand heeft nog steeds de belangstelling van andere potentiële kopers. Dat blijkt uit informatie diet het college van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad heeft verzonden.
Het college gaat nu onderhandelingen voeren met Xie Xie Group
Holding BV.

Diploma-uitreiking
op het Tender College
IJmuiden - Op het Tender College was het vorige week feest,
want alle examenkandidaten van
de entreeopleiding mbo niveau1
zijn geslaagd. De opleiding, die
een samenwerking is met het
Nova College, heeft de mogelijkheid om op twee momenten in
het schooljaar examen te doen,
in februari en in juni. Behalve in
de theorievakken werd examen
gedaan op de verschillende stageadressen, want met de ‘Proeve
van Bekwaamheid’ moesten de

leerlingen aantonen dat zij een
kei waren in hun vakrichting.
De directie van de school en de
mentoren van de entreeopleiding konden vol trots de leerlingen hun diploma uitreiken. Veel
van hen waren op het Tender College begonnen in het praktijkonderwijs en zij kunnen nu met dit
diploma op zak de overstap maken naar een niveau 2 opleiding
op een regulier ROC. (Foto: aangeleverd)

JSB is ontbonden, de meeste inschrijvers zich bij de gemeente
gemeld. Zij gaven aan nog steeds
interesse te hebben in deze ontwikkeling. ,,Gelet op de ongewijzigde functionele en ruimtelijke
uitgangspunten voor het pand,
gaat het college eerst proberen
er met inschrijver 2 uit te komen’’,
laat men nu weten. Er is overigens ook overwogen om een geheel nieuwe verkoopprocedure
te starten, maar dat zou minstens
tien maanden vertraging opleveDeze partij eindigde destijds als ren.
tweede in de ranglijst, nadat JSB Bovendien hebben de overgede voorkeur van de gemeen- bleven inschrijvers al tijd en geld
te kreeg. Weliswaar was het plan geïnvesteerd in het maken van
van Xie Xie inhoudelijk het beste, plannen, daarom wil de gemeenmaar het uitgebrachte bod was te hen nu eerst een kans geven.
lager, waardoor men niet in aan- Xie Xie Group Holding BV is het
merking kwam voor de deal. Nu bedrijf van ondernemer Joe Xie,
de hoogste bieder heeft moeten de huidige eigenaar van het Auafhaken omdat men geen finan- gusta Hotel in IJmuiden. Ook
ciële haalbaarheid zal in het pro- voor het pand aan de Kanaalstaat
ject, komt de nummer twee als- heeft hij een plan klaarliggen
nog in beeld. Volgens het colle- voor een kleinschalig hotel met
ge hebben, nadat bekend werd restaurant, café en werkruimtes.
dat de koopovereenkomst met (Tekst: Bos Media Services)

IJmuiden - Op zaterdag 15 februari is er weer een filmmiddag
in het Senioren Centrum Zeewijk.
Na de succesvolle film van vorige
maand is er weer een film van Velsen van vroeger.
Even omzien 1920 tot 1955,waarin zeer oude beelden worden vertoond zoals van de bouw van de
Noordersluis, de verbreding van
het Noordzeekanaal, de sloop

van huizen in Velsen-Zuid, problemen bij de Velserpont en de
nieuwbouw bij Hoogovens.
In de pauze kunnen de aanwezige weer genieten van de haring
gesponsord door vishandel Martens.
De film begint om 14.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur. Kaartverkoop aan de zaal 2 euro per persoon. (Foto: aangeleverd)

KWF gaat .IJmuiden
magazine verspreiden
de bus gaan gooien. Dit gaat een
stuk sneller dan overal aanbellen.
Maar het belangrijkste is natuurlijk
dat het direct een mooi bedrag oplevert voor de Vissenloop!’

Fred van Dam: ‘Kanker moet de
wereld uit! Daar is heel veel geld
voor nodig. Door de inzet van onze
fantastische vrijwilligers zijn wij in
staat een substantieel bedrag toe
te voegen aan de opbrengst van
de in mei geplande Vissenloop en
Het idee om de wijkhoofden van de in september te houden collecKWF in te zetten ontstond in de te. Dat is waar wij het voor doen.’
businessclub van Telstar, waar bestuurslid Jan Hinloopen van City- Het volgende .IJmuiden magazimarketing Velsen in gesprek raak- ne verschijnt op 1 mei 2020. In de
te met voorzitter Fred van Dam voorjaarseditie wordt vooruitgevan KWF Kankerbestrijding. ‘De blikt op de vele evenementen die
huis-aan-huis-verspreiding
van komende zomer in onze gemeenhet magazine kost veel geld’, legt te plaatsvinden: de Vissenloop,
Hinloopen uit. ‘Ik dacht: hoe mooi Velsen 75 jaar bevrijd, Zomerfesis het als we een deel van dat be- tival .IJmuiden, Dorpsfeest Santdrag bij een goed doel terecht poort, de Valley Events en natuurkunnen laten komen? Tijdens ons lijk PreSail IJmond. Daarnaast zet
gesprek zei Fred dat hij wilde bekij- de redactie weer een aantal bijken of zij hun wijkhoofden in kun- zondere bewoners en bedrijven
nen zetten. De Velsense afdeling in de schijnwerpers. De vijf eerder
heeft heel veel vrijwilligers die sa- uitgegeven magazines zijn te vinmen de ruim 30.000 magazines in den op ijmuiden.nl.

Wijkplatform
zoekt versterking
IJmuiden - Bewoners van IJmuiden-Zuid die hechten aan een fijne leefomgeving en ideeën hebben om die te verbeteren, zijn
van harte welkom bij het Wijkplatform IJmuiden-Zuid. Binnen
het platform kunnen ze, in samenwerking met andere bewoners, plannen voor de wijk bekijken en - gevraagd en ongevraagd
- advies geven aan de gemeente,
woningbouwverenigingen en andere partijen die in de wijk aanwezig zijn. Bij de openbare vergaderingen van het wijkplatform
zijn naast buurtbewoners ook de
wijkwethouder en diverse politieke partijen aanwezig. Ook worden regelmatig andere betrokkenen, zoals de wijkagent, relatiemanager, middenstand en wo-

ningbedrijf uitgenodigd om een
vergadering bij te wonen. Het
wijkplatform heeft nauw contact
met de gemeente.
Bewoners die op deze manier
een actievere rol willen spelen
in het verbeteren van hun eigen wijk, zijn welkom tijdens
de tweemaandelijkse vergadering in buurthuis De Spil aan de
Frans Halsstraat 29 te IJmuiden.
De vergaderingen vinden plaats
op woensdagavond van 19.30
tot 21.30 uur en de eerstvolgende edities zijn op 19 februari, 15
april en 17 juni.

Ooievaar trekt zich
niets aan van de storm
WWW.50PLUSWIJZER.NL
Nadere inlichtingen zijn bij Janneke Kiekebos-Meijns (j.kiekebos.
meijns@gmail.com/06 13434727)
verkrijgbaar.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

IJmuiden - Basisschool De Zefier
in IJmuiden heeft vrijdag 7 februari de tijdelijke locatie voor de
bovenbouw feestelijk geopend.
De lokalen zijn geplaatst op het

Opbrengst naar Vissenloop

Velsen - KWF Kankerbestrijding
afdeling Velsen gaat het zesde
.IJmuiden magazine verspreiden.
In ruil daarvoor doet Citymarketing Velsen een donatie aan de Vissenloop, het jaarlijkse wandelevenement waarvan de opbrengst
naar KWF gaat. In 2019 leverde de
Vissenloop 60.000 euro op. De organisatie hoopt dat recordbedrag
op zondag 17 mei 2020 te verbreken.

Filmmiddag: ‘Zeewijk
wat vertel je me nou’

Basisschool De Zefier
opent tijdelijke locatie

IJmuiden - Op de Oosterduinweg streek de eerste ooievaar van
dit jaar neer. Tussen alle stormmeldingen en regenbuien door
is dat toch een mooi vroeg lentebericht. De ooievaar meldt middels een bordje dat er een meisje
is geboren. De redactie nodigt de
ouders van harte uit hun dochter

in de rubriek ‘Aangenaam’ in dit
weekblad voor te stellen aan alle
Velsenaren. Overigens geldt dat
voor alle kersverse ouders. Een
berichtje met foto naar redactie@
jutter.nl is voldoende en van harte welkom. Het wordt binnen vier
weken na de geboorte kostenloos geplaatst. (Arita Immerzeel)

grasveld naast de parkeerplaats
van de school en sporthal Zeewijk. Omdat de school zo hard
gegroeid is, was de bovenbouw
gehuisvest bij een andere basisschool in de wijk. Gelukkig zijn
de groepen nu weer terug waar
ze thuishoren.
Op deze fijne plek kan de school
in alle rust wachten op de permanente aanbouw die in 2021
gereed zal zijn. Om de opening
te vieren was er een rode loper
neergelegd en werden alle bovenbouwkinderen toegejuicht
door de kinderen van groep
1 tot en met 5. Het lintje werd
doorgeknipt door juf Marlies
en het bord met het schoollogo werd door de leerlingenraad
onthuld. Het was een feestelijke dag die werd afgesloten met
een verkleedfeest. (Foto’s: aangeleverd)

TVIJ diplomaspringen
en clubkampioenschap
Velserbroek - Na een week
lang diplomaspringen tijdens
de recreatielessen werd er op
1 februari gestreden om het
TVIJ clubkampioenschap. Zoals elk jaar werd er zowel een
wedstrijd voor de recreatie als
voor de wedstrijdspringers van
TVIJ georganiseerd. Omdat
een wedstrijd voor sommigen
natuurlijk best wel spannend
is, mogen de recreatiespringers twee oefeningen springen
waarvan de beste score telt. Op
deze manier is het niet erg als
je een keer een foutje maakt, je
mag het gewoon nog een keer
proberen! Onder luid applaus
lieten de kinderen zien wat ze
allemaal geleerd hadden en uiteindelijk werden er medailles
in twee verschillende leeftijdsklassen uitgedeeld. Bij de klasse 2009 en ouder eindigde Elin
Gols, die vorig jaar nog op de
tweede plek eindigde, was dit
jaar de beste en eindigde op het
hoogste trapje van het ereschavot. Marlinde Moen werd tweede en Kim van Veen, die vorig
jaar nog niet in de prijzen viel
eindigde op de derde plaats.
Bij de categorie 2010 en jonger
waren bijna alleen maar nieuwe deelnemers. Lotte Zaagsma, die het springtalent van
haar moeder heeft geërfd, won
het brons. Het zilver was voor

Isa Gols en Jill Prins eindigde
als hoogste en mocht het goud
mee naar huis nemen. Na de recreatiewedstrijd in de gymzaal
werden de stoelen naar de hoge zaal verhuisd en was het de
beurt aan de wedstrijdsport,
die uiteraard meer hoogte nodig heeft voor het uitvoeren
van al hun ingewikkelde combinaties van salto’s en schroeven. Ook hier werd er gesprongen in twee verschillende klassen, echter niet onderverdeeld
in leeftijd maar in niveau. Bij de
2e en 3e divisie ging Jeroen Vollaard er met het goud vandoor,
Noëlle Kuipers eindigde verrassend als tweede en versloeg
hier Naut Miedema die tevreden moest zijn met het brons.
Bij de ere- en 1e divisie werd er
niet alleen om medailles gestreden maar ook om de grote TVIJwisselbeker. Doordat er een
aantal springers uit deze categorie niet aanwezig was, hoefden alleen Lieke van Vierzen,
Joy van Keijzerswaard en Romana Schuring het tegen elkaar op
te nemen. Joy, die in 2019 nog
de gelukkige winnaar van de
TVIJ-cup was, zag Romana er
deze keer met de winst vandoor
gaan en moest de felbegeerde
beker inleveren. Lieke eindigde
na een goede wedstrijd als derde. (Foto: aangeleverd)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Valentijnsconcert vol liefde en
Jiddische liederen in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort - Op Valentijnsdag,
vrijdag 14 februari om 20.00 uur
brengen de violiste Saskia Otto en de pianiste Kanako Inoue
een ‘Ode aan muziek en liefde’.
Hun programma zit vol liefde en
romantiek. Schubert (Sonatine
in D groot), Brahms (Vioolsona-

te no. 2), Beethoven (Vioolsonate no.4 ) en tot slot Schubert (An
die Musik). Muziek die raakt!
Ondanks hun drukke banen
in de orkestwereld en aan het
Conservatorium, blijven ze
ruimte maken voor hun passie:
de kamermuziek. En met dit romantische programma kunnen
ze hun hartstocht ruim kwijt.
Saskia Otto is tweede plaatsvervangend concertmeester van
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. Ook is ze gast aanvoerder bij Londen Symphony Orchestra.
Kanako Inoue (Japan) studeerde in Tokio, Utrecht en Amsterdam. Sinds 2010 is Kanako de
officiële begeleider bij het Peter
de Grote Festival in Groningen
en is zij pianiste van de dansopleiding bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Jiddische liederen en Chassidische verhalen
Op zondag 16 februari om
15.00 uur gaat Shura Lipovsky
in ‘t Mosterdzaadje een optreden verzorgen met traditionele en nieuwe Jiddische liederen
en vertelt zij Chassidische ver-

halen. De begeleidende musici, de violist Bert Vos en de pianist Paul Prenen, vertolken met
hun virtuoze spel de sfeervolle
glans van het Jiddische lied en
de klezmer muziek.
In dit programma met verhalen
uit de mystieke joodse traditie,
staat de zoektocht van de mens,
met zijn vragen naar zingeving
en compassie anno 2020, centraal.
De Nederlandse zangeres Shura Lipovsky verwierf internationale erkenning als een van de
meest vooraanstaande vertolkers van het Jiddische lied. Zij
trad op in concertzalen van Amsterdams Concertgebouw tot
en met Carnegie Hall in New
York. Daar ontving zij in 2017 IJmuiden - Het Zee- en Havende ACDY prijs voor haar zelf ge- museum is van zaterdag 15 februari tot en met zondag 1 maart
schreven Jiddische liederen.
alle dagen, behalve maandag,
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, geopend van 13.00 tot 17.00
Santpoort-Noord 023-5378625. uur. Bezoek de tentoonstellinVanaf een half uur voor aan- gen Willem Eerland met schepen
vang is de zaal open. Toegang in IJmuiden en ZO BLAUW door
vrij, een bijdrage in de onkos- Hans van der Wiele. De eerstgeten wenselijk. Zie ook: www. noemde tentoonstelling wordt
mosterdzaadje.nl. (Foto: aange- vrijdag pas geopend en is dus helemaal nieuw. Voor liefhebbers
leverd)
van maritieme schilderkunst een
absolute aanrader. Het is ook een
bijzondere expositie omdat het
dertig jaar geleden is dat Willem
Eerland zijn eerste solo-expositie had in het Visserijmuseum van
Katwijk aan Zee. In deze exposi-

Frits Spits
te gast in
Santpoort

Museum extra open
in voorjaarsvakantie

Waterscouting Nannie van der Wiele
heeft nog plek voor leden

tie worden circa 40 werken geexposeerd. Sloepen, sleepboten,
reddingsboten, werkende zeilvaart en passagiersschepen. Alles prachtig weergegeven in zowel aquarel als olieverf.
Neem de tijd voor de vaste collectie. Luister naar alle verhalen. Bekijk een film. Voor kinderen zijn er
vier speurtochten en voor 12 jaar
en ouder het uitdagende escapespel.
Zaterdag 29 februari is het motorendraaimiddag!
Museumkaart geldig. Het adres is
Havenkade 55, IJmuiden. Zie ook:
www.zeehavenmuseum.nl. (Foto:
aangeleverd)

kinderen en jongeren.
Scouts hebben veel plezier met
elkaar en leren samen te werken
en respect te hebben voor de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige
mensen en krijgen de ruimte om
te ontdekken en te leren. Scouts
spelen op een verantwoorde manier in een veilige omgeving. Dat
Voorlezen is goed
biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten
voor ieder kind.
rondom en op het water!
Peuterjuf Sjoerdtje
Elke zaterdag tussen 09.00 en
Rasmussens leest
16.00 zijn de waterscouts van
haar drie kinderen
Nannie van der Wiele actief langs
maar wat graag
het Noordzeekanaal op Steigervoor en is gek op
weg 10. Er is plek voor scouts vankinderboeken.
af 4 jaar. Kom gerust een keer
langs om te kijken hoe het eraan
Ze schrijft er voor haar werk
toegaat! Wil je van tevoren meer
een blog over en iedere maand
informatie? Dan kan je contact
een column in onze krant.
opnemen met Berrie Bottelier via
nannievanderwiele@gmail.com.
Velsen - Weet jij wat geluk is? Het
(Foto: aangeleverd)
gevoel van geluk ken je waarschijnlijk wel. Maar als je iemand
moet uitleggen wat geluk is, wat
zeg je dan? Het is voor ons, volwassenen, al moeilijk genoeg om uit
te leggen wat geluk is. Hoe zal dat
dan voor kinderen zijn? Als zij moeten uitleggen wat geluk is.
de activiteiten geef dan je per- ‘Waar geluk begint’, is het prachsoonlijke mening en beoordeling tige prentenboek over geluk. Geover het museum en de tentoon- schreven door Eva Eland, en uitgestelling. Dan wordt het Pieter Ver- geven door Leopold.
meulen Museum misschien wel
“Iedereen heeft geluk nodig. Het is
weer het leukste KIDSPROOF muongrijpbaar, en soms voelt het heel
seum van Nederland!
ver weg. Maar er is een plek waar
Pieter Vermeulen Museum, Drie- je altijd geluk kunt vinden. De plek
waar je je thuis voelt”
maken met een nieuw concept.
huizerkerkweg 34d, Driehuis,
Het opneembare prentenboek. Lewww.pietervermeulenmuseum.
nl. Openingstijden: wo, vrij, zo: Het boek heeft prachtige lichte te- opold heeft de aloude klassieker
keningen, die laten zien dat als je “Kikker is verliefd” opnieuw uitge13.00 – 17.00 uur.
Tijdens schoolvakanties: di t/m maar goed kijkt, geluk overal kan geven. Maar met dit boek kun je
vrij en zo: 13.00 – 17.00 uur. (Fo- zitten. Eva Eland gebruikt lichte het verhaal voorlezen en tegelijkleuren die vrolijk aandoen en kin- kertijd opnemen. Het verhaal is alto: aangeleverd)
deren aanspreken. Dit boek is het om bekend. Ik denk dat dit boek
tweede boek van Eva Eland. Zij ontzettend leuk is als bijvoorbeeld,
schreef eerder al ‘Als verdriet op papa, mama, opa, oma of wie dan
bezoek komt’. Dat boek werd direct ook lange tijd naar het buitenland
bekroond.
gaan. De kinderen die thuis blijven
Het zal mij niet verbazen als ook dit kunnen elke dag de stem van hun
boek bekroond wordt door de kin- geliefde horen en zullen hen dan
derboekenjury.
misschien iets minder vaak missen.
Veel leesplezier! (Foto: aangeleOok wil ik jullie graag kennis laten verd)

Heel Velsen
leest voor

IJmuiden - Waterscoutinggroep
Nannie van der Wiele heeft nog
plek voor leden! Nannie van der
Wiele uit IJmuiden biedt kinderen
en jongeren een actieve en uit-

dagende invulling van hun vrije
tijd. De activiteiten die Nannie
van der Wiele doet zijn niet alleen
leuk, maar ze dragen ook bij aan
de persoonlijke ontwikkeling van

Voorjaarsvakantie
in Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Tijdens de voorjaarsvakantie is de expositie ‘De Verborgen Vogeltuin’ te zien in het
Pieter Vermeulen Museum. In ‘De
Verborgen Vogeltuin’ ontdekken
bezoekers vanaf 4 jaar door het
uitvoeren van 21 leuke spannende opdrachten, de geheimen van
de vogels, insecten en alle andere dieren die je in je eigen tuin
tegen kunt komen zoals: slakken, wormen, insecten, spinnen,
pissebedden en duizendpoten,
egels etc. Je komt erachter waarom het zo belangrijk is om je tuin
te vergroenen: tegels eruit, groen
erin! We staan er vaak niet bij stil
maar in groene tuinen wemelt
het van de dieren die, als je goed
kijkt, helemaal niet altijd verborgen zijn.

Op dinsdag 18, woensdag 19,
donderdag en vrijdag kun je van
13.30 tot 15.30 meedoen aan de
knutsel-workshops: maak je eigen bijzondere vogel kosten €
1,50 + de entreeprijs voor het
museum. Op woensdag 19 februari kun je een vogelhanger met
appel timmeren voor in je eigen
tuin (zolang de voorraad strekt),
kosten € 2,00 + de entreeprijs
voor het museum.
Word ook museuminspecteur
Als je alles in het museum hebt
bekeken en hebt meegedaan aan

Als je bij alle opdrachten stil staat,
ontdek je ook nog eens hoe je je
huis en leefomgeving duurzamer
en energiezuiniger kunt maken:
handig om voorbereid te zijn op
de gasloze toekomst en hoe het
hoofd te bieden aan de gevolgen
van klimaatverandering!
Poppenkast
Op zondag 16 en 23 februari is
er voor de kleintjes om 14.00 de
(entree van het museum + gratis)
poppenkastvoorstelling “Niels en
de kriebelbeestjes”(vanaf 3 jaar).

W.50PLUSWIJZER.NL
Knutselworkshops
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Santpoort - Dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord is gestart met culturele avonden onder de naam ‘Het Terras Cultureel’. Elke vierdee donderdag van
de maand is er een lezing of voorstelling in het dorpshuis aan de
Dinkgrevelaan.
Op 27 januari was Piet Paree te
gast met een optreden over ‘De
terugkeer van de kanaalgraver’
en ‘In vuur en vlam’ over het ontstaan van de Hoogovens in IJmuiden. Er waren zo`n 70 mensen bij
deze voorstelling.
Voor 27 februari staat niemand
minder dan Frits Spits op het programma. Frits komt vertellen over
zijn nieuwe boek ‘Alles lijkt zoals het was’ De daarop volgende avond (26 maart) gaat over de
‘Terugkeer van de Indische Nederlanders’. Voorafgaand aan die
voorstelling kan men gebruik maken van een Indonesisch buffet.
Waarom worden deze Culturele
avonden in Het Terras gehouden?
De Stichting Welzijn Velsen en de
gebruikers van Het Terras willen
bewoners met elkaar verbinden
en organiseren daarom diverse
ontmoetingsactiviteiten. Wat verbindt meer dan de geschiedenis
van een dorp of herkenbare emoties en ervaringen. Met een gevarieerd programma willen we verschillende leeftijdsgroepen aanspreken.
Het programma kent tot aan de
zomer nog drie bijeenkomsten
Guus Hartendorf: ‘De tweede wereldoorlog in Velsen in beeld’, een
filmavond met de film The Notebook en Trudi Bos over ‘De Joodse
gemeenschap in Velsen’).
Aanmelding voor deze avonden
gaat via de website (www.dorpshuishet-terras.nl). Een telefoontje
mag ook: 023-3031228.
De Gebruikers van het Terras zijn
heel blij met de samenwerking
met de Stichting Welzijn.

Muntenclub

Santpoort - Op maandag 17 februari is er weer een clubavond
van de Muntenclub met onder
andere een veiling, gezellig samenzijn, en na afloop een verloting.
Voorafgaande aan de veiling is er
voldoende gelegenheid om de
kavels te bekijken, onder andere
komt onder de hamer 50 gulden
zilver uit 1984, uitgegeven ter gelegenheid van het 400ste sterfjaar van de Vader des Vaderlands.
Op deze bijeenkomst is natuurlijk iedereen van harte welkom
en er is voldoende parkeergelegenheid.
Locatie van de bijeenkomst is Het
Terras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord. Vanaf 19.00 uur is
de zaal geopend. Meer inlichtingen worden graag verstrekt door
de heer S. Wagner, zijn telefoonnummer is 06-26404240.

Valentijnsspecial bij
RTV Seaport
Velsen - Vrijdag 14 februari is
het Valentijnsdag. De dag van
de Liefde. Of je nu wel of niet
iets doet aan Valentijnsdag:
de liefde is en blijft het meest
bezongen ‘onderwerp’. RTV
Seaport-presentatoren Luc, Jim,
Gerard en Mark maken met alle liefde een programma over
de liefde met onder andere
de mooiste liefdesliedjes. Laat
hen weten welke je de mooiste
vindt.
Wil je een ‘lovesong’ aanvragen
voor jouw geliefde; een liefdesverklaring doen of jouw lieve
berichtje op de radio in deze Valentijn-special? Dat kan!
Luister vrijdag 14 februari van
16.00 tot 19.00 uur naar RTV
Seaport: dan vieren ze de liefde!
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verwijk met De Ervaring: Bovengrens II: een voorstelling vol
scherpzinnige ideeën, sterke
analyses en inspirerende levenslessen, 20.15 uur. (Foto: Martin
Oudshoorn)

▲
13 FEBRUARI

15 FEBRUARI
Klaverjassen bij Stormvogels, Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Informatiebijeenkomst over het
werk van de wijkagenten in Zeeen Duinwijk om 19.30 uur in het
seniorencentrum/dienstencentrum aan het Zeewijkplein 260 te
IJmuiden. Toegang gratis, maar
aanmelding vooraf verplicht. Telefoon: 0255 520650.

Open repetitie orkest De Spaarnebazuin in Scoutinggebouw
Brigitta, Eemstraat 56 in Haarlem,
20.00 uur. Info: www.spaarnebazuin.nl. (Foto: aangeleverd)

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

Praathuis in Bibliotheek IJmuiden, 10.00-12.00 uur.

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

G-Disco voor mensen met een beperking in Jongerencentrum Discovery in Castricum staat in het teken van Valentijnsdag. Dj’s Dylan
en MytreM draaien van 20.00 tot
22.00 uur de hits van toen en nu.
Dorpsstraat 2a in Castricum. (Foto:
Dylan Schiphorst)

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

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

Poppentheater Kizzebis presenteert ‘Bootje op zee’ (3+) op recreatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude, 11.30 en 13.30 uur. Kosten: € 6,-. Reserveren via: kizzebishaarlem@gmail.com.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is open
van 13.00 tot 17.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4
Raadhuis voor de Kunst, Toren- jaar van 13.00 tot 17.00 uur. Popstraat 7 in Velsen-Zuid is open van penkast voor de kleintjes: ‘Niels
13.00 tot 17.00 uur.
en de kriebelbeestjes’ om 14.00
uur. Gratis na betaling entree museum.

Zee- en Havenmuseum open van
13.00 tot 17.00 uur. Nieuw: ‘Willem Eerland in IJmuiden’. Laatste
weken: ‘Zo Blauw door Hans van
der Wiele’ (Foto: aangeleverd). 4
Lezing over het nooit gebouwspeurtochten/escapespel.
Deelnemers van de cursus Musicalde Huis Leyduin in Huis Leyduin,
Minded van KOEL creative produc- Seizoensopening om 13.00 uur Woestduinweg 4 te Vogelenzang,
tions spelen de musical ‘Glutenvrij’ bij speeltuin De Veilige Haven aan 14.00 uur. Aanmelden via www.
in Theater De 3KLank. Driehuizer- de Heerenduinweg 6a in IJmui- gaatumee.nl. Kosten: € 7,00 en
kerkweg 34A Driehuis, 20.30 uur. den. Vanaf deze dag is de speel- € 4,00 voor Beschermers. (TekeKaarten €10,-. Ook zaterdag 15.30 tuin de gehele voorjaarsvakan- ning: aangeleverd)
en 20.30 uur. www.koelproducti- tie dagelijks geopend, daarna elons.nl. (Foto: aangeleverd)
ke woensdag, vrijdag, zaterdag
en zondag. Info via www.deveiligehaven.nl.
Gildewandeling in Haarlem start
13.30 uur. Haarlemse drukkerijen
staan centraal. Aanmelden kan
via www.gildewandelingenhaarlem.nl.

Klezmerorkest Di Gojim in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: aangeleverd)

Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.hoogovensmuseum.nl.
De Opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend brein start 10.30 bij sportcafé Nol (Sporthal Zeewijk). Info:
c.willemse@zorgbalans.nl of 0652516734.
Zee- en Havenmuseum zie zaterdag. (Extra i.v.m. voorjaarsvakantie)
Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen 13.30 – 15.30 uur kosten €1,50 bovenop de entreeprijs.
Klaverjassen in de Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot
16.00 uur.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patienten en hun familie.
Van 14.30 tot 16.30 uur.

Try-Out ‘Dangerous Liaisons’ met
Tjitske Reidinga en Mark Rietman e.a. in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. Ook zondag 15.00
uur. (Foto: Hans van Brakel & StuTry-Out ‘Dangerous Liaisons’ met
dio Room)
Tjitske Reidinga en Mark Rietman
e.a. in Stadsschouwburg Velsen,
15.00 uur. (Foto: Raymond van
Olphen)

Sun Records The Concert, alle grote Sun Records-artiesten
en hun bijbehorende wereldhits passeren de revue in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: aangeleverd)

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Advies fietsreparaties in De Spil,
14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Ad Otten, 06-11883720 of
otten@welzijnvelsen.nl.

IVN-excursie rond de Oosterplas Stichting Gezond Natuur Wandein het Nationaal Park Zuid-Ken- len. Start om 9.45 uur bij buurt-

Vergadering Wijkplatform IJmuiden-Zuid om 19.30 uur in buurtcentrum De Spil aan de Frans
Halsstraat 29 te IJmuiden. Informatie via www.wijkplatformsvelsen.nl.
Lezing Nivon Beverwijk e.o.: Leven en werken in Japan door
Piet Rosenhart om 20.00 uur in
zaal Tropica aan de Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk. Info:
www.nivonbeverwijk.nl.

Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.hoogovensmuseum.nl.
Oecumenische koffie-ochtend in
de Ichthusburcht aan de Fahrenheitstraat. Vanaf 10 uur staat de
koffie klaar. Tevens kan de kerk
bezichtigd worden. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum zie zaterdag. (extra i.v.m. voorjaarsvakantie)
Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen 13.30 – 15.30 uur kosten €1,50 bovenop de entreeprijs.

Theater Poppengrollen speelt Jan
Klaassen en de circusaap in de
Bosbeekschuur, tegenover molen De Zandhaas in SantpoortNoord, 15.00 uur. Entree 6,50. Info: www.theaterpoppengrollen.
nl. (Foto: aangeleverd)

Bijeenkomst Muntenclub in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord, 19.00 uur. Inlichtingen: 06-26404240.

Lebbis in Kennemer Theater Be-

Informatieavond over obesitas
in Spaarne Gasthuis Hoofddorp,
19.00-20.30 uur. Inschrijven via de
website Spaarne Gasthuis www.
spaarnegasthuis.nl.

Zee- en Havenmuseum zie zaterdag.

16 FEBRUARI

18 FEBRUARI

Craft Café in Bibliotheek IJmuiden, 19.00-21.00 uur.

Kleutervoorstelling Boef in de Toneelschuur, Haarlem, 11.00, 13.30
en 15.30 uur. (Foto: Sjoerd Kelderman)

Wandelen in een rustig tempo van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

De Bricks Challenge van 15.00
tot 16.30 uur in Bibliotheek Velserbroek, 6-11 jaar, deelname
kost 3,50 euro. Op 21 februari in
IJmuiden.

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

Taalspreekuur in Bibliotheek
IJmuiden, 10.00-12.00 uur en koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek, 10.30-12.00 uur.

17 FEBRUARI

Valentijn-special op RTV Seaport,
16.00-19.00 uur. Iedereen kan
‘lovesong’ aanvragen!

lang de voorraad strekt): 13.30 tot
15.30 uur. De kosten zijn 2,- bovenop de toegangsprijs. Alle materialen zijn aanwezig. (Foto: aangeleverd)

20 FEBRUARI

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden.
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255522330.
Jiddische liederen en Chassidische verhalen door Shura Lipovsky in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 in Santpoort-Noord, 15.00 uur.
Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (Foto: M. Borzykowski )

De violiste Saskia Otto (foto) en
de pianiste Kanako Inoue brengen een ‘Ode aan muziek en liefde’ in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 in Santpoort-Noord, 20.00 uur.
Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (Foto: aangeleverd)

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

19 FEBRUARI

Musical Glutenvrij zie vrijdag.

Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4
jaar, 13.00-17.00 uur.

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

Roel Jonker houdt een lezing in
De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Het thema is: Frederik van Eeden, van droom naar
daad? Aanvang 10.30 uur.
Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
euro p.p.

I
VN-excursie rond de zuidpier in
IJmuiden. Start om 11.00 uur bij
Kennemerboulevard 540 IJmuiden bij het eindpunt van bus
382. Aanmelden en info: www.
np-zuidkennemerland.nl of tel.
023-5411123. (Foto: aangeleverd)

Dans mee met BoekStartPret van
10.00 tot 10.45 uur in Bibliotheek
Velserbroek, 0-4 jaar. Deelname
gratis.
Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 -16.00 uur. Toegang 4
euro p.p. Extra: Vereniging Hendrick de Keyser ‘Toegankelijke
Panden’. Op vertoon pas lidmaatschap Hendrick de Keyser, toegang gratis.

centrum De Spil, Frans Halsstraat
29, IJmuiden. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.

Zee- en Havenmuseum zie zaterdag.

Max van den Burg in Kennemer
Theater Beverwijk, 20.15 uur. Dynamisch, muzikaal, maar bovenal
hilarisch. (Foto: Jaap Reedijk)

14 FEBRUARI
VALENTIJNSDAG

nemerland. Start om 10.00 uur bij
het informatiebord, ingang Bleek
en Berg (Bergweg 60, Bloemendaal). Aanmelden en info: www.
np-zuidkennemerland.nl of tel.
023-5411123. (Foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar
van 13.00 tot 17.00 uur. Wil je ook
vogels lokken in je tuin? ? Kom
een vogelhanger met appel timmeren voor in je eigen tuin (zo-

Muziek in de Kapel, Potgieterweg
4 in Bloemendaal, 20.00 uur. Duo
Jurre Koopmans – cello en Victor Su – piano spelen werken van
Mendelssohn en Rachmaninov.
Informatie: www.dekapel-bloemendaal.nl.

GEEN KRANT?
0251-674433

26

13 februari 2020

75 jaar bevrijding: Velsenaren halen herinneringen op aan de oorlog

‘Tijdens een razzia stond ik in een
holle ruimte boven de schuifdeuren’
Henk Bierling kwam op 2 maart 1925 ter wereld in de stad Groningen. Zijn ouders hadden een melkbedrijf en woonden in een boerderij aan de Moesstraat 90. ,,Mijn moeder bracht met paard en wagen
de melk rond, mijn vader met de bakfiets’’, herinnert hij zich. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak,
besloot hij om dagelijks de voorpagina van het Nieuwsblad van het Noorden te bewaren. ,,Mijn ouders verkochten Blue Band margarine en die werd geleverd in dozen. Ik gebruikte de lege dozen om
de krantenpagina’s in te bewaren. Als ik een doos vol had, zette ik die onder de bedstee. Ik heb er na
de oorlog verder niet meer naar omgekeken, tot ik er in 1956 of 1957 weer aan dacht. Ik vroeg aan
mijn moeder toen wat er met die dozen was gebeurd. Ze vertelde dat ze de kranten had weggegooid.
Maar op zolder stond nog één doos. De kranten die daarin zaten, heb ik altijd bewaard.’’

sen, allemaal met een radiotoestel in de hand. Als je het inleverde, kreeg je daarvan een bewijs
mee. Het oude toestel werd dus
ingeleverd en ons eigen, nieuwe toestel werd door mijn vader in de schuur verborgen, op
een kruiwagen, onder een stapeltje hooi. We hadden afgesproken dat mijn moeder de politie aan de praat zou houden, als
die eventueel langs zou komen
voor een controle. Mijn vader zou
dan intussen het toestel meenemen de volkstuin in. Op een dag
stonden er inderdaad twee agenten voor de deur. Ze hadden ontdekt dat wij een radiotoestel uit
1939 in bezit moesten hebben,
terwijl we een toestel uit 1930
hadden ingeleverd. Mijn moeder heeft ze toen verteld dat we
het toestel een keer hadden omgeruild. Daar namen ze genoegen mee. Het waren goede mensen, die agenten.’’ Het radiotoestel bleef dus voor de familie Bierling behouden, maar zomaar ongestoord naar Radio Oranje luisteren was er beslist niet bij. ,,Wij
woonden op nummer 90 en drie
huizen verder, op 96, woonde Leverman, hij was een hele fanatieke NSB’er. Die man ging ’s avonds
om 20.00 uur de straat op om bij
de deuren te luisteren of er misschien iemand was die de radio aan had. We moesten dus
heel voorzichtig zijn, want je wist
nooit of Leverman voor de deur
stond.’’ Niet alleen het hebben
van een radiotoestel was verboHenk Bierling met de voorpagina van het Nieuwsblad van het Noorden, editie 29 juni 1943 (foto: Bos Media Services) den, ook de postduiven van Henk
Bierling moesten weg. ,,We hadOp 10 mei 1940 begon voor Neeens zag je overal mensen lopen den kippen en ik had ook een
,,Het hoofd van onderland de Tweede Wereldoorlog.
met een gele ster op hun kleding, paar postduiven. Ik heb ze uiteinze school werd door
Deze dag weet de nu in Driehuis
met daarop het woord ‘Jood’. Ook delijk maar de vrijheid gegeven,
de Duitsers opgepakt
wonende Henk Bierling zich nog
ging de melk op de bon. Ik her- want ze slachten en opeten, dat
en is later in het conheel goed te herinneren: ,,Mijn
inner me dat ik, samen met mijn kon ik natuurlijk niet. Waar ze becentratiekamp bij Da- zus, elke week bonnetjes moest land zijn, ik heb geen idee.’’
vader stond altijd als eerste op,
chau omgekomen.”
meestal rond 05.00 uur. Hij hoorplakken.’’
“Toen er een razzia in
de toen op de radio dat er DuitGroningen gehouden
,,Drie huizen verder
se vliegtuigen boven Schiphol en Henk Bierling koos voor een carboven Rotterdam waren gesigna- rière in het onderwijs en bezocht woonde een hele fanatie- werd, ben ik in een holle
ruimte boven de schuifleerd. Het was oorlog! Ik zat op dat daarom vanaf 1940 de kweek- ke NSB’er. Die man ging
deuren geklommen.”
’s avonds bij de deuren
moment in de vierde klas van de school. Daar leerde hij ook de
luisteren of iemand de
mulo en wist niet of ik naar school vrouw kennen met wie hij inmidradio aan had.”
Toen Henk Bierling in 1944 zijn dimoest gaan of niet. Ik besloot te dels al meer dan zeventig jaar is
ploma van de kweekschool begaan, maar toen ik daar aankwam, getrouwd. ,,Het hoofd van die
bleek de les niet door te gaan. Ik kweekschool, de heer Scholten, De Duitsers probeerden geduren- haalde, werd hij vervolgens door
ben toen teruggegaan naar huis is in 1942 door de Duitsers opge- de de oorlog de onderlinge com- de bezetter direct opgeroepen
en heb daarna een stuk met mijn pakt. Mijn vrouw kwam in 1942 municatie tussen de Nederlan- voor de Arbeitseinsatz, de dwangmoeder meegereden op de melk- op deze school, zij heeft nog drie ders zo veel mogelijk te dwarsbo- arbeid die in deze jaren gold voor
wagen. In de avond kwam er een weken les van hem gehad. Het zal men. Het in bezit hebben van een jonge mannen. In totaal werden
motorfiets de stad inrijden met dus in de tweede helft van sep- radiotoestel werd verboden en voor en tijdens de Tweede Wedaarop een Duitse soldaat. Ik ben tember in dat jaar geweest zijn, de aanwezige toestellen moesten reldoorlog ongeveer 7,7 miljoen
naar hem toegegaan en heb hem dat hij werd meegenomen. La- worden ingeleverd. ,,Mijn vader mannen vanuit andere landen
gevraagd: ‘Wohin fahren Sie?’. Hij ter kregen we bericht dat hij in had in 1939 een eigen toestel ge- in Duitsland aan het werk gezet.
vertelde me toen dat hij op weg het concentratiekamp bij Dachau kocht, een heel mooi toestel. Toen De heer Bierling vroeg om uitstel
was naar de Afsluitdijk.’’ De eerste was omgekomen.’’ Het dagelijkse hij hoorde dat het moest worden van opkomst, maar dat verzoek
drie maanden na het uitbreken leven in Groningen veranderde ingeleverd, kocht hij ergens een werd niet gehonoreerd. Op 5 juvan de oorlog zag hij steeds va- door de oorlog ingrijpend. ,,Ik liep oud toestel uit 1930. Omdat mijn ni van dat jaar werd vanuit ’s-Herker Duitse soldaten in de stad ver- langs een plantsoen en zag op- ouders allebei werkten, moest ik togenbosch de afwijzing verzonschijnen. ,,Die kochten hier van al- eens een bordje staan: ‘Voor Jo- dat ding vervolgens gaan inle- den en een maand later, op 10 juden verboden’, stond erop. En op- veren. Er stond een hele rij men- li, diende hij zich te melden in Tilles in de winkels.’’

Het verzoek om uitstel van de arbeidsdienstplicht werd afgewezen (archiefstuk Henk Bierling)
burg. Maar dat was hij beslist niet
van plan, dus bedacht hij een list.
,,Ik pakte mijn koffer en liep daarmee langs de buren, zodat iedereen goed zou zijn dat ik vertrokken was naar Tilburg. Maar ik ging
niet naar Tilburg, ik ging naar Haren, vlak onder Groningen. Ik heb
een paar weken bij kennissen ondergedoken gezeten, daarna ben
ik in een soort kosthuis bij twee
dames terechtgekomen. Van oktober 1944 tot april 1945 woonde ik bij twee ongetrouwde zusters van mijn moeder. Zij hadden een woning met een kamer
en suite, met schuifdeuren dus.
Boven die schuifdeuren was een
luikje erboven en daarachter zat
een holle ruimte. Als ik op een
stoel ging staan, kon ik via dat
luikje in die ruimte klimmen. Ik
had het al eens geoefend, voor
het geval er een noodsituatie zou
zijn. Toen er een razzia in Groningen werd gehouden, heb ik in die
ruimte gestaan. Het bleek achteraf niet nodig te zijn, want gelukkig zijn ze niet bij ons in huis geweest.’’ Een bijzondere dag, gedurende de onderduikperiode, was
5 september 1944, de dag die later de geschiedenisboeken in zou
gaan als ‘Dolle Dinsdag’. De geruchten dat de geallieerden in
rap tempo ons land aan het bevrijden waren, werden steeds
sterker, maar werden hier en daar
ook flink aangedikt. ,,De bakker
kwam ’s morgens langs en vertelde dat ze al bij Arnhem zouden
staan. Een paar uur later kregen
we bericht dat ze inmiddels bij
Zwolle waren en weer een paar
uur later hoorden we dat ze al bij
Assen waren. Ik trok mijn zondagse pak aan, want ik wilde dat alleen in mijn zondagse pak zien.
We woonden aan een doorgaande weg en ik heb NSB’ers voorbij zien komen met hun huisraad
in bakfietsen en kruiwagens, op

weg naar het Winschoter Diep. Zij
hadden de geruchten natuurlijk
ook gehoord en gingen snel terug naar Duitsland. Maar er bleek
helemaal niets te zijn gebeurd die
dag. We hoorden ’s avonds via Radio Oranje dat de geallieerden de
grens nog helemaal niet over waren.’’ Toen het einde van de oorlog naderde, ging de heer Bierling weer terug naar huis. ,,De
kans dat je nog opgepakt werd
door de Duitsers, was niet meer
zo groot.’’ De dwangarbeid had hij
goed kunnen ontlopen, in tegenstelling tot enkele van zijn vrienden. ,,Een goede vriend van mij
werd als tramconducteur in Bremen aan het werk gezet, een andere vriend moest naar Berlijn om
daar te werken.’’

verdere problemen om de rest
van de subsidie alsnog toegekend te krijgen. Inmiddels staat
de participatie van het PVM in
BRAK!, het wetenschappelijk
centrum voor kust en klimaat,
op een laag pitje. In juni 2017
sloten de gemeente Velsen en
PVM een intentieovereenkomst
met als doel samen te werken
aan de realisatie van dit impulsproject, één van de uitgangs-

punten voor de integratie tussen PVM en BRAK! Is dat tussen
de beide partijen een samenwerkingsovereenkomst wordt
gesloten.

Met de bevrijding van Groningen door de Canadezen was het
einde van de Tweede Wereldoorlog in die stad een feit. ,,Ze hebben drie of vier dagen gevochten.
Veel huizen werden totaal verwoest. Ook de Grote Markt was
aan één kant helemaal kapot. De
Canadezen waren natuurlijk na
een paar dagen vechten vreselijk
moe. Precies tegenover ons huis
was er eentje tegen een muur
gaan zitten. Ik ben naar hem toegelopen en begon in mijn beste Engels een gesprekje. Maar hij
praatte terug in het Frans. Ik was
verbaasd, omdat ik dacht dat iedereen in Canada Engels sprak.
Maar er bleek ook een Franstalig deel te zijn. Uiteindelijk heb ik
nog een beetje in het Frans met
hem kunnen praten.’’ (Foto: Bos
Media Services)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op: Kijk voor het actuele nieuws op:
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EN HOFGEEST.NL
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Heeft u herinneringen aan
de oorlog die u wil delen met
plaatsgenoten? Aanmelden kan
via redactie@jutter.nl of 0255533900.

Bezoek
onze
website:
Helft van subsidiebedrag nog niet toegekend:
Pieter Vermeulen Museum moet accountantsverklaring
overleggen
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum (PVM) krijgt voorlopig slechts de helft van het
aangevraagde subsidiebedrag
voor 2020 uitgekeerd. De gemeente houdt een slag om de
arm voor het resterende deel,
omdat de accountantsverklaring over het jaar 2019 niet op
tijd is ingeleverd. Bij het museum bestaat begrip voor de
genomen maatregel.

Het (nog) niet toekennen van
de volledige subsidie brengt
de activiteiten niet in gevaar.
Men heeft er bovendien alle
vertrouwen in dat het resterende bedrag gewoon zal worden
overgemaakt, zodra blijkt dat
alle stukken in orde zijn. Voor
het jaar 2018 heeft de gemeente wel het volledige subsidiebedrag conform de aanvraag
uitgekeerd. Ook dat was geen

vanzelfsprekendheid, want blijkens de informatie die door het
college van burgemeester en
wethouders is vertrekt, werd
ook toen niet volledig voldaan
aan bepaalde administratieve voorwaarden vermeld in de
subsidiebeschikking 2018. ,,Uit
de overlegde stukken blijkt dat
de verleende subsidie daadwerkelijk aangewend is voor
de organisatie van de beoogde

activiteiten’’, concludeert het
college. Daarom is voor 2018
175.770 euro aan subsidie toegewezen. De accountantsverklaring over het jaar 2019 lag
niet tijdig bij de gemeente, omdat de accountant een aanvullende verklaring wilde met betrekking tot enkele details in de
stukken.
Voorzitter Astrid Stellingwerf
van het PVM verwacht geen

Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Volgens Astrid Stellingwerf
wacht het PVM op het aantreden van een nieuwe directeur
bij BRAK!, zodat de gesprekken
kunnen worden hervat. (Bos
Media Services)

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

