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Je zal er maar net lopen.......
IJmuiden - Een verkiezingsbord bij de rotonde bij de Planetenweg in IJmuiden heeft de storm dit weekeinde niet doorstaan. Als een lucifer-
houtje sloeg het bord bij een stevige windvlaag om. Je zult er maar net lopen...

Sportkampioenen gehuldigd

Het was voor Bram Diepstraten, 
zelf in het verleden actief als bas-

ketbalcoach, het eerste sportga-
la in zijn functie als wethouder 

sport. Ook zijn voorgangster An-
nette Baerveld was vrijdag in de 
zaal aanwezig. Beurtelings werden 
door Diepstraten en burgemees-
ter Frank Dales de juryrapporten 
voorgelezen en de sporters gehul-
digd. Voorafgaand daaraan werd 
het talrijk aanwezige publiek ge-
trakteerd op een demonstratie 
van de uit Utrecht afkomstige Siet-
se van Berkel, hij is zowel Neder-
lands kampioen als wereldkampi-
oen BMX Freestyle �atland in de 
categorie creativiteit. Hij haalt de 
meest wonderlijke acrobatische 
capriolen uit op een kleine BMX-
�ets. Vervolgens was het de beurt 
aan puntdichter Jan J. Pieterse, 
ook wel de koning van de oneli-
ners genoemd, om de zaal te ver-
maken. Hij las telkens enkele kor-
te gedichten uit één van zijn boek-
jes voor en wierp het boekje ver-
volgens de zaak in.
Een onverwacht extra onder-
deel van het programma vormde 
het afscheid van Simon Weers en 
Frank Snoeks, die allebei een groot 

Velsen - Voor de dertigste keer werd afgelopen vrijdag Sportga-
la Velsen georganiseerd. Inmiddels alweer voor de zesde keer in 
theater Thalia werden de sportkampioenen gehuldigd en werden 
beeldjes van kunstenares Ada Leenheer uitgereikt aan de Velsen-
se sporters die bijzondere prestaties hebben geleverd.

aantal jaren aan Sportgala Velsen 
hebben meegewerkt. Ze werden 
bedankt voor hun inzet en kre-
gen een speciaal voor deze gele-
genheid vervaardig beeldje mee. 
Daarna was het tijd voor de sport-
kampioenen. 
Baanwielrenner Matthijs Büchli 
werd uitgeroepen tot sporticoon 
van de gemeente Velsen. Hij kon 
zelf door vakantie niet aanwezig 
zijn, zijn vader, moeder en zus na-
men uit zijn naam het beeldje in 
ontvangst. Burgemeester Dales 
vergeleek de positie van Büchli 
met die van Johan Cruij� en Jaap 
Eden. Scott van Polen (rolstoelrug-
by) won dit jaar de prijs in de cate-
gorie gehandicapte sporters. Zijn 
strijdlust om, nadat hij op 15-jari-
ge leeftijd voor een groot deel ver-
lamd raakte, door te vechten en 
iets moois van zijn leven te ma-
ken, maakte grote indruk op het 
publiek. In een korte �lm werd 
getoond hoe een trainingsdag er 
voor hem uitziet.
De sportploeg van het jaar werd 
het open water zwemteam van 
VZV en Tessa Dijksman (wielren-
nen) werd sportvrouw van het 
jaar. Ook zij had het niet gemak-
kelijk, nadat ze vorig jaar door een 
auto werd geschept. Ze wist zich 
echter goed te herstellen en uit-
stekende prestaties neer te zet-
ten. Jason Lijnzaat (skateboarden) 
is het sporttalent van het jaar ge-
worden en zwemmer Lars Botte-
lier viel zelfs twee keer in de prij-
zen. Als lid van VZV stond hij al op 
het podium in de categorie ‘bes-
te sportploeg’ en vervolgens werd 
hij individueel ook nog eens sport-
man van het jaar. Als laatste mocht 
Judith Porsch (handboogschieten) 
het podium betreden, zij won de 
prijs in de categorie ‘sport masters’. 
(foto’s: Reinder Weidijk Fotogra�e 
en Bos Media Services)

12,5-jarig bestaan 
LEFF groots gevierd
Santpoort - Het was zondagavond 
een zeer geslaagd optreden van 
coverband LEFF in café Bartje. De 
band vierde het 12,5-jarig bestaan. 
Coverband LEFF bestormde als 
vanouds het podium en wist het 
publiek een gezellige, muzikale reis 
door de tijd te bezorgen. 

Er  werd gezongen, gelachen, ge-
noten en gedanst. Het werd een 
geweldig muzikaal jubileum feest 
rond en op het biljart. Iedereen 
ging vanaf het begin los. Een swin-
gend repertoire dat gebracht werd 
met veel positieve energie en hele 
goede zang. (foto: Alain Haasnoot)
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Bedrijventerrein Velsen-Noord
Voor het bedrijventerrein Velsen-Noord is 
een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Daarin staan twee nieuwe ontwikkelingen. 

• Het oprichten van één van de zes wind-
turbines die horen bij het ‘windpark 
Spuisluis’. De Provincie gaf begin 2018 
toestemming voor dit windpark. Daar-
om moet de gemeente dit in het bestem-
mingsplan vermelden.

• Het vestigen van een medische kliniek 
in het kantoorgebouw aan de Leeghwa-
terweg 1B. Hiertegen bestaan geen be-
zwaren. 

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

  Uit het college

Op 8 maart vond het jaarlijkse Sportgala 
Velsen plaats in het Thalia Theater. Tijdens 
het Sportgala zijn de sportprijzen 2018 uit-
gereikt. De winnaars waren Matthijs Büch-
li, Lars Bottelier, Tessa Dijksman, Scott van 
Polen, Judith Porsch, VZV en Jason Lijn-
zaat. De presentatie van de avond was we-
derom in handen van Frank Snoeks.

Baanwielrenner Matthijs Büchli mag zich 
Sporticoon van het jaar 2018 noemen. Deze 
prijs wordt uitgereikt aan een sporter of ploeg 
die driemaal de titel in een bepaalde categorie 
heeft gewonnen. Matthijs is daarmee de eer-
ste Sporticoon van de gemeente Velsen. Op 
het onderdeel Keirin behoort deze geboren en 
getogen Santpoorter tot de absolute wereld-
top. Eind februari won hij nog WK-goud op de 
onderdelen teamsprint en Keirin. Dit leverde 
hem een persoonlijke felicitatie op van minis-
ter-president Rutte.

Openwaterzwemmer Lars Bottelier kende in 
2018 misschien wel het beste jaar uit zijn car-
rière. Hij werd op het NK in augustus eerste 
op de 5 en 10 kilometer. Naast zijn pittige trai-
ningsschema zoekt hij zelf sponsors voor zijn 
buitenlandse wedstrijden, verzorgt hij zijn ei-
gen marketing en zet hij zich in om zijn sport 
te promoten. Het meest opvallend zijn de drie 
nationale titels op het Open Nederlands Kam-
pioenschap openwaterzwemmen.

Bij de vrouwen is de eer naar baanwielrenner 
Tessa Dijksman gegaan. In november deed ze 
‘gewoon’ mee aan het Nederlands kampioen-
schap ploegenachtervolging, waar ze samen 
met haar teamgenoten een bronzen medail-
le won. De echte bekroning voor al die uren 
trainen volgde in december. Toen werd onze 
Sportvrouw van het Jaar Nederlands Kampi-
oen op het onderdeel Derny.

Gehandicapte sporter van het jaar 2018 is 
Scott van Polen. Scott werd in 2018 opgeno-
men in de selectie van het Nederlands rug-
byteam. Zijn rol binnen het team is stopper, 
Scott is een soort sneeuwschuiver die ruimte 
maakt voor de aanvallers. En dat gaat er vaak 
fanatiek aan toe. Hij traint tussen de 12 en 14 
uur per week en het doel is plaatsing voor de 
Paralympische Spelen in Tokyo.

Judith Porsch won in de categorie Masters 
op het WK Handboogschieten. Na meerdere 
gouden medailles op het NK en EK deed deze 
sportvrouw in 2017 en 2018 mee aan de We-
reldkampioenschappen in Zuid-Afrika en ver-
beterde daar haar eigen wereldpuntenrecord. 
Ze deed dat in een wedstrijd die maar liefst vijf 
dagen duurde. Haar categorie is de historische 
boog en dat maakt haar dus de vrouwelijke Ro-
bin Hood van Velsen!

De openwaterzwemmers van VZV zijn uit-
geroepen tot Sportploeg van het jaar 2018 
Dit team, bestaande uit Lars Bottelier, Erno 
Vriens, Iwan Vos en Tenzin Tieman, werd vo-
rig jaar Nederlands Kampioen op de 4 x 500 
meter. Een prachtige prestatie waar we als 
echte ‘watergemeente’ heel trots op zijn!

Skateboarder Jason Lijnzaat is uitgeroepen 
tot Sporttalent van het jaar 2018. Hij won de 
zilveren medaille tijdens de Asian Games, 
waar alle Aziatische landen vertegenwoor-
digd waren. Vanwege zijn dubbele paspoort 
is het mogelijk om zowel voor Indonesië als 
voor Nederland naar de Olympische Spelen 
te gaan. Die keuze heeft hij nog niet gemaakt, 
maar de kans dat hij daadwerkelijk zijn kun-
sten mag vertonen in Tokyo is heel groot!
Foto Reinder Weidijk 

uitgereikt tijdens Sportgala Velsen
Sportprijzen 2018 

Meld hem of haar aan vóór 1 april!
Kent u een jongere
die een lintje verdient?
Het jeugdlintje is een speciale onderschei-
ding voor jongeren uit Velsen. Het is een 
blijk van waardering voor jongeren tot 18 
jaar die een voorbeeld zijn voor anderen. 
Kent u iemand die een lintje verdient? De 
gemeente Velsen hoort het graag van u.

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor 
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt. Op die dag gaat 
het om volwassenen die zich op een bijzon-
dere manier hebben ingezet voor de samenle-
ving. Maar er zijn ook veel jongeren die zich op 
een bijzondere manier inzetten voor anderen 
en hiervoor een onderscheiding verdienen. 
Daarom reikt het gemeentebestuur van Vel-
sen elk jaar de Velsense jeugdlintjes uit.

Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder 
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Vel-
sense gemeenschap? Dan kunt u deze jongere 
voordragen voor een jeugdlintje.

Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Dat kun-
nen jongeren zijn die:
• zich inzetten voor de Velsense samenle-

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

• al langere tijd vrijwilligerswerk doen 
zonder dat zij daar iets voor terug krijgen.

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

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

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op htt-
ps://www.velsen.nl/producten/jeugdlintje 
De aanmeldingen worden beoordeeld door 
een vakkundige jury.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Kabinetszaken 0255-567200 of mai-
len naar kabinetszaken@velsen.nl.
Het jeugdlintje zal worden uitgereikt op 26 
april 2019 tijdens de lintjesregen. De burge-
meester reikt op die dag ook de Koninklijke 
onderscheidingen uit.

We hebben enkele problemen gehad met 
het verzenden van het aanmeldformu-
lier. Daarom vragen we aan iedereen die 
een jongere heeft voorgedragen voor een 
jeugdlintje dit nogmaals te doen. Vul het 
aanmeldformulier in en stuur dit vóór 1 
april 2019 digitaal terug door op te knop 
verzenden te klikken of via kabinetsza-
ken@velsen.nl. 

Op donderdagavond 21 maart is het gemeen-
tehuis gesloten. In plaats daarvan is het ge-
meentehuis open op woensdag 20 maart, de 
avond van de verkiezingen van de leden van 
de Provinciale Staten en Waterschappen. U 
kunt tussen 18.00 en 20.00 uur terecht op af-
spraak bij Burgerzaken. Het stembureau – in 
de hal van het gemeentehuis – is ook open. 
Velsenaren in het bezit van een stempas en 
een geldig legitimatiebewijs kunnen dan tot 
21.00 uur hun stem uitbrengen.

De inwoners van Velsen-Noord kunnen voor 
de waterschapsverkiezing alleen in Velsen-
Noord hun stem uitbrengen. Zij vallen name-
lijk onder het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. De andere woonkernen 
in Velsen vallen onder het Hoogheemraad-
schap van Rijnland en kunnen voor de water-
schapsverkiezing niet hun stem uitbrengen 
in Velsen-Noord.
De locaties van alle stembureaus staan op 
www.velsen.nl en op de achterzijde van de 
kandidatenlijst.

In plaats van donderdag 21 maart
Gemeentehuis woensdag 20 
maart ’s avonds open
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Vrijdag 15 maart staken de leraren van het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
De kinderen kunnen hierdoor een vrije 
dag hebben. 

De buurtsportcoaches van SportSupport no-
digen alle kinderen van de basisscholen die 

dicht zijn in Velsen uit om te komen sporten 
in  Sporthal Zeewijk of bij tennispark LTC 
Hofgeest in Velserbroek.  Zie voor meer infor-
matie: www.sportpasvelsen.nl 

Verenigingen komen clinics geven. Neem je 
sportkleding en -schoenen mee!

Vrijdag 15 maart vrij? 
Kom sporten!

Begin april 2019 start aannemer A-hak 
met het verwijderen van een ondergrond-
se hoogspanningskabel in Velsen-Noord 
en Velsen-Zuid. De kabel moet worden 
verwijderd om eventuele olielekkage (uit 
de kabel) in de toekomst te voorkomen. 
Op de informatieavonden bent u welkom 
om uw vragen te stellen. 

Informatieavonden
TenneT organiseert op 18 en 26 maart in-
loopavonden over dit onderwerp. U kunt tus-
sen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen op de 
volgende locaties: 
18 maart Velsen-Noord: Centrum Wakan, 
Grote Hout- of Koningsweg 39.
26 maart Velsen-Zuid: Engelmunduskerk, 
Kerkplein 1.

Verwijderen bomen en struiken
Voor het verwijderen van de ondergrond-
se kabel in Velsen moet ruimte worden ge-
maakt. De eerste activiteiten bestaan uit het 
kappen en snoeien van bomen en struiken in 
het gebied waar de oude kabelverbinding ligt. 
Deze bomen en struiken zijn de afgelopen 
jaren op en rondom de verbinding gegroeid. 
Deze moeten worden weggehaald om de ka-
bel op een veilige manier uit de grond te kun-
nen halen. Afgelopen maand zijn de te rooien 
bomen langs het tracé gemarkeerd. 

Vanaf 11 maart worden de bomen gerooid op 
basis van de kapmelding die bij de gemeente 
Velsen is ingediend. TenneT heeft hierover 
met de gemeente Velsen afspraken gemaakt. 

Nieuwe beplanting
Nadat de kabel is verwijderd, gaat gemeente 

Velsen in samenspraak met bewoners kij-
ken hoe deze gebieden opnieuw kunnen wor-
den ingericht. Door de oude, rommelige be-
planting te vervangen door nieuw groen, zal 
de kwaliteit van dit gebied verbeteren. Be-
woners ontvangen later een uitnodiging om 
hierover mee te praten. U kunt uw vragen 
hierover uiteraard stellen op de inloopavond.  

Werkzaamheden 
TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 
kV-hoogspanningsverbinding tussen Bever-
wijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van 
de bestaande 150 kV-verbindingen in het ge-
bied. Deze nieuwe stroomsnelweg is belang-
rijk voor de leveringszekerheid van elektrici-
teit in de Randstad – en dus ook van Velsen. 

Onderdeel van dit project is het verwijderen 
van de ondergrondse 150kV-hoogspannings-
kabel tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. 
Dit wordt gedaan om toekomstige olielekka-
ge uit de kabel te voorkomen. Er is daarnaast 
een afspraak met de gemeente Velsen om ka-
bels die niet langer gebruikt worden uit de 
grond te halen om te voorkomen dat er op een 
bepaald moment geen ruimte meer is voor 
nieuwe kabels en leidingen. 

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
TenneT via telefoonnummer: 0800 836 6388 
of per email (info@randstad380kv.nl). Meer 
informatie over het project is ook te vinden 
op www.randstad380kv.nl, of op facebook.
com/RandstadNoordring. Op het kaartje 
staan de ondergrondse kabels van de 150 kV-
verbinding Velsen-Vij� uizen (kaartje: Ten-
neT).

Verwijderen ondergrondse 150 kV-kabel 
Velsen-Noord en -Zuid
Uitnodiging inloopavonden

Begin maart kwamen ruim 50 ondernemers 
en vertegenwoordigers van organisaties 
bij elkaar uit de toeristische sector. ‘Back 
to nature’ was het thema, de locatie was In-
formatieboerderij Zorgvrij.

Wethouder Jeroen Verwoort gaf de aftrap voor 
een geslaagde dag met workshops over circu-

lair ondernemen, zeewier als grondstof, tips 
en trucs voor Instagram en informatie over 
natuurwandelingen. Op de informatiemarkt 
gaven verschillende ondernemers in recrea-
tiegebied Spaarnwoude een presentatie. Er 
was tijd om elkaar te leren kennen en een wan-
deling te maken met boswachter Theo. Som-
migen waagden zich aan een ritje op de quad.

Bijeenkomst toerisme

Naar de dierentuin, een theater, de bio-
scoop … Als je een laag inkomen hebt, dan 
lukt dat niet of moeilijk. De gemeente Vel-
sen wil graag dat ook mensen met een 
laag inkomen er op uit kunnen gaan. Daar-
om is er geld beschikbaar.

Inwoners met een inkomen tot 110% van het 
minimum, kunnen dit geld aanvragen. Wie in 
aanmerking komt, krijgt € 75,-. Dit kan wor-
den uitgeven aan de bioscoop, het theater, de 
dierentuin of een ander leuk uitje. De rege-
ling is bedoeld voor ‘sociaal-culturele activi-
teiten’.

Wie een bijstandsuitkering heeft, ontvangt 
het aanvraagformulier in maart. Als u geen 
brief heeft ontvangen, maar wel een laag in-
komen heeft, kunt u het aanvraagformulier 

vanaf deze week downloaden op www.velsen.
nl of ophalen bij de balie van het gemeente-
huis.

Bijdrage voor mensen met een laag inkomen
Er op uit!

Z o’n 70 bijzondere inwoners van Velsen wa-
ren door andere inwoners voorgedragen voor 
een bijzonder diner in het Thalia theater. Ge-
woon, omdat ze iets extra’s doen voor anderen 
en hen zo bij de samenleving betrekken. Sa-
men met raadsleden en het college van B&W 

hadden ze  maandag 4 maart een geweldige 
avond met goed eten, veel humor en mooie ge-
sprekken. Een klein bedankje voor de grote in-
zet van al deze mensen die Velsen een sociaal 
gezicht geven.
Foto Reinder Weidijk

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

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

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

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10, gebruik evenementen-
terrein De Ven voor 7 evenementen juni 2019 
(06/03/2019) 9614-2019

Velsen-Noord
Wenckebachstraat 1, aanleggen leidingtracé 
t.b.v. Windpark Ferrum (05/03/2019) 9522-
2019
Melklaan 35a, wijzigen reeds verleende ver-
gunning voor het verbouwen bedrijfspand tot 
woning (07/03/2019) 
9792-2019

Santpoort-Noord
Rijksweg 434, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(03/05/2019) 9137-2019
Corantijnstraat 34 , plaatsen groendrager 
(04/03/2019) 9348-2019
Johan Maurits van Nassaulaan 18, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (08/03/2019) 10028-
2019

Driehuis
Schaepmanlaan 7, kappen boom 
(04/03/2019) 9342-2019

Velserbroek
Rijksweg 323, realiseren dak-
terras (04/03/2019) 9341-2019
Westlaan 41a, afwijking bestemmingsplan 
(1 evenement op 30 mei en 2 juni 2019 van 
14:00 tot 23:00 uur en 31 mei en 1 juni 2019 
van 14:00 tot 00:00 uur, buiten aangewezen 
evenementenzone) (06/03/2019) 9676-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
Frans Naereboutstraat 11, splitsen van wo-
ning naar 3 appartementen (06/03/2019) 
596-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., plaatsen vrij-
staand transformatorstation (05/03/2019) 
1391-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 1, plaatsen zeecontainer 
(07/03/2019) 16538-2018

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4
Driehuis
nabij en op station spoorwerkzaamheden, 
vernieuwen van bovenleiding balken/armen, 
vrijdag 12 april 2019 23:00 uur tot maandag 
15 april 2019 05:15 uur (aaneengesloten peri-
ode 52 uur) 08/03/2019 10072-2019      

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15
IJmuiden 
Verkoop kleding, 16, 23 en 30 maart 2019, lo-
catie: Lange Nieuwstraat 501a (05/03/2019) 
9415-2019      

Velsen-Noord
Standplaats dinsdag t/m vrijdag, locatie: Car-
gadoorstraat (04/03/2019) 9425-2019      

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 

van 2 maart tot en met 8 maart 2019 de 
volgende aanvragen voor een evene-
mentenvergunning heeft ontvangen op 
grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening artikel 2:10. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Bunkerdag 2019, op 25 mei 2019 van 
10:00 tot 17:00 uur, locatie: Wester-
duinweg 1, Kromhoutstraat 32 en
Badweg 38 (04/03/2019) 9178-2019

Vissenloop, op 19 mei 2019 van 07:00 
tot 18:00 uur, locatie: Omg. Haring-
kade 2 (04/03/2019) 9424-2019

Velserbroek
Muziekvereniging Soli presenteert: Night of 
Music, op 25 mei 2019 van 20:00 tot 00:30 
uur,      
locatie: Tenniscentrum Velserbroek, Hof-
geester Eijnde 22 (04/03/2019) 9189-2019

Villa’s Culinair Wijntheater, op 30 mei en 2 
juni 2019 van 14:00 tot 23:00 uur en 31 mei 
en 1 juni 2019 van 14:00 tot 00:00 uur, lo-
catie: Strand Villa Westend, Westlaan 41a 
(07/03/2019) 9817-2019 

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

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Kanaalstraat /Helmstraat /Koningsplein 
(Nieuwe Vroeger), oprichten 21 woningen 
(06/03/2019) 22503-2018
Burgemeester Rambonnetlaan 35, plaatsen 
dakkapel (voor- en achterzijde) (07/03/2019) 
4309-2019 

Velsen-Noord
Eendrachtsstraat bij 195 en 199, bouw kantoor 
tegen bestaande bedrijfshal (04/03/2019) 
21937-2018  

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 25, uitbreiden kelder en aan-
passen fundering (06/03/2019) 3275-2019
Papenburghlaan 12, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (06/03/2019) 2197-2019   

Velserbroek
Zon Bastion 21, plaatsen dakopbouw 
(06/03/2019) 23185-2018
Kerkenmaaijerskamp 68, plaatsen dakkapel 

(voor- en achterzijde) (07/03/2019) 5259-
2019

Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft onthe�  ng verleend 
voor: 

IJmuiden
Reaumurstraat 3, vlinderen van de vloeren na 
storten beton op 13 maart 2019 (06/03/2019) 
8650-2019

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluit genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit 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 al-
leen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden 
Nationaal circus Barani van 29 mei t/m 2 juni 
2019, locatie: Heerenduinweg ter hoogte van 
nr. 6 (08/03/2019) 
15147-2018 
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Ontwerpbestemmingsplan Biezenweg
Aankondiging 
Burgemeester en wethouders zijn van plan de 
gemeenteraad voor te stellen een nieuw be-
stemmingsplan vast te stellen voor de locatie 
Biezenweg 70. 

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Biezenweg 
maakt op het perceel Biezenweg 70 de bouw 
van twee woningen en het vervangen van de 
voormalige bedrijfswoning tot woning moge-
lijk. Hier was eerder een tuincentrum geves-
tigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk 
ingericht. 

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in het gebied ‘De Biezen’, 
gelegen tussen Santpoort-Noord en Driehuis. 
Het plangebied wordt ten zuiden begrensd 
door de Biezenweg en ten noorden door de 
spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten westen 
ligt het plan op ongeveer 175 meter van de Ha-
gelingerweg en ten oosten op een afstand van 
ongeveer 280 meter van het Spekkenwegje.

 Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan  (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-
O001) ligt met ingang van 15 maart 2019 tot 

en met 25 april 2019 voor een ieder ter inzage. 
Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen 
tevens de daarop betrekking hebbende onder-
zoeken en rapportages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ont-
werpbestemmingsplan. Dit doet u door een 
brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan Biezenweg”, of 
per e-mail via ro@velsen.nl. Onder vermel-
ding van “zienswijze ontwerpbestemmings-
plan Biezenweg, zaaknummer 9157-2019”. 
Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke post-
adres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met de behande-
lend ambtenaar, de heer D. Bethlehem, via te-
lefoonnummer 0255-567200.

Ontwerpwijzigingsplan Dokweg
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens een wijzigingsplan vast te stellen voor 
de locatie Dokweg 4 te IJmuiden.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt het oprichten 
van een short stay hotel mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden is een wijzigingsmogelijkheid op-
genomen. Met dit wijzigingsplan wijzigt het 
college het bestemmingsplan van Gemengd 
in Horeca.
Het short stay hotel krijgt 40 kamers. Rond-
om het short stay hotel worden 42 parkeer-
plaatsen aangelegd. 

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het 
perceel Dokweg 4 te IJmuiden. 

Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan Dokweg  (idn: 
NL.IMRO.0543.WP0502Dokweg1-O001) 
ligt met ingang van       15 maart 2019 tot en 
met 25 april 2019 voor een ieder ter inzage. 
Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen te-
vens de daarop betrekking hebbende onder-
zoeken en rapportages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-

plannen.nl. 

Inloopbijeenkomst
Op maandag 18 maart 2019 houden de ini-
tiatiefnemer en de gemeente Velsen een in-
loopbijeenkomst over dit wijzigingsplan. Be-
langstellenden zijn tijdens de inloopavond 
welkom tussen 17.00 en 19.00 uur in het kan-
toor op het perceel Dokweg 4. Tijdens de in-
loop is er gelegenheid tot het inzien van het 
ontwerpwijzigingsplan en tot het stellen van 
vragen. Tijdens de inloop kunnen geen ziens-
wijzen worden ingediend, dit kan schriftelijk 
gedurende de termijn van terinzageligging.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-

ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpwijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“zienswijze wijzigingsplan Dokweg. Vergeet 
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.

Voor het indienen van  een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, 
telefoonnummer 0255-567200. 

IJmondcommissie 19 maart 2019
Locatie IJmondcommissie: gemeente-
huis Velsen, Plein 1945, 1971 GC Velsen
Aanvang 19.50 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen krijgen informatie en 
bespreken regionale onderwerpen met de 
daarbij behorende raadsvoorstellen in de 
IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsle-
den over de raadsvoorstellen in de drie afzon-
derlijke raadsvergaderingen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van 
de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune 

van de raadzaal. Voor meer informatie zie:

Agenda IJmondcommissie
 Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergade-
ring tot 12.00 uur bij de gri¢  e: 0255 567502 of 
via de mail: gri¢  e@regioijmond.nl met ver-
melding van onderwerp, naam, e-mailadres 
en telefoonnummer. De gri¢  e neemt dan nog 
contact met u op. 

Agenda IJmondcommissie 
MRA agenda IJmond
Op een interactieve manier wordt het concept 
van de “MRA-agenda van de IJmond”  gepre-

senteerd. Vervolgens kunnen de raadsleden 
hierop reageren en vragen stellen. Het doel is 
om als IJmond onze belangrijkste punten in 
beeld te hebben die we willen inbrengen voor 
de MRA-agenda 2.0. In een volgende IJmond-
commissie wordt de MRA-agenda en de in-
breng van de IJmond opnieuw geagendeerd.

Verordening Leerlingenvervoer IJmond-
gemeenten 2019
Als gevolg van ontwikkelingen in wet- 
en regelgeving en een andere kijk op be-
leid wordt voorgesteld de verordening 
Leerlingenvervoer IJmondgemeenten 
2014 te wijzigen. Deze bespreking in de 

IJmondcommissie is ter voorbereiding 
op de besluitvorming in de gemeenteraad.

Heroriëntatie uitvoering Wsw en inrich-
ting Nieuw Beschut werk
Door verwachte tekorten bij IJmond Werkt! 
als gevolg van onvoldoende dekking van Rijks-
middelen voor de uitvoering van de sociale 
werkvoorziening en Nieuw Beschut werk is 
in opdracht van de deelnemende gemeenten 
van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond 
Werkt! een onderzoek verricht naar de scena-
rio’s voor de fi nanciële houdbaarheid van deze 
taken. De resultaten van dit onderzoek en de 
vervolgstappen worden gepresenteerd.

Melden kappen diverse locaties Velserbroek
Op de Roosensteinweg, Koeriersterspad, 
Weidepad en Hugaardskamp in Velserbroek 
worden bomen gekapt. Het gaat om 1 Wilg op 

de Roosensteinweg, 1 Wilg op de Koerierster-
spad, 3 Wilgen op het Weidepad en 1 Wilg op 
de Hugaardskamp. De bomen worden gekapt 

vanwege de slechte kwaliteit en vitaliteit. Dit 
plantseizoen nog worden de bomen vervan-
gen voor nieuwe bomen. 
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 Vastgesteld wijzigingsplan Trawlerkade 16
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij op 5 maart 2019 het wijzigings-
plan Trawlerkade 16” (idn: NL.IMRO.0453.
WP0503TRAWLERKAD16-R001) hebben
vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan 
Trawlerkade 16 heeft hieraan vooraf-
gaand vanaf vrijdag vanaf 30 november 
2018 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn 
zijn 3 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het wijzigingsplan Trawlerkade 16 is uitge-
voerd conform eerdere besluitvorming van het 
college en gemeenteraad. Met het plan wordt 
de vestiging van een seksinrichting op het per-
ceel Trawlerkade 16 mogelijk gemaakt. Voor-

dat de seksinrichting kan worden gevestigd, 
moet het bestaande bestemmingsplan worden 
gewijzigd. Dit is gebeurd met het vaststellen 
van het  wijzigingsplan. De gemeenteraad had 
hiervoor in het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden een wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men. 

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het per-
ceel Trawlerkade 16. 

Plan inzien
Het vastgestelde wijzigingsplan Trawlerkade 
16 ligt voor een ieder met ingang van vrijdag 15 
maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. 
 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelij-
keplannen.nl. 

Beroep
Degene die tijdig zijn of haar zienswijze over 
het ontwerpwijzigingsplan bij het college van 
burgemeester en wethouders kenbaar heeft 
gemaakt, en een belanghebbende die aantoont 
dat hij of zij daartoe redelijkerwijs niet in staat 
is geweest, kan gedurende de terinzage termijn 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. 

Als een beroepschrift is ingediend bestaat te-

vens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State een verzoek om voorlopige voorzie-
ning in te dienen. Een verzoek om voorlopige 
voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij 
een spoedeisend belang kan worden aange-
toond.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking na afl oop van de be-
roepstermijn. Indien binnen de beroepster-
mijn naast een eventueel beroepschrift tevens 
een verzoek is ingediend om voorlopige voor-
ziening bij de Voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
treedt het besluit niet eerder in werking dan dat 
op een dergelijk verzoek is beslist.

Geels Meubelen maakt luxueus 
wonen betaalbaar
IJmuiden - De nieuwe collec-
tie meubelen van het topmerk 
Richmond Interiors kenmerkt 
zich door accenten in goud en 
zilver. ,,Luxury living’’, aldus 
Paul en Soraya Geels van Geels 
Meubelen. De showroom van 
de meubelwinkel aan de Lange 
Nieuwstraat 188 is geheel aan-
gepast aan deze schitterende 
collectie, waarmee luxueus wo-
nen betaalbaar wordt gemaakt.

Er valt heel wat te zien in de ver-
nieuwde showroom, zoals gestof-
feerde meubelen met veel glans 
en gedurfde kleurtjes, maar ook 
de landelijke uitstraling door tra-

ditioneel witte meubels met hout-
accenten ontbreekt niet. Natuurlijk 
zijn ook allerlei bijpassende acces-
soires verkrijgbaar, tot aan staande 
lampen en vloerlampen in hetzelf-
de ontwerp. Wie bij Geels Meube-
len nog niet voldoende inspiratie 
op doet, kan desgewenst een be-
zoek brengen aan de tweeduizend 
vierkante meter grote showroom 
van Richmond zelf. De bestel-
ling kan vervolgens eenvoudig bij 
Geels Meubelen worden geplaatst.
Geels Meubelen is ook premium 
dealer van het merk Urban Sofa, 
een duurzaam in Europa geprodu-
ceerd topproduct met banken in 
vele stijlen. Een andere sterke troef 

in de collectie is de reeks meubels 
van Lamulux, een product dat is 
gebaseerd op de synthetische stof 
melamine. 
Deze meubels zijn krasvast, een-
voudig af te nemen, zeer betaal-
baar en daardoor sterk in opmars. 
Bij Geels Meubelen staan maar 
liefst zeven complete series van 
deze meubelen. Aan de overzijde 
van de straat wordt in Store 24 een 
mooie collectie getoond voor de 
liefhebbers van de industriële look. 
Kortom, is het na vele jaren tijd om 
het interieur compleet te veran-
deren? Loop dan eens binnen bij 
Geels Meubelen voor deskundig 
advies! (foto: aangeleverd)

Opgave onveranderd groot, sociaal en lokaal betrokken
Woningbedrijf Velsen publiceert 
visitatierapport 2018

Balkons zijn niet sterk genoeg
100 balkons aan de Maasstraat en 
Van Ostadestraat gestempeld
IJmuiden - Woningbedrijf Velsen 
start maandag 18 maart met het 
plaatsen van stempels onder bal-
kons aan de achterzijde van 100 
woningen aan de Maasstraat en 
Van Ostadestraat in IJmuiden. Het 
draagvermogen van de balkons is 
niet sterk genoeg om ze te kun-
nen blijven gebruiken. Om te zor-
gen dat de bewoners hun balkon 
veilig kunnen blijven gebruiken 

worden ze versterkt.
Begin januari heeft onderzoek 
plaatsgevonden naar de kwa-
liteit van het beton van de bal-
kons. Hieruit bleek dat niet gega-
randeerd kan worden dat de kwa-
liteit voldoet aan de eisen die te-
genwoordig gesteld worden. 
Door verloop van tijd is het draag-
vermogen afgenomen waardoor 
zware belasting in de toekomst 

zonder versterking niet meer mo-
gelijk is. Hoewel de balkonhekken 
verankerd zitten in de gevel en zo 
zorgen voor opwaartse onder-
steuning, wil Woningbedrijf Vel-
sen geen enkel risico nemen en 
wordt deze versterking nu aan-
gebracht.
Op maandag 18 maart start Wo-
ningbedrijf Velsen met het plaat-
sen van stempels onder het bal-
kon. De stempels ondersteunen 
de balkons waardoor het bal-
kon veilig kan worden gebruikt. 
De werkzaamheden duren onge-
veer twee weken maar zijn weers-
afhankelijk. De stempels blijven 
staan tot het groot onderhoud is 
uitgevoerd en de balkons structu-
reel versterkt zijn.
Vorige week zijn alle bewoners 
geïnformeerd over de werkzaam-
heden. Medewerkers van Wo-
ningbedrijf Velsen zijn langs de 
deuren gegaan en hebben huur-
ders persoonlijk uitgelegd wat er 
aan de hand is. Tot de woningen 
gestempeld zijn worden, uit voor-
zorg, deze week de balkondeuren 
afgesloten. De persoonlijke bena-
dering werd zeer gewaardeerd. 
(foto: aangeleverd)

Velsen- Het visitatierapport van Wo-
ningbedrijf Velsen over de periode 
2014-2017 blikt terug op vier turbu-
lente jaren bij Woningbedrijf Velsen. 
Het rapport maakt duidelijk dat sta-
keholders en Woningbedrijf Velsen 
hetzelfde beeld hebben van de gro-
te opgave van Woningbedrijf Velsen. 
De corporatie is sterk sociaal en lo-
kaal betrokken en kiest expliciet voor 
de uitvoering van haar kerntaak: het 
beschikbaar stellen van betaalbare 
woningen voor de primaire en bij-
zondere doelgroepen. Het rapport 
doet recht aan de goede dingen die 
bereikt zijn, maar legt ook de vinger 
op een aantal zere plekken die ver-
betering behoeven. Het is volgens 
het visitatierapport zichtbaar dat 
hieraan gewerkt wordt.
De opgave voor Woningbedrijf Vel-
sen is, mede door de grote hoeveel-
heid naoorlogse portiekwoningen, 

onveranderd groot. Met de gemeen-
te Velsen zijn wij in gesprek over een 
gezamenlijke aanpak voor het her-
structureren van de stad. De plannen 
van Woningbedrijf Velsen bieden de 
unieke kans om de stad duurzamer, 
mooier en gevarieerder te maken en 
tegelijkertijd betaalbare woningen 
voor de doelgroep te behouden. Dat 
vraagt om een gezamenlijke meer-
jarige aanpak waarbij alle betrokke-
nen afzonderlijk maar ook gezamen-
lijk verantwoordelijkheid nemen.
Het motto van Woningbedrijf Vel-
sen bij de uitrol van haar plannen is 
‘minder beloven, meer waarmaken’. 
De opgave vraagt om focus, en fo-
cus betekent keuzes maken en ook 
‘nee’ durven zeggen. Het is belang-
rijk om over onze keuzes in gesprek 
te blijven met onze stakeholders 
en bewoners, de keuzes uit te leg-
gen en ze oprecht te betrekken. Be-

woners informeren wij over projec-
ten als de interne voorbereiding en 
afstemming met de gemeente vol-
doende zeker zijn. Hierdoor zitten zij 
niet (meer) jarenlang in onzekerheid 
en hebben niet te maken met uitstel 
van plannen.
Woningbedrijf Velsen heeft de am-
bitie om een degelijke corporatie te 
zijn die continuïteit, betrouwbaar-
heid en kwaliteit bied aan haar huur-
ders en stakeholders. Aan deze am-
bitie wordt op tal van fronten hard 
gewerkt. Daar investeert de corpo-
ratie in en daarmee brengt zij de or-
ganisatie op het niveau dat past bij 
de ambitie en de opgave. Tegelijk 
moeten de bedrijfslasten en onder-
houdslasten omlaag om de grote 
opgave te kunnen �nancieren. Ook 
dat vraagt scherpe keuzen. Het be-
lang van de huurder staat daarbij 
voorop.

DCIJ-nieuws
Gehavend jeugdteam 
onderuit op kunstgras

Velsen - Nu het zowel goed gaat 
met de jeugd van Damclub IJmui-
den (DCIJ) als die van de Haar-
lemse Damclub (HDC), worden 
de banden tussen de jeugdteams 
weer aangehaald. Een maand na 
een eclatante thuiszege in Drie-
huis trof het jeugdteam van DCIJ  
bij de return in Haarlem een tot 
op het bot gemotiveerd HDC. He-
laas moesten er op het laatste 
moment nog drie teamleden af-
haken wegens ziekte en andere 
verplichtingen, waardoor er ex-

tra druk op de rest van het team 
kwam te staan. 
Daarnaast moesten de IJmuide-
naren wennen aan het materi-
aal, de zogenaamde DamZ!-Dam-
set. Met dit spelmateriaal wordt 
er bij de jeugd op borden met 
kleinere afmetingen en �uores-
cerende schijven gespeeld. De-
ze sets worden op basisscholen 
en (school)damtoernooien over 
het hele land verspreid, waarmee 
er getracht wordt om het dam-
bord met een herkenbare formu-

le weer in de Nederlandse huiska-
mers te krijgen. Voor de IJmuide-
naren voelde het die avond ech-
ter als een wedstrijd op kunst-
gras, terwijl de jeugd van HDC 
aan deze ’ondergrond’ gewend 
was. 
Kopman Jens Mischke weerde 
zich kranig en werd topscorer 
met twee overwinningen en een 
remise. Bij de nieuwe leden lever-
de Joy van IJzendoorn de beste 
prestatie door een overwinning 
en remise te boeken. De rest van 
het team had het echter een stuk 
zwaarder. Als team ging DCIJ na-
melijk met 9-3, 8-4 en 9-3 onder-
uit. 
Op de vrijdagavond daarvoor 
werd er nog hevig strijd geleverd 
bij de voorjaarscompetitie. Jens 
Mischke gaat nog steeds aan kop, 
maar moest wel een nederlaag 
slikken tegen Lars van Eeken, die 
naar de tweede plaats klom. 
Nummer twee Tamar Out ging 
twee keer onderuit en zakte 
daardoor naar de gedeeld vijfde 
plaats. Martijn Schoenmaker, die 
net als Zion Nibte twee keer won, 
en Storm van den Berg schoven 
op naar de derde plaats. (foto: 
aangeleverd)
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Na de opening van het Noordzee-
kanaal vestigen steeds meer vissers 
zich in IJmuiden en nemen hun ge-
loof mee. Vissers uit Den Helder en 
Egmond nemen vooral het Oud-Ka-
tholieke geloof mee. Aanvankelijk 
verlenen pastoors uit Amsterdam 
en Krommenie zielzorg aan de Oud-
Katholieken in IJmuiden. In 1888 
sticht de bisschop van Haarlem een 
parochie in IJmuiden: de Engelmun-
dus-parochie, genoemd naar een 
van de eerste evangeliepredikers in 
onze streken. De eerste jaren komen 
de parochianen bij elkaar in gehuur-
de ruimten. In 1890 nemen zij de 
eerste eigen kerk aan de Breesaap-
straat in IJmuiden in gebruik. Deze 
kerk wordt al snel te klein en de pa-
rochie laat aan de Koningin Wilhel-
minakade een nieuwe en veel gro-
tere Engelmunduskerk bouwen. De-
ze wordt in 1907 in gebruik geno-
men. De eerste kerk aan de Brees-
aapstraat wordt verkocht; in dit ge-
bouw zit nu het Thalia Theater. De 
kerk aan de Wilhelminakade is van-
daag de dag nog steeds in gebruik 

als Oud-Katholieke kerk. Begin ja-
ren zestig van de vorige eeuw wo-
nen steeds meer leden van de En-
gelmundus-parochie buiten IJmui-
den, onder meer in de andere Vel-
sense gemeentedelen en in Heems-
kerk en Beverwijk. In 1964, als de pa-
rochie ongeveer elfhonderd gelovi-
gen telt, verleent de bisschop van 
Haarlem toestemming tot splitsing 
van de parochie en oprichting van 
een nieuwe parochie: de Adelber-
tusparochie. Aanvankelijk kerkt de 
parochie op verschillende locaties in 
en rond IJmuiden. Het bestuur van 
de nieuwe pastorie koopt een per-
ceel bouwgrond in IJmuiden-Oost, 
op de hoek van de Abelenstraat en 
de Sparrenstraat.
In april 1967 slaat pastoor Keman 
de eerste van de achtenvijftig palen 
voor het nieuwe kerkgebouw naar 
ontwerp van J. Kruger. In september 
dat jaar legt de bisschop van Haar-
lem de eerste steen. De steen be-
vindt zich rechts van de ingang en 
bevat de tekst: ‘Deze steen is gelegd 
door Mgr Jacobus van der Oord rus-

tend bisschop van Haarlem 12 sep-
tember 1967. 2 Timotheus 2 vs 19-
ged.’. In maart 1968 wordt het hoog-
ste punt van de toren bereikt en 
drie maanden later wordt de luiklok 
met de naam Adelbert gewijd. In de 
daaropvolgende maanden wordt 
het nieuwe complex steeds verder 
in gebruik genomen. De kerkruimte 
zelf biedt 137 zitplaatsen. De jeugd-
kerk onder de kerkruimte biedt 110 
zitplaatsen. Op 15 oktober 1968 
wijdt de bisschop van Haarlem de 
Adelbertuskerk in, en vier dagen la-
ter wordt de eerste mis opgedragen.
Net als veel bij andere kerkgenoot-
schappen neemt het ledental van 
de Oud-Katholieke parochies van 
IJmuiden vanaf 1970 steeds verder 
af. De Engelmundusparochie en de 
Adelbertusparochie nemen in 2014 
het besluit om weer samen verder te 
gaan. Begin 2015 verenigen zij zich 
tot de ‘parochie HH. Adelbertus en 
Engelmundus’. Op 15 februari 2015 
nemen de parochianen van de Adel-
bertuskerk met een kerkdienst af-
scheid van hun kerk. Vanaf een week 
later komen zij samen als leden van 
de verenigde parochie in de Engel-
munduskerk aan de Koningin Wil-
helminakade. Het kerkgebouw van 
de voormalige Adelbertuskerk blijft 
staan en is inmiddels omgebouwd 
tot woningen.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor de voormalige Adelber-
tuskerk.

In sporthal Zeewijk of bij LTC Hofgeest
Lekker sporten op de 
dag dat leraren staken

Velsen - Vrijdag 15 maart sta-
ken de leraren van het basis- en 
voortgezet onderwijs. De kinde-
ren hebben hierdoor een vrije 

dag. Buurtsportcoaches van 
SportSupport nodigen alle kin-
deren van de bassischolen in Vel-
sen uit om te komen sporten in 
Sporthal Zeewijk (09.30-11.00 
uur, verenigingen komen clinics 
geven) of bij tennispark LTC Hof-
geest in Velserbroek (groep 1 tot 
en met 4 van 10.00 tot 11.00 uur 
en de bovenbouw van 11.00 tot 
12.00 uur). Neem je sportkleding 
en -schoenen mee! Zie voor meer 
informatie: www.sportpasvelsen.
nl. (afbeelding: aangeleverd)

Regio - Eind april start zangdocen-
te Carolien Goeman een workshop 
voor koorzangers, solisten, sprekers 
en verder iedereen die meer over de 
werking van de stem wil weten. De 
stem is geen ingewikkeld instrument 
maar zingen, zodat het vrij voelt en 
klinkt, is best ingewikkeld. Hoe je dat 
kunt bereiken wordt in deze work-
shop van zes lessen door Carolien 
helder uitgelegd. Veel samen zingen 
en meteen horen en voelen dat het 
beter klinkt en gaat, is een belangrijk 
onderdeel van deze workshop. 
“Altijd weer bijzonder en mooi om 
mee te maken dat je in zes weken tijd 
zoveel verschil in de klank hoort”, vol-
gens Carolien. Deze keer met muziek 
van ABBA. De meeste zangers ken-
nen de melodieën en dat maakt dat 
er ruim tijd is om aan klank, techniek 
en meerstemmigheid te werken. 
De workshop wordt op dinsdag-

avond gegeven in Haarlem en op 
donderdagavond op het muziek-
fort in Beverwijk. Van te voren kun 
je de locatie opgeven waar je de les-
sen wilt gaan volgen. Carolien is do-
cente Complete Vocal Technique, 
een zangmethode die inmiddels we-
reldwijd gebruikt wordt in alle zang-
stijlen. Zij studeerde in 2015 af aan 
het Vocal Instituut in Kopenhagen. 
Naast lesgeven op het Muziekfort in 
Beverwijk is zij ook vocal coach van 
zanggroep Mezzo Forte en popkoor 
Zingsation. Daarnaast geeft zij work-
shops op verschillende locaties.
De lessen zijn van 20.00 tot 22.00. De 
start is op 25 en op 30 april. De kos-
ten zijn 175 euro per persoon, inclu-
sief lesmateriaal.
Voor meer info mail dan naar caro-
lien.goeman@planet.nl of kijk op 
www.zangschoolcaroliengoeman.
com

Zing mee met ABBA!

Snel en makkelijk bankzaken regelen 
bij Bruna in Velserbroek
Velserbroek - Bruna Velserbroek 
heeft een groot assortiment tijd-
schriften, tabak, boeken, wens-
kaarten, cartridges en kantoorar-
tikelen. In de winkel bevindt zich 
bovendien een ING-servicepunt 
voor bankzaken. De openingstij-
den zijn gelijk aan die van de win-
kel.
Klanten van ING kunnen snel en 
makkelijk hun dagelijkse bank-
zaken regelen. Familie Meijer: 
,,Wij zijn erg trots op de winkel, 
we kunnen onze klanten nog be-

ter van dienst zijn. Bij ons bin-
nen kunnen ING-klanten veilig 
en comfortabel geld opnemen en 
storten. Met het hele team staan 
we klaar om onze klanten zes da-
gen per week te ontvangen.’’
In het ING-servicepunt kunnen 
klanten veel bankzaken zelf rege-
len. Geld opnemen in verschillen-
de coupures, of opname van gro-
tere bedragen tot 10.000 euro, of 
storten tot 15.000 euro gaat via 
de gecombineerde opname- en 
stortautomaat. Een medewerker 

kan hierbij assisteren. Op sommi-
ge momenten is persoonlijk con-
tact prettig of zelfs noodzakelijk, 
bijvoorbeeld voor het openen 
van een rekening of voor het af-
halen van een wachtwoordbrief. 
Ook dan is er een medewerker 
om te helpen.
De Bruna Velserbroek is geves-
tigd aan Galle Promenade 5 in 
Velserbroek. De openingstijden 
zijn: maandag tot en met vrijdag 
08.30 tot 18.00 uur, zaterdag tot 
17.00 uur.

Watersportvereniging IJmond zoekt 
nieuwe exploitant voor clubgebouw
Spaarnwoude - Watersport Ver-
eniging IJmond heeft haar thuis-
haven in het recreatiegebied 
Spaarnwoude en is gelegen aan 
de staande mastroute die door 
Haarlem gaat. Door de ligging is 
de haven een zeer gunstig ver-
trekpunt voor het verkennen van 
alle windstreken, per boot maar 
ook op de �ets, te voet of op an-
dere manieren.
De WV IJmond telt rond de 350 le-
den en beschikt over 240 ligplaat-

sen voor bootlengtes tot 12 me-
ter. De vereniging beschikt over 
een fraai clubgebouw met uitste-
kend sanitair. Het clubgebouw is 
voorzien van alle gemakken en 
heeft een goed uitgeruste keu-
ken.
Voor de exploitatie en het beheer 
van het clubgebouw wil het be-
stuur van de vereniging graag in 
contact komen met een persoon 
die hier voor eigen risico op een 
enthousiaste en gastvrije manier 

invulling aan wil geven. Gegadig-
den dienen in het bezit te zijn van 
een volledige horeca vergunning, 
commercieel inzicht en een on-
dernemers gerichte instelling. 
Het gebruik van het clubgebouw 
voor andere activiteiten als voor 
de watersportvereniging behoort 
tot de mogelijkheden.  
Belangstellenden kunnen zich 
voor meer informatie wenden tot 
het bestuur via secretariaat@wvij-
mond.nl. (foto: aangeleverd)

Open dag in De Moerberg
IJmuiden - Zorgbalans Woon-
zorgcentrum De Moerberg houdt 
zaterdag 16 maart van 14.00 tot 
16.30 uur open dag. Jong en oud 
is van harte welkom op de Zuider-
kruisstraat 74 in IJmuiden. Tijdens 
de ‘Moerberg expeditie’ verken-
nen belangstellenden de mooiste 
plekken van het huis en laten me-
dewerkers ze zien wat hun werk 
inhoudt. Bewoners nodigen be-
zoekers uit een kijkje te nemen bij 
hen thuis en laten ze ervaren dat 
er in de Moerberg met alle activi-
teiten die er zijn, nauwelijks tijd is 
om achter de geraniums te zitten.
De kookgroep, handwerkclub, de 
revueclub, sport-, en wandelgroep 
en de zanggroep van het huis zijn 
drukbezocht. Bewoners organise-
ren zelf een bingo, drinken ko�e 
of een borrel en genieten van een 
wekelijks optreden. Voor wie dat 
wil is er in de Moerberg genoeg te 
beleven. Een aantal clubs en groe-
pen geeft tijdens de open dag acte 

de présence in het restaurant. 
Veel mensen denken dat werken 
in de zorg (als professional of vrij-
williger) alleen maar “zwaar” is… 
De 88 medewerkers en 74 vrijwil-
ligers van de Moerberg weten wel 
beter. Zij maken 24 uur per dag, 7 
dagen in de week het verschil voor 
de bewoners. 
Zorgbalans is een grote ouderen-
zorgorganisatie en een van de 
grootste werkgevers in de regio 
Kennemerland en Zuid-Holland 
Noord. Met 2700 professionele 
medewerkers en 900 vrijwilligers 
bieden zij tijdelijke en langduri-
ge verzorging, verpleging, huis-
houdelijke ondersteuning, behan-
deling, revalidatie en begeleiding 
bij dementie. Dat doen ze bij men-
sen thuis, in onze ontmoetings- en 
woonzorgcentra. 
De open dag van de Moerberg 
wordt gehouden in het kader van 
de Week van Zorg en Welzijn. (fo-
to: aangeleverd)

Ruud Koks Velserbroek
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Onrust in Het terras
Gebruikers dorpshuis woest, Rijdende Rechter op scherp

Wat is er aan de hand? De di-
verse clubs hebben hun plaats 
in het gebouw gevonden, hoe-
wel er na de opening nogal wat 

gebreken blijken. Er is geen lift, 
de uiteindelijk geplaatste trap-
lift is te traag, de akoestiek heeft 
de EHBO op eigen kosten verbe-

terd, er is boven geen toilet voor 
gehandicapten, de verdieping is 
niet geschikt voor een rolstoel en 
zo zijn er wel meer mankemen-
ten volgens de gebruikers. Dat 
komt ervan, als de bouwer en/of 
architect niet vooraf aan de ge-
bruikers vraagt of er wensen zijn. 
Wat nu de toorn oproept van 
de gebruikers is de ‘inwoning’ 
van de kantoormedewerkers 
van de Stichting Welzijn Velsen, 
die thans één afgesloten ruimte 
op de eerste verdieping van het 
pand bezetten en het oog ook 
hebben laten vallen op de ande-
re ruimten op die etage. De stich-
ting wenst dat de clubs naar be-
neden verkassen. Die voelen zich 
nu onder druk gezet en dat is 
slecht voor hún Welzijn. 
Lydeke van der Meer van de zil-
versmeden en Carla van Woensel 
van de beeldhouwers: zeggen 
“Deze zaal is voor het ‘vuile werk’ 
en wordt vooral gebruikt door 
de beeldhouwers, zilversme-
den, boetseren, glas-in-loodwer-

kers en schilders. Je ziet zelf aan 
de omvang van ons materiaal en 
gereedschap dat je dat niet in 
een kast kwijt kunt en we willen 
niet dat derden bij onze spullen 
komen, zoals de werkstukken in 
aanbouw. 
Dit allemaal op de begane grond 
opslaan in geen doen; daar is 
geen ruimte voor als alle 350 ge-
bruikers van het dorpshuis op de 
begane grond hun ‘ding’ moeten 
doen. Bovendien vinden daar 
ook disco-avonden plaats. Nu 
zijn we eindelijk na jaren weer 
onderdak en krijg je dit. Deze 
situatie gebeurt notabene on-
der de ogen van het college van 
B&W, want de burgemeester is 
onze buurman! Dan kan je als 
gemeentebestuur toch niet vol-
houden van niets te weten?”

De gebruikers laten het er niet 
bij zitten en hebben al een brief 
op poten naar de gemeenteraad, 
het college en de pers gestuurd. 
Inmiddels is er al contact met de 

redactie van het TV-programma 
de Rijdende Rechter en ook Om-
roep Max is al genoemd als op-
tie. Ook Yoga en EHBO delen in 
het probleem en als Welzijn echt 
de hele bovenverdieping gaat 
gebruiken zien de clubs de toe-
komst niet zonnig in. Daarom 
hebben de clubs vorige week za-
terdag het Gebruikersplatform 
Het Terras opgericht om zo een 
vuist te maken tegen het onza-
lige plan.
Wim Beukenkamp van het Plat-
form en de EHBO: ,,In oktober 
2018 hoorden we van Welzijn dat 
zij uit hun ruimte weg moest en 
dat het oog gevallen was op Het 
Terras, dat toch maar weinig ge-
bruikt werd. Maar dat kan hele-
maal niet, want dan moet het be-
stemmingplan gewijzigd wor-
den omdat je er kantoorruimte 
wilt realiseren. Naar mijn mening 
is de gemeente Velsen, eigenaar 
van het pand, onwettig bezig. Per 
1 januari 2019 zou een admini-
strateur van Welzijn tijdelijk zijn 

intrek nemen in Het Terras, maar 
nu blijkt dat deze zich al de�ni-
tief in een lokaal heeft gevestigd, 
dat niet meer voor de anderen 
toegankelijk is. Voor al deze toe-
standen is wethouder Van Steijn 
verantwoordelijk. Er schijnt lege 
ruimte te zijn in de bibliotheek 
en het gemeentehuis dus daar is 
vast wel een werkplek te vinden, 
zeker als je die inricht naar de in-
zichten van tegenwoordig. Met 
één laptop kan je in feite overal 
kantoor houden.”
Het is duidelijk dat de clubs geen 
genoegen nemen met de gang 
van zaken. Zij vinden dat een 
dorpshuis is opgezet om soci-
aal culturele activiteiten onder te 
brengen en niet om er een kan-
toor te vestigen. Men is bang om 
opnieuw een stuk vrijetijdsbe-
steding te gaan missen en zijn 
niet van plan om zich uit elkaar 
te laten spelen. Vandaar het Plat-
form. De Stichting Welzijn was 
voor de opmaak van deze editie 
niet bereikbaar voor commen-
taar. (Tekst en foto’s: Guus Har-
tendorf )

Zilversmeden aan het werk in de zaal voor het ‘vuile werk’ (foto: Guus Hartendorf)

In de nacht van 28 op 29 maart 2007 gaat het oude Dorpshuis in vlam-
men op. Ook dan zitten de gebruikers in zak en as. Directeur Jan Vink van 
de naastgelegen Parnassiaschool staat de cameraploeg van RTV Noord-
Holland te woord. Zou dit keer de landelijke pers komen? (foto: Guus Har-
tendorf)

Santpoort - In maart 2007 brandt het dorpshuis Het Terras aan 
de Terrasweg in Santpoort af. De diverse vrijetijdsgroeperingen 
trekken daarna als nomaden door de gemeente Velsen; de ene 
groep vindt hier onderdak, de andere daar. Een aantal kan terecht 
in de voormalige IJmond-MTS en daarna in het stationsgebouw 
in het dorp. Door al dat zwerven he�en clubs zich op of loopt het 
ledenaantal terug. Eindelijk, in 2015 is de opening van het nieu-
we dorpshuis Het Terras een feit en keren de ontheemden naar 
hun oude vertrouwde plek op de hoek met de Dinkgrevelaan te-
rug en nu is het al tijd voor een BRANDbrief aan de gemeente-
raad van Velsen.

‘De pont vaart niet meer…’
Velsen-Noord/Velsen-Zuid - 
Een veel gehoorde uitroep, za-
terdagmiddag, bij de aanleg-
steiger van de pont tussen Vel-
sen-Noord en Velsen-Zuid. Ge-
zinnen met kinderen, scooter-
rijders, toer�etsers en mensen 
die ’s middags even hadden ge-
winkeld in Beverwijk stonden 
vertwijfeld voor de aanlegstei-
ger in Velsen-Noord waar geen 
pont te bekennen was. Alleen 
een lichtkrantje meldde dat de 
pont tijdelijk uit de vaart was 
genomen.

Eén van de wachtenden, een me-
vrouw uit IJmuiden op de scoo-
ter met een klein meisje achter-
op, kwam met een opmerkelijke 
uitspraak: ,,Er zal vanmiddag wel 
weer zo’n oude kapitein dienst 
hebben gehad, die het met dit 
weer niet aandurft om te varen. Ze 
hadden met deze weersomstan-
digheden beter één van die jonge 
knapen aan het roer kunnen zet-
ten; die hadden dat ding er zo tus-
sen gelegd...’’
Maar wat nu, was de grote vraag 

die de gestrande reizigers bezig-
hield. De weg over de sluizen was 
geen optie in verband met de al 
lang durende afsluiting van deze 
route. ,,Dit is onbegrijpelijk’’, zeg-
gen de heer en mevrouw Bruinsma 
uit Velsen. ,,We hebben ons ge-
haast om de pont nog te halen. 
We moesten �ink trappen want we 
hadden wind tegen, maar we zijn 
beslist niet van de weg gewaaid. 
Bovendien waait het hier altijd, 
dus die mensen zijn toch wel wat 

gewend. We hebben nu maar be-
sloten om terug te �etsen naar het 
station in Beverwijk. Daar zetten 
we de �etsen dan maar in de �et-
senstalling en nemen de bus naar 
huis. Morgen doe ik de �etsendra-
ger op de auto en haal onze �et-
sen maar weer op. Maar dit is toch 
heel vreemd; geen ondersteuning, 
geen alternatief vervoer, helemaal 
niets.’’ Waar een middagje winke-
len in Beverwijk al niet toe kan lei-
den. (Joop Waijenberg)

‘FF Anders’ jubileert met korenfestival
Santpoort - In het gebouw van 
Soli vindt op zondag 31 maart een 
korenfestival plaats. Het koor ‘FF 
Anders’ uit Velserbroek viert hier-
mee het 10-jarig bestaan. Natuur-

lijk zal het koor zelf een aantal lie-
deren ten gehore brengen, maar 
ook Zingsation (Velserbroek), 
Popkoor Elan (Callantsoog) en 
een koor uit Roelofarendsveen, 

dat net als het gastkoor de naam 
‘FF Anders’ hanteert, zullen op-
treden. De toegang is gratis, het 
korenfestival duurt van 12.30 tot 
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Optreden voor Alzheimer Nederland 
in Brasserie Blauw in Velserhof
IJmuiden - Zondag 17 maart 
treedt het IJmuidense rock-duo 
Andrew & The Wolfman, be-
staande uit André Verhage en 
Alex Wolf op in Brasserie Blauw 
in Velserhof. Het is een optre-
den voor het goede doel: Alz-
heimer-Nederland. 
,,De kosten voor de band wor-
den door Brasserie Blauw be-
taald en de band stort dit gelijk 
door naar het Alzheimer fonds’’, 
aldus Henk Timmer van Bras-
serie Blauw. ,,We hopen dat de 
klanten ook een donatie willen 
doen in de gitaarkoffer van de 
bandleden.’’
Alle grote hits uit de jaren zes-
tig en zeventig zullen semi-
akoestisch de revue passeren 
vanaf 16.00 uur. (foto: aangele-
verd)

Toename aantal WW-uitkeringen
Regio - In januari nam het aantal 
WW-uitkeringen in de Noord-Hol-
landse regio’s toe. De stijging was 
het sterkst in Noord-Holland Noord. 
In vergelijk met december 2018 wer-
den er 447 WW-uitkeringen meer 
verstrekt dan in januari, een toena-
me van 5 procent. In de regio’s Zuid-
Kennemerland en IJmond (toename 
van 4,6%) en Zaanstreek-Waterland 
(toename van 3,6%) was de stijging 
kleiner. De drie regio’s bleven onder 
de landelijke WW-stijging van 6,2%.
Een toename van de WW in januari 
is gebruikelijk. Veel arbeidscontrac-
ten worden afgesloten tot het ein-
de van het kalenderjaar. Niet ieder-

een van wie het contract a�oopt, 
vindt direct weer een nieuwe baan. 
Werkzoekenden die uitkijken naar 
een nieuwe baan, kunnen ter over-
brugging een WW-uitkering aan-
vragen. Opvallend is dat de WW-
stijging in januari groter was dan in 
voorgaande jaren. Hoewel het aan-
tal WW-uitkeringen de komende 
maanden naar verwachting weer 
zal afnemen, zal de daling minder 
sterk zijn dan de afgelopen jaren. 
Oorzaken van het afvlakken van de 
WW-daling zijn de afnemende eco-
nomische groei en het teruglopend 
aantal werkzoekenden. Het wordt 
steeds moeilijker voor werkgevers 

om nog aan geschikt personeel te 
komen. Steeds meer mensen die 
kunnen werken, hebben een baan. 
Alleen in de sectoren cultuur en on-
derwijs nam het aantal WW-uitke-
ringen in januari (licht) af. In de uit-
zendbranche (+8,6%) en de bouw 
(+9,2%) steeg de WW. Toch zien we 
in vergelijking met vorig jaar dat de 
WW in deze sectoren op jaarbasis af-
neemt. De dynamiek is hier dan ook 
groot: hoge WW-instroom en WW-
uitstroom. 
Door de grote personeelsvraag zul-
len naar verwachting veel werkzoe-
kenden in deze branches binnen-
kort weer aan het werk zijn.
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Kennisquiz over IJmuiden voor 
velen een echte uitdaging

Donderdagavond, 18.55 uur. 
Hoewel de zaaldeuren pas om 
19.00 uur open gaan, heeft zich al 
een kleine groep fanatieke deel-
nemers in de gangen van het 
theatergebouw verzameld. On-
derling bespreken de quizfana-
ten hun winstkansen. Dan zwaai-
en de zaaldeuren open en zoe-
ken de teams van maximaal vijf 
personen snel een tafeltje op. 
Zijn ze er klaar voor? ,,Nee wij zijn 
nog druk bezig met de voorbe-
reidingen’’, ,merkt een deelnemer 
op. Hij vertelt dat zijn team vo-
rig jaar tweede werd en erop ge-
brand is om dit jaar de beker in de 
wacht te slepen. ,,We doen in to-
taal nu voor de derde keer mee.’’ 
Om 19.30 uur neemt presentatri-
ce Nel Luiken het woord. De quiz 
gaat beginnen. In de eerste ron-
de vuurt ze direct een aantal pitti-
ge vragen op de deelnemers af. In 
welk land zijn de deuren voor de 
nieuwe zeesluis gebouwd? Wat is 
de naam van het bouwproject in 
het zogenoemde KPN-gat aan de 

Lange Nieuwstraat? Hoe heet de 
enige moskee van IJmuiden en 
wat is de naam van de architect 
die dit gebouw ontwierp? Aan de 
achttien tafels wordt druk over-
legd en ijverig geschreven.
Voor het maken van de quiz heeft 
Nel Luiken ondersteuning gekre-
gen van Erik Baalbergen. Hij is on-
der meer bekend als auteur van 
de rubriek ’Typisch IJmuiden’ in 
deze krant en beschikt over een 
grote kennis van IJmuiden, zo-
wel van vroeger als nu. In ze-
ven ronden worden de deelne-
mers geconfronteerd met vra-
gen over nieuws, politiek, sport 
en cultuur, maar krijgen ze ook 
oude en nieuwe foto’s te zien en 
moeten ze de namen van pro-
minente bewoners van IJmuiden 
uit het verleden en heden noe-
men. ,,Vorig jaar won het team 
‘Een IJmuidenaar Leeft’ de quiz’’, 
vertelt Jan van den Ho�. Samen 
met zijn schoondochter Anni-
ka vormt hij deze avond de jury. 
Al na een paar rondes valt ze op 

dat de wedstrijd dit jaar spannen-
der is. De winnaars van vorig jaar 
staan in de eerste tussenstand, 
die na drie rondes wordt gege-
ven, op de vijfde plaats. Op dat 
moment voert ’Team Z’ de rang-
lijst aan, maar de strijd is nog niet 
gestreden.  De volgende ronde 
is die met oude foto’s van IJmui-
den. Groot gejuich weerklinkt van 
achter uit de zaal, als bij het door-
nemen van de antwoorden blijkt 
dat een team het zwembad ‘Hee-
renduinen’ goed heeft herkend.
Dat het niveau van de vragen 
hoog is, blijkt wel uit het feit dat 
op enkele vragen nauwelijks goe-
de antwoorden komen. De vraag 
welk warenhuis vroeger was ge-
vestigd in een getoond pand 
aan de Kanaalstraat, weet zelfs 
geen enkel team te beantwoor-
den. Ook bij de tweede tussen-
stand, na zes gespeelde rondes, 
blijkt ‘Team Z’ op de eerste plaats 
te staan. Maar als Nel Luiken rond 
23.00 uur de de�nitieve winnaar 
bekend maakt, blijken de kaar-
ten anders te zijn geschud. In de 
laatste ronde blijken ze te zijn in-

gehaald door team ‘De Kaairid-
ders’. Met een totaal van 54 pun-
ten, slechts een halve punt meer 
dan ‘Team Z’, wint dit team de fel-
begeerde beker. Voor het eerst 
wordt ook een poedelprijs uitge-
reikt: ‘Team M & M & Y’, bestaan-
de uit (slechts) drie dames, is on-
deraan de ranglijst geëindigd, de 
dames ontvangen elk een doos-
je met daarin wellicht het be-
roemdste gebakje van IJmuiden, 
de ‘drietieter’ van Hazenberg, dat 
sinds de sluiting van deze banket-
bakker op de Lange Nieuwstraat 
een tweede leven heeft gekregen 
als het Hazenbergje van bakkerij 
Beeksma. (Bos Media Services)

IJmuiden - In het Thalia Theater werd vorige week donderdag de 
vierde editie van de Grote IJmuiden Quiz gehouden. Een pittige 
kennisquiz over alles wat met IJmuiden te maken heeft. Met acht-
tien teams was de grote zaal van het theater helemaal gevuld, de 
avond kende een spannend verloop en een onverwachte ontkno-
ping.

Werk van Françoise Hardy en Menachem 
Har-Zahav in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - De chansonniè-
re Camadou zal op vrijdag 15 
maart om 20.00 uur het publiek 
in ‘t Mosterdzaadje verrassen 
met het werk van Françoise Har-
dy. Samen met de �uitiste Dasha 
Beltiukova en de gitarist Hans 
van Gelderen wordt aandacht 
besteed aan deze Franse zange-
res uit 1944 die internationaal 
meer dan 2 miljoen platen ver-
kocht met het lied: ‘Tous les gar-
çons et les �lles’. 
Vooral het latere werk van Fran-
çoise Hardy werd favoriet van 
Carole Marie Doucet. Zij zal de 
chansons op haar eigen inne-
mende wijze vertolken en aan-
kondigen. Verder komen ook ou-
de klassieken voorbij, bekende 
en minder bekende chansons. 
Naast het luisterrijke begeleiden-
de werk van Hans en Dasha, zul-
len zij ook sfeervolle instrumen-
tale intermezzi verzorgen. Zelfs 
in Minsk wist Camadou haar pu-
bliek het hoofd op hol te bren-
gen, en ook in het Frans Hals-
museum boekte ze groot succes. 
Met Camadou is het in ‘t Mos-
terdzaadje weer heel feestelijk. 
Op zijn huidige tournee met 

een nieuwe CD-opname, brengt 
meesterpianist Menachem Har-
Zahav uit Duitsland zijn jaarlijks 
bezoek aan ‘t Mosterdzaadje.  Op 
zondag 17 maart om 15.00 uur 
gaat hij beroemde werken uit-
voeren van Beethoven (Mond-
schein), Brahms (Klavierstücke 
opus 119)  en de variaties op een 
thema van Corelli van Rachma-
nino�.
Menachem Har-Zahav’s interpre-
taties zitten vol emotie, humor 
en temperament. De pers en het 
publiek zijn vol lof over zijn spel. 
,,Perfect romantisch virtuoos, 
technisch briljant, expressief, ge-
voelig zonder vals sentiment”, 
schreef een recensent in Duits-
land. Voor Menachem is virtuosi-
teit nooit een doel op zich, maar 
gebruikt hij het om transparan-
te geluidsbeelden te creëren ten 
dienste van de muziek. 
Menachem Har-Zahav trad in-
ternationaal op als solist met en 
zonder orkest. Nadat hij al vroeg 
les had gegeven aan Amerikaan-
se universiteiten, verbleef hij 
drie jaar in Engeland voor verde-
re studie. Hij woont nu al jaren 
in Duitsland en wijdt zich volle-

dig aan het geven van concer-
ten. Zijn talrijke gastoptredens 
voeren hem naar vele concertza-
len in Duitsland en ook is hij re-
gelmatig te horen in Nederland, 
Zwitserland, Engeland en Italië.
‘t Mosterdzaadje, kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook: www.mosterdzaad-
je.nl. (foto: Weston Musikma-
nagement)

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-1234567

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-1234567Te koop:

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

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

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

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

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-12345670

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. Tel. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

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

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-1234567

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-123456

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-1234567
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-1234567Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-5252098Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? Tel. 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-1234567

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-1234567Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

De uitgever van deze krant kan 

geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden voor schade van 

welke aard ook, ontstaan door het  

niet tijdig en/of onjuist plaatsen 

van advertenties in onze bladen. 

Fouten in telefonisch opgegeven 

advertenties of ontstaan door 

onduidelijk handschrift van de 

opdrachtgever behoeven door ons 

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

tuur van voor 1995, platenspeler, 

versterker, boxen enz. Ik haal het 

graag bij u op. Tel. 0251-212896

* Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 

gewone �etsen om te knutselen. 

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

zonder beschadiging en rookvrij kleur 

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

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

heeren van velsen. Er zijn jassen 

verwisseld van het merk suitable. Tel. 

0255-769026Gevraagd:Artiszegels voor een klas kinderen 

van heliomare in heemskerk. Tel. 

02511234567Te koop:Wasmachine siemens type e 16 16 

in goede staat    werk prima ijmuiden 

prijs 50,-. Tel. 06-25141306

Te koop:Nog prima te gebruiken heren�ets. 

Batavus comanche. Prijs slechts 50 

euro. Tel. 023-5376051

Te koop:Rechte bank antraciet grijze stof. 

Goed zitcomfort, geen doorgezakte 

kussens, onbeschadigd, rookvrij. 65 

euro. Tel. 06-83020671

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

Kleur gemelleerd beige grijs. 35 euro. 

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

asielzoeker. Framehoogte ong 53 cm. 

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

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

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

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

kabel mes 630mm lang bijna nieuw 2 x 

gebruikt 25,-. Tel. 0255-532578

Te koop:Jong mooi gekleurd parkietje, kan 

makelijk tam gemaakt worden. Prijs 

10, -. Tel. 0255-532538

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

Gevraagd:Artis zegels / kaarten van de 

dekamarkt voor een groep mensen 

met een rugzakje. Geen handel . Tel. 

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

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

dieren op rijm van rikkert zuiderveld. 

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

125,-. Tel: 06-10770055

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

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

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

haardstell en scherm 30,-, weegschaal 

± 60 jr. oud 30,-, Nijntje huis en 

toebehoren 20,-, persisch kleed 25,-. 

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

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

536794/06-36403342

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

200,-, koets met gouden paard 

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

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

kan bezorgd worden. 20,-. Tel: 

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

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

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

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

Naaimach. 65,-, kinder�etsmand 30,-, 

honden �etsmand 20,-, gr. mensen 

step 20,-. Tel: 023-5255325

Te koop:Bokszak Perry en handschoenen 30,-, 

kroonluchter geel kopern, hangend 

aan koperen ketting, 4 kaarsen, antiek, 

60,-. Tel: 06-37581515
Aangeboden:

Gratis af te halen, 2-persoonsbed 

en grenen linnenkast. Tel: 0255-

517955/06-30128326

Te koop:Espressoapp. Dolce Gusto Picollo 

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

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

scho�el 5,-. Tel: 023-5271991

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

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

28” 200,-, stations�ets 40,-. Tel: 

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

geheel nagekeken, 79,99. Tel: 

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

Te koop:Fietszitje bobike achter tot 6 jr 

compleet 30,- �etszitje voorop incl. 

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

023-5254462Te koop:Splinternieuwe pumps in wit, 

zwart, rood en donkerblauw. Maat 

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

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

nagekeken worden 25,-, damessport�ets 

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

06-57536135Gevraagd:Opa en oma willen graag met 

kleinkinderen naar Artis. Wie heeft er 

nog Deka Artis zegels over. Tel: 0255-

533439/06-21393819

Verloren:18-4-2018 Rood leren portemon-

neetje Deka Velserbroek. Speciaal 

aandenken. Tegen beloning. Tel: 

023-1234567Te koop:Tinnen ambacten van paarden tot 

dokter, schaapsherder 90% tin, 

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

0255-520859Te koop:Seniorenbed + bijbeh grenen 

nachtkastje. Bedhoogte, voeten- en 

hoofdeind zijn electrisch verstelbaar. 

175,-. Tel. 06-19461040

Gevraagd:Wil graag met al mijn kleinkinderen 

naar artis. Heb nog 5 deka artiszegels 

tekort. Wie kan mij helpen? 

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

Maeve Binchu à 2,50, bouqetreeks, 

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

Te koop:Dekbedovertrekset, 1, 2 pers. 

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

verpakking) Hoenderveren hoofdkus-

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

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

kussentje 10,-, dia’s van Sail 

gratis, schilderezel gratis. Tel: 

06-10481166/0255-511807

Te koop:Twinny load �etsdrager met gebruiks-

aanw. verlichting en nummerplaat en 

trekhaak, 85,-. Tel: 06-19206479

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

bodems, 2 matrassen, 2 nachtkastjes, 

200,-. Tel: 06-40146864

Aangeboden:
6 Vomar spaarkaarten voor keuken-

messen en 7 volle Eftelingkaarten van 

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

kunstboeken, samen 50,-. Tel: 

06-22834077Aangeboden:
Vouwwagen merk camplet met 

kampeerspullen, in goede staat 250 

euro. Tel. 023-5382301

Te koop:Boeken: Velsen en Ijmuiden, heden en 

Verleden van Piet de Greef 10,-, ‘Eene 

plaats van grooten omvang 100 jr. IJm. 

en Noordzeekanaal o.a. Siebe Rolle 

10,-. Heren rib�uwelen 7/8 zomerjas, 

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

herenblazer niet getailleerd, mt. 50 

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

en 2017, per jaargang 20,-. Tel: 

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

magnetron samsung 60 euro. Tel. 

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

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

honde�etsmand 20,-, volwassenen 

step 20,-. Tel. 023-5255325

Door: Arita Immerzeel

Door: Arita Immerzeel

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

HET VERHAALTJE 
BIJ HET KABAALTJE

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

Uiteraard ben ik welkom om een fo-
to van de koets te komen maken, 
meldt een vriendelijke man, als ik 
het nummer bel. Want, nee, hij is 
nog niet verkocht.

De heer Buze (74) komt oorspron-
kelijk uit Groningen, dat klinkt dui-
delijk door, als hij vertelt over zijn 
pronkstuk. Zijn werk als meubel-
spuiter bracht hem naar Beverwijk. 
Hoe vaak de advertentie in De Hof-
geest/De Jutter is geplaatst, weet hij 
niet precies. 
Diverse malen, dat weet hij wel. Hij 
kent die krant trouwens niet, die 
naam zegt hem niets. Zijn dochter, 
die in IJmuiden woont, plaatst de 
advertenties namelijk. Zij vindt de 
koets niet mooi en wil deze niet van 
hem erven. En dan weet de heer Bu-
ze het wel, mocht hij eens gaan he-
melen. 
Ja, dan belandt het in de kringloop. 
En dat wil hij niet. 
Een jaar of twintig geleden kocht 
hij de koets, in Beverwijk, voor 100 
euro. Gewoon omdat hij hem heel 

mooi vond. Van verjaardagsgeld. 
Het was niet eens een kroonjaar of-
zo, het was echt gewoon omdat hij 
zo mooi is. Bovenop de kast, op een 
prominente plaats, naast een kerst-
ster en een reuze chocolade paas-
haas, staat de koets te pronken. De 
heer Buze houdt van paarden, niet 
dat hij erop gereden heeft, maar ze 
zijn gewoon mooi. Vandaar dat hij 
dit toendertijd voor zichzelf heeft 
gekocht.
Of het echt goud is? vraag ik. Wel, 

dat zal toch wel? Bladgoud, denkt 
de heer Buze. 
Er waren tot nu toe wel reacties 
trouwens. Er waren diverse bellers, 
die zouden komen kijken. Vreemd 
genoeg zijn die bellers nooit komen 
opdagen. 
Wie weet dat de foto kopers zal lok-
ken? Ach, en de uiteindelijke ver-
koopprijs, daar zit nog wel iets on-
derhandelingsruimte. Je hoeft maar 
één liefhebber te vinden, die hem 
net zo mooi vindt als de eigenaar. 

Te koop
Te koop: koets met gouden paarden 
100.-. Tel. 0251-224306

Nieuw leven op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Lammetjes; wie wordt daar niet blij van?! De eerste lammetjes zijn op recreatieboerderij 
Zorgvrij alweer geboren! ,,Bij het zien van zo’n schattig klein wollebolletje krijg ik gelijk echt zo’n lentege-
voel’’, aldus een van de moeders op de foto. De lammetjes zijn van dinsdag tot en met zondag van 10.00 
tot 17.00 uur op de recreatieboedrij in Spaarnwoude te bewonderen. (foto: Reinder Weidijk Fotogra�e)

WVIJ reikt 38 zwemdiploma’s uit
IJmuiden - Op zaterdag 2 maart 
hebben 38 kinderen bij Watervrien-
den IJmuiden afgezwommen voor 
hun zwemdiploma; 18 kinderen 
voor A, 9 voor B en 11 voor het C-
diploma. De examinatoren waren 
zeer tevreden over het hoge niveau 
van de verschillende zwemslagen. 
Ook al blijft het afzwemmen span-
nend, hadden de kinderen vooral 
heel veel plezier. 
Voor drie kinderen was het af-
zwemmen extra speciaal; hun va-
der of moeder geeft elke week 

zwemles aan een groep kinderen. 
Zij zijn onderdeel van een vaste 
groep vrijwilligers die iedere week 
aan het bad staan om kinderen de 
beginselen van het zwemmen bij 
te brengen. Ook voor het afzwem-
men deze zaterdag stonden 15 vrij-
willigers klaar om het afzwemmen 
- als vanouds - op rolletjes te laten 
lopen. Nieuwe vrijwilligers zijn al-
tijd welkom, dus wil of kan je zelf 
ook lesgeven, meld je dan aan via 
kader@watervriendenijmuiden.nl. 
Ervaring is niet vereist; WVIJ heeft 

een aantal opleiders binnen de ver-
eniging die je alle kneepjes van ‘het 
vak’ kunnen leren. Je begint als as-
sistent naast een ervaren lesgever.
A-diploma: Isabelle, Eva, Scott, Ilvy, 
Elanora, Guus, Lizz, Sumeyye, Eshy, 
Lorena, Parisa, Sil, Ayaan, Kaithlynn, 
Iqra, Sam, Somer, Isabelle. B-diplo-
ma: Tygo, Björna, Aylin, James, An-
nabel, Arief, Evi, Jose�en, Esmée. 
C-diploma: Aaron, Jesse, Emma, 
Nathan, Vlinder, Elynn, Josine, Da-
mian, Fenna, Noa, Jayden. (foto: 
aangeleverd)
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Regionaal samenwerken voor
meer energiebesparing
Regio - Nu de energietransi-
tie wat meer vorm krijgt, gaat 
het vaak over aardgasvrij wo-
nen en meer lokale duurzame 
energie opwekken. Maar een 
eerste stap is altijd: wat kan ik 
besparen? Want hoe minder 
energie je verbruikt, hoe min-
der je hoeft in te kopen of op 
te wekken. Om inwoners te in-
formeren over energiebespa-
ring heeft Omgevingsdienst 
IJmond namens gemeenten 
Beverwijk, Bloemendaal, Haar-
lem, Heemskerk, Heemstede, 
Uitgeest, Velsen en Zandvoort 
als eerste regio een subsidie 
van de Provincie Noord-Hol-
land toegekend gekregen.
 
In het regionale programma dat 
Omgevingsdienst IJmond na-
mens de gemeenten heeft inge-
diend zijn activiteiten opgeno-
men waarbij advisering, stimule-
ring en bewustwording voor de 
woningbezitter op het gebied 
van energiebesparing en duur-

zame energie voorop staat. De 
aankomende drie jaar wordt de 
samenwerking met Duurzaam 
Bouwloket en Stichting Huizen-
aanpak voortgezet en uitgebreid. 
Het programma bestaat onder 
andere uit wijkgerichte aanpak-
ken over energie en warmte, in-
koop acties voor na-isolatie en 
zonnepanelen en maatregelen 
gericht op speci�eke woning ty-
pe zoals het verduurzamen van 
woningen uit de jaren 90 of ge-
bouwen met een Vereniging van 
Eigenaren. 
Met de bijdrage van de provin-
cie NH is het voor gemeenten 
uit IJmond en Zuid-Kennemer-
land mogelijk om inwoners di-
verse tools en veel kennis te bie-
den op het gebied van energie-
besparing.
Duurzaam Bouwloket is een on-
afhankelijk energieloket waar in-
woners terecht kunnen voor al 
hun vragen op het gebied van 
duurzaam (ver)bouwen, energie-
besparing, energie opwekken en 

�nancieringsmogelijkheden. El-
ke woning die nu wordt aange-
pakt zal deel gaan uitmaken van 
de energieneutrale toekomst, al-
dus Raoul Santibanez, mede-ei-
genaar van Duurzaam Bouwloket 
(www.duurzaambouwloket.nl).
De aanpak van Stichting Hui-
zenaanpak is gericht op het ge-
ven van voorlichting en advie-
zen, maar ook zorgen zij ervoor 
dat bedrijven de kennis en kun-
de hebben om alle woningtypes 
en bouwjaren energieneutraal en 
aardgasvrij te renoveren. De Hui-
zenaanpak heeft inmiddels een 
regionale pool van bedrijven met 
voldoende kennis en personele 
capaciteit gerealiseerd. 
De Huizenaanpak heeft als doel 
om woningen te verduurzamen. 
Dit wordt gedaan door collectie-
ve acties voor zonnepanelen of 
isolatie, maar ook door individue-
le totaal-aanpakken met Nul-op-
de-meter als doel, aldus Herman 
Schotman, accountmanager van 
SHA (www.sha.nl).

Sociaal wijkteam helpt
laat geen geld liggen 
waar u recht op heeft
IJmuiden - Het Sociaal Wijkteam 
helpt graag bij het onderzoe-
ken of Velsenaren geen geld laat 
liggen als ze daar recht op heb-
ben. Elk jaar organiseert het So-
ciaal Wijkteam een activiteit in de 
Week van het Geld in maart. De-
ze week richt zich op voorlichting 
over �nanciële opvoeding, spa-
ren en de diverse regelingen. Sa-
men met de formulierenbrigade 
en sociaal raadslieden van Socius 
kunt u kijken of u geen geld laat 
liggen. Op donderdag 28 maart is 
iedereen van harte welkom tus-
sen 10.00 tot 12.00 uur in Woon-
zorgcentrum Velserduin, Schel-
destraat 101 in IJmuiden. Tijdens 
deze twee uur kunnen bezoe-
kers ook meedoen met een loterij 
waarmee het (budget) kookboek 
‘Gezond & Lekker koken’ gewon-
nen kan worden. 
Met dit kookboek in huis kan men 

elke dag van de week en bij iede-
re gelegenheid in een handom-
draai iets heerlijks op tafel zetten, 
dat (bijna altijd) verantwoord en 
betaalbaar is. ‘Gezond & Lekker 
koken’ is een uitgave van Natio-
naal Fonds Kinderhulp. (foto: aan-
geleverd)

Onderhoudende schrijversavond 
met Jaap Robben op Felisenum
Velsen-Zuid - Op donderdag 7 
maart werd op Gymnasium Fe-
lisenum de jaarlijkse schrijvers-
avond gepresenteerd. In de kern 
is dit een openbare ontmoeting 
tussen zesdeklassers en een gere-
nommeerd schrijver. Dit jaar was 
Jaap Robben de genode gast: 
onder andere dichter en roman-
schrijver, bekend van boeken zo-
als Birk en Zomervacht.
Het eerste onderdeel ging onder 
andere over de dichtbundel ‘Als 
iemand ooit mijn botjes vindt’. 
Hierin werd duidelijk hoe associ-
atief Robben tewerk gaat. Associ-
atief vanuit veelal sociaal-emoti-
onele observaties, maar ook van-
uit onze moedertaal. Later op de 
avond illustreerde Robben hoe 
een begingedachte uiteindelijk 
tot een totaal ander gedicht leidt.
Vervolgens kwam ‘Birk’ ter spra-
ke. Heel snel werd duidelijk dat 
alle zesdeklassers dit boek ken-

den: een boek waarin relationele 
adolescentiekwesties in een soort 
miniatuursetting zijn gezet. Door 
die aanpak worden zaken uitver-
groot die normaliter ondersneeu-
wen in de stortvloed van erva-
ringen die een adolescent heeft. 
Robben raakte hier echt begees-
terd: zijn interviewer kreeg een 
demonstratie van hoe ongemak/
schaamte kan werken door alleen 
maar te wijzen en dichterbij te ko-
men. De kern: “Wanneer zegt ie-
mand ‘nee’ of ‘hou op’?” En in de-
ze theatrale interactie leek ieder-
een vergeten te zijn dat de inter-
viewer nooit ‘ja’ had gezegd. Rob-
ben stopte dat gegeven �jntjes in 
een bijzin.
Bij de bespreking van Robbens 
recentste roman Zomervacht 
werd iets anders duidelijk. Rob-
ben is geen geïsoleerde ‘alleen-
heerser’ in zijn werk. Hij blijkt de 
kunst van bijstellen op grond van 

feedback zeer goed te beheersen. 
Reacties van zijn uitgever of illu-
strator worden meegenomen in 
het herschrijven als hij er de zin-
volheid van inziet. Op het Felise-
num weten de zesdeklassers nu 
dat een kaft kan leiden tot een 
nèt iets ander boek.
Na de pauze was het tijd voor een 
klein solo-optreden van Robben 
en publieksvragen. De vragen 
van de zesdeklassers waren direct 
en vanuit een oprechte behoef-
te aan toelichting. Robben ging 
daar virtuoos en als een bijna vol-
leerd docent mee om. Mooiste 
opmerking die uw verslaggever 
heeft gehoord uit de mond van 
een zesdeklasser: “Tjonge, dit had 
ik eerder willen meemaken.” En 
voor uw verslaggever werd dui-
delijk dat literatuuronderwijs op 
het Felisenum breed en serieus 
is. (tekst: aangeleverd, foto: Jaap 
Breukel)

Eerste landelijke 
Dag van de Binnenvaart
IJmuiden - Op zaterdag 16 maart 
wordt voor het eerst de Dag van 
de Binnenvaart georganiseerd. 
Op zo’n 20 locaties verspreid 
door Nederland zet de binnen-
vaart haar deuren open voor be-
zoekers. Ook het Maritiem Colle-
ge IJmuiden doet mee.
De binnenvaartsector is voor de 
Nederlandse economie zeer be-
langrijk. De binnenvaart biedt als 
werkgever zo’n 13.500 arbeids-
plaatsen. Met een vloot van ruim 
8.000 schepen wordt in Neder-
land op dit moment 37% van het 
goederenvervoer over het wa-
ter afgewikkeld. Voor het vervoer 
van containers ligt dit percentage 
op 35% (1,3 vrachtwagenbewe-
gingen per jaar). Vrijwel alle eco-
nomische regio’s in Nederland en 
Noordwest-Europa zijn via vaar-
water verbonden. Met 150 ha-
vens en ruim 30 containertermi-
nals in het land is de infrastruc-

tuur aanwezig om ook in de toe-
komst groeiende goederenstro-
men aan te kunnen. Een enkel 
binnenvaartschip staat al snel ge-
lijk aan 52 vrachtwagens en een 
gemiddelde reductie van 30% 
CO2-uitstoot. 
Een sector die zo belangrijk is, is 
echter nog niet zo bekend bij het 
grote publiek. Zonde, want de 
binnenvaart heeft zoveel te bie-
den. Daar moet op 16 maart ver-
andering in komen. Iedereen kan 
die dag kennis maken met de 
kansen en mogelijkheden van 
de binnenvaart. Dat moet je (er)
varen! Op www.dagvandebin-
nenvaart.nl staan alle activiteiten 
die er zaterdag te doen zijn. Van 
10 uur tot 15 uur is er een geva-
rieerd aanbod dat de diverse fa-
cetten van de sector laat zien. In 
IJmuiden kan men onder andere 
de opleidingsschepen van Mari-
tiem College IJmuiden bezoeken.

Doe een cholesteroltest
DA Ritskes heeft hart voor je hart
IJmuiden - DA Ritskes heeft aan-
dacht voor gezondheid, daarom kan 
iedereen op 15, 20 en 26 maart van 
09.00 tot 12.00 uur in de winkel aan 
de Frans Naereboutstraat 66-68 in 
IJmuiden checken hoe het met het 
cholesterolniveau zit. Binnen enke-
le minuten weten de deelnemers 
of hun cholesterolniveau in orde is. 
Iedereen heeft cholesterol nodig, 
maar een hoog cholesterolgehalte 
is een risico voor hart- en vaatziek-
ten. Een zorg minder als het goed is. 
En heeft het cholesterolniveau aan-
dacht nodig, dan is het belangrijk 
om dat te wete. Op basis van me-
ting krijgt men een persoonlijk leef-
stijladvies over eventuele vervolgac-
ties. De Cholesteroltest kost 5 euro. 
Heb je de cholesteroltest gedaan? 
Dan ontvang je een kortings bon ter 
waarde van 5 euro. Meedoen aan de 
cholesteroltest? Maak dan een af-
spraak en kom langs met een nuch-
tere maag! Bel 0255-515207.

Vis van Kaatje in een nieuw jasje gestoken
IJmuiden - Wie kent hem niet, die 
authentieke bruine viskraam op de 
hoek bij het oude Zeewegzieken-
huis. Veel mensen zijn er vast wel 
eens geweest voor een lekker bak-
je kibbelling of een ‘harinkie’. De 
kraam was zo bekend dat KPN ‘m 
in 2007 meenam in haar reclame-
spotje dat landelijk werd uitgezon-

den, wel bekend als ‘Goeiemoggel, 
5 kiklo inktvip’. Al jarenlang een be-
grip in IJmuiden, dát is Vis van Ka-
tje. Sinds 2013 staan Cindy en La-
mar Hamers aan het roer, een zeer 
gedreven jong en dynamisch stel 
met veel plezier in het werk. Stil zit-
ten doen de twee absoluut niet, 
ze weten van aanpakken en heb-

ben inmiddels de hele kraam ver-
nieuwd. Veel bloed, zweet en tra-
nen heeft het gekost, de vernieuw-
de kraam kwam er niet zomaar, 
maar het resultaat mag er abso-
luut zijn.
Inmiddels wordt er hard gewerkt 
aan de heerlijke recepten, broodjes 
en salades in de kraam. Lamar laat 

weten dat ze zich volledig richten 
op vernieuwing en kwaliteit van de 
producten, dat staat bij het tweetal 
bovenaan. Lamar: ,,Hier krijg je éch-
te kabeljauw en verse haring!’’ Cin-
dy en Lamar hopen natuurlijk dat 
iedereen gauw langs komt bij hun 
vertrouwde viskraam in het nieu-
we jasje. (foto’s: aangeleverd)

Oud...
en nieuw!

Abafazi: wervelend eerbetoon aan 
iconische Afrikaanse vrouwen
Velsen - ‘Abafazi’ komt uit de 
Zuid-Afrikaanse Zoeloetaal en 
betekent ‘vrouwen’. Deze groep 
kleurrijke Zuid-Afrikaanse po-
werladies brengt een eerbetoon 
aan iconische zwarte vrouwen 
die een lans hebben gebroken 
voor de vrijheid. Ze nemen hun 
publiek mee op reis door de mu-
ziek en cultuur van Zuid-Afrika 

op vrijdag 15 maart in de Stads-
schouwburg Velsen. 
Met hun drums, marimba en op-
zwepende stemmen brengt Aba-
fazi een muzikaal eerbetoon aan 
de muziek en cultuur van Zuid-
Afrika, en vooral: aan de rol van 
krachtige vrouwen. Van oudsher 
is de Afrikaanse drum een voor-
al door mannen bespeeld instru-

ment, maar de kleurrijke en ener-
gieke groep Abafazi zet dit stere-
otype beeld volledig op z’n kop. 
Abafazi biedt met a capella zang 
en schitterende kostuums boei-
ende ingrediënten om het Ne-
derlandse theaterpubliek te la-
ten zien waar deze krachtige 
Zuid-Afrikaanse vrouwen voor 
staan.
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Successen voor Ben Rietdijk Sport
Bianca Uijtendaal 
Nederlands kampioen
Velsen - Zondag zijn er meerde-
re medailles behaald door Ben 
Rietdijk Sport judoka’s op de Ne-
derlands Kampioenschappen ju-
do tot 18 jaar. Vijf judoka’s van de 
club hadden zichzelf geplaatst 
voor het NK en maar liefst 3 ju-
doka’s hebben een medaille be-
haald. Blanca Uijtendaal mag 
zichzelf kronen tot Nederlands 
kampioenschap in de -52 kilo ca-
tegorie met mooi judo geduren-

de het hele toernooi. Ze ontvangt 
voor haar prestaties ook gelijk de 
zwarte band. 
Zilver was er voor Rogier de Vos 
in de -90 kilo categorie en brons 
voor Danae Schneider in de -63 
kilo categorie. De judoka’s kun-
nen zichzelf hiermee plaatsen 
voor het internationale judotra-
ject om hun sport op een nog ho-
ger niveau te brengen. (foto: aan-
geleverd)

Auteur zoekt nazaten 
familie van der Harst

Velsen - Auteur Frans van Min 
schrijft een boek over de familie 
Van der Harst. Een Schevening-
se familie, maar ook veel fami-
lieleden zijn volgens de auteur 
in Velsen terecht gekomen, van-
daar zijn oproep.
Beweerd wordt dat de familie 
van der Harst de oudste fami-
lie van Scheveningen is. Onder-
zoek zal dit moeten bewijzen. 
Het is zeker dat de familie geen 
doorsnee familie is. Al in de 
tweede helft van de 18de eeuw 
vestigde een familielid zich in 
Zeeland. Hij begon daar als vis-
koper, werd al snel visgrossier 
en had even later een viswin-
kel in Middelburg en Veere. De 
Zeeuwse tak is aanzienlijk en 
werd op een gegeven moment 
gerekend tot de notabelen, een 
familie van aanzien.
De familie vestigde zich ook al 
heel snel in Den Haag, de stad 
was van oudsher een afzetge-
bied voor de vis en het is dan 
ook wel logisch dat er goede 
contacten waren. Op de Gro-
te Markt treffen we een mees-
terbakker van der Harst aan. Al-
hoewel er op Scheveningen nog 

steeds een grote familie van der 
Harst woont zijn er buiten het 
dorp evenveel te vinden. Rotter-
dam, IJmuiden, Velsen etc. wa-
ren ook populair in de familie.
Het is een ondernemende fami-
lie. Heel wat leden hebben hun 
geluk gezocht in de Oost (Ne-
derlands Indië). Men beklede 
daar verschillende functies, van 
arts tot suikerbaron en een resi-
dent. 
Enkele hebben gediend onder 
Napoleon en ook de V.O.C. was 
geen onbekende werkgever.
Het werken aan een (genealo-
gisch)boek over de familie is 
dan ook geen straf volgens de 
auteur. Veel gegevens zijn terug 
te vinden in de archieven maar 
voor het in kaart brengen van 
de huidige generaties zoekt hij 
hulp. ,,Om het een boek te ma-
ken met niet alleen maar gege-
vens hoop ik dat u mij wilt/kunt 
helpen met foto’s uit de familie. 
Zo krijgt de familie een gezicht’’, 
is zijn oproep. 
Frans van Min is te bereiken via 
boekvanderharst@ziggo.nl of 
06-52111391. (foto: aangele-
verd)

Speeltuin Zeewijk 
Natuurlijk! gaat open
IJmuiden - Op 31 maart opent 
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! 
haar deuren. Iedereen is wel-
kom tussen 13.00 en 17.00 uur 
en belangstellenden kunnen 
die dag een abonnement voor 
het hele seizoen kopen met 5 
euro korting. Uiteraard is dit 

ook via de website www.speel-
tuinzeewijknatuurlijk.nl moge-
lijk, daar kan men direct online 
betalen. 
Vrijwilligers zijn ook van harte 
welkom, kom rondkijken, proef 
de sfeer en ontmoet de andere 
vrijwilligers. (foto: aangeleverd)

Powermoms in de bieb
IJmuiden - In het thema van de 
boekenweek - Moeder de vrouw -  
is er op woensdagavond 27 maart 
om 19.30 uur een interessante le-
zing georganiseerd: ‘Van stress-
moeder naar powermom’. 
Moeder zijn is heel bijzonder, 
maar af en toe ook �ink frustre-
rend, stressvol, pijnlijk of onzeker. 
Soms lijkt het of je alles 10 keer 
moet vragen. Voor je het weet sta 
je toch te schreeuwen of stressen, 
terwijl je je voorgenomen had 
dat juist niet te doen. Anke van 
der Bor van Pentakel Coaching en 
Begeleiding voor moeders geeft 
daarom een voorlichtingsavond 
in de bibliotheek IJmuiden. 
In deze bijeenkomst krijg je infor-
matie om relaxter en zelfverze-
kerder te zijn als moeder. Je krijgt 
meer vertrouwen en durf in je ei-
gen handelen, waardoor er meer 
plezier en rust in het moeder zijn 

ontstaat .
Aanmelden voor deze gratis le-
zing kan via de website www.bi-
bliotheekvelsen.nl of via de balie 
van de Bibliotheek. (foto: aange-
leverd)

Muntenclub
Santpoort-Noord - Op maan-
dag 18 maart is er weer een bij-
eenkomst van de Muntenclub. 
Op deze avond wordt een veiling 
met circa 100 kavels gehouden. 
De kavels kan men voorafgaand 
aan de veiling bekijken. Na de 
veiling is er een verloting met leu-
ke prijzen. De bijeenkomst wordt 

gehouden in Het terras, Dinkgre-
velaan 17. Vanaf 19.00 uur kan 
men hier terecht, er is voldoende 
parkeergelegenheid en iedereen 
is van harte welkom. Meer we-
ten over deze avond en de Mun-
tenclub, neem dan gerust contact 
met de heer S. Wagner, zijn tele-
foonnummer is 06-26404240.

Strawberries H1 pakt 
punt in Purmerend
Driehuis - In een stormachtige 
wedstrijd heeft het eerste heren-
team van hockeyclub KHC Straw-
berries zondagmiddag een punt 
gepakt. Uit tegen Purmerend 
wisten beide teams één keer te 
scoren.
Het was de eerste competitie-
wedstrijd voor beide teams na 
een winterstop van ruim drie 
maanden. Net als in het heen-
duel (ook 1-1) waren beide ploe-
gen zeer aan elkaar gewaagd. 
Het was voor de spelers zoe-
ken naar de weinig beschikbare 
ruimte op het speelveld. Straw-
berries kreeg gaandeweg de eer-
ste helft de eerste kansjes van de 
wedstrijd maar het doel van Pur-
merend werd niet bereikt. De 
thuisploeg kon daar weinig te-
genover brengen, Strawberries-
doelman Wouter Rempt raakte 
voor de rust de bal niet één keer 
aan.
In de tweede helft veranderde er 
weinig aan het spelbeeld. Er vie-
len weinig kansen te noteren, al 
kroop Purmerend wat meer uit 

zijn schulp. Een spaarzame aan-
val van de ploeg spelend in het 
wit resulteerde onverwacht in 
het openingsdoelpunt. Straw-
berries liet zich niet uit het veld 
slaan, rechtte de rug en scoor-
de binnen twee minuten de ge-
lijkmaker. Jeroen Snellen was het 
eindpunt van een mooie aanval 
en schoot de bal hard in het zij-
net. Strawberries kreeg door dat 
het voor de winst kon gaan en 
creëerde nieuwe kansen. Goed 
keeperswerk voorkwam echter 
dat de grootste kansen door de 
aardbeien niet werden benut. 
Strawberries is na het gelijkspel 
tegen Purmerend dichterbij con-
current Noordwijk gekropen. De 
achterstand op die ploeg be-
draagt nu slechts één punt. De 
voorsprong op nummer laatst 
Athena is vier punten. Komende 
zondag staat de eerste thuiswed-
strijd sinds november op het pro-
gramma voor de Driehuizenaren. 
Dan komt het Amsterdamse FIT 
langs op Sportpark Schoonen-
berg. (Finn van Leeuwen)

Veel schade bij 
aanrijding op Pontplein
Velsen-Zuid - Twee personenau-
to’s hebben maandagavond veel 
schade opgelopen bij een ver-
keersongeval op het Pontplein in 
Velsen-Zuid. 
De twee auto’s, beiden een Volks-
wagen Up, klapten ter hoogte 
van de afslag naar de pont vrijwel 
frontaal op elkaar. De ambulan-

cedienst heeft de betrokkenen 
ter plaatse medisch onderzocht. 
Niemand hoefde naar het zieken-
huis. Een bergingsbedrijf werd in-
geschakeld om de twee Ups weg 
te slepen. De betrokkenen heb-
ben ter plekke de schadeformu-
lieren ingevuld. (foto: Mizzle Me-
dia)

Dankzij klanten van AH
Flessenbonnetjes voor stamceltransplantatie

IJmuiden - Klanten van Albert 
Heijn IJmuiden hebben een be-
drag van €224,25 bijeengebracht 
voor de stamceltransplantatie in 
Moskou voor IJmuidenaar Mit-
chell Philips. ,,Hoewel we er nog 
lang niet zijn, is dit een fantas-
tisch bedrag en zijn Mitchell en 
wij er enorm blij mee’’, aldus zijn 
zus Joyce. ,,Dus dank u wel lie-
ve klanten van Albert Heijn voor 
het geven van uw emballagebon-
nen.’’
Mitchell is nu 28 jaar. Ondanks de 
diagnose MS op zijn vijftiende ge-
noot hij van het leven. Zoals tie-
ners horen te doen. Hij studeer-
de, hij maakte muziek, hij maak-
te plezier met zijn vrienden, hij 
werkte, hij maakte plannen om 
uit te vliegen. In 2016 heeft de MS 
genadeloos toegeslagen en een 
grote epileptische aanval waar-
bij hij hersenschade opliep maak-
te een eind aan deze dromen. 
Mitchell is nu rolstoelgebonden, 
heeft geen korte-termijngeheu-
gen meer en woont in Nieuw Uni-
cum in Zandvoort omdat hij 24 
uur per dag zorg nodig heeft. 

Ondanks medicatie waardoor 
hij wat functieherstel heeft, gaat 
het ziekteproces door. Langza-
mer, maar het stopt niet. Er is één 
manier waarop het ziekteproces 
kan worden gestopt zodat het le-
ven nog acceptabel blijft en dat is 
stamceltransplantatie. 
Joyce: ,,We hebben nu alles ge-
probeerd in de nabije omgeving 
om stamceltransplantatie voor 
elkaar te krijgen, maar de enige 
plek waar hij in aanmerking komt 
is Moskou. De laatste kans op een 
nog enigszins aanvaardbaar le-
ven.’’
De crowdfunding blijft natuurlijk 
doorgaan. Neem een kijkje op de 
website van IJmuidenaar Mitchell 
Philips www.magikleven.nl waar 
te vinden is wat ze al hebben ge-
daan, wat er nu bezig is en wat ze 
nog van plan zijn. Joyce: ,,Mitchell 
heeft niet veel tijd meer en wach-
ten tot Nederland als een van de 
laatste landen in Europa (en de 
wereld) gaat zien dat stamcel-
transplantatie de oplossing van 
de toekomst is, kan niet. Het is nu 
of nooit!’’ (foto: aangeleverd)

Finale schoolbasketbal 
wordt spannend
IJmuiden - Zaterdag worden de 
halve �nales, de strijd om de 3e en 
4e plaats en natuurlijk de �nale ge-
speeld van het schoolbasketbaltoer-
nooi in sporthal IJmuiden-Oost. De 
halve �nales, die om 18.10 uur plaats-
vinden, gaan tussen de Bosbeek-
school en de Franciscusschool en 
tussen de Toermalijn en Pionier 2. De 
strijd om de 3e en 4e plaats begint 

om 18.30 uur. De grote �nalewed-
strijd start om 18.50 uur. De grote fa-
voriet is het team van de Toermalijn 
met drie basketballers in de gelede-
ren. Dit team versloeg in de kwart�-
nale het team van de Bosbeekschool 
met 14-8. Maar om 19.10 uur zal dui-
delijk zijn welk team zich kampioen 
van de gemeente Velsen mag noe-
men. (foto: aangeleverd)
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NIEUWE VROEGER 
Fase III - Kanaalstraat | Oud IJmuiden

Tel.: 0255 - 76 05 55 Tel.: 0255 - 519109

✔ Woonoppervlak vanaf ca. 136 m2 tot ca. 188 m2

✔ Drie of vier woonlagen

✔ Tuin of terras en een berging

✔ Badkamer & toilet met sanitair van Villeroy & Boch

✔ Duurzaam gebouwd, maximaal wooncomfort

✔ Volledig gasloos, EPC 0,0 dus met extra fi nancieringsruimte

Bolder - Woonopp. vanaf ca. 136 m2 vanaf € 319.500,- v.o.n.

Sluis - Woonopp. vanaf ca. 152 m2 vanaf € 339.500,- v.o.n.

START
VERKOOP
WOENSDAG 
13 MAART

2019

INCL. PRIVÉ PARKEERPLAATS

INCL. PRIVÉ PARKEERPLAATS

START VERKOOP WOENSDAG 13 MAART A.S. VAN 17.00 - 19.00 UUR. 
LOCATIE: THE HARBOUR ESPRESSOBAR, HALKADE 19A IN IJMUIDEN.

Kade - Woonopp. vanaf ca. 184 m2 vanaf € 379.500,- v.o.n.
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Stormvogels toont tegen VV IJmuiden te weinig inzet
Op een goed bezocht (onge-
veer 400 toeschouwers) sport-
park Zeewijk heeft VV IJmui-
den een 0-2-overwinning ge-
boekt op Stormvogels en de-
ze zege van het team van de 
naar Odin’59 vertrekkend trai-
ner Anthony Correia was ver-
diend. Stormvogels moet na 
deze nederlaag haar hand in ei-
gen boezem steken, want had 
het team van trainer Sjaak Let-
tinga meer vechtlust getoond, 
dan had absoluut een beter re-
sultaat uit de bus  kunnen en 
moeten komen.

Evenals de twee eerder gespeel-
de edities van deze stadsderby 
was het opnieuw een duel dat het 
aanzien niet waard was. Maar dat 
was niet zo verwonderlijk, want 
de harde wind met een kracht 
van 5 en tijdens buien 7 Beaufort 
maakte goed voetbal niet moge-
lijk en dan is de technische ploeg, 
in dit geval Stormvogels, in het 
nadeel. Stormvogels had, vooral 
in de tweede helft, met de harde 
wind mee niet het voetbalgogme 
een veldoverwicht te creëren om 
zodoende constant de IJmuiden-
verdediging onder druk te zetten. 
Saillant detail: beide teams heb-
ben niet kunnen pro� teren van 
het windvoordeel; de twee doel-
punten werden door IJmuiden 
gemaakt in de tweede helft, ter-
wijl men toen tegen de wind op 
moest boksen.

IJmuiden zette vanaf het eerste 
� uitsignaal van de redelijk leiden-
de Mitchell Stuurman de Storm-
vogels-verdediging onder druk 
en kreeg na een halve minuut De-
lano Post een kansje gevolgd een 
halve minuut later door een har-
de kopbal van Wesley Heeres die 
net over de lat vloog. Ruim een 
kwartier verdween de aanval-
lende impulsen van IJmuiden en 
kon Stormvogels met wind tegen 
de aanval opzoeken en dat resul-
teerde in twee afstandsschoten 
van Thomas Scholten (zie foto) en 
José Leone, maar doelman Tom 
Hoogendijk bleek een betrouw-
bare sluitpost. Aan de andere 
kant wilde doelman Floris Serné 
niet onderdoen van zijn collega 
door twee afstandsschoten van 
Bob Schol en Joshua Doming-
gus uitstekend te pareren. De 
ruststand werd dubbelblank om-
dat IJmuiden geen gebruik wil-
de maken van het windvoordeel 
en Stormvogels haar kruit met dit 
voordeel in de tweede helft wilde 
verschieten.
Maar reeds in de eerste minuut 
van de tweede helft kwam Storm-
vogels van een koude en winde-
rige kermis thuis. Linksback Bas 
van den Oever stond niet op te 
letten en daar kon Mick Dubbe-
laar dubbel en dwars gebruik 
van maken door alleen voor Ser-
né te verschijnen en met een tik-
kie hem het nakijken te geven, 
0-1. Geen man over boord, want 

in de nog resterende 44 minuten 
was er voor Stormvogels tijd ge-
noeg minstens twee doelpunten 
te maken. Tenslotte lukte dat pre-
cies een maand geleden met de-
zelfde windsterkte een 0-2-ach-
terstand thuis tegen Pancratius 
weg te werken. Aanval na aanval 
werden opgezet en na een voor-
zet van Van den Oever zag Schol-
ten zijn kopbal gered worden 
door Hoogendijk. Dezelfde Schol-
ten zag vier minuten later zijn in-
zet vanaf 12 meter geblokt wor-
den door Floyd Hille.
Door deze aanvallende impul-
sen gaf Stormvogels achterin veel 
ruimte weg en dat resulteerde in 
de 60ste in de tweede tegentref-
fer. Na een goed opgezette aanval 
wist Schol op links Dominggus te 
vinden en met een beheerst dia-

gonaal schot werd doelman Ser-
né genoodzaakt voor de tweede 
keer de trieste gang naar het doel 
te maken, 0-2. Het meeste gevaar 
kwam daarna van Brian Ezeoke, 
die met zijn vele harde afstands-
schoten het geluk niet aan zijn zij-
de had: of doelman Hoogenkamp 
verrichtte een prachtige redding 
of zijn schoten werden geblokt. 
Vier minuten voor tijd kreeg Ber-
ry Willemse een opgelegde kans 
die ook hij miste, omdat hij niet 
voor een hoek koos, maar de bal 
recht in de handen van doelman 
Hoogendijk schoot.
Zaterdag aanstaande is om 
14.30 uur HYS in Haarlem-Zuid 
(Reinaldapark) de tegenstander. 
Na de 1-5 thuisnederlaag heeft 
Stormvogels heel veel goed te 
maken. (foto: Hans Willemse)

Velsen komt aan kop
Een gure wind met regen en ha-
gel, geen weertje om lekker te 
voetballen laat staan om de ver-
richtingen van je favoriet te vol-
gen langs de lijn. Zo’n 200 sup-
porters van Velsen en JOS/Water-
graafsmeer trotseren de elemen-
ten op sportpark Driehuis waar 
beide teams aantreden op het 
kunstgrasveld omdat het hoofd-
veld is afgekeurd. Paraplus wor-
den al snel dichtgeklapt om te 
voorkomen dat ze het veld op 
waaien. De hoofdtribune is he-
laas niet verplaatsbaar.
JOS is de koploper van de 1e klas-
se en Velsen doet aardig mee en 
volgt op drie punten. In okto-
ber wonnen de Amsterdammers 
met 2-1 en leed Velsen de enige 
nederlaag. Er staat om meer re-
denen iets op het spel dus. JOS 
heeft een aantal technisch vaar-
dige spelers die vanaf het begin 
worden vastgezet door Velsen 
dat de hele wedstrijd een hoog 
tempo hanteert en de bezoekers 
weinig kans geeft het gebruikelij-
ke technische spelletje te spelen. 
En zo ontvouwt zich een boei-
ende wedstrijd uitstekend ge-
leid door een prima arbitraal trio. 
De Amsterdammers worden al 
vroeg opgevangen en komen zel-
den voor doelman Nino Pels die 
uiteindelijk een rustige middag 
heeft. In een hoog tempo volgt 

aanval op aanval richting het Am-
sterdamse doel. Een doelpunt 
kan niet uitblijven en na een half 
uur is het raak: Mischa Plug levert 
de voorzet en Marc Kloosterboer 
kopt de bal keurig achter Colby 
Harmon: 1-0. 
De doelman van JOS blijft het 
druk hebben, weert zich dap-
per maar is kansloos na een la-
ge schuiver van Zeno van Ooij-
en. 2-0. Meteen daarna is het bij-
na weer raak: de doelman pro-
beert de bal weg te trappen, 
raakt de bal volledig verkeerd en 
kan ternauwernood een grotere 
achterstand via Zeno van Ooijen 
voorkomen. Met 2-0 zoekt ieder-
een de warmte van kleedkamer 
of kantine op, een ruststand die 
makkelijk hoger had kunnen zijn.

De tweede helft probeert JOS 
iets meer te brengen dan voor 
de thee. Lukken doet dat amper. 
Wel wordt er wat meer gepraat: 
de teleurstelling moet toch er-
gens heen. Gelukkig blijft het van 
beide kanten een sportieve wed-
strijd en zo hoort het ook. Velsen 
handhaaft het hoge tempo en 
beslist de wedstrijd een minuut 
of tien voor tijd. Zeno van Ooijen 
verovert de bal en brengt Patrick 
Castricum in kansrijke positie. Dat 
kun je wel aan PC toevertrouwen. 
3-0. Kort daarna blaast de scheids 

af en is het tijd voor een al dan 
niet warme versnapering in de 
gezellige Velsen kantine. Voor 
mij zijn ze allemaal “man of the 
match” merkt een mevrouw langs 
de lijn op. Inderdaad: Martin Haar 
en zijn staf hebben een sterk col-
lectief gesmeed dat nog op diver-
se fronten actief is dit seizoen.
0
Later loop ik samen met drie 

doorgewinterde Amsterdamse 
supporters richting uitgang. ,,Het 
was een dik verdiende overwin-
ning waar niets op af te dingen 
valt”, constateert een van hen. 
En na een diepe zucht: ,,Voor de 
tegenstander!” Met een ‘Pretti-
ge zondag verder’, nemen we af-
scheid. Volgende week LSVV uit. 
(Ton Bolder, foto: René Diepe-
veen)

Dick Koppes overleden
Santpoort - Tijdens een korte 
vakantie met enkele gezins-
leden in het Spaanse Denia 
is de voormalige eigenaar en 
oprichter van Snackbar Kop-
pes aan de Hagelingerweg in 
Santpoort plotseling overle-
den. Hij kwam in het donker 
ten val, brak een heup en com-
plicaties na de operatie wer-
den hem fataal. Vandaag is 
zijn crematie op Westerveld. 
Dick Koppes werd 75 jaar.

Dick Koppes en Annie Laan stap-
pen in het huwelijksbootje en 
vestigen zich in Zaandam. Als zij 
in 1975 horen dat in Santpoort 
‘Snacks van Westen’ in de nieu-
we winkelgalerij te koop staat, 
besluiten zij de ‘tent’ te kopen 
en keert Dick Koppes, die in zijn 
jeugd in de Santpoortse Bokke-
steeg woont, weer in het dorp 
terug; mét vrouw en hun twee 
zonen Hans en Ronald.
De snackbar krijgt de naam Kop-
pes Snacks. Het gezin gaat bo-
ven de zaak wonen. Na acht jaar 
vindt Koppes het tijd voor ver-
bouwing en uitbreiding van de 
zaak.
De muziekkorpsen Soli en het 
Tamboer- en Trompetterkorps 
Beverwijk marcheren op 21 mei 
1983 door het dorp en eindigen 
voor de deur van Koppes. Daar 
brengen de muzikanten een se-
renade en onder hun muziek 
schieten topvoetballers Ruud 
Geels (een Santpoorter) en Wil-
lem van Hanegem een nepge-
vel open. Door al de veranderin-
gen kunnen Dick en Annie Kop-
pes het assortiment uitbreiden.
Hun zonen Hans en Ronald vol-
gen de kok- en kelneropleiding 

in Haarlem, waarna zij bij hun 
ouders in de zaak gaan werken. 
Koppes betrekt de ingrediënten 
zoveel mogelijk van de plaat-
selijke leveranciers. Hun cate-
ring strekt zich uit van Haarlem-
Zuid tot aan Heemskerk-Noord. 
Het Dorpsfeest Santpoort is een 
hoogtepunt voor de zaak. 
In september 2012, tijdens de 
regionale Horecavakbeurs, wint 
de familie de Horeca Award voor 
de beste favoriete Horecazaak 
van Haarlem en omstreken. Het 
zijn de klanten die met hun stem 
een kroon op het werk van Kop-
pes zetten. 
Maar dan is de ‘oliebollencrisis’ 
al achter de rug. Tegen een jaar-
wisseling komt er een bestelling 
voor totaal duizend oliebollen. 
Door omstandigheden worden 
die elders gebakken. Maar de 
kwaliteit is niet naar Annies zin 
en zij weigert die ‘troep’ te ver-
kopen. Dat wordt oorlog in de 
keuken en de afgekeurde bol-
len vliegen in het rond. Om de 
situatie te redden plaatst Kop-
pes in allerijl een bestelling van 
duizend oliebollen bij een an-
dere bakker buiten Santpoort. 
Maar dan moet je zoeken naar 
de krenten in de bol. Dát is het 
moment dat de familie Koppes 
besluit niet meer in oliebollen te 
doen. 
De gebroeders Hans en Ronald 
nemen de zaak in 2013 over. De 
‘verse’ Award is een extra stimu-
lans om op de ingeslagen weg 
voort te gaan. De derde genera-
tie staat al klaar: sinds 2014 zijn 
Ronalds zonen Enrique en Mo-
reno zich al aan het warm lopen 
en krijgt de zaak een nieuw logo. 
(Guus Hartendorf )

Dick Koppes eind jaren zeventig in de keuken van de snackbar (foto: aan-
geleverd)

Watertaxi vaart 
voortaan ook naar SHIP
IJmuiden - De IJmuidense Rond-
vaart Maatschappij gaat van april tot 
en met oktober varen naar het Sluis 
Haven Informatie Punt (SHIP), dat 
zich bevindt aan de Noordersluis-
weg 1. Vier keer per dag komen er 
afvaarten vanaf het Sluisplein in 
IJmuiden en de Noordpier bij Vel-
sen-Noord. Met name voor de inwo-
ners van de zuidelijke IJmond wordt 
daarmee de bereikbaarheid van 
SHIP verbeterd.
De situatie rond de sluizen heeft 
wat weg van een vicieuze cirkel. Het 
Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) 
is dé locatie om informatie te ver-
garen over de bouw van de nieuwe 
grote zeesluis, maar tegelijk is de ex-
positie vanuit IJmuiden niet bereik-
baar, juist door die bouw. De afslui-
ting van de sluizenroute door Rijks-
waterstaat heeft ervoor gezorgd dat 
inwoners ten zuiden van het Noord-
zeekanaal eerst naar de noordzij-
de moeten reizen om SHIP te kun-
nen bezoeken. Maar daar komt bin-

nenkort dus verandering in. Adriaan 
Jumelet van de IJmuidense Rond-
vaart Maatschappij verwacht dat er 
veel belangstelling voor deze boot-
tochten zal zijn: ,,Er wordt nu al druk 
gereserveerd. We verzorgen al lan-
gere tijd de watertaxi en bij mooi 
weer zien we daar nu alweer dagjes-
mensen. Met deze nieuwe afvaarten 
willen we ook het sluizencomplex 
meer onder de aandacht brengen.’’
De nieuwe dienst zal zeven dagen 
per week worden aangeboden. Op 
de website www.watertaxi-ijmui-
den.nl is het vaartschema te vinden. 
De reguliere watertaxi die passa-
giers van noord naar zuid of van zuid 
naar noord brengt, kost 4 euro. Voor 
de nieuwe verbinding naar het slui-
zencomplex moet 6,50 euro worden 
betaald. SHIP is zeven dagen per 
week geopend voor bezoekers, kijk 
op www.ship-info.nl voor uitgebrei-
de informatie over de expositie en 
de mogelijkheden voor een rondlei-
ding door gids. (foto: aangeleverd)

Dressuurwedstrijd voor jongste ruiters bij HCV
Velsen-Zuid  - Om beginnen-
de ruiters in de gelegenheid 
te stellen aan dressuurwed-
strijden deel te nemen organi-
seerde manege Hippisch Cen-
trum Velsen aan de Driehui-
zerkerkweg 13 in Velsen-Zuid 
aangepaste dressuurproeven. 
Een mooi aantal leerlingen had 
zich ingeschreven voor deze 
dressuurwedstrijd.
In de A3 proef werd Aimee 
Rodriques Rivas knap eer-
ste met Dizzy. Marije van Ga-
len met de leuke pony Dazer 
mocht de tweede prijs mee 
naar huis nemen en Rosalie 
Jongejans met de schimmel 
Zorro werd uiteindelijk derde.

Daarna volgde de A2 proef. De 
eerste prijs en het oranje ro-
zet ging naar Femke van Brug-
gen met de pony Dizzy. Myrthe 
Adriaanse met de pony Dazer 
werd fraai tweede en de der-
de prijs ging naar Bo van der 
Velde.
Het was een zeer geslaagde en 
gezellige middag. 

Zondagmiddag 17 maart kun-
nen de amazones en ruiters 
van Hippisch Centrum Velsen 
vrijrijden op hun lievelingspo-
ny of paard. Voor meer infor-
matie: www.hippischcentrum-
velsen.nl. (foto: aangeleverd)



BEAUTY & AFSLANKSTUDIO VELSERBROEK
Klompenmakerstraat 7, 1991 JJ Velserbroek Tel. 023-5490556

WWW.AFSLANKSTUDIOVELSERBROEK.NL

10 KILO KWIJT IN 4 WEKEN TIJD
Vet verliezen door bevriezen

KOM OOK NAAR 
ONZE OPEN DAGEN 
EN MAAK DE START 
NAAR EEN GEZOND 
EN SLANK LICHAAM!
Ma 18, di 19 en vr. 22 maart
• Gratis intakegesprek 
 t.w.v. € 29,50
• Gratis BMI meting en 

advies
• Gratis begeleiding
• Gratis demonstraties
Ook u kunt het!!!

Super trots op....

        Gerda & Arnold!

VOOR NA

CRYOLIPOLYSE &
BIO HCG KUUR

-24 kilo
-25 kilo

Erkenning door internist uit het ziekenhuis! Een bekroning op ons werk! 

Binnen 5 maanden dit mooie resultaat! Wat bij de diëtisten en het 
ziekenhuis niet lukte! Geen maagverkleining en geen insuline meer spuiten!

BEAUTY & AFSLANKSTUDIO VELSERBROEK
KLOMPENMAKERSTRAAT 7, 1991 JJ VELSERBROEK TEL. 023-5490556

WWW.AFSLANKSTUDIOVELSERBROEK.NL

MAANDAG 10 SEPT.
DINSDAG 11 SEPT.
VRIJDAG  14 SEPT.
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

FIGUURANALYSE DAGEN!! 
Kom vrijblijvend langs: 
voor gratis advies, gratis 
BMI meting, gratis 
intakegesprek t.w.v. 29.95

 Coollipo Twin voor mannen en vrouwen ToTale figuur-
CorreCTie voor alle probleemzones zonder operaTie

100% veilig

VET VERWARMEN, VET BEVRIEZEN = VET VERLIEZEN!!
ToT 22% reducTie veT na een behandeling

• vet definitief weg van alle probleemzones 
buik, benen, billen, rug, heupen, love handles, 

bovenarmen, onderkin, binnenkant knieën

Bekend van T V

nieuw in ons theater!!

e 50,- Korting op 
een kuur naar keuze
*Uitgezonderd BIO HCG kuur en de    
  bodyformer

bio hcg Kuur
verlies in 
21 dagen 
10% van uw 

lichaamsgewicht

snel makkelijk afvallen 

en zeer goed vol Te houden 125,-

nieuw in ons theater!!nieuw in ons theater!!

op een Coole manier 
snel uw veT verliezen?
CRYOLIPOLYSE = VET BEVRIEZEN!! DIREKT RESULTAAT!!!

P R E S S O 
K U U R

SNEL 2 MATEN KLEINER!!

• lymfedrainage
• verwijderen van 
   uw afvalstoffen
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14 MAART
Zorg.Ik?-carrierebeurs in de hal 
van het Provinciehuis, Jaap Eden-
laan 3 in Haarlem, 16.00-20.30 uur. 
Zie ook www.zorgikbeurs.nl.

OBS De Vliegende Hollander 
houdt informatie-avond voor ou-
ders van kinderen vanaf 1,5 jaar, 
19.15-20.15 uur. Adres: Casem-
brootstraat 58 in IJmuiden.

Stadsschouwburg Velsen: Caba-
retier Pieter Derks. (foto: Merlijn 
Doomernik)

Helge Slikker met een muzikale 
reis door IJsland in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
(foto: Dave Menkehorst)

15 MAART
Lerarenstaking op Plein 1945 in 
IJmuiden. Vanaf 10.00 uur verza-
melen.

Bibliotheek IJmuiden: Praathuis. 
Van 10.00 tot 12.00 uur. De Bricks 
Challenge. Van 15.00 tot 16.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Lekker sporten op de dag dat de 
leraren staken in sporthal Zeewijk 
van 09.30 uur, verenigingen ko-
men clinics geven. Of bij LTC Hof-
geest in Velserbroek (groep 1 tot 
en met 4 van 10.00 tot 11.00 uur 
en de bovenbouw van 11.00 tot 
12.00 uur). (afbeelding: aangele-
verd) 

Buitenplaats Beeckestijn: huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro per persoon.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 

extra open in verband met on-
derwijsstaking van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in IJmui-
den’. Jubileumtentoonstelling ‘Mu-
seumschatten’. Jubileumjaar: Iede-
re maand kans op mooie prijzen. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

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

Opruimactie langs Noordzeeka-
naal. Voor meer informatie: sport-
visserijmidwestnederland.nl. (foto: 
aangeleverd)

Telstar - Jong AZ. Aanvang 20.00 
uur.

Camadou met ‘Tous les garcons et 
les �lles’ in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
(foto: aangeleverd)

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

Stadsschouwburg Velsen: Abafa-
zi ‘Afrika Belevenis’. Aanvang 20.15 
uur. (foto: aangeleverd)

Projectkoor Schola Hildegardis 
met het programma ‘Hildegard 
ontmoet Hadewijch’ in de Oude 
Kerk in Spaarndam. Van 20.15 uur 
21.30 uur. (foto: aangeleverd)

Jeroen van Merwijk in het Kenne-

▲

mer Theater in Beverwijk, 20.15 
uur. (foto: Corbino)

John De Ruiter in Velser Herrie Ra-
dioshow van 21.00 tot 23.00 uur 
op Seaport FM.

16 MAART
Actiedag bestrijding Japanse dui-
zendknoop van 09.30 tot 12.30 
uur op twee locaties: het park aan 
de Willebrordstraat IJmuiden en 
aan de Schenkeldijk/Westlaan Vel-
serbroek. Men kan alle hulp ge-
bruiken.

Eerste landelijke Dag van de Bin-
nenvaart. Zie ook www.dagvande-
binnenvaart.nl.

Buitenplaats Beeckestijn: huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. 

Boeken- en snu�elmarkt in de En-
gelmunduskerk in Driehuis. Van 
12.00 tot 16.00 uur. Entree gratis.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumtentoonstelling ‘Museum-
schatten’. Jubileumjaar: Iedere 
maand kans op mooie prijzen. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Open dag in Woonzorgcentrum 
De Moerberg in het kader van de 
Week van Zorg en Welzijn. Van 
14.00 tot 16.30 uur. (foto: aange-
leverd.

Lezing door KRO-journalist Leo Fe-
ijen in het kader van de festivitei-
ten rond het 175-jarig bestaan van 
Parochie Schoten. Mariakerk, Rijks-
straatweg 355 in Haarlem-Noord. 

Stadsschouwburg Velsen: Mathil-
de Santing in jubileumshow ‘Re-
naissance’. Aanvang 20.15 uur. (fo-
to: Mark Kohn)

‘Stil in Mij’ in het Kennemer The-

ater in Beverwijk, 20.15 uur. Her-
kenbare musical over vriendschap, 
verwachtingen en identiteit. (foto: 
Michiel Fischer Ontwerp: Olvo Dijs)

17 MAART

Parnassia Groep Cross over 2,5, 4,1 
of 10 kilometer in Castricum. Infor-
matie: www.avcastricum.nl/parnas-
sia-groep-cross. (foto: aangeleverd)

Buitenplaats Beeckestijn: huis 
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 2 euro per persoon.

Boeken- en snu�elmarkt in de En-
gelmunduskerk in Driehuis. Van 
12.00 tot 16.00 uur. Entree gratis. 
(foto: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumtentoonstelling ‘Museum-
schatten’. Jubileumjaar: Iedere 
maand kans op mooie prijzen. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

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

Lezing Henk de Velde in Zee- en 
Havenmuseum is VOL!. (foto: aan-
geleverd)

Concert Balcony Players in Het 
Lichthuis, Vergierdeweg 456 in 
Haarlem Noord, 15.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Pianorecital Menachem Har-Za-

hav in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. (foto: 
Weston Musikmanagement)

Literaire ontmoeting met Griet op 
de Beeck in het Kennemer Theater 
in Beverwijk, 15.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

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

Bijeenkomst ‘Rookvrije omgeving 
sportaccommodaties’ in Sporthal 
IJmuiden Oost om 19.00 uur. Aan-
melden: sportloket@velsen.nl.

Alzheimer Trefpunt met als onder-
werp: ‘Bewegen en muziek bij de-
mentie’. Van 19.30 tot 21.00 uur in 
Wijkcentrum De Hofstede, A. Ja-
cobsstraat 227 Velserbroek.

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

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café 
van 10.00 tot 12.00 uur. Van 10.00 
tot 12.00 uur Praathuis. Taalspreek-
uur van 14.00 tot 16.00 uur.

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

Joke Bruijs featuring Musica Extre-
ma op dinsdagmiddag in de klei-
ne zaal van de Philharmonie in 
Haarlem, 14.00 uur. (foto: aange-
leverd)

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

Vastentijd. Sobere maaltijden met 

Bijbels thema in de Engelmundus-
kerk, Driehuizerkerkweg Driehuis. 
Van 18.00 tot 20.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

20 MAART
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmuiden. 
Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-
522330.

Ruilbeurs voor puzzels en spelle-
tjes. In buurtcentrum de Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Van 10.30 
tot 11.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumtentoonstelling ‘Museum-
schatten’. Jubileumjaar: Iedere 
maand kans op mooie prijzen. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ in het Pieter Vermeulen Mu-
seum. Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de entree-
prijs.

Bibliotheek Velserbroek: Voorlees-
feest. Van 14.30 tot 15.30 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café. 
Van 19.00 tot 21.00 uur. Van 19.00 
tot 20.30 uur informatiebijeen-
komst belastingaangifte. 

21 MAART
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Bibliotheek IJmuiden: Taalspreek-
uur van 10.00 tot 12.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Karin 
Bloemen in ‘Souvenirs’. Aanvang 
20.15 uur. (foto: Nick van Ormondt 
& Jan Aarntzen)

Thomas Acda in Stadsschouwburg 
Haarlem, 20.15 uur. (foto: Koos 
Breukel)
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Broodje shawarma  5,-
Broodje Ali Kip  5,-
Kapsalon   7,50
Kapsalon Ali Kip  7,50
Pita kaas   3,-
Hele kilo Shawarma  25,-
1/2 kilo Shawarma  15,-
Hele kilo Ali Kip  25,-
1/2 kilo Ali Kip  15,-
Hotdog   2,50
Patatje mayo of ketchup 2,50
Kipsaté   10,-
Varkenssaté   10,-
Broodje gezond  3,-
Schotel shawarma  10,-
Schotel Ali Kip  10,-
Blikje    2,-
Cola • 7-up • Sinas • Spa blauw

Soep van de dag  10,-
Broodje kaas   2,50
Broodje ham   2,50
Broodje tonijn  2,50
Broodje kroket  2,50
Broodje frikandel  2,50

Zadelmakerstraat, Velserbroek (t/o de Dierenkliniek)

Check onze facebookpagina 
voor nieuwtjes en acties

Zadelmakerstraat, Velserbroek (t/o de Dierenkliniek)

ACTIE
DEZE ACTIE IS GELDIG TOT 3 MAART 2019

ALLEEN  AFHALEN van 12.00-19.30 uur

BEL & BESTEL

06 840 40 834
023 53 77 224 OF

ALLE
BROODJES

ALLE
SCHOTELS

€ 5,- € 10,-

De Heeren van Velsen
restaurant     proeverij

Meervlietstraat 62  Velsen-Zuid. 
Restaurant: Tel. 0255-531717

www.deheerenvanvelsen.nl

Menu de Heeren
Broodje met tapenade 
en knoflookmayonaise

~~~
Trio van Hollandse garnalen, 

gerookte zalm en een gambakroketje
of

Mosterdsoep met Old Amsterdam 
en spekjes

~~~
Op de huid gebakken zeebaarsfilet

of
Entrecôte van de grill  

~~~
2 bolletjes ijs met slagroom

of 
Frans duo van Crème Brûlée 

en een met ijs gevulde macaron

€ 25,00
Wij serveren dit menu t/m zondag 31 maart. 

Woensdag t/m zaterdag geopend vanaf 16.00 uur. 
Zondag geopend vanaf 12.00 uur.



VVD Noord-Holland
Laura Ouderkerken #15

VVD Noord-Holland
Laura Ouderkerken #15

Vertrouwd
en dichtbij

Bij die verkiezingen op 20 maart aanstaande kunt 
u op mij stemmen. Daarom stel ik mij graag aan u 
voor. Ik ben Cor de Vlieger en woon in IJmuiden. 

Op voordracht van het CDA, afd. Velsen heb ik mij 
verkiesbaar gesteld voor het bestuur van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland.
Ik geloof dat ik door mijn kennis en ervaring op het 

gebied van waterbouwkunde, (grond)water en 
milieu (werkzaam geweest bij de provincie 

Noord-Holland) een goede bijdrage kan 
leveren aan het Hoogheemraadschap.

Bij die verkiezingen op 20 maart aanstaande kunt 
u op mij stemmen. Daarom stel ik mij graag aan u 
voor. Ik ben Cor de Vlieger en woon in IJmuiden. 

Op voordracht van het CDA, afd. Velsen heb ik mij 
verkiesbaar gesteld voor het bestuur van het 

Ik geloof dat ik door mijn kennis en ervaring op het 
gebied van waterbouwkunde, (grond)water en 

De waterschaps-
verkiezingen staan 

voor de deur 

Stem daarom 20 maart a.s. op Cor de Vlieger!

D66 heeft een kandidaat uit Velsen 
en een uit Beverwijk
Velsen - Teresa da Silva Marcos, 
geboren in Portugal en sinds 
1999 woonachtig in IJmuiden, 
voormalig raadslid voor D66 in 
de gemeente Velsen is een van de 
kandidaten die op de lijst van de 
Provinciale Staten Noord-Holland 
staat. Ze staat op nummer 19 en 
werkt (als zelfstandig onderne-
mer) als vormgeefster (interieur 
en meubelontwerper) en als taal-
docent (Portugees). 
,,De periode die ik volksvertegen-
woordiger mocht zijn was er een 
die mij veel voldoening, maar ook 
nieuwe inzichten heeft gegeven. 
Tijdens campagne- en “In gesprek 
met…”-momenten viel mij op dat 
niet alleen mensen op straat, 
maar ook ambtenaren en colle-
ga-politici de provincie ervaren 
als een instituut dat op een gro-
te afstand staat. Ik wil mij inzet-

ten om de lijntjes tussen bestu-
ren van gemeenten, provincie en 

de inwoners van Noord-Holland 
korter te maken.’’
D66 gaat voor een duurzaam mo-
biliteitsbeleid. Vol investeren in 
�ets, OV en minimaal in auto. Wa-
terwegen, in onze provincie al-
om aanwezig, worden momen-
teel nauwelijks benut voor ver-
voer van personen, ook hier lig-
gen kansen!
Voor Da Silva Marcos komen cul-
tuur en onderwijs samen in cul-
tuureducatie. ,,Kinderen die in 
contact komen met kunst en cul-
tuur hebben beter technisch in-
zicht. Dit sluit direct aan bij de 
leemtes op de arbeidsmarkt! 
Daarom wil ik mij hard maken 
voor meer cultuureducatie.’’
Een tweede kandidaat uit de-
ze regio is Beverwijker Fons Ben-
nink, hij staat op nummer 18. (fo-
to: aangeleverd)

VERKIEZINGEN MAART 2019

VERKIEZINGEN 
PROVINCIALE STATEN 
EN WATERSCHAPPEN

Velsense Laura Ouderkerken op nummer 15 van de VVD-lijst
,,Ik wil me voor onze regio inzetten 
in de Provinciale Staten’’
Regio - Velsen - Laura Ouderker-
ken heeft er zin in. De Velsense 
staat op nummer 15 op de kies-
lijst van de VVD voor de Provinci-
ale Staten. Laura: ,, Op 20 maart 
kiezen we een nieuwe Provinci-
ale Staten. De Staten besturen 
onze provincies en zijn uiterma-
te belangrijk voor de bereikbaar-
heid, de woningmarkt en het on-
dernemersklimaat van Velsen, 
de IJmond en heel Noord-Hol-
land. Het zijn geen verkiezingen 
die gaan over het kabinet of over 
Den Haag, het gaat om een van 
de meest belangrijke bestuursla-
gen in ons land.’’

Vorige week woensdag organi-
seerde Ouderkerken op eigen ti-
tel een Ladies Night die door 
meer dan 100 vrouwen bezocht 
werd. Tweede Kamer lid Helma 
Lodders en Gedeputeerde Elisa-
beth Post beantwoordden vra-
gen van Laura over onder an-
dere de relatie tussen politica 
en vrouw, het grootste resultaat 
waar ze het meest trots op zijn en 
de kansen voor deze regio voor 
de aankomende vier jaar.
Laura: ,, Ik wil mij voor onze re-
gio inzetten de komende jaren 
in de Staten, voor onze bewoners 
en ondernemers. Om ons geluid, 

wat wij belangrijk vinden in Vel-
sen en de IJmond, te laten horen 
in de provincie. Het kan niet zo 
zijn dat onze regio niet vertegen-
woordigd is in de Staten. Want 
onze regio heeft unieke kenmer-
ken, de spanning tussen econo-
mische groei en leefomgeving, 
de havens, de bereikbaarheid van 
onze woonkernen en de kansen 
die er liggen in de energietransi-
tie.’’

Haar advies: ,,Kies 20 maart voor 
DOEN, stem op mij! Lijst 1 van de 
VVD, nummer 15.’’ (Foto: Reinder 
Weidijk Fotogra�e)

Wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving
Voor D66 staat de gezonde leefomgeving daarbij centraal. In een 
gezonde leefomgeving voel je je immers goed, presteer je beter en leef 
je uiteindelijk langer

Transformeren naar een duurzame regionale economie
D66 ambieert een duurzame regionale economie voor Noord-Holland. 

Wij geloven dat de vraag naar oplossingen voor een duurzame, regionale economie 
wereldwijd zal stijgen en belangrijke exportproducten kunnen worden.

Goed bestuur en doelgericht financieel beleid
D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar 
kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te 
voorkomen.

Voor Teresa da Silva Marcos komen cultuur en onderwijs, 
samen in cultuureducatie. ‘Kinderen die in contact komen 
met kunst en cultuur hebben beter technisch inzicht. Dit 
sluit direct aan bij de leemtes op de arbeidsmarkt! Daarom 
wil ik mij hard maken voor meer cultuureducatie’



Pvda Velsen: ‘Ga Stemmen!’
Velsen - De PvdA Velsen roept al-
le stemgerechtigden op volgen-
de week woensdag te gaan stem-
men voor de Provinciale Staten en 
Waterschappen. ‘Gooi jouw stem-
pas niet weg, maar maak gebruik 
van jouw democratische recht’, is 
het advies dat PvdA Velsen de in-
woners van deze gemeente wil 
geven.

De partij geeft aan wat de provin-
cie belangrijk maakt voor de in-
woners van Velsen. De provincie 
maakt keuzes over natuur en land-
schap, wonen, werken, voor we-
gen en openbaar vervoer. Daar-
naast zijn er actuele onderwerpen 
die plotseling opdoemen die snel 
om een oplossing vragen zoals de 
gra�etregens in de IJmond, kwes-
ties zoals duurzaamheid en milieu, 
de A8-A9 verbinding. Moet dat al-
lemaal en hoe? Waterschappen en 
de provincie dragen samen zorg 
voor ons water. Het moet schoon 
en veilig zijn. Bruggen en kana-
len en dijken. Allemaal zaken die 
belangrijk zijn en onderhouden 
moeten worden waarbij geld een 
grote rol speelt dus keuzes ge-
maakt moeten worden. 
PvdA Velsen: ‘Meng je in dit de-
bat met je stem! Die stem geldt 
ook nog eens voor de samenstel-
ling van de Eerste Kamer, geko-
zen door de leden van Provinciale 
Staten. Daarmee bepaal ook jij de 
speelruimte van het Kabinet Rutte 
III. Je stem maakt het verschil. Dus 
maak er gebruik van.’

VERKIEZINGEN MAART 2019
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VERKIEZINGEN 
PROVINCIALE STATEN 
EN WATERSCHAPPEN

Het doel is de veelzijdigheid 
van zorg en welzijn te tonen, 
de nieuwe ontwikkelingen en 

vooral de mensen die er werken in de 
schijnwerpers te zetten. Iedereen is 
van harte welkom die dag.  
Vier van onze locaties zijn open op 
16 maart.  In Heerhugowaard is dat 
verpleeghuis Forum II, in Heiloo woon-
zorgcentrum De Loet, in Beverwijk 
woonzorgcentrum ViVa! Elsanta en in 
Castricum, Limmen, woonzorgcentrum 
De Cameren. Kijk op de website 
www.vivazorggroep.nl voor de 
openingstijden en het uitgebreide 
programma.

Werken bij ViVa! Zorggroep
Daar waar mensen wonen en verzor-
ging krijgen, werken ook mensen. 
ViVa! heeft verschillende vacatures 
passend bij diverse pro�elen. Voor 
jong en oud, op verschillende niveaus 
en op verschillende locaties dicht in 
de buurt, zodat u op de �ets naar het 
werk kunt. Wij hebben diverse functies 
in de zorg, maar ook niet-zorg func-
ties, zoals in de keuken, het restaurant 
of in de huishouding. 

Kijk op: 
www.werkenbij.vivazorggroep.nl 
voor de vacatures. 

Open Dag van de Zorg op 16 maart 2019

Op 16 maart 2019 doet ViVa! Zorggroep mee aan de week van Zorg 
en Welzijn. Op deze dag kunt u een kijkje nemen in de wereld van 
ViVa!’s wonen, welzijn, zorg en werken en krijgt u de gelegenheid om 
de ontwikkelingen van dichtbij te zien en meer te weten te komen. 

Wonen en werken bij ViVa! Zorggroep

Cynthia Poen, wijkverpleegkundige niveau 5 i.o. over werken in de zorg
‘Werken in de zorg is dankbaar, mooi. Iemand echt kunt helpen, iets kunnen 

betekenen voor een ander, jong of oud, dat is zo waardevol. Intensieve gesprek-

ken, verhalen van vroeger, een luisterend oor mogen zijn voor een ander mens, 

iemand laten glimlachen. Daar krijg ik energie van, telkens weer. Ik hoop dan ook 

dat er meer mensen, starters of zij-instromers, kiezen voor het werken in de zorg. 

Je ontwikkelingsmogelijkheden zijn divers en je krijgt er heel veel voor terug.’ Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

          

STEM 20 MAART 50PLUS DUS!  

 DE HELFT VAN NEDERLAND IS 50 PLUS! 
50PLUS IS KLAAR MET DE KAALSLAG!

       50PLUS wil
• Bushaltes weer dicht       

bij huis

• Brievenbussen en pinau-
tomaten op loopafstand

• Betaalbare                          
seniorenwoningen

• Eerlijke kostenverdeling 
voor klimaatbeheersing

• Een eind aan de pensioen-
roo  van u  e 

       50PLUS wil
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR  NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 15 maart 20.00 uur Telstar - Jong AZ

Thuiswedstrijd Telstar als OldStars-
ontmoetingsplek voor verenigingen

Afgelopen vrijdagavond is bij de 
wedstrijd Telstar-FC Dordrecht 
een uitwisselingsmoment geor-
ganiseerd tussen diverse vereni-
gingen uit de IJmond over het 
thema OldStars walking football. 
Het Nationaal Ouderenfonds was 
deze avond in de lead, een avond 
die tot stand kwam uit de samen-
werking tussen Telstar en Care-
worx en werd mogelijk gemaakt 
door Rabobank. Rondom de wed-

strijd was er voor de belangstel-
lende verenigingen de gelegen-
heid om vragen te stellen. In de 
rust pakten de OldStars van Tel-
star en FC Dordrecht het podium, 
door op het veld een partijtje wal-
king football te spelen.
Op de dag na de wedstrijd gaf SV 
Beverwijk het goede voorbeeld. 
In het jaar dat de vereniging 100 
jaar bestaat werd er afgetrapt met 
walking football. De komende we-

ken wordt in de aanloop naar de 
grote reünie getracht het aantal 
deelnemers op te krikken. Een sa-
menwerking met andere vereni-
gingen uit Beverwijk lijkt daarin 
niet uitgesloten.
Op 10 april staat de volgende ont-
moeting op het programma als 
er een toernooi wordt georgani-
seerd in het stadion van Telstar. 
Voor meer informatie kunnen 
belangstellenden contact opne-

men met landelijk OldStars wal-
king football projectmanager Jo-
han Annema (j.annema@oude-
renfonds.nl).
De start van het OldStars-pro-
ject in de IJmond regio krijgt on-
dersteuning van de lokale part-
ners Fonds Sluyterman van Loo, 
Stichting Ho�e Codde en Van Be-
resteyn, de J.C. Ruigrok Stichting, 
het Sint Jacobs Godshuis en Rabo-
bank IJmond. (foto: aangeleverd)

School’s cool IJmond zoekt thuismentoren
School’s cool IJmond is voor ko-
mend schooljaar op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die 
zich als thuismentor willen in-
zetten voor een brugklasser.
School’s cool is een belangrijk 
programma van stichting Tel-
star Thuis in de Wijk dat uitge-
voerd wordt door Study Consul-

tancy. Bij dit programma wor-
den thuismentoren gekoppeld 
aan brugklasleerlingen die door 
persoonlijke omstandighe-
den een groter risico lopen op 
schooluitval. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
een moeilijke thuissituatie of 
een taalachterstand. Met een 

tot twee uur begeleiding per 
week maken de vrijwilligers 
voor deze leerling een wereld 
van verschil.
De stap van de basisschool naar 
de brugklas is groot. Voor de 
leerlingen die worden aange-
meld bij School’s cool is deze 
stap nog groter. De thuismen-

toren van School’s cool helpen 
hun pupillen vanaf het einde 
van groep acht voor ongeveer 
anderhalf jaar om deze stap en 
daarmee het risico op schooluit-
val te verkleinen.
Zie voor meer informatie en 
aanmelding www.schoolscool-
ijmond.nl.

Tweede 1-0 zorgt nog niet voor euforie bij Telstar

Kansenregen tegen 
FC Dordrecht onbenut gelaten

In de 38e minuut snelde Terell 
‘Chuckie’ Ondaan naar de rech-
terkant van het strafschopge-
bied. 
De pass van Mendes Moreira kon 
welhaast perfect worden ge-
noemd, maar was aan de ietwat 
harde kant. 
Toch lukte het Ondaan de bal op 

het juiste moment aan te nemen 
en achter Dordt-doelman Stos-
kovic te krijgen. Het schot ver-
dween gekruld tegen de touwen. 
Dat Telstar op voorsprong kwam 
in het duel tussen de nummer 16 
en 18 van de KKD was enigszins 
verrassend, lees: tegen de ver-
houding in. Het waren namelijk 
Jeremy Cijntje en Crysencio Sum-
merville die de beste kansen kre-
gen namens de bezoekers. 
In het 3-4-1-2 systeem moes-
ten de Witte Leeuwen opnieuw 
zichtbaar wennen. Van Huizen 
en Korpershoek hadden, zoals 
wel vaker, moeite om in de op-
bouw snel het middenveld te vin-
den. Na de 1-0 van Ondaan werd 
de middelste linie vaak overge-
slagen, en de ballen ‘simpelweg’ 
naar voren geramd. Het af en toe 
kristal�jne- en heldere combina-
tiespel van vorig jaar is ver te zoe-
ken. 
Door het opportunistische spel 
waren wederom Ondaan en El 
Idrissi dichtbij de verlossende 
2-0. “Er was een grafstemming in 
de kleedkamer. Dat is een com-
pliment, dat de jongens ondanks 
de drie punten niet tevreden zijn 
met de manier waarop wij de 
wedstrijd hebben afgesloten”, zo 
luidde de veelzeggende analyse 
van Snoei tegenover NH. (Douwe 
de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

„Het is iedere week toch weer een beetje hetzelfde verhaal”, sprak 
Man of the Match Terell Ondaan na a�oop. „Nu winnen we dan wel 
twee keer, maar met 1-0. En opnieuw lag dat aan het feit dat we de 
kansen gewoon niet benutten. Het had zomaar 4-0 ofzo kunnen 
worden, maar dat laten we wederom na.” De zowat enige revela-
tie van dit seizoen werd dus verkozen tot man van de wedstrijd. 
Maar zelf vond hij dat dit bepaald niet „de beste wedstrijd van het 
seizoen was”. Desondanks maakte hij de enige, en dus de winnen-
de tre�er voor de Witte Leeuwen. 

Boeken- en snuffelmarkt 
in Engelmunduskerk
Driehuis - De boeken- en snuf-
felmarkt in de Engelmunduskerk 
is al jaren een traditie. Dit jaar is 
de boeken- en snu�elmarkt op 
zaterdag 16  en zondag 17 maart. 
Van heinde en verre komen de 
verzamelaars om te kijken of ze 
een slag kunnen slaan. De markt 
is beide dagen geopend van 
12.00 tot 16.00 uur. Geduren-
de het hele jaar worden de inge-
brachte boeken geinspecteerd 
op kwaliteit en zorgvuldig gesor-

teerd op genre. 
Er kan een keuze gemaakt wor-
den uit duizenden boeken en 
daarvoor moet de kerk worden 
aangepast. Er liggen thrillers, 
stripboeken, streekromans, maar 
ook reis- of geschiedenisboeken 
enzovoorts. 
In de ko�ecorner kan even bij 
gekletst worden. Naast de vele 
boeken zijn er ook allerlei spullen 
te vinden op de snu�elmarkt. (fo-
to: aangeleverd)

Leraren staken morgen 
ook op Plein 1945
IJmuiden - Niet alleen in Den 
Haag, maar ook in IJmuiden 
wordt morgenochtend door le-
raren gestaakt. Om 10.00 uur 
verzamelen zij zich op Plein 
1945 om aandacht te vragen 
voor de hoge werkdruk, de la-
ge salarissen en het tekort aan 
leerkrachten.

Al meerdere malen hebben le-
raren in Den Haag aandacht ge-
vraagd voor de omstandigheden 
in het onderwijs. Dat juist nu door 
de Algemene Onderwijsbond en 
vakbond FNV tot een nieuwe sta-
kingsactie wordt opgeroepen, is 
niet toevallig. Het is immers een 
week voordat de verkiezingen 
voor Provinciale Staten plaats-
vinden en daarmee een slim mo-
ment om politici nogmaals te at-
tenderen op de huidige situa-
tie in alle lagen van het onder-
wijs. Dedy Plug, leerkracht op de 
IJmuidense basisschool Het Kom-
pas, stond enige tijd geleden zelf 
op het Malieveld, Voor deze nieu-

we stakingsdag bedacht ze een 
lokale variant. Afgelopen maan-
dag plaatste ze daarover informa-
tie op Facebook en binnen een 
etmaal leverde dat al zestig ge-
interesseerden op. Zelf is ze sinds 
2,5 jaar werkzaam in het onder-
wijs. ,,Een vak waar ik ontzettend 
veel energie uit haal’’, vertelt ze. 
Maar ze vreest, net als veel colle-
ga’s, dat het fout gaat als de rege-
ring niet meer geld investeert in 
het onderwijs.
,,Het is nu al zo dat de kinderen 
naar huis worden gestuurd als 
wij ziek zijn’’, merkt ze op. De le-
raren pleiten voor een hoger sa-
laris, zodat meer studenten kie-
zen voor het onderwijsvak en de 
scholen minder moeite hebben 
met het invullen van vacatures. 
Bij het ter perse gaan van deze 
krant was het exacte programma 
voor de bijeenkomst van morgen 
nog niet bekend.
,,Ik hoop in elk geval dat er veel 
mensen zullen komen’’, aldus De-
dy Plug. 

Eerste Citymarketingcafé 
over innovatie
Velsen - Citymarketing .IJmui-
den wil bezoekers, bewoners 
en bedrijven met elkaar verbin-
den en start daarom met een 
maandelijks Citymarketingca-
fé. Daarbij staat elke keer een 
ander thema centraal.

Het eerste Citymarketingca-
fé vindt plaats op donderdag 28 
maart en staat in het teken van 
innovatie. Dit onderwerp wordt 
steeds belangrijker. Niet alleen 
voor grote bedrijven in de maak-
industrie, maar ook voor kleinere 
ondernemingen in de visserij, de 
bouw, de logistiek en andere sec-
toren.
Naast citymarketeer Friso Hui-
zinga zijn er ook vertegenwoor-
digers van Techport aanwezig. 
Zij vertellen over wat Techport 
kan betekenen in het ondersteu-

nen van innovaties voor een toe-
komstbestendige en duurzame 
maak- en onderhoudsindustrie. 
Daarnaast houdt ook het Inno-
vatiefonds MKB Velsen een kor-
te presentatie en is er volop ge-
legenheid om met elkaar van ge-
dachten te wisselen over kansen 
op het gebied van innovatie. 
De bestuursleden van Stichting 
Citymarketing Velsen die door 
hun bedrijf of organisatie een 
sterke binding hebben met het 
thema innovatie zijn op 28 maart 
ook aanwezig. 
Het Citymarketingcafé duurt van 
16.00 tot 18.00 uur en heeft een 
informeel karakter. De locatie 
is het voormalige kerkje aan de 
Helmstraat 9 in Oud-IJmuiden. 
Aanmelden kan via citymarke-
teer@ijmuiden.nl. De toegang is 
gratis. (foto: aangeleverd)



In memoriam...

Uitvaartverzorging 
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Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid in staat is een 
maximale kwaliteit te bieden tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, jarenlange ervaring, 
persoonlijk, warm, betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!
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HAARLEM - De eerstvolgende editie van Bretels 
Bijeen vindt op maandagavond 18 maart plaats. 
Deze avond is Hella van der Wijst te gast. Zij is 
bekend als presentatrice van onder andere het 
programma ‘de Wandeling’ en ‘Ik mis je’. Daar-
naast is ze schrijfster van het boek “Troost”, dat 
recent verschenen is, met daarin verhalen van 
mensen die een geliefde hebben verloren. Ze 
neemt deze avond de aanwezigen mee in haar 
boek en haar ervaringen rondom troost. Stich-
ting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen die 
een ouder gaan verliezen of hebben verloren. De 
bijeenkomsten van Bretels Bijeen zijn speciaal 
bedoeld voor de ouders van deze gezinnen.

Tijdens het organiseren van de bijeenkomsten 
van Bretels Bijeen wordt altijd nauwkeurig nage-
dacht over de inhoud van de avonden. ‘’Bij het 
ondersteunen van de gezinnen hebben we ge-
merkt dat het belangrijk is dat de avonden een 
laagdrempelig karakter hebben’’, aldus Femke 
Westerhof, een van de initiatiefneemsters. Ze 
laat weten dat op 18 maart Hella van der Wijst 
te gast is. Naast het programma ‘De Wandeling’ 
presenteerde Hella ook ‘Geloof en een hoop lief-
de’ en is ze nu wekelijks te zien in ‘Ik mis je’. 
Onlangs heeft Hella het boek ‘Troost’ uitgege-
ven, waarin verhalen van mensen die een gelief-
de hebben verloren aan bod komen. Daarnaast 
komen er rouwdeskundigen en wetenschappers 
aan het woord over de onderwerpen verdriet en 
troost. Tijdens deze avond vertelt ze verhalen 
maar wisselt ze ook graag verhalen uit met de 
aanwezige gasten. ‘’Ik wil via levensverhalen van 
gewone mensen laten zien dat rouw geen ziek-
te is, maar bij het leven hoort. Hoe we dat doen 
en wat daarbij helpt? Daar draait het deze avond 
om’’, aldus Hella.
De avond wordt begeleid door de initiatiefneem-
sters en vrijwilligers van Stichting Bretels. Naast 
het verhaal van Hella is er tijdens deze avond ge-
noeg tijd en ruimte om met hen en andere gas-
ten in gesprek te gaan. We ontvangen iedereen 
graag om 19.30 uur bij Bar Wolkers (Gedempte 
Oude Gracht 139, Haarlem) en starten de avond 
om 19.45 uur. Aanmelden kan via info@stich-
tingbretels.nl

Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezin-
nen waarvan een of beide ouders komt te over-
lijden of overleden is. De stichting richt zich in 
eerste instantie op gezinnen uit de regio Haar-
lem, Haarlemmermeer en de gemeenten in de 
Bollenstreek. De basis van Stichting Bretels ligt 
in het overlijden van Els, de moeder van de initia-
tiefnemers, op 46-jarige leeftijd. 
‘’Zij leerde ons altijd uit te gaan 
van het positieve, je schouders 
eronder te zetten als het even te-
gen zit, je hart te volgen, te vech-
ten waar je voor staat, zelfstan-
dig te zijn, er het maximale uit 
te halen en bovenal het leven 
lief te hebben. Daarom vormen 
haar levenslessen de basis van 
Stichting Bretels’’, aldus Nicky 
Westerhof, een van de initiatief-
neemsters.

‘Levensverhalen van gewone mensen 
 laten zien dat rouw geen ziekte is’
Een avond met Hella van der Wijst

n  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
n  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
n  Expert in gespreksvoering terminale situaties
n  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

n  info@pattyduijn.nl
n  www.pattyduijn.nl
n  meldnummer bij overlijden 06 300 93 482
n M F C

meld n ummer  bi j  o ver li j d en  06 300 93 482 
i n f o @ p a t t y d ui j n .n l
w w w .p a t t y d ui j n .n l

Foto: Ruben Timman
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Pim Mulierloop op 12 mei
Zondag 12 mei staat Santpoort weer in het teken van het oudste hardloopeve-
nement van Nederland: de 79ste Krinkels Pim Mulierloop. Op deze dag kunnen 
hardlopers meedoen aan verschillende afstanden van 16,1, 10, 5 of 1,2 kilome-
ter.

Het schitterende parcours voor de 10 en de 16,1 km (10 EM) loopt door Duin 
en Kruidberg van Natuurmonumenten, een bos- en duinrijk landgoed midden 
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De snelle 5 km gaat langs de duinen. 
Voor de jeugd t/m 12 jaar is er een 1,2 km kidsrun op en rond de atletiekbaan. 
De jongste deelnemers mogen natuurlijk hun papa of mama aan de hand mee-
nemen.
De 79ste Krinkels Pim Mulierloop is de eerste hardloopwedstrijd uit het RSM 
loopcircuit powered by Run2Day Haarlem. Deze door Krinkels gesponsorde 
wedstrijd start en eindigt op het fraaie complex van atletiekvereniging Suomi in 
Santpoort-Noord. Terwijl DJ Rabel zorgt voor opzwepende muziek worden de 
hardlopers aangemoedigd door enthousiaste supporters. Na de finish krijgen 
alle deelnemers de unieke Pim Mulier medaille omgehangen.
 
Inschrijven voor de 79ste Krinkels Pim Mulierloop kan tot en met 8 mei of tot 
de deelnemers-limiet is bereikt. Het startnummer met elektronische tijdwaarne-
ming haal je zelf voor de wedstrijd op in de kantine van AV Suomi. Op de wed-
strijddag kan je hier ook na-inschrijven vanaf 9.15 uur tot een kwartier voor de 
start. 

Ga voor meer informatie of inschrijven naar: www.pimmulierloop.nl. (foto: Erik 
Pieters)

BESTEL DIRECT OP MONKEYXL.COM
Monkey XL staat voor kwaliteit en service. Zelf ervaren?
Wij zijn gevestigd in IJmuiden. Ervaar het zelf en neem contact met ons op.
- Uitstekend service
- Complete inrichting van uw sportschool Trawlerkade 72 IJmuiden
- Onderhoud, reparatie en keuring  Tel: 0031(0)619697096

Monkey XL
Het juiste adres om uw gym in te richten
Monkey XL levert fitness-producten op maat, zowel voor binnen- als buitengebruik. Denk aan bij-
voorbeeld een enkele pull up bar voor in huis, of een hele installatie voor uw sportschool. Alles is 
mogelijk, zij helpen u graag bij het realiseren van uw wens. Neem een kijkje op de webshop www.
MonkeyXL.com. Monkey XL staat voor kwaliteit en service. Zij bieden ook onderhoud en reparatie 
aan van fitness-apparatuur.
Eigenaar Manuel de Graaf is 5 jaar geleden gestart met het bedrijf Monkey XL en is inmiddels een 
bekende naam binnen de Fitness- en CrossFit-wereld. Hij heeft vaste klanten door heel de Benelux, 
grotendeels door mond op mond reclame opgebouwd.
Wilt u de service en kwalteit van Monkey XL zelf ervaren? Neem contact op of kom langs (op af-
spraak) bij de vestiging op de Trawlerkade 72 in IJmuiden. Stuur een e-mail naar info@monkeyXL.
com.  (foto: aangeleverd)
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Door Korfbal Vriendschap

Korfballen bij DKV
 Korfbalvereniging DKV bestaat al 65 jaar. De-
ze leuke en gezellige vereniging is altijd op zoek 
naar nieuwe leden. Iedereen, van jong tot oud, is 
welkom!
Korfbal is een teamsport waarbij mannen en 
vrouwen gemengd spelen. Dit is uniek in de we-
reld! Je bent niet alleen sportief en gezond be-
zig, maar je doet ook nieuwe sociale contac-
ten op.
DKV organiseert bovendien allerlei activiteiten 

zoals spelletjesavonden, kamp en een familie-
toernooi.

Ook de allerkleinsten kunnen bij DKV terecht. 
Op zaterdagochtend van 10.15 tot 11.00 uur 
komen kinderen van 3 tot en met 6 jaar gezel-
lig naar hun Kangoeroe Klup. Daar doen ze leu-
ke, sportieve spelletjes, waarbij ze worden uitge-
daagd om te klimmen, klauteren, rennen, sprin-
gen, dansen en samen te spelen.

Hengelsportvereniging Velsen
Op naar de waterkant!

MEER INFO: www.ltcgroeneveen.nl of volg ons op facebook

LTC Groeneveen, de gezelligste club voor 
tennis én padel. Het hele jaar door! 
7 all weather banen, 4 kinderbanen, 
4 gravelbanen en 2 padelkooien.

KOM LANGS OF DOE MEE TIJDENS DE OPEN DAG OP 31 MAART 
(van 12.00 tot 17.00 uur). MATERIAAL IS AANWEZIG.

DEMONSTRATIES PADELSPEL EN CLINICS. VOOR JEUGD EN 
VOLWASSENEN. SPECIALE AANBIEDING VOOR NIEUWE LEDEN. 

 
 

Doe mee met de Kangoeroe Klup  
bij DKV IJmuiden!

De Kangoeroe Klup is een gezellige club voor kinderen van  

3 t/m 6 jaar waar ze leuke & sportieve spelletjes kunnen doen 

samen met leeftijdgenootjes. DKV vindt het belangrijk dat  

kinderen op een veilige, laagdrempelige wijze kennismaken  

met bewegen en daarbij in contact komen met elkaar. 
 

Waar  : gymzaal van basisschool de Boekanier

    Adres: Willemsbeekweg 80, 1971 GZ IJmuiden. 

Wanneer:  : elke zaterdagochtend (m.u.v. schoolvakanties).

Tijd  : 10.15 uur tot 11.00 uur.
 

Naast de wekelijkse trainingen op de zaterdagochtend  

organiseren wij ook een aantal activiteiten per jaar, zoals het 

grote Sinterklaasfeest, vossenjachten, knutselen en gaan we 

naar de speeltuin of naar Ballorig.

DKV

Wilt u meer informatie? 
Stuur een mailtje naar: info@dkv-ijmuiden.nl of kijk op: www.dkv-ijmuiden.nl 

Doe mee met de Kangoeroe Klup 

Kinderen en volwassenen vanaf 7 jaar trainen 1 à 
2 keer per week en spelen op zaterdag een wed-
strijd. In de wintermaanden doen ze dit in Sport-
hal Zeewijk en met mooier weer sporten ze heer-
lijk buiten.

Lijkt het jou leuk om een keer bij ons te komen kij-
ken en/of mee te trainen? Stuur een mailtje naar: 
info@dkv-ijmuiden.nl. Een kijkje nemen op de 
website kan via: www.dkv-ijmuiden.nl. Op de foto 
de huidige selectie. (foto: aangeleverd)

Hengelsportvereniging Velsen is opgericht op 7 
oktober 1950 en telt circa 900 leden. De vereni-
ging is  aangesloten bij Sportvisserij Nederland 
en houdt zich bezig met de wateren en visstand 
in Velsen. Zij houden zich onder andere bezig 
met het uitzetten van vis, het overplaatsen van 
vis, calamiteiten zoals vissterfte en het onder-
houden van contact met de gemeente Velsen 
over onderhoud van de viswateren, bijvoorbeeld 
baggerwerkzaamheden.

Via de website www.hsvvelsen.nl en hun face-
book- of Instagram-pagina houdt men de leden 
op de hoogte van allerlei nieuws betreffende 

vissen en wateren in Velsen. Men kan lid worden 
van de vereniging via de website. 
Onlangs is het team ‘Meerval Velsen 2018’ weer 
op meerval-expeditie geweest. Hun bevindin-
gen: ,,Dit was toch echt een van de meest bizar-
re verblijven tot nu toe. Wij hebben te maken ge-
had met extreme omstandigheden. Wind, stro-
ming en dagenlang de meest grote objecten in 
de rivier. Constant aanvoerde kolossale bomen, 
takken, hele velden groen en afgebrokkelde wal-
lekanten en zelfs pallets. En dan ook de zon die 
bijna elke dag boven de dertig graden onbarm-
hartig stond te branden.’’ Het hele artikel lezen? 
Zie www.hsvvelsen.nl. (foto: aangeleverd)
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SP-lijsttrekker pleit voor
IJmond-debat in Tweede Kamer
Regio - Tijdens de discussie op 
8 maart in Wijk aan Zee, in het 
kader van de komende ver-
kiezingen, pleitte SP lijsttrek-
ker NH Eric Smaling voor een 
IJmond-debat in de Tweede Ka-
mer. Er is al te veel overlast.

Het debat in de tweede kamer 
moet volgens Eric Smaling gaan 
over alle overlast van Tata, Schip-
hol, windturbines en straks door 
TenneT. 
De toenemende stapeling van de 
overlast in de IJmond moet voor-

komen worden. De regio IJmond 
wordt immers al zwaar belast. 
De leefbaarheid in deze, door de 
zware industrie en door het vele 
vliegverkeer overbelaste, omge-
ving mag niet nog ernstiger wor-
den aangetast.

Techniekonderwijs krijgt impuls door 
samenwerking onderwijs en bedrijven
Regio - Meerdere regionale be-
drijven hebben hun handteke-
ning gezet onder de gezamenlij-
ke plannen van het Technisch Col-
lege Velsen, Kennemer College, 
Sterren College, Haarlem Colle-
ge en het Nova College (mbo) om 
het techniekonderwijs in de re-
gio IJmond en Haarlem te verbe-
teren. In de plannen staat waar-
aan de regio het gereserveerde 
bedrag voor Sterk Techniekon-
derwijs bij het Rijk van 6,9 miljoen 
euro wil besteden. Voorwaarde 
vanuit de subsidieregeling is dat 
het bedrijfsleven hier 700.000 eu-
ro (minimaal 10%) aan moet bij-
dragen. Deze ondertekening is de 
start van een concrete samenwer-
king tussen het onderwijs en be-
drijfsleven.

Frank Out, directeur Technisch 
College en gastheer namens de 
aangesloten scholen trapte de 
bijeenkomst af: ,,We moeten over 
onze eigen schaduw heen stap-
pen. Zolang we ons focussen op 
alleen ons eigen belang komen 
we nergens.” In de regio IJmond 
alleen al zijn 1240 technici per 
jaar nodig om de maak- en onder-
houdsindustrie in tact te houden. 

Jeroen Verwoort, wethouder ge-
meente Velsen, roept op tot het 
veranderen van de beeldvorming 
rond techniek: ,,Het is nog steeds 
zo dat een kantoorbaan meer sta-
tus krijgt dan het werken in de 
techniek. Dit is onterecht. Techni-
ci maken het verschil in ons land, 
zij maken de toekomst. We heb-
ben de slimme technische han-
den en hoofden nodig, juist in on-
ze regio waar techniek zo sterk 
aanwezig is. Denk aan het staal, 
o�shore, het kanaal en de slui-
zen. Wij hebben de kracht om ons 
te onderscheiden als techniekre-
gio. Maar daarvoor moeten we 
samenwerken, met als kers op 
de taart uiteindelijk een Techport 
Centre.” 
Mark Denys, directeur Technical 
van Tata Steel en voorzitter van 
Techport, schets kort de plannen 
voor het Techport Centre: ,,De vi-
sie is duidelijk, het Techport Cen-
tre moet dé ontmoetingsplaats 
worden waar opleiden, innoveren 
en ondernemen samen komen. 
Met een Techport Centre kunnen 
we leerlingen de best mogelijke 
technische basis bieden. Van vm-
bo, mbo naar hbo. Zo zou het vm-
bo een deel van hun praktijkles-

sen in de praktijkruimtes van het 
Techport Centre kunnen doen. Zij 
komen dan in aanraking met mbo 
studenten, maar ook met de pro-
fessionals uit het bedrijfsleven.” 
Tijdens de druk bezochte bijeen-
komst waar ruim 80 mensen uit 
onderwijs, bedrijfsleven en over-
heid aanwezig waren, zijn direct 
een paar concrete afspraken ge-
maakt. Eind maart moeten de 
plannen voor het Sterk Techniek-
onderwijs voor regio IJmond en 
Haarlem bij het ministerie zijn. La-
ter dit jaar weet de regio of de ge-
reserveerde 6,9 miljoen voor het 
vmbo ook daadwerkelijk wordt 
toegekend. Henno van Horssen, 
programmamanager Techport, 
vertelt: ,,Techport ondersteunt de 
organisatie van Sterk Techniek-
onderwijs bij de uitvoering van 
de plannen. Denk aan het orga-
niseren van events voor techniek 
promotie en het faciliteren van 
gastlessen en excursies. Het ge-
zamenlijke doel is om de leerlin-
gen meer bij het bedrijfsleven te 
betrekken. Op die manier krijgen 
leerlingen een reëel beeld van de 
fantastische beroepen die er in de 
techniek zijn.” (foto: aangeleverd)

Opening Offroad motorseizoen op 
ActionPlanet in Spaarnwoude

Velsen-Zuid - Naast het 4×4 rij-
den met quads en auto´s gaat 
ActionPlanet Spaarnwoude 
voor het eerst in haar bestaan 
een serie motordagen organi-
seren. 
Eindelijk een plek in de randstad 
waar dit is toegestaan, nu hoe-
ven motorliefhebbers niet hele-
maal naar Brabant voor een of-
froad rit. De eerste motordag is 
op zaterdag 30 maart. 

Vanaf 10.00 uur openen zij hun 
poort voor de feestelijke ope-
ning van het offroad motorsei-
zoen. Helaas is het niet meer 
mogelijk actief deel te nemen, 
deze dag is volgeboekt. Maar 
de sfeer komen proeven is wel 
mogelijk en inschrijven voor 
volgende data (de eerste op 12 
mei) is natuurlijk mogelijk!
Er zal 30 maart een heuse trial-
Demo verzorgd worden door 

Alex van den Broek, 8-voudig 
Nederlands kampioen trial en 
veelvuldig deelnemer aan EK- 
en WK-wedstrijden. Hij voert 
adembenemende stunts uit op 
onder meer een 4 meter hoge 
schans waar hij zeker 3 meter 
bovenuit springt om vervolgens 
op de trailer weer tot stilstand 
te komen. Ook springt hij zon-
der enige moeite over beton-
blokken, shovelbanden, con-
tainers en een evenwichtsbalk 
heen. 
De toegang is gratis. Kijk voor 
meer informatie over de andere 
data op onze website: www.ac-
tionplanet.nl/activiteit/motor-
dagen. (foto: aangeleverd)

Met vertrouwen naar de brugklas

Velsen - Voor het vijfde opeen-
volgende jaar start het succesvol-
le brugklastraject van Playing for 
Success IJmond weer. 

Hierbij komen leerlingen van 
groep 8 tien keer naar het leer-
centrum in het Rabobank IJmond 
Stadion van Telstar om te werken 

aan zelfvertrouwen, motivatie, 
zelfstandig leren en samenwer-
ken. Er wordt extra aandacht be-
steed aan de stap naar de brug-
klas en ze leren om zich staande 
te houden in een nieuwe groep. 
Het traject bestaat uit tien bijeen-
komsten, die voor en na de zo-
mervakantie plaatsvinden zodat 
de leerlingen ook ervaringen en 
tips met elkaar uit kunnen wisse-
len. Er is in de groep plek voor 15 
leerlingen. Als er meer aanmel-
dingen zijn dan zal er een extra 
dag ingepland worden.
Het brugklastraject is ook zeer 
geschikt voor kinderen die al eer-
der hebben meegedaan aan Play-
ing for Success!
Interesse? Meld dit bij de leer-
kracht, zorgcoördinator of intern 
begeleider van de basisschool 
van uw zoon of dochter en be-
spreek de mogelijkheden. (foto: 
aangeleverd)

‘Toeval bestaat niet’
IJmuidenaar vindt oud-klasgenoot 
na 60 jaar terug op Curaçao
IJmuiden/Willemstad - Toe-
val bestaat niet. Over die stelling 
zijn de meningen nog steeds ver-
deeld. Maar voor Frans van Duy-
nen (79) uit IJmuiden kwam de 
uiteindelijke ontmoeting met 
zijn Curaçaose schoolvriend Ro-
bert Goilo wel op een heel toe-
vallige manier tot stand. Een do-
sis ongeduld en de manager van 
een elektronicawinkel in Willem-
stad speelden hierbij een grote 
rol. Omdat hij het verhaal van dit 
weerzien, na ruim zestig jaar, zo 
bijzonder vindt, besloot Van Duy-
nen het naar de Amigoe te stu-
ren, een krant in Willemstad. Vo-
rige week werd het gepubliceerd.
Van Duynen komt uit een katho-
liek gezin van veertien kinderen, 
waarvan hij de tiende was. Zijn 
ouders hadden een eigen bedrijf 
in IJmuiden, dat gespecialiseerd 
was op het gebied van bliksem-
a�eider-installaties. Na de lage-
re school werd hij naar de tech-
nische interne school (ook wel 
kostschool genoemd) gestuurd 
in Leusden, vlakbij Amersfoort. 
Het was de Don Bosco-school, 
die werd geleid door de Salesia-
nen van Don Bosco. Op die school 
leerde hij Robert Goilo kennen, 
de oudste zoon van een gezin op 
Curaçao, die voor zijn technische 
opleiding naar Nederland was 
gestuurd. Tussen Van Duynen en 
Goilo ontstond een schoolvriend-
schap. Maar vier jaar later, na het 
examen, verloren ze elkaar volle-
dig uit het oog. 
Zo’n tien jaar geleden ging Van 
Duynen op zoek naar oud-klas-
genoten van deze Don Bosco-
school, onder wie ook Robert 
Goilo. “Maar ik kon zoeken wat ik 
wilde, Robert kwam niet in beeld.’’ 
Drie jaar later, in 2014, beslis-
te het lot anders en gingen Van 
Duynen en zijn vrouw met vrien-
den op vakantie naar Curaçao. 
Daar aangekomen, bleek dat zijn 
vrouw haar fototoestel was ver-
geten mee te nemen, en een va-

kantie zonder foto’s als herinne-
ring wilde ze niet. Samen met 
haar man gingen ze op zoek naar 
een fotocamera in Willemstad. 
Van Duynen: ,,Direct na de pont-
jesbrug zagen we links al een gro-
te winkel met voldoende keus. 
Daar vonden ze een fotocamera 
naar tevredenheid. Tijdens de uit-
leg van de werking ervan, raak-
te Van Duynen in gesprek met de 
manager van de winkel. ,,Ik ver-
telde hem dat ik vroeger als veer-
tienjarige in Holland op een kost-
school een vriend had, ene Ro-
bert Goilo, maar dat ik niet wist 
waar hij woonde, in Suriname of 
Curaçao.” De manager haakte di-
rect hierop in. Had die Robert een 
gouden tand in zijn mond? En 
was die school aan de Dodenweg 
in Leusden, vlakbij Amersfoort? 
,,Wat was het geval? Hij had zelf 
ook op de Don Bosco-school ge-
zeten! Hoe toevallig was dat!’’
En zo kwam er na 60 jaar een ont-

moeting tussen de IJmuidenaar 
en zijn schoolvriend. Het weer-
zien was er niet één uit een stan-
daard uitzending van Spoorloos. 
Van Duynen: “Ik herkende Ro-
bert niet aan zijn uiterlijk. Maar ja, 
wat wil je na meer dan zestig jaar. 
Maar ik herkende hem wel aan 
zijn stem en dat vond ik, na zo’n 
lange tijd, wel heel apart”, herin-
nert Van Duynen zich.
,,We hebben gezellig zitten pra-
ten en oude herinneringen opge-
haald.” Onlangs waren Van Duy-
nen en zijn vrouw weer op va-
kantie op Curaçao en ontmoet-
ten ze elkaar weer. Voor Van Duy-
nen staat met deze bijzondere 
gebeurtenis als een paal boven 
water dat toeval niet bestaat. ,,Als 
mijn vrouw haar fototoestel niet 
was vergeten, waren we nooit in 
gesprek gekomen met de mana-
ger van de winkel en hadden we 
Robert nooit ontmoet.” (foto: aan-
geleverd)

Gebrek aan vrijwilligers voor avondvierdaagse:
Secretaris Paul Koster: 
,,Het is een gebed zonder eind’’
IJmuiden - Jarenlang lag de 
organisatie van de plaatselij-
ke avondvierdaagse in handen 
van wandelsportvereniging De 
Kennemer Jagers. De organi-
satie kampt echter al geruime 
tijd met een teruglopend aan-
tal vrijwilligers en gooit nu de 
handdoek in de ring. ,,We heb-
ben zeker dertig tot vijfender-
tig vrijwilligers nodig, het gaat 
immers om de veiligheid van de 
kinderen’’, zegt secretaris Paul 
Koster.

Al een aantal jaren ziet het be-
stuur van de wandelsportvereni-
ging het aantal beschikbare vrij-
willigers voor het jaarlijkse loop-
evenement dalen. ,,We zijn zelf 
een commissie van vijf personen, 
waarvan er twee nog werken. De 
rest is rond de zeventig jaar’’, al-
dus Koster. 
Voor de avondvierdaagse, die zou 
plaatsvinden van 3 tot en met 6 
juni, heeft de vereniging vijfen-
dertig vrijwilligers aangeschre-
ven. ,,We hebben drie toezeggin-
gen gekregen, dat is veel te wei-
nig’’, legt Koster uit. Om alsnog 
voldoende mensen op de been te 
krijgen, volgde telefonisch con-
tact. ,,We blijven ze bellen, maar 
het lukt niet. Het is een gebed 
zonder eind. We hebben de afge-
lopen jaren al kunst en vliegwerk 
moeten uithalen om de over-

steekposten bezet te krijgen.’’
Voor het bestuur van De Kenne-
mer Jagers is de avondvierdaag-
se inmiddels een gesloten boek. 
,,Voor ons is het over, wij stoppen 
er mee. Als iemand anders het 
wil overnemen, ben ik best be-
reid om advies te geven, maar wij 
gaan het niet meer organiseren.’’ 
Ook andere wandeltochten heeft 
de vereniging om dezelfde reden 
geschrapt, op de website wordt 
aangekondigd dat de vereniging 
als gezellige wandelgroep verder 
zal gaan. 

De organisatoren van de avond-
vierdaagse in Velserbroek hebben 
laten weten verrast te zijn door 
het nieuws en bieden de leerlin-
gen van de basisscholen in IJmui-
den aan mee te lopen met de 
tocht in Velserbroek, die van 11 
tot en met 14 juni zal plaatsvin-
den. ,,Als de optie om gezamen-
lijk vanuit de scholen in te schrij-
ven niet mogelijk is, bieden wij 
aan de ouders aan om individueel 
in te schrijven’’, laat voorzitter Jac-
queline Staats van Dorpsvereni-
ging Velserbroek weten.

De organisatie van de Avondvierdaagse in Velserbroek is verrast door het 
nieuws en biedt IJmuidenaren aan mee te lopen in de Velserbroekse vier-
daagse van 11 tot en met 14 juni (foto: aangeleverd)



Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens 
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij 
heeft besloten de beslistermijn van de aanvraag om een vergunning 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te 
verlengen. 

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het plaatsen en in gebruik nemen 
van twee dieseltanks van 3000 liter ten behoeve van een 
verwarmingsinstallatie om de F hal van bedrijfsonderdeel OSL te 
conditioneren.

Verzenddatum verlengingsbesluit: 4 maart 2019
Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Zaaknummer: 8754043

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken 
van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact 
met u opgenomen.

TERRASWEG 24 - SANTPOORT - TEL/FAX 023-537 69 78

uw echte warme bakker

Ben Vreman
ook voor al uw vers gebak
Weekreclame

REKLAME geldig van 15-3 t/m 28-3

Dagelijks vers gebakken in de oven met stenen vloer: - authentiek volkoren
- maisvloerbrood - bourgondisch wit - zeeuws oogstbrood - pain de campagne

- zandhaas tarwedesem - fjordenbrood - zuurdesem toscane - waldkornvloerbrood
- zonne- en roggestoet - pandabol - zwarte woudkorn - oberlander - diverse soorten speltbrood 

Moorkop 
Gevuld met de romigste slagroom 

Van € 2,20 voor € 1,75
Roomboter gevulde koek 

Bereid met 100% roomboter en 100% amandelspijs 

Van € 1,85 voor € 1,55

Kennemerlaan 161 • IJmuiden ☎ 0255-519 007
✉ info@stoffeerderijvdh.nl  stoffeerderijvdh.nl
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau

Stoffeerderij VDH
Dé duurzame oplossing 
voor uw meubels!
Vraag vrijblijvend prijsopgave

Circulair 
Ondernemen

HOUTEN VLOEREN RECHTSTREEKS 
UIT DE FABRIEK!

Wi j  l e v e r e n  n u  o o k  d i r e c t  a a n  c o n s u m e n t e n
U  b e n t  v a n  h a r t e  w e l k o m !  

www.parketfabriek.com
Ampèrestraat 27   1976 BG   IJmuiden   Tel. 085-0470224

Maandag t/m vrijdag 8:30 -16:30   Zaterdag 10:00 -17:00

Herfstaanbieding:
Eiken Old barn multiplanken 15 cm breed  € 49,95 per m2
Eiken Old barn multiplank visgraat 14 x 70 cm  € 59,95 per m2

vanaf 

€ 49,95

HOUTEN VLOEREN RECHTSTREEKS UIT DE FABRIEK!

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:00   Dinsdag t/m zaterdag 10:00 -17:00

Excl. plaatsingskosten Excl. plaatsingskosten Excl. plaatsingskosten

DIVERSE OPENINGSAANBIEDINGEN:

Eiken multiplank Old Barn

van € 69,95 voor € 49,95/m2

www.parketfabriek.com
Zeilmakerstraat 2   1991 JC  Velserbroek   Tel. 085-0470224

ZATERDAG 2 FEBRUARI

U BENT VAN HARTE WELKOM!
ZEILMAKERSTRAAT 2 1991 JC VELSERBROEK

OPENING SHOWROOM

€ 49,95

€ 39,95

€ 17,95

Floorify click PVC in diverse kleuren

van € 47,95 voor € 39,95/m2
Parador laminaat in diverse kleuren

van € 29,95 voor € 17,95/m2

Naast onze houten vloeren ook een breed 
assortiment laminaat en PVC-vloeren

Wij zijn leverancier van het nieuwbouwplan

Zeilmakerstraat 2   1991 JC  Velserbroek   Tel. 023-8888037

Parallelweg 104 B - Beverwijk

 NIEUW BINNEN!

Eettafel Indiana old wood Van 160 cm 
tot zelfs 220 cm is mogelijk! 

Nu vanaf € 695.-

Te koop:
Nieuw. Zwevend plancet. 60 x 10 8 
mm.Glas (zwart). Incl. Klembeugels 
en montagebenodigdheden. 12,50.
Tel. 06-16520485
Gevraagd:
Wie heeft er Deen knu�eldieren 
sticker nummer 130 voor ons? Alvast 
bedankt. Tel. 0251-658013
Te koop:
Kinderledikantje eventueel met 
matrasje kleur wit. 15 euro.
Tel. 0251-314048

Te koop:
Wintersportjack wit gewatt. Mexx mt 
44 en wintersportjack oranje gewatt. 
Lutha mt 44 i.g.st. Per stuk 25,-.
Tel. 072-5054835
Te koop:
Mooie batavus old dutch oma�ets. 
Voetrem. Hoogte 48 cm. Wielmaat: 
40-635-28 1/2. 65,-. Tel. 06-40777951
Te koop:
Salontafel geschikt voor binnen/
buiten ,nieuw ,rotan met glasplaat 
1.08 x 58. 50,-. Tel. 0251-657403

Te koop:
Antieke strijkijzers uit overgrootmoe-
ders tijd. Diverse maten en modellen. 
Prijzen vanaf 2,50 - 10,00.
Tel. 0251-651010
Te koop:
Zuiver leren bruine dames hand/
schoudertas. Met vak- ken,ritsen en 
draagriem. 15,-. Tel. 06-45609565
Te koop:
4 tai-chi zwaarden 80,-. Kinder-
boeken uit 1930 5,- per stuk. Wollen 
dekens 20,- p.st. Tel. 0251-657403
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Ed Roemer 102 jaar oud en zeer vitaal:
,,Ik wil de opening van de nieuwe 
zeesluis nog meemaken’’
Velsen-Noord - Locoburge-
meester Bram Diepstraten 
bracht vorige week woensdag 
een bezoek aan Ed Roemer ter 
gelegenheid van diens verjaar-
dag. Niet zomaar een verjaar-
dag, de heer Roemer is 102 
jaar oud geworden en behoort 
daarmee tot de vijf oudste in-
woners van de gemeente Vel-
sen. Al sinds zijn trouwdag, die 
hij beleefde op 24-jarige leef-
tijd, woont de geboren Bever-
wijker in Velsen-Noord.

Zijn wieg stond onder de Wijker-
toren. ,,Als ik uit het raam kijk, kan 
ik die toren nog zien’’, vertelt de 
heer Roemer enthousiast. Hij ver-
liet de regio nooit en ook zijn ei-
gen kinderen wonen nog steeds 
in de IJmond. Van de acht kinde-
ren in het gezin Roemer (,,We wa-
ren thuis met vijf jongens en drie 
meiden’’) heeft Ed met afstand 
de hoogste leeftijd bereikt. Een 
van zijn broers werd 82 en een 
van zijn zussen behaalde de 86, 
de andere broers en zussen pas-
seerden de grens van 80 jaar niet. 
Een gezonde leefstijl heeft eraan 
bijgedragen dat hij nu, nog al-
tijd zeer vitaal, 102 jaar oud is. 
,,Ik heb vroeger veel gesport en 

veel fruit gegeten. Vooral bana-
nen! En veel vis!’’ Tot op zijn hon-
derdste verjaardag reed de heer 
Roemer nog auto. Daarna liet hij 
zijn rijbewijs niet meer verlen-
gen en sindsdien rijdt hij rond in 
een booster. ,,Daar ga ik veel mee 
weg, de duinen in, of naar Bloe-
mendaal. Ik vind het jammer dat 
de sluizenroute nu dicht is, want 
die reed ik ook zeker een keer 
per week.’’ Een wens heeft hij ook 
nog wel: ,,Ik ben als kind aanwe-

zig geweest bij de bouw van de 
Noordersluis. Wat zou het nou 
toch leuk zijn, als ik bij de ope-
ning van de nieuwe zeesluis aan-
wezig mag zijn.’’ Locoburgemees-
ter Diepstraten beloofde zijn best 
te gaan doen om dat te regelen. 
,,Maar dan moet u nog wel even 
volhouden’’, reageerde hij, verwij-
zend haar het feit dat de opleve-
ring van de nieuwe zeesluis �ink 
wat vertraging heeft opgelopen. 
(Bos Media Services)

Opruimactie langs Noordzeekanaal
Velsen - Volgend weekend is 
NL Doet en steken vele vrijwilli-
gers hun handen uit de mouwen. 
Sportvisserij MidWest Nederland 
organiseert vrijdag 15 maart aan 
het eind van de middag een op-
ruimactie langs het Noordzeeka-
naal.
Het Noordzeekanaal is voor 
sportvissers een hotspot. Helaas 
laten ‘sportvissers’ tot ergernis 
van andere sportvissers en die 
van de omwonenden wel eens 
troep achter. Daarom neemt de 
sportvisserij haar verantwoorde-
lijkheid en organiseert een op-
ruimactie. 
Onder andere wethouder Bram 
Diepstraten en VVD kandidaat 

voor het waterschap Ronald 
Weilers sluiten aan en helpen 
mee opruimen. Meer informa-

tie: sportvisserijmidwestneder-
land.nl en op NL Doet. (foto: aan-
geleverd)

Nieuwe slakpannen aangekomen
Volgende stap in verminderen 
grafietoverlast Tata Steel
IJmuiden - Vorige week donderdag 
zijn bij Tata Steel drie nieuwe slak-
pannen aangekomen die gebruikt 
gaan worden voor de verwerking 
van het ROZA-slak bij Harsco. Tata 
Steel schaft de nieuwe slakpannen 
aan zodat de slakken langer kun-
nen koelen, wat de kans op het vrij-
komen van gra�et bij het kiepen van 
de slak aanzienlijk vermindert.
De aanschaf van de nieuwe slakpan-
nen is een van de korte termijn maat-
regelen die zijn getro�en om de gra-
�etoverlast zoveel mogelijk te ver-
minderen totdat de eerder aange-
kondigde fabriekshal gerealiseerd is.
De komende maanden zullen er nog 
meer slakpannen binnenkomen, 
waardoor het aantal pannen straks 
verdubbeld is. 
De pannen worden in het buiten-
land besteld en in een aantal weken 
naar Nederland verscheept. Naast 
het uitbreiden van het aantal slak-
pannen, zijn proeven met platte bak-
ken gestart. Deze platte bakken zor-
gen voor minder grote stukken slak, 
die zo makkelijker klein te maken 
zijn. Daarnaast koelt de slak in platte 

bakken sneller. In de te bouwen fa-
briekshal zal met platte bakken ge-
werkt gaan worden.
De realisatie van de fabriekshal ver-
loopt volgens planning. Vrijdag 1 
maart is de de�nitieve bouwaan-
vraag ingediend bij de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied die 
heeft aangegeven de vergunning-
procedure voor de bouw van de bui-
tenkant van de fabriekshal te ver-

snellen.
Binnenkort zal gestart worden met 
de werkzaamheden voor de buiten-
kant van de fabriekshal, Tata Steel zal 
later de de�nitieve datum bekend-
maken. Tegelijkertijd loopt de aan-
vraag van de milieuvergunning voor 
de werkzaamheden in de fabrieks-
hal. Uiterlijk april 2020 zal de fa-
briekshal volledig operationeel zijn. 
(foto: aangeleverd)

Kennemerplein op de schop
IJmuiden - Het gemeentebe-
stuur wil dat er minder verkeer 
door het centrum rijdt. Daarom 
wordt een zogenaamde ‘kleine 
centrumring’ aangelegd.
In juni 2017 heeft de gemeen-
teraad besloten dat er een ver-
binding komt tussen het Van 
Poptaplantsoen en de Juliana-
kade. Het verkeer kan dan van-
af het Moerbergplantsoen mak-
kelijker doorrijden naar de Julia-

nakade. Verder is bepaald dat de 
snelheid 30 km/uur blijft. Eind 
2018 is de gemeente begonnen 
met de voorbereidingen voor de 
herinrichting van het Van Pop-
taplantsoen en het Kennemer-
plein.
Het resultaat is een inrichting 
met maximale gebruikskwali-
teit voor de bewoners en ruim-
te voor alle evenementen die 
op het Kennemerplein wor-

den georganiseerd. Extra drem-
pels, duidelijke markeringen, 
extra parkeergelegenheid op 
het Moerbergplantsoen, goede 
zichtlijnen, zebrapaden en oog 
voor het belang van �etsers: het 
is een ontwerp geworden met 
nadruk op groen, veiligheid en 
verblijfskwaliteit. Momenteel 
wordt hard gewerkt aan de reali-
satie van het project. (foto: Rein-
der Weidijk Fotogra�e)

Gratis roeiclinic bij de Stern

IJmuiden - Iedereen kan leren 
roeien, jong of oud, met of zon-
der sportervaring. Het enige 
wat je nodig hebt is een zwem-
diploma. 
Met roeien train je al je spie-
ren en beweeg je lekker in de 
buitenlucht. Bij roeivereniging 
de Stern in IJmuiden kun je al-
leen of in teamverband roeien. 
Op recreatief of op wedstrijdni-
veau, er is voor ieder wat wils. 
Het gevoel als je met je boot 
soepel door het water glijdt is 

niet te beschrijven, dat moet je 
ervaren. 
Daarom organiseert de Stern 
een gratis roeiclinic op zondag 
24 maart van 12.30 tot 14.00 
uur. Vind je het leuk, dan kan je 
meedoen aan de basisinstruc-
tie van drie maanden. De Stern 
biedt deze aan tegen geredu-
ceerd tarief. De cursus start in 
de eerste week van april. De les-
sen zijn ‘s avonds door de week 
en in het weekend.
Roeivereniging de Stern is ge-

vestigd op Sluiseiland in IJmui-
den ter hoogte van de Midden-
sluis. De Stern is een gezellige 
vereniging waar het hele jaar 
door wordt geroeid.  Niet alleen 
op het Noordzeekanaal maar 
door het hele land bij mooie 
tochten en wedstrijden.
Voor meer informatie en opge-
ven voor de clinic kan men con-
tact op nemen met de Stern via 
instructie@rvdestern.nl of bel 
06 24 51 54 02 na 17.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Max Staalman strijdt om nationale titel
IJmuiden - Max Staalman uit 
IJmuiden doet 14 en 15 maart 
mee aan de �nale van Skills 
Heroes. Dit zijn nationale vak-
wedstrijden voor mbo-studen-
ten. Max is gekwali�ceerd in de 
categorie schilderen. Als hij wint 
mag Max, die een opleiding volgt 
in Heerhugowaard, zich een jaar 
lang Nederlands kampioen schil-
deren noemen. 
Max is druk met trainen voor de 
wedstrijd: ‘Ik weet wat de op-
dracht is en daar ben ik gelijk 
mee aan de slag gegaan. En ik 

moet zeggen; dat is best lastig. Ik 
moet onder meer een carnavals-
masker schilderen en dat is een 
�inke uitdaging. Uiteraard doe ik 
mijn uiterste best om een medail-
le te halen.’

Bij het behalen van het Neder-
lands kampioenschap kan Max 
afgevaardigd worden naar de we-
reldkampioenschappen, Worlds-
kills in Kazan (Rusland). Daar strij-
den circa 1600 jonge vakmensen 
uit zestig landen met elkaar om 
de wereldtitels. (foto: Rob Duin)

Shirma Rouse doceert en soleert bij Soli
Santpoort - De bekende souldi-
va Shirma Rouse is veel meer dan 
een uitstekende zangeres. Zij kan 
ook een groot orkest en koor in 
korte tijd de kneepjes en de ‘feel’ 
van soulmuziek bijbrengen. Dat 
bleek zondagmiddag tijdens een 
workshop annex repetitie bij mu-
ziekvereniging Soli.
Soli kreeg de workshop van 
Shirma aangeboden omdat het 
vorig jaar was verkozen tot de 
beste culturele vereniging van 
Nederland. Het was tegelijkertijd 
een belangrijke repetitie voor de 

Rigo Ver�abriek Night of Music, 
waarmee de grote vereniging uit 
Driehuis op 25 mei in Tennishal 
Velserbroek op grootse wijze het 
110-jarig jubileum wil vieren.
Shrima Rouse zal dan een vijf-
tal soulklassiekers zingen, bege-
leid door een samengesteld So-
li-orkest van meer dan 100 muzi-
kanten en 150 zangers, afkomstig 
van diverse koren zoals Sparkle, 
Connection, Vokaal kabaal, Voices 
en Unidos.
 Andere bekende artiesten die 
meewerken zijn bandoneon-so-

list Carel Kraaijenhof, zanger-gi-
tarist Gerard Alderliefste, pianist 
Cor Bakker, zanger Timothy Dra-
ke, zangeres Esther ‘Funky Diva 
Ezz’ de Haas en DJ DNS. Tijdens 
de Afterparty speelt de 100% 
Pretband. Dankzij de hoofdspon-
sors Rabobank IJmond en Rigo 
en een reeks andere sponsors 
kost een kaartje voor dit muziek-
spektakel, dat valt te vergelijken 
met de Vrienden van Amstel Live, 
slechts 20 euro. Zie voor meer in-
fo en kaartverkoop www.soli.nl 
(foto: Ron Pichel)



MEUBELS, LAMPEN, WOONACCESSOIRES, KUNST EN NOG VEEL MEER!

MARKTPLEIN 1-3     2132 DA HOOFDDORP
Openingstijden: ma.  12:00 tot 17:30,  di t/m vrij 9:30 – 17:30      
za. 9.30-17:00     
volg ons ook op 

m.u.v. meubels
Gehele PTMD collectie 50% KORTING

LOUNGEBANK 
    

van €995,-

voor 
€699,-  

KUNSTBLOEMEN 
3 HALEN, 1 BETALEN     
    

350 SCHILDERIJEN 
50% KORTING!    

OPENINGSADVERTENTIE

PTMD LIGHTS & LIVING  HOOFDDORP
Marktplein 1-3
Hoofddorp  2132 DA

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur, Zaterdag 09:30 - 17:00 uur
 Maandag en Zondag gesloten

DESIGNED WITH PASSION BUILT BY ARTISTS

BIJZONDERE WINKEL

Hoofddorp is een unieke winkel rijker. Hier is de tweede  
PMTD lights & living geopend. Op een winkeloppervlakte van  
ruim 1100 M2 vindt u een unieke collectie die bestaat uit  
verlichting, potten, glaswerk, meubels, textiel en woondecoratie.

Alle artikelen die wij verkopen hebben een hoge kwaliteit.  
Wij geven u graag een persoonlijk en creatief advies  
bij uw keuze. Welke kleuren geven u de rust en warmte  
die u thuis wilt ervaren? Dat is voor iedereen persoonlijk. 

Wij zien u graag in onze nieuwe winkel.

KUNST OP ALUMINIUM MET  
SPECIALE HIGH GLOSS COATING
Deze kunstwerken zijn schitterend weergegeven op een hoogwaardig 
aluminium paneel met een speciale high gloss coating die de kleuren 
laten spreken en de afbeeldingen tot ware eyecatchers maken!
Daarnaast bestaat onze Art Collectie uit kunstwerken op canvas.
Pro�teer nu tijdelijk van 50% korting op de gehele Art Collectie.

   

- OPENINGSAANBIEDING -

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

UITGEBREIDE  COLLECTIE  
AFBEELDINGEN 
EN FORMATEN OP=OP

50% KORTING
OP DE GEHELE ART COLLECTIE*

NIEUW IN HOOFDDORP

volg ons ook op 

HERFST? HAAL HET 
ZONNETJE WEER IN HUIS!

MEUBELS, LAMPEN, WOONACCESSOIRES, KUNST EN NOG VEEL MEER!

HERFST20 DEALS!

3e ITEM 50%3e ITEM 50%
1e ITEM 30%

 ITEM 50% ITEM 50%
 30% 2e ITEM 40%

KORTING OP ALLE 
ACCESSOIRES EN LAMPEN



Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142
1970 AC IJmuiden

Colofon
Telefoonnummer: 0255-548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

VACATURE TOP 5 MAART
Vrijwillig begeleider van Nieuwkomers in Velsen   vac.nr: 1835
Bij het opstarten van het wonen in Velsen hoort begeleiding bij het 
vinden van o.a. een huisarts, school, postzaken e.d. 

Boodschapje doen en blokje om met dame van 49 STG  
   vac.nr: 1831
Wij zijn opzoek naar een vrijwilliger die wil wandelen of een bood-
schapje doen met een dame van 49. 

Bar medewerkers voor de Brulboei   vac.nr: 1826
Wij zoeken barvrijwilligers voor doordeweekse middagen en avon-
den. De Brulboei staat bol van de activiteiten. 

Thuismentor voor School’s Cool IJmond  vac.nr: 1834
Voor komend schooljaar zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die 
zich als thuismentor willen inzetten. 

Secretaris bij Jeugdmusicalgroep De Jonge Stem   vac.nr: 1784
Voor het nieuwe jaar zoeken wij een secretaris. Wij bieden - een be-
langrijke plek in een enthousiast vrijwilligersbestuur.

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

Lekker naar buiten en actief!

Het buitenterrein naast Buurt-
centrum de Dwarsligger krijgt 
een facelift dankzij een burgeri-
nitiatief en donaties vanuit ver-
schillende hoeken. Actieve wijk-
bewoonster Carrie Nupoort heeft 

hulp van een groepje vrijwilligers 
onder wie de jonge Ben Oorthuis. 
Samen hebben zij het plan, dat in 
2018 ontstond, verder vorm ge-
geven en Ben heeft het uitge-
werkt. Er komen moestuinbak-
ken waarin groenten en kruiden 
gekweekt worden. Onder de bo-
men komen �tnesstoestellen die 
speciaal geschikt zijn voor bui-
tengebruik. Voor volleybal- en 
badminton worden palen in de 
grond gezet en komt een net be-
schikbaar. De oude verwaarloos-
de voetbaldoeltjes worden ver-
vangen. Het geheel wordt ver-
fraaid met nieuwe beplanting en 
opgeknapte bankjes. Inmiddels 
is een speciaal tegelpad aange-
legd voor mensen die slecht ter 
been zijn. Het terrein wordt zo 
omgetoverd in een activerende 
buitenplaats voor bezoekers van 
dagcentrum De Zeestroom, voor 
scholieren en voor alle wijkbewo-
ners. Op die manier kunnen meer 
mensen elkaar ontmoeten en sa-
men iets ondernemen. Het pro-

ject wordt mogelijk gemaakt met 
donaties van het lokale GIDS (Ge-
zondheid In De Stad), het Oranje-
fonds en rederij Vrolijk. Dagelijkse  
ondersteuning wordt gegeven  
door Stichting Welzijn Velsen. Het 

streven is om het terrein eind mei 
feestelijk te openen voor gebruik. 
Sterke handen, armen en schou-
ders zijn meer dan welkom! Voor 
contact: Carrie Nupoort of Jos Bis-
schop via 0255-512725 of

Ken het verleden
van jouw wijk
De Stek - Woensdag 10 april ver-
telt Fred Schweitzer over de boei-
ende historie van Velsen Noord. 
Fred is een enthousiaste verteller 
en als oud Velsen Noorder draagt 
hij Velsen Noord een warm hart 
toe. De geschiedenis van Velsen 
Noord is bekend terrein voor Fred 
en door middel van foto’s en ver-

halen wordt het een interessan-
te middag met mooie verhalen 
voor een ieder die interesse heeft 
in het verleden van Velsen Noord. 
U bent van harte welkom woens-
dag 10 april van 13.30 uur tot 
15.00 uur in Wijkcentrum de Stek 
en de toegang is gratis. Meer we-
ten? bel 0251-226445.

Fietslessen voor vrouwen
Buurtsport - Op woensdag 8 mei 
starten de �etslessen voor vrou-
wen. Deze lessen zijn voor al-
lochtone vrouwen die al een tijd 
in Nederland zijn en voor nieuw-
komers. Maar ook (oudere) vrou-
wen die bijvoorbeeld na een val-
partij zijn gestopt met �etsen 
en die het weer willen oppak-
ken zijn welkom. Je kunt je eigen 
�ets meenemen, maar de organi-
satie heeft ook �etsen. De lessen 
worden georganiseerd door de 
Buurtsportcoaches van SWV, van-
uit Buurtcentrum de Spil. Zij wor-
den geassisteerd door vrouwelij-
ke vrijwilligsters.  Elke woensdag 
van 12.30 tot 14.00 uur.  Kosten: 
20 euro voor 10 keer, incl. ko�e 
of thee. Belangstellenden die ver-
hinderd zijn op woensdagmid-
dag kunnen zich toch aanmel-
den voor een tweede tijdstip in 
de week. Na a�oop van de cur-
sus kunnen deelnemers voor een 
kleine vergoeding een �ets uit-
zoeken bij het Fietsenmakerspro-
ject van De Spil. Opgeven: otten@
welzijnvelsen.nl . Er is ook nog 
plaats voor vrijwilligers, die het 
leuk vinden om anderen te hel-

pen �etsen. Meer weten? Bel Ad 
Otten, 06-11883720.

IJmuiden wat vertel 
je me nou
De Brulboei - Buurthuis de Brul-
boei brengt u donderdag 28 
maart weer de gezelligste �lm-
avond met Ora et Labora. Deze 
�lm heeft voor velen een herken-
baar nostalgisch tintje. We varen 
mee ter visserij aan boord van de 
kotter Z35. Na de pauze ziet u De 
laatste hang. In deze �lm leren we 
meer over het proces van vis ro-

ken en ook hier de link naar een 
tijdje terug. Historische beelden 
want de Katwijkse rokerij Schaap 
bestaat inmiddels niet meer. Zo-
als u ziet, een avond die zeer de 
moeite waard is. De eerste �lm 
begint om 20.00 uur en kaar-
ten à 3 euro zijn verkrijgbaar aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652.

Nieuw: Bewust Bewegen
Buurtsport - Bewust Bewegen is 
speciaal voor 45+ers die het lastig 
vinden om (meer) in beweging te 
komen maar behoefte hebben 
aan meer energie. 
Deze korte cursus brengt de na-
tuurlijke stroom van vitaliteit 
weer op gang waardoor u mak-
kelijker beweegt en meer ener-
gie en plezier gaat voelen. Dit ge-
beurt door oefeningen, ademha-
ling en aandacht. Dit kunt u zit-

tend of staand uitvoeren. De eer-
ste bijeenkomst is gratis, daar-
na betaalt u slechts 10 euro voor 
3 lessen inclusief ko�e/thee. De 
lessen zijn op 27 maart en 3, 10, 
17 april van 9.45 tot 11.00 uur in 
Buurtcentrum de Spil in IJmui-
den.
Aanmelden bij Ad Otten of Nico-
le Sheridan, tel: 0255-510186 (De 
Spil) of mailen naar: buurtsport@
welzijnvelsen.nl

Gastvrouw/gastheer gezocht
Het Terras - Dorpshuis het Terras 
is iedere dag van 9.00 tot 22.00 
uur open. Er zijn op dit moment 
16 gastvrouwen en gastheren 
actief in het mooie en moderne 
dorpshuis. Zij ontvangen de gas-
ten, doen barwerkzaamheden, 
zorgen voor de ko�e en thee (of 
andere drankjes) en doen een 
aantal kleine werkzaamheden in 
de zaal en de keuken van Het Ter-
ras. Zonder deze mensen zou Het 
Terras niet open kunnen zijn! We 
zijn op zoek naar nieuwe gast-

vrouwen of gastheren. Met na-
me voor de dinsdagavond en als 
invaller op donderdagochtend 
of andere momenten in de week. 
We zoeken ook nog keukenhul-
pen voor dinsdag en woensdag 
en een extra kok voor de donder-
dag in Het Terras. Lijkt het je leuk 
om ook iets te doen voor de be-
zoekers van Dorpshuis het Terras? 
Neem dan contact op met de be-
heerder; tel: 023-3031228 of kom 
gewoon even langs op de Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-Noord.

Wijkerstraatweg Velsen-Noord



IN DE REGIOOp zoek naar werk jobIN DE REGIOOp zoek naar werk job

OOK HIER UW
VACATURE PLAATSEN?

Vraag naar de gunstige
tarieven.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers productie 
 

   

De allerbeste vis leveren aan horeca, catering en instellingen, dát is de missie van ATL Seafood. 
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, net als betrouwbaarheid, creativiteit, flexibiliteit en 

duurzaamheid. 
 
Functieomschrijving: 
De werkzaamheden zullen (afhankelijk van de afdeling) bestaan uit het registreren orders, 
inpakken van bestellingen, portioneren, schoonmaak, inruimen ontvangsten, 
kwaliteitscontrole, orderpicken, vacumeren en overige productiewerkzaamheden. 
 
Werktijden en –dagen: 
 De werktijden zijn van 21:00-05:00 uur  
 5 werkdagen (40 uur per week) zijn wisselend verdeeld over 7 dagen per week 
 Werkroosters worden 2 weken vooruit gepland 
 
Ervaring en kennisniveau (afhankelijk van functie): 
 Ervaring op een orderafdeling is gewenst (interne opleiding 3 tot 4 maanden) 
 Ervaring bij een vers productiebedrijf en/of horeca(groothandel) is gewenst 
 Ervaring met portioneren van specifieke vissoorten zoals tonijn en zalm is gewenst 

(interne opleiding 3 tot 4 maanden) 
 
Ben jij een echte teamspeler, fulltime beschikbaar en wil je ons team komen versterken? 
Stuur dan je motivatie en CV naar: denies@atlseafood.nl. 
 

 ATL Seafood IJmuiden BV | Postbus 411 | 1976 AK  IJmuiden
T 0255-525 536 | E info@atlseafood.nl | www.atlseafood.nl

Acquisiti e n.a.v. deze advertenti e wordt niet op prijs gesteld
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Fullti me voor avond/nacht
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egistreren orders

De allerbeste vis leveren aan horeca, catering en instellingen, dát is de missie van ATL Seafood. 
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, net als betrouwbaarheid, creativiteit, flexibiliteit en 

duurzaamheid. 
 
Functieomschrijving: 
De werkzaamheden zullen (afhankelijk van de afdeling) bestaan uit het registreren orders, 
inpakken van bestellingen, portioneren, schoonmaak, inruimen ontvangsten, 
kwaliteitscontrole, orderpicken, vacumeren en overige productiewerkzaamheden. 
 
Werktijden en –dagen: 
 De werktijden zijn van 21:00-05:00 uur  
 5 werkdagen (40 uur per week) zijn wisselend verdeeld over 7 dagen per week 
 Werkroosters worden 2 weken vooruit gepland 
 
Ervaring en kennisniveau (afhankelijk van functie): 
 Ervaring op een orderafdeling is gewenst (interne opleiding 3 tot 4 maanden) 
 Ervaring bij een vers productiebedrijf en/of horeca(groothandel) is gewenst 
 Ervaring met portioneren van specifieke vissoorten zoals tonijn en zalm is gewenst 

(interne opleiding 3 tot 4 maanden) 
 
Ben jij een echte teamspeler, fulltime beschikbaar en wil je ons team komen versterken? 
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ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Stuur dan een sollicitatie met CV naar KVSA B.V., naar personeelszaken@kvsa.nl. 

Bel voor meer (bedrijfs)informatie naar 0255 545420

WIJ ZOEKEN
Carmarshalls die van aanpakken weten, graag in de buitenlucht werken en het 
een uitdaging vinden om in de haven van IJmuiden te werken. Daarnaast kan jij in 
teamverband werk nauwkeurig verrichten. Het gaat om een flexibel dienstverband 
vanaf maart t/m december met de mogelijkheid op een terugkerend (jaar)contract.

Als carmarshall ben je samen met collega’s verantwoordelijk voor het goed laten 
verlopen van het logistieke proces op de kade en in de terminal.  Dit kan zijn tijdens 
aankomst en vertrek van de dagelijkse veerboot naar Newcastle of tijdens de afvaart 
van een cruiseschip. 

TAKEN
• Het veilig begeleiden van auto’s, vrachtwagens, passagiers en andere voertuigen  
 op het terrein
• Toegangscontrole van personen, voertuigen en ladingen  
• Lichte administratieve taken zoals bijvoorbeeld vrachtregistratie
• Hand-en-spandiensten

HET PROFIEL
• Opleiding kijken wij niet altijd naar. Wij zijn op zoek naar aanpakkers! 
• Je bent in staat om fysiek werk te verrichten
• Doordeweeks en in het weekend beschikbaar 
• Je spreekt Nederlands en Engels 
• Je kan overweg met computers
• Affiniteit met scheepvaart
• Als onderdeel van het dienstverband zal een VOG-verklaring aangevraagd worden

ONS AANBOD
• Afwisselende functie 
• Werken volgens een vooraf afgesproken rooster 
• Het bedrijf zorgt voor werkkleding en werkschoenen 
• Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden

CARMARSHALLS M/V 
(Oproepbasis) 

Taakomschrijving
  Bezorgen van koelverse, 
Smakelijke & Gezonde 
maaltijden

  Bezorgdagen maandag- en 
donderdag 16.00-20.00 uur

  In bezit van rijbewijs en auto
   Pro-actief en enthousiast

We mogen steeds meer klanten verwelkomen
en gaan extra routes opzetten!

Wij bieden u
  Contact met collega bezorgers
  Verdienste tussen de €35 en €60 

per bezorgroute
Dankbare klanten

Bij belangstelling kunt u uw motivatie 
en contactgegevens mailen naar:
vacature@uitgekookt.nl

Wij zoeken 

  In bezit van rijbewijs en auto
   Pro-actief en enthousiast

Enthousiaste 
bezorgers

in Hoorn, Hoogkarspel, 
Enkhuizen en omgeving

Gezocht nieuwe exploitant voor 
clubgebouw WVIJmond in Spaarnwoude

Voor de exploitatie en het beheer van het clubgebouw is het bestuur van 
de vereniging op zoek naar een persoon die hier voor eigen risico op een 

enthousiaste en gastvrije manier invulling aan wil geven. Gegadigden dienen in 
het bezit te zijn van een volledige horeca vergunning, commercieel inzicht en een 

ondernemers gerichte instelling. Het gebruik van het clubgebouw voor andere 
activiteiten als voor de watersport vereniging behoort tot de mogelijkheden.

Is dit voor u de juiste nieuwe uitdaging, meldt u zich dan binnen 14 dagen 
bij het bestuur van WVIJmond via secretariaat@wvijmond.nl

Watersportvereniging IJmond, Buitenhuizerweg 9, 1981 LK  Velsen-Zuid



NISSAN QASHQAI
N-Connecta

NU VOOR
€ 299/MND(1)

NISSAN MICRA
N-Connecta

NU VOOR
€ 199/MND(1)

NISSAN JUKE
N-Connecta

NU VOOR
€ 289/MND(1)

NISSAN X-TRAIL
N-Connecta

NU VOOR
€ 399/MND(1)

(1) Benoemde Nissan All-Inclusive maandbedragen zijn o.b.v. MICRA N-Connecta met 37% aanbetaling, JUKE N-Connecta met 26% aanbetaling, QASHQAI N-Connecta met 33% aanbetaling, X-TRAIL N-Connecta met 33% aanbetaling, 20% slottermijn, en een looptijd van 48 maanden tegen 
4,9% rente. Maandbedragen zijn incl. een onderhoudscontract en verlengde garantie voor max. 48 maanden. De maximale kilometrages van de servicecontracten verschillen per model, vraag uw dealer naar de details. Op de financiering en services zijn algemene voorwaarden van 
toepassing, op te vragen via nl-marketing@rcibanque.com. Minimaal te financieren bedrag € 5.000, geen maximaal te financieren bedrag. De maximale slottermijn is afhankelijk van de looptijd van de financiering en is berekend op basis van de waarde van de auto (40% bij 36 maanden en 
30% bij 48 maanden financiering). Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Acceptatie op basis van VFN normen (http://www.vfn.nl/consumenten/), toetsing en registratie bij het BKR te 
Tiel. Aflopend krediet (huurkoop) met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Actie is uitsluitend geldig op nieuwe klantorders tot en met 
31/03/2019. Ga voor de actievoorwaarden naar nissan.nl. Maandtermijnen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen, typfouten voorbehouden. (2) De accessoirecheque t.w.v. € 250 ontvangt u bij aanschaf van een nieuwe Nissan in de periode van 01/03/2019 t/m 31/03/2019. (3) De Funcard 
is gratis voor alle klanten in de periode van 11/03/2019 t/m 24/03/2019 en zolang de voorraad strekt. Acties zijn niet inwisselbaar tegen contanten. Raadpleeg uw verkoopadviseur voor de beschikbaarheid en actievoorwaarden. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Verbruik en uitstoot van de getoonde modellen:   103 - 149 G/KM   3,8 - 6,4 L/100 KM (NEDC en NEDC 2.0) NISSAN.NL

Rekenvoorbeeld Consumentenprijs Korting Aanbetaling Totaal kredietbedrag Looptijd in maanden Slottermijn Jaarlijks kostenpercentage Totaal te betalen bedrag Maandtermijn

MICRA N-Connecta  € 21.490  € 1.350  € 7.951,30  € 12.188,70 48  € 4.298 4,90%  € 13.845,69  € 199

JUKE N-Connecta  € 27.090  € 3.000  € 7.043,40  € 17.046,60  48  € 5.418 4,90%  € 19.308,98  € 289 

QASHQAI N-Connecta  € 31.400  € 3.000  € 10.208,14  € 18.191,86  48  € 6.280 4,90%  € 20.652,44  € 299

X-TRAIL N-Connecta  € 38.490  € 2.000  € 12.778,68  € 23.711,32 48  € 7.698 4,90%  € 26.873,23  € 399

+ GRATIS • ACCESSOIRECHEQUE T.W.V. € 250(2) 
• FUNCARD(3)

€ 299/MND(1)€ 199/MND(1)€ 289/MND(1)€ 399/MND(1)

+ GRATIS ACCESSOIRECHEQUE T.W.V. € 250(2)

JAAR GARANTIE
JAAR ONDERHOUD
JAAR PECHHULP

KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN NISSAN ALL-INCLUSIVE

MAKE THE MOVE
ACTIEWEKEN VAN 11 T/M 24 MAART

MAKE THE MOVE

Eysinkweg 69, 2014 SB Haarlem
Tel. (023) 524 40 40
www.rustman.nl

IJmuiderstraatweg 112, 1972 LG IJmuiden 
Tel. (0255) 53 08 04
www.autobedrijfstormvogels.nl



AUTOBEDRIJF 
BIJLSMA B.V.

Reparatie - Onderhoud (ook leaseauto’s) - APK alle merken
Distributieriemen - Airco’s - Remblokken en -schijven       
         Moerbergplantsoen 2 - 1972XG IJmuiden
   Telefoon 0255-511 159
         www.autobedrijfbijlsma.nl

Al sinds 1997 zijn wij het vertrouwde adres 
voor het onderhoud aan uw auto en de 
verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s

SUZUKI SWIFT EXCLUSIVE

AL 40 jaar een begrip in de IJmond en omstreken

Trompstraat 9-11 | 1971 AA  IJmuiden | T (0255) 52 05 09 | F (0255) 52 30 38 

Kijk voor ons volledige occasionaanbod op onze website:

W W W . V A K G A R A G E K O E L E M E I J E R . N L

FIAT PUNTO 1.2 AIRCOOPEL MERIVA 1.4 16V MAXX COOL

€ 4.750,-

bj. 2005

bj. 2008

€ 5.995,-

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

bj. 2008

€ 6.750,-

HONDA ACCORD 1.8I LS AIRCO OPEL ASTRA WAGON 1.616V SPORT

€ 1.895,- € 2.795,-

bj. 2000 bj. 2002

bj. 2010

€ 3.995,-

DACIA SANDERO

€ 7.750,-

bj. 2013bj. 2011

€ 5.995,-

OPEL ZAFIRA 1.6 TEMPTATION

SUZUKI SWIFT EXCLUSIVE

AL 40 jaar een begrip in de IJmond en omstreken

Trompstraat 9-11 | 1971 AA  IJmuiden | T (0255) 52 05 09 | F (0255) 52 30 38 

Kijk voor ons volledige occasionaanbod op onze website:

W W W . V A K G A R A G E K O E L E M E I J E R . N L

FIAT PUNTO 1.2 AIRCOOPEL MERIVA 1.4 16V MAXX COOL

€ 4.750,-

bj. 2005

bj. 2008

€ 5.995,-

MAZDA 2 1.3 SVT TOURING

bj. 2008

€ 6.750,-

HONDA ACCORD 1.8I LS AIRCO OPEL ASTRA WAGON 1.616V SPORT

€ 1.895,- € 2.795,-

bj. 2000 bj. 2002

bj. 2010

€ 3.995,-

€ 6.250,-

OPEL CORSA 1.4-16V COLOR EDITION

bj. 2007

€ 5.250,-

bj. 2011

PEUGEOT 207 1.4 VTi BLUE LEASE

€ 5.250,-

bj.2011

CITROËN C1 1.0 - 12V SELECTION

€ 4.950,-

bj. 2011

FORD FIESTA

Kromhoutstraat 46 IJmuiden • Tel. 0255 - 522 500

WWW. R O B N O B E L S A U T O S E R V I C E . N L

✔ APK 
 zonder afspraak

 Actie All-in
 Benzine 37,50
 Diesel 49,50

✔ Uitlijnen

✔ Banden

✔ Airco service

✔ Computer
 uitlezen met de 
 meest moderne 
 Bosch apparatuur
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Kom langs en ontdek 
‘m als eerste!

Audi e-tron. Electric has gone Audi

Gaan en staan waar u wilt en een nieuwe vorm van mobiliteit. Met de 100% elektrisch Audi e-tron is dat heel vanzelfsprekend. Of u nu door de 
stad rijdt of met vrienden onderweg bent naar de zeilboot, de Audi e-tron is er geschikt voor. De eerste fully electric Audi is niet alleen sportief, 
maar ook net zo veelzijdig inzetbaar als een auto met brandstofmotor. De twee elektromotoren en elektrische vierwielaandrijving van de Audi 
e-tron zorgen voor opmerkelijke prestaties en goede rijeigenschappen.

Broekhuis Alkmaar
Smaragdweg 10, 1812 RJ Alkmaar
Telefoon: 072 - 541 07 00 www.broekhuis.nl/audi

Broekhuis Haarlem
Leidsevaart 14, 2013 HA Haarlem 
Telefoon: 023 - 512 81 28 

Vanaf maandag 18 maart bij ons in de showroom.



De hele maand maart 
onze hele huiscollectie 

binnenzonwering 

Tax-Free
--21% B.T.W.!

pvc




