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Onderwijsstaking op Plein 1945

De harde wind maakte de om-
standigheden voor het organi-
seren van een demonstratie niet 
ideaal, maar ten tijde van de de-
monstratie, die om 10.00 uur be-
gon, was het in elk geval wel 
droog. Gewapend met een me-
gafoon legde Dedy Plug kort uit 
waar het haar om gaat.
,,Ik heb het allermooiste beroep 
dat er is’’, benadrukte ze. Zij en 
veel collega’s maken zich ech-
ter grote zorgen over de werk-
druk. Scholen kunnen nauwe-
lijks aan nieuw personeel komen, 
gehoopt wordt dat hogere lo-
nen meer mensen over de streep 

kunnen trekken om na hun on-
derwijsstudie ook daadwerkelijk 
voor de klas te gaan staan.
Wethouder Marianne Steijn richt-
te kort het woord tot de aanwezi-
gen. Ze zegde toe het signaal van 
de Velsense betogers aan Den 
Haag door te zullen geven. Ook 
enkele raadsleden maakten van 
de gelegenheid gebruik om te 
spreken. Daarna kwam een aantal 
kinderen aan het woord. 
,,Wij vinden het heel knap dat on-
ze juf zo veel stress aan kan’’, aldus 
één van hen. De kinderen droe-
gen borden met leuzen als ‘Wij 
protesteren, want wij willen leren’ 

en ‘Gezocht: een lieve juf/meester 
per 2 april’. 
Het maken van een groepsfoto 
op de trappen van het stadhuis 

vormde het einde van het o�ci-
ele programma. De bijeenkomst 
duurde een klein halfuur. (Bos 
Media Services)

IJmuiden - Ongeveer 150 mensen kwamen vrijdagochtend bijeen 
op Plein 1945 om te demonstreren voor betere arbeidsomstan-
digheden in het onderwijs. Leraren, ouders en leerlingen gaven 
daarmee gehoor aan de oproep van leerkracht Dedy Plug om in 
IJmuiden een lokale versie van de onderwijsstaking te organise-
ren.

NL Doet brengt ondanks slecht 
weer veel vrijwilligers op de been

Vorig jaar werd de basis gelegd voor 
de nieuwe natuurspeeltuin in Zee-
wijk. Ook toen kwamen tijdens NL 
Doet vrijwilligers naar deze locatie, 
onder meer teams van de brand-
weer en de Odd Fellows, maar ook 
raadsleden hielpen toen mee om zo 
veel mogelijk werk te kunnen ver-
richten. Twee maanden geleden 
werd nieuwe beplanting gereali-
seerd en die moest nog worden af-
geschermd met een hek. Daarom 
lagen er zaterdag 125 paaltjes klaar 
en de tussenliggende latten om dat 
hek te realiseren. Achter op het ter-
rein is een educatieve hoek gemaakt, 
waar kinderen bijvoorbeeld met be-
hulp van zoekplaten diertjes kun-
nen determineren. Naar deze edu-
catieve hoek is zaterdag een schel-
penpad aangelegd, zodat ook rol-

stoelgebruikers de hoek goed kun-
nen bereiken.
Wethouder Jeroen Verwoort is vol lof 
over de natuurspeeltuin en het vele 
werk dat door vrijwilligers is verricht: 
,,De plek waar al tientallen jaren een 
speeltuin op vrijwilligers heeft ge-
draaid, is vorig jaar door vrijwilligers 
heel nieuw leven ingeblazen. Ik vind 
het super tof, hoe het er nu uit ziet.’’  
Verwoort hielp vorig jaar, toen nog 
met het campagneteam van de VVD, 
ook al mee in de speeltuin tijdens 
NL Doet. Ook dit keer zette hij zich 
graag in voor dit project. Samen met 
het team van Rabobank IJmond en 
de eigen vrijwilligers van de speel-
tuin kwam het aantal vrijwilligers za-
terdagochtend op vijftien. ,,We wil-
len ook aan iedereen laten zien waar 
we na een jaar nu staan’’, vertelt be-

stuursvoorzitter Mariëlle van Zijl-
Zaagsma. Ze wijst op het feit dat nog 
altijd wordt gewerkt aan de opbouw 
van de natuurspeeltuin.
Zo komt er onder meer een wilgen-
hut op het terrein, een plek die, als 
de natuur zijn werk heeft gedaan, 
een groene verstopplek kan worden 
voor de kinderen. Zaterdag werd 
ook een begin gemaakt met de reali-
satie van een insectenhotel en kreeg 
de kantine een �inke schoonmaak-
beurt. Voor het houden van toezicht 
en het bemensen van de kantine is 
men nog op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. Meer informatie hierover 
is op www.speeltuinzeewijknatuur-
lijk.nl te vinden. (Bos Media Services)

Wethouder Jeroen Verwoort (midden) hielp zaterdagochtend mee met 
het aanleggen van een schelpenpad naar de educatieve hoek

Jong en oud zette zich tijdens NL 
Doet in om alle klussen te klaren. 
Melle en Jente helpen ook mee, sa-
men met hun vader Joost

ZIE ELDERS
IN DEZE KRANT Velsen - Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! was afgelopen zaterdag één van 

de locaties in de gemeente Velsen waar vrijwilligers in het kader van de 
landelijke actie NL Doet de handen uit de mouwen staken. Een team 
van Rabobank IJmond meldde zich ’s morgens rond 09.00 uur om mee 
te helpen met diverse klussen. Ook wethouder Jeroen Verwoort ging 
er aan de slag.

 ZATERDAG 23 MAART
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pvc

Velsen-Noord - Woensdagochtend 
heeft zich bij Kooks- en Gasfabriek 
1 bij Tata Steel tijdens onderhoud 
een explosie voorgedaan. Dit maak-
te het bedrijf via Twitter bekend. Vier 
�rmamedewerkers hebben volgens 
de tweet verwondingen opgelopen 
en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. 
De productie is niet onderbroken.

Gewonden
bij Tata Steel
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• Vanaf 31 december 2024 zijn asbestda-
ken verboden. Het college heeft nu een 
plan van aanpak vastgesteld om eigena-
ren van zulke daken te stimuleren en te 
helpen om de daken te vervangen.                                                           

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

  Uit het college

Pink Panel doet structureel onderzoek 
onder lesbische vrouwen, homoseksue-
le mannen, biseksuelen en transgenders 
(LBHT’s), onder andere in Velsen. Het pa-
nel zoekt nieuwe deelnemers om repre-
sentatief onderzoek te kunnen doen.

Pink Panel is een digitaal onderzoekspanel. 
Het panel brengt in kaart hoe het is gesteld 
met het gevoel van veiligheid onder LBH ’s 
in ennemerland. Pink Panel is onderdeel 
van Bureau Discriminatiezaken ennemer-
land.

Werken aan verbetering
Bureau Discriminatiezaken doet sinds 2008 
onderzoek. it het onderzoek blijkt dat veel 
incidenten plaatsvinden in de openbare 
ruimte en in de eigen woonbuurt. Het gaat 
dan om schelden, beledigen of mishandeling. 
Het is belangrijk dat we de situatie en de ont-
wikkelingen in kaart brengen, zodat we kun-

nen werken aan verbetering.

Doe mee!
Voor het onderzoek zijn m r deelnemers 
nodig. Hoe meer deelnemers, hoe sterker de 
uitkomsten van het onderzoek zijn. Deelne-
mers vullen n keer per twee jaar een vra-
genlijst in. ie woont in ennemerland en 
behoort tot de LHB -doelgroep, kan zich 
aanmelden via e-mail.  ontvangt dan bin-
nenkort een uitnodiging (met een link) om de 
vragenlijst in te vullen.  kunt ook bellen of 
mailen.

 Contact
www.bdkennemerland.nl
e-mail  mvh bdkennemerland.nl
telefoon  023 5315842
contactpersoon  Marjolein van Haaften
facebook  Bureau-Discriminatiezaken- en-
nemerland
twitter  BDkennemerland

Pink Panel zoekt deelnemers

Beleid voor de positie en veiligheid van LBHTI’s
Regenbooggemeente Velsen
Op 21 maart is het de internationale dag 
tegen racisme en discriminatie. Ook in 
onze gemeente besteden we daar aan-
dacht aan. En niet alleen op 21 maart. We 
beginnen op die dag met de uitvoering 
van het plan ‘Regenbooggemeente Vel-
sen 2019-2022’. Dat doen we samen met 
inwoners en organisaties in Velsen en de 
regio.

Burgemeester rank Dales  “De gemeente 
Velsen wil een gemeente zijn waarin ieder-
een meedoet en meetelt, want iedereen doet 
ertoe. Samen met inwoners, organisaties en 
ondernemers willen we het mogelijk maken 
dat iedereen kan meedoen in de wijk, in de 
buurt en in de samenleving.  

Velsen voor iedereen
Jammer genoeg is dat niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Er zijn groepen in de sa-
menleving zoals LHB I inwoners die er-
varen dat ze worden achtergesteld. Soms is 
het zelfs zo erg dat ze zich niet veilig voelen. 

Een akelig cijfer
In artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd 
dat uitsluiting door discriminatie verboden 
is. Maar 10-15  van de bevolking ervaart 
nog steeds enige vorm van discriminatie. In 
Velsen komt dat neer op zo’n 7.000  10.000 
inwoners per jaar  Daaronder zijn ook de 
LHB I-inwoners. LHB I staat voor men-
sen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel 
of transgender zijn en mensen met een in-
tersekseconditie. 

Denk er eens over na …
Daarom hebben we beleid gemaakt dat helpt 
om samen na te denken over manieren om 
discriminatie van LHB I’s tegen te gaan. In 
het nieuwe plan Regenbooggemeente Vel-
sen 2019-2022 geven we aan wat we willen 
doen om voor inclusie’ te zorgen. Dat bete-
kent in dit geval dat LHB I-inwoners kun-
nen meedoen net als ieder ander, en niet 
worden achtergesteld, genegeerd, lastigge-
vallen of uitgesloten.

Regenbooggemeente
In oktober 2018 ondertekende de gemeente 
Velsen de intentieverklaring van de regen-
boogsteden. Dat gebeurde op uitnodiging 
van het ministerie van Onderwijs, ultuur 
en etenschap (O ). In de periode 2019-
2022 wil de gemeente, samen met het Rijk 
en andere partijen, werken aan de accep-
tatie en de emancipatie van de LHB I’s in 
Velsen. 

Samenwerking
Voor een mooie regenbooggemeente Vel-
sen gaan we samenwerken met inwoners 
en met organisaties zoals het Bureau Dis-
criminatiezaken ennemerland, LHB I-
inwoners en organisaties in Velsen en de 
regio, het O  ennemerland, sportvereni-
gingen, schoolbesturen, de Stichting el-
zijn, zorginstellingen en thuiszorginstellin-
gen, besturen van religieuze instellingen en 
ondernemersverenigingen in Velsen.

In de regio
Het regenboogbeleid staat ook in de regio 
op de agenda, onder andere via het Bureau 
Discriminatiezaken ennemerland (BD ) 
en het overleg van gemeenten in enne-
merland, regionale organisaties en de am-
bassadeurs (zie Speerpunten). o informe-
ren we elkaar over wat er gebeurt. 

Meten van de resultaten
Op verschillende manieren houden we in 
de gaten hoe de plannen worden uitgevoerd 
en met welke resultaten. Dat laatste doen 
we bijvoorbeeld via peilingen (Veiligheids-
monitor en de jeugdmonitor Emovo). e 
gebruiken ook de informatie van het Pink 
Panel. Meer informatie over het Pink Panel 
staat elders in deze Infopagina.

Meer weten?
ie het volledige beleidsplan wil lezen, kan 

dat vinden op www.velsen.nl. 

Speerpunten 

Voor de periode tot 2022 hebben we 
6 speerpunten. Jaarlijks spreken 
we met onze samenwerkingspart-
ners af wat we concreet doen om de 
doelen te behalen.

Zichtbaarheid
e willen samen met onze partners be-

reiken dat er meer respect en accep-
tatie is voor de LHB I-inwoners in de 
gemeente. Dat gaan we doen door het on-
derwerp te bespreken op verschillende 
plekken en tijden. Daarvoor roepen we de 
hulp in van ambassadeurs, bijvoorbeeld 
waar het gaat om ouderen en zorg, en om 
sport. 

Ouderen
e willen samen met onze partners be-

reiken dat de roze ouderen zichzelf kun-
nen zijn, de omgeving hen accepteert en 
respecteert, en dat ze elkaar kunnen ont-
moeten. Ook hier zetten we ambassa-
deurs voor in.

Zorg 
Roze ouderen in de zorg ervaren dis-
criminatie en durven niet voor hun ge-
aardheid uit te komen. Professionals en 
management van instellingen zijn zich 
hier niet altijd van bewust. e willen be-
reiken dat er meer aandacht komt voor 
LHB I-inwoners in de ouderenzorg en 
de welzijnssector.

Onderwijs
Samen met ouders en onze partners in 
het onderwijs willen we bereiken dat 
LHB I-leerlingen zich op school ge-
steund, veilig en weerbaar voelen. Met 
veel jongeren uit de LHB I-groep gaat 
het prima, maar dat geldt niet voor alle 
leerlingen, en ook niet voor (onderwij-
zend) personeel. 

Sport 
e willen bereiken dat LHB I’s in de 

sport op dezelfde manier worden behan-
deld als andere sporters. Daar willen we 
samen met de sportverenigingen aan-
dacht aan geven. Het is belangrijk dat 
zoveel mogelijk inwoners een leven lang 
plezier kunnen beleven aan sporten en 
bewegen. Samen met sportverenigingen, 

elstar en elstar huis in de ijk willen 
we aandacht besteden aan dit speerpunt.

Bijzondere doelgroepen
Acceptatie van de LHB I ligt bij een aan-
tal groepen moeilijker. Speciale aandacht 
is nodig voor LHB I onder jongeren en 
mensen met een andere culturele of reli-
gieuze achtergrond. 
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Wethouder Marianne Steijn in gesprek met deelnemers aan het project Zinvolle Daginvulling 
van Buitengewoon (Foto Reinder Wijdijk) 

Bij de Stichting Buitengewoon in Velser-
broek vond in maart een mooie bijeen-
komst plaats. Onderwerp van gesprek 
was vernieuwing van het aanbod van dag-
besteding in Velsen voor mensen met 
psychische problemen.    

Ook in de gemeente Velsen zijn veel mensen 
met psychische problemen die gebruik ma-
ken, of willen maken, van goede dagbeste-
ding. Maar het aanbod van dagbesteding ligt 
voor een groot deel buiten de gemeente Vel-
sen. Ook hoorden we van inwoners dat het 
aanbod niet goed aansluit op de vraag. Daar-
om denkt de gemeente na over hoe we dit 
kunnen verbeteren.

Project zinvolle daginvulling 
Dat doen we samen met organisaties die be-
trokken zijn bij deze inwoners. We hebben 
met hen en de bezoekers van de dagbeste-
ding besproken hoe het staat met dagbeste-
ding voor mensen met psychische proble-
men. Wat we daarvan leren, kunnen we ook 
gebruiken voor het vernieuwen van dagbe-
steding voor andere doelgroepen. 

In het project letten we op verschillende on-
derwerpen. Is de dagbesteding laagdrempe-

lig, bijvoorbeeld. Met andere woorden: is het 
makkelijk om er aan mee te doen, en hoe be-
reiken we de mensen die er aan kunnen mee-
doen. Kunnen verschillende partijen uit zorg 
en welzijn met elkaar samenwerken? En hoe 
kunnen we samenwerken met de buurten en 
wijken? 

Buitengewoon trots
De stichting Buitengewoon in Velserbroek is 
één van de organisaties in onze gemeente die 
dagbesteding aanbiedt. Daar vond in maart 
een bijeenkomst plaats om te praten over 
nieuwe activiteiten op een locatie in IJmui-
den.

Wethouder Marianne Steijn was er bij om 
kennis te maken met Buitengewoon en met 
de mensen die daar aan de slag zijn. “De men-
sen zijn hier zo trots op wat ze doen en ma-
ken, daar heb ik veel waardering voor. Ze zijn 
echt goed bezig om voor een goede daginvul-
ling te zorgen.” 

Dank
Tijdens de bijeenkomst zijn veel ideeën ge-
deeld over de vernieuwing van dagbesteding. 
Het was een succes, met dank voor de ont-
vangst door Buitengewoon!

In gesprek over een zinvolle dag

Misschien heeft u recht op geld, maar 
weet u dat niet. Het Sociaal Wijkteam 
helpt u graag om dit uit te zoeken.  

Van 25 tot en met 29 maart wordt in het hele 
land stilgestaan bij De Week van het Geld. In 
die week jaar organiseert het Sociaal Wijk-
team ieder jaar een activiteit. De Week van 
het Geld richt zich op voorlichting over fi -
nanciële opvoeding, sparen en verschillende 
regelingen. 

28 maart van 10 tot 12 uur
Samen met de Formulierenbrigade en soci-
aal raadslieden van Socius kunt u kijken of u 
geen geld laat liggen. Op donderdag 28 maart 
bent u van harte welkom tussen 10.00 tot 
12.00 uur in Woonzorgcentrum Velserduin, 
Scheldestraat 101 in IJmuiden. De Formu-
lierenbrigade Velsen ondersteunt inwoners 
van Velsen bij het invullen van formulieren, 
onderzoekt of u recht heeft op bepaalde voor-
zieningen en helpt bij het aanvragen daarvan. 
De sociaal raadslieden adviseren, ondersteu-
nen, begeleiden en bemiddelen op verschil-
lende terreinen. Bijvoorbeeld bij het opstel-
len van een bezwaarschrift.

Gezond en Lekker koken 
Op woensdag 27 maart van 14.30 uur tot 

16.30 staat het Sociaal Wijkteam Zee- Duin-
wijk IJmuiden-West op het plein bij de Lidl 
en kunt u informatie krijgen over betaalbare 
gezonde voeding. Zij hebben voor u leuke re-
cepten en u kunt meedoen aan een prijsvraag. 
Ook kunt u zich ook opgeven voor een work-
shop budget koken.

Komt u op 28 maart bij de Formulierenbri-
gade in Woonzorgcentrum Velserduin, dan 
kunt u ook meedoen met een loterij. Daarmee 
maakt u kans op het (budget) kookboek ‘Ge-
zond & Lekker koken’! Met dit kinderkook-
boek in huis kunt u elke dag van de week en 
bij iedere gelegenheid in een handomdraai 
iets heerlijks op tafel zetten, dat (bijna al-
tijd) verantwoord en betaalbaar is. ‘Gezond 
& Lekker koken’ is een uitgave van Nationaal 
Fonds Kinderhulp. 

Wij zien u graag op woensdag 27 en/of don-
derdag 28 maart! 

Week van het Geld
Laat geen geld liggen

Kunt u wel wat steun gebruiken van ie-
mand die naar u luistert? Bij het Infor-
matiepunt van het sociaal wijkteam Vel-
sen-Noord kunt u altijd terecht! Bent u 
weleens in Wijkcentrum de Stek geweest? 
Heeft u een vraag over prettig wonen, 
zorg, geldzaken of iets heel anders? Kom 
gerust even langs!   

Elke woensdag tussen 11:30 en 12:30 uur zit-

ten wij voor u klaar op adres Heirweg 2 in de 
Stek. In de even weken hebben wij een me-
dewerker van gemeente Velsen voor vragen 
over zorg, gemeentelijke voorzieningen en 
bijzondere bijstand. In de oneven weken is 
er een sociaal raadslid van Socius aanwezig 
voor vragen over geldzaken.

Komt u er zelf even niet uit? Schakel het soci-
aal wijkteam in!

Heeft u een vraag?

Ieder jaar in maart is het NL Doet; de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in 
Velsen werd op 15 en 16 maart deze twee da-
gen druk geklust. Zo hielp Bram Diepstraten 
bij de opruimactie Noordzeekanaalgebied, 
gingen Jeroen Verwoort en Sebastian Din-
jens de natuurspeeltuin klaarmaken voor het 
nieuwe seizoen en hielp Marianne Steijn mee 

om de tuin van het logeerhuis in IJmuiden 
weer klaar te maken voor het lenteseizoen. 
Daarnaast heeft een enthousiaste groep van 
inwoners en raadsleden in IJmuiden en Vel-
serbroek geholpen om de Japanse Duizend-
knoop op een milieuvriendelijke manier te 
bestrijden. (foto’s: Reinder Weidijk) 

NL Doet
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Op maandag 25 maart 2019 start aanne-
mer Kreeft Infra BV in opdracht van de ge-
meente Velsen met rioolwerkzaamheden 
en het herinrichten van de Spaarnestraat, 
Maasstraat en Merwedestraat. De werk-
zaamheden worden in fases uitgevoerd 
en duren tot half mei 2020. Deze datum is 
onder voorbehoud van de weersomstan-
digheden.  

Wat gaat er gebeuren
• het vervangen van de riolering voor een 

nieuw gescheiden rioolstelsel
• het vervangen van de bestrating
• het vernieuwen van de openbare ver-

lichting
• het aanplanten van nieuwe bomen.

Fasering
De werkzaamheden worden in fases uitge-

voerd die in elkaar overlopen.
1e fase; ruising Spaarnestraat hoek Van Os-
tadestraat.
2e fase; Maasstraat en gedeelte Merwe-
destraat tot aalstraat.
3e fase; Merwedestraat tot Lange Nieuw-
straat.
4e fase; Spaarnestraat hoek Van Ostade-
straat t m Rijnstraat.
5e fase; Spaarnestraat hoek Rijnstraat t m 
Lange Nieuwstraat.

Voor de eerste fase wordt het gehele kruis-
punt Spaarnestraat hoek van Ostadestraat 
afgesloten voor verkeer. ietsers en voetgan-
gers worden om het werk geleid.

Meer informatie kunt u vinden op www.vel-
sen.nl via werk in uitvoering’.

Rioolvervanging en herinrich-
ten omgeving KPN locatie

Op vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart 
ligt er gratis compost voor u klaar aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid, 
een van de gemeentelijke wijkposten. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de ijnoldy Da-

niëlslaan 53 in Santpoort- uid kunt u gratis 
compost a  alen op vrijdag 29 maart tussen 
08.00 en 16.00 uur en op zaterdag 30 maart van 
8.00  tot 14.00 uur. Breng zelf een schep mee 
en iets om het in te doen (zakken, kruiwagens, 
etc.). 

Gratis compost scheppen

 Veel Nederlanders maken zich zorgen over 
het verdwijnen van bloemen, insecten (zo-
als bijen) en vogels in het buitengebied. 
Dat blijkt volgens Natuurmonumenten uit 
de Nationale Landschap Enquête. Ben je 
benieuwd wat de gemeente Velsen doet 
voor bijen?

In Velsen vinden we bijen erg belangrijk. Bij-
en maken niet alleen honing, ze bestuiven ook 
bloemen en planten. Bijen zijn dus belangrijk 
voor de natuur en ons voedsel.

In 2016 nam de gemeenteraad unaniem een 
motie aan om aandacht te besteden aan bijen. 
In datzelfde jaar ondertekende de gemeente 
het onvenant bijvriendelijk handelen tijdens 
de Dag van de Duurzaamheid. e letten erop 
dat we bijvriendelijke beplanting aanbrengen 
en we gebruiken geen chemische onkruidbe-
strijding. Ook bewoners en bedrijven moedi-

gen we aan om bijvriendelijke beplanting aan 
te brengen. 

Na het nemen van diverse maatregelen is 
Velsen in 2018 erkend als bijvriendelijke ge-
meente. En daar zijn we trots op. e letten er 
met name op dat er voldoende bloemen zijn in 
het vroege voorjaar en het najaar. Op dit mo-
ment staan er bijvoorbeeld al veel voorjaars-
bollen te bloeien. Ook planten we vaste plan-
ten die tot laat in het seizoen doorbloeien. Het 
onkruid bestrijden we inmiddels met heet wa-
ter, zodat het geen schade aanricht voor bijen. 

Ook inwoners kunnen veel doen  Richt je tuin 
groen(er) in en kies voor bloemen die in ver-
schillende maanden bloeien, want bijen heb-
ben van het voorjaar tot in de herfst bloeiende 
planten nodig. Bovendien maakt een groene 
tuin je tuin veel leuker. Help mee zodat Velsen 
zoemt

Velsen zoemt

In februari is door de politie in een loods 
aan de Kromhoutstraat 18 in IJmuiden een 
grote hoeveelheid harddrugs aangetrof-
fen. Op basis van deze vondst heeft bur-
gemeester Dales dinsdag 19 maart jl.  de 
loods t/m 18 juni 2019 gesloten op grond 
van artikel 13b Opiumwet. In verband met 
het lopende politieonderzoek heeft het 
enige tijd geduurd totdat de politie vol-
doende informatie had om de loods te slui-
ten. 

Vanzelfsprekend wordt de productie van en 
illegale handel in drugs in Velsen niet getole-
reerd en wordt hier hard op ingegrepen. Bur-
gemeester Dales  “Een veilige leefomgeving 
creëren we met elkaar, waarbij we de hulp van 
onze inwoners volop nodig hebben. Vermoed u 
dat er in uw omgeving drugs wordt verhandeld 
of een hennepkwekerij drugslaboratorium 
aanwezig is  Geef dit dan door aan de politie.  
Meldingen kunt u doorgeven via 0900-8844 
(of bij spoed 112) of Meld Misdaad Anoniem 
(0800-7000, www.meldmisdaadanoniem.nl).

Help drugscriminaliteit 
voorkomen

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. 

unt u iets niet vinden of heeft u een vraag  
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. iteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het lant ontact 

entrum in het gemeentehuis. Het  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 n 
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.  kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het lant ontact entrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 

lant ontact entrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar  Bureau Dis-
criminatiezaken ennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o   cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op  www.velsen.nl gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 9 maart tot en met 15 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.

IJmuiden
Forteiland 10, verbreden entree (oostzijde) 
forteiland (10/03/2019) 10202-2019
Forteiland 10, legaliseren noodtrap bui-
tenzijde bunker nooduitgang zuidgang 
(10/03/2019) 10203-2019  
Forteiland 10, legaliseren noodtrap zuidzijde 
bunker (10/03/2019) 10204-2019  
Forteiland 10, tijdelijk (5 jaar) plaatsen 
speeltoestel (zuid-oostzijde Forteiland) 
(10/03/2019) 10205-2019
Briniostraat 12, tijdelijk (5 jaar) gebruik 
als schoolplein (15/03/2019) 11390-
2019 

Velsen-Noord
Meerweidenlaan 24, vervangen gevelkozij-
nen (voorzijde) aanpassen goot en dakrand-
detail (13/03/2019) 10792-2019
Grote Hout- of Koningsweg 46, gebruik pand 

voor onzelfstandige woonruimte (t.b.v. ka-
merverhuur) (15/03/2019) 11261-2019

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, kappen boom 
(13/03/2019) 10872-2019  

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23, plaatsen aanbouw en trap 
(toegang bovenwoning) (14/03/2019) 11176-
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
Noordzeekanaal (meerdere locaties) ge-
meente Velsen, vervangen bermverlich-
ting, havenverlichting en havenborden 
(12/03/2019) 1962-2019
Halkade 31, herindelen bedrijfsgebouw naar 
14 logieskamers (13/03/2019) 22921-2018
Velserduinweg 248 zw, legaliseren dakterras 

(15/03/2019) 2818-2019
Velserduinweg 248 rd, legaliseren van een 
dakterras (15/03/2019) 2978-2019
Trompstraat 122 te, plaatsen dakopbouw 
(15/03/2019) 2838-2019
 
Velsen-Noord
Velserkade 1, opbouwen op expeditieruimte 
(12/03/2019) 23593-2018

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, wijzigen bestem-
ming van agrarisch naar detailhandel 
(14/03/2019) 3309-2019  

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 9, doortrekken kap tot de 
zijgevel en plaatsen 2 dakkapellen (voor- en 
achterkant) (15/03/2019) 1667-2019
Hagelingerweg 209, plaatsen dakopbouw 
(15/03/2019) 3274-2019

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden 
APV artikel 4:4

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., nieuwbouwproject 
“de Duinen”, het vlinderen van de vloeren in 

de nacht van 2 op 3 april 2019 (14/03/2019) 
11069-2019      

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 9 maart tot en met 15 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.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidberg Run, op 30 juni 2019 
van 11:00 tot 13:00 uur, locatie: Landgoed 
Duin- en Kruidberg te Santpoort-Noord 
(11/03/2019) 10489-2019

Velserbroek
Haarlem Night Skate (skate- skeelertocht 
door de gemeente Velsen), op 12 juni,10 juli, 
21 augustus 2019, locatie: start/fi nish Pol-
derhuis te Velserbroek (11/03/2019) 10571-
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 
Snelliusstraat 85, plaatsen dakkapel (achter-

gevel) (14/03/2019) 4273-2019
 
Velsen-Zuid
Genieweg 36, toevoegen extra verdieping en 
2 nieuwe constructies (12/03/2019) 23134-
2018

Velsen-Noord
Noorderbuitenkanaal bij lichterlocatie, ver-
vangen van tros- en fenderpalen (13/03/2019) 
23184-2018
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., plaatsen vrij-
staand transformatorstation (13/03/2019) 
1391-2019

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 18, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (13/03/2019) 10028-
2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 105, vergroten 2e verdie-
ping (aanpassing op verleende vergunning 
16112-2018) (15/03/2019) 3313-2019  

Velserbroek
Zeilmakerstraat 15, legaliseren erfafscheiding 
(13/03/2019) 2262-2019

Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een onthe�  ng 
verleend voor: 

IJmuiden
Reaumurstraat 3, vlinderen van vloe-
ren na storten van beton op 20 maart 2019 
(14/03/2019) 8650-2019

Driehuis
op en nabij station Driehuis, vervangen van 
balken en armen van bovenleidingen van vrij-
dag 12 april 23:00 uur tot maandag 15 april 
05:15 uur 2019 (15/03/2019) 10072-2019         

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een standplaats-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Tijdelijk verkooppunt op 16, 23 en 30 
maart 2019, locatie: Lange Nieuwstraat 
501(13/03/2019) 9415-2019 

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: 

Velsen-Zuid
The Passion Velsen, op 14 april 2019 van 19:30 
tot 21:00 uur, locatie: terrein Engelmundus-
kerk (12/03/2019) 2919

 Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 28 maart 
2019
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij 
te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de 
publieke tribune van de raadzaal. De raadsver-
gadering is zowel live als achteraf te volgen op 
www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raads-
kalender en klik op de datum van deze verga-
dering. Ook zijn de uitzendingen van de ver-
gaderingen van de raad Velsen live te volgen 
en terug te zien op het TV-kanaal en via www.

raadsplein.tv van RTVSeaport.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuur-
tje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergade-
ring tot 12.00 uur bij de gri�  e via telefoon-
nummer 0255 - 567251 of via de mail gri�  e@
velsen.nl met vermelding van het onderwerp, 
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De 
gri�  e neemt dan contact met u op.

 De Agenda
Drie gewijzigde gemeenschappelijke re-
gelingen (Veiligheidsregio Kennemer-
land, IJmond Werkt! En Recreatieschap 

Spaarnwoude)

De wijziging van gemeenschappelijke rege-
ling van de Veiligheidsregio is nodig vanwe-
ge de fusie tussen de gemeenten Haarlem-
merliede en Spaarnwoude en de gemeente 
Haarlemmermeer. Daarnaast hebben meer-
dere gemeenten de wens geuit de tekst van ge-
meenschappelijke regeling toegankelijker te 
maken en de opbouw in overeenstemming te 
brengen met die van andere veiligheidsregio’s.

IJmond Werkt! (IJW!) voert voor de deelne-
mende gemeenten Velsen, Beverwijk, Heems-
kerk en Uitgeest werkzaamheden uit ten 

aanzien van re-integratie en sociale werk-
voorziening (Wsw). Het Rijk heeft de vergoe-
ding die de gemeenten hiervoor ontvangen en 
waarmee IJW! betaald wordt, anders inge-
richt. Door deze wijziging is het noodzakelijk 
gebleken de hierover vastgelegde afspraken in 
de gemeenschappelijke regeling IJW! aan te 
passen. De aanpassing gaat in per 1 april 2019.

De Gemeenschappelijke Regeling Recreatie-
schap Spaarnwoude moet worden aangepast 
als gevolg van noodzakelijke wijzigingen door 
de wijziging van de Wet gemeenschappelij-
ke regelingen (Wgr) in 2015. Daarnaast is er 
een wijziging in de samenstelling van het al-
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 Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten om: 

•  door middel van het plaatsen van de ver-
keersborden E8 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 met daarop een symbool van 
een motorfi ets en onderborden met pij-
len (OB501) een parkeergelegenheid al-
leen bestemd voor motorfi etsen aan te 

wijzen met een lengte van circa 20 me-
ter aan de oostzijde van het parkeerter-
rein Reyndersweg, ter hoogte van het 
pad langs het Noordzeekanaal.

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

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

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

gemeen bestuur doordat de gemeenten Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude en Haarlem-
mermeer per 1 januari 2019 zijn gefuseerd. 

Verordening tot wijziging van de Regio-
nale Havenverordening Noordzeekanaal-
gebied 2012
LNG is een vloeibaar aardgas dat bij schepen 
steeds meer gebruikt wordt als duurzaam al-
ternatief voor andere fossiele brandstoff en. 
LNG is zuiniger en heeft minder emissies 
bij verbranding. In het kader van schonere 
scheepvaart is het faciliteren van deze ont-
wikkeling wenselijk.
Gebleken is dat de overslag van LNG veilig kan 
en er is ook een toenemende vraag naar LNG 
als brandstof voor de scheepvaart. In de huidi-
ge Havenverordening (RHN 2012) en het Ha-
venreglement  is over LNG niets opgenomen. 

Door het aanpassen van de RHN 2012 wordt 
de juridische voorwaarde gecreëerd om in de 
havens veilige plekken aan te wijzen voor LNG 
activiteiten.
Met dit besluit worden geen specifi eke plek-
ken aangewezen, het is voorwaardenschep-
pend. In Velsen is het aanwijzen van locaties 
op dit moment nog niet van toepassing omdat 
er geen aanbieder is. Met de aanpassing van de 
Havenverordening zijn we wel voorbereid als 
er concrete verzoeken komen.

Benoemen twee voorzitters voor de Car-
rousel
Voorgesteld wordt om mevrouw H.M. Post en 
de heer I.H.J. Sitompul te benoemen als voor-
zitter voor de sessies.

Verordening Leerlingenvervoer 2019 

(onder voorbehoud uitkomst IJmond-
commissie 19 maart)
Als gevolg van ontwikkelingen in wet- en re-
gelgeving en een andere kijk op beleid wordt 
voorgesteld de verordening Leerlingenver-
voer IJmondgemeenten 2014 te wijzigen.

Veilig in Velsen
Voor de aanpak van veiligheid in Velsen is 
nieuw beleid opgesteld, waarmee fl exibel kan 
worden ingespeeld op ontwikkelingen om ons 
heen. Op basis van het veiligheidsbeeld Vel-
sen zijn zes veiligheidsthema’s geselecteerd, 
waaronder zorg en veiligheid, ondermijning, 
en leefb aarheid en veiligheid, die prioriteit 
krijgen. In de kadernota, die de gemeenteraad 
wordt gevraagd vast te stellen, zijn uitgangs-
punten en randvoorwaarden opgenomen 
waarbinnen door wordt door het bestuur ge-

werkt wordt aan de genoemde veiligheidsthe-
ma’s.Veilig in Velsen 2019-2022. 

Startdocument en participatiedocument 
‘Velserbroekse Dreef 10’
Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 (het 
braakliggende terrein naast “het Motorhuis) 
in Velserbroek is een initiatief ingediend om 
een appartementencomplex te bouwen met 
60 tot 70 appartementen. De gemeente staat 
positief tegenover de herontwikkeling van de 
locatie naar een woonfunctie. Er is een start-
document opgesteld met de ruimtelijke uit-
gangspunten voor deze locatie. Het startdocu-
ment is vrijgegeven voor participatie en naar 
aanleiding daarvan is een participatiedocu-
ment opgesteld. De raad wordt gevraagd om 
het participatie- en inspraakdocument vast te 
stellen.

11 21 maart 2019

Tall ships, vis en windenergie
op Havenfestival IJmuiden
IJmuiden - Duurzaamheid 
en innovatie zijn dit jaar de 
belangrijkste thema’s van 
het Havenfestival IJmuiden. 
AYOP zorgt op 29 en 30 ju-
ni voor groene windenergie 
op de Trawlerkade. Maar ook 
vis is weer een belangrijk 
onderdeel van het jaarlijkse 
festival. Zo staat het visplein 
volledig in het teken van de 
campagne Noordzeevis uit 
IJmuiden.

Achter de schermen wordt 
door de vrijwilligers en profes-
sionals hard gewerkt aan een 
programma met Havenfesti-
valklassiekers en verrassen-
de activiteiten voor een breed 
publiek. 
Afgelopen editie scoorden de 
vistafel, de rondvaarten en de 
culturele activiteiten erg goed. 
Die zijn dus zeker terug te ver-

wachten. Op het culturele vlak 
krijgen lokale theater- en mu-
ziekmakers alle ruimte om 
zichzelf te presenteren, onder 
meer op het Rabobank IJmond 
Podium dat met zeecontainers 
wordt opgebouwd. 
Op zaterdagavond zorgen de 
Havenfestival All Star Band, 
Yes-R en Lee Towers voor een 
gezellig feest op het Corne-
lis Vrolijk Hoofdpodium. Ui-
teraard is er ook weer Kunst 
op de Kade met medewerking 
van lokale kunstenaars in het 
pand van Klaas de Boer (2e Ha-
venstraat).
INet als vorig jaar is IJmuiden 
Rauw aan Zee weer een be-
langrijke partner van het Ha-
venfestival. In samenwerking 
met Citymarketing .IJmuiden 
wordt festivalbezoekers de 
mogelijkheid geboden om de 
veelzijdigheid van onze ge-

meente vanuit de lucht te be-
kijken. Halverwege de Trawler-
kade komt een heus museum-
plein waar acht musea uit Vel-
sen en omgeving zich aan het 
publiek presenteren. Op de-
ze plek kunnen bezoekers ook 
terecht voor meer informatie 
over de toeristische mogelijk-
heden in Velsen.
Met de komst van het Staten-
jacht De Utrecht en de Mor-
genster legt Havenfestival 
IJmuiden nadrukkelijk de link 
met Sail 2020. 
Het Havenfestival vindt vol-
gend jaar in augustus plaats 
en heet dan PreSail IJmond. 
Statenjacht De Utrecht is op 
29 en 30 juni gratis te bezichti-
gen, terwijl de Morgenster op 
29 juni om 11.00 en 14.00 uur 
van wal steekt voor een vaar-
tocht op zee. Kijk voor meer 
informatie op www.havenfes-
tivalijmuiden.nl.
Op het visplein geeft stich-
ting Noordzeevis uit IJmuiden 
in samenwerking met Cornelis 
Vrolijk en Fish & Seafood Waas-
dorp uitleg over vis en de ver-
duurzaming van de visserijke-
ten. Uiteraard kunnen bezoe-
kers hier ook terecht voor ha-
ring, paling, makreel en vers-
gebakken vis. 
Ondertussen liggen aan de ka-
de vele schepen die je kunt 
bezoeken en zijn er verschil-
lende rondvaarten. Ook is er 
weer een bedrijven- en festi-
valmarkt. Deze worden net als 
vorig jaar op het weggedeelte 
van de Trawlerkade neergezet.
Havenfestival IJmuiden is vol-
ledig afhankelijk van sponsors. 
Zonder deze financiële steun-
pilaren zou het niet mogelijk 
zijn om een gratis toeganke-
lijk festival van deze omvang 
te organiseren. 
De hoofdsponsors zijn Corne-
lis Vrolijk, IJmuiden Rauw aan 
Zee/Gemeente Velsen, Rabo-
bank IJmond en Zeehaven 
IJmuiden. 
De overige sponsors staan ver-
meld op www.havenfestiva-
lijmuiden.nl en zijn ook op het 
festivalterrein goed zichtbaar. 
(foto: aangeleverd)

Platina en briljant
Driehuis/IJmuiden - Twee bij-
zondere huwelijksjubilea de afge-
lopen week in de gemeente Vel-
sen. Zaterdag was het precies 70 
jaar geleden dat het echtpaar Fre-
riks-de Graaf (foto boven) in het 
huwelijksbootje stapte. Ze woon-
den aanvankelijk in het oosten 
van het land, maar kwamen de-

cennia geleden in Santpoort te-
recht. Meneer Freriks was docent 
op de MTS. Sinds 2013 woont het 
echtpaar in Huis ter Hage in Drie-
huis. Wethouder Marianne Steijn 
feliciteerde het echtpaar met deze 
bijzondere mijlpaal. Loco-burge-
meester Bram Diepstraten viel de 
eer ten deel maandag op bezoek 

te gaan bij het echtpaar Staal-Har-
deman (foto onder) in de Raaf-
straat in IJmuiden. Zij vierden het 
heugelijke feit dat ze op die dag 65 
jaar geleden in IJmuiden in het hu-
welijk traden. Mevrouw Staal werd 
op deze feestdag door haar man 
getrakteerd op 65 rode rozen. (fo-
to’s: Reinder Weidijk Fotogra�e)
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Tijdens de oorlogsjaren slopen de 
Duitsers ongeveer een derde deel 
van IJmuiden. Hele wijken worden 
met de grond gelijk gemaakt om vrije 
schootsvelden te krijgen tussen ge-
schutsbunkers op duintoppen in de 
Heerenduinen en strategische pun-
ten rond de havenmond en het ka-
naal. Een van die schootsvelden ligt 
rond het tegenwoordige Moerberg-
plantsoen en Van Poptaplantsoen. 
Deze strook biedt vanaf het hoge 
duin nabij de huidige Heerenduin-
weg zicht op de Noordersluis. Straten 
als de Lippersheystraat, Willem Beu-
kelszoonstraat, Cornelius Drebbel-
straat, James Wattstraat, Mahustraat, 
Tasmanstraat, Roggeveenstraat en 
Bontekoestraat, pleinen als het Tas-
manplein en het Kennemerplein, 
en delen van nog bestaande straten 
worden met woningen en andere ge-
bouwen letterlijk weggevaagd.
Na de oorlog rest kaalslag. Dudok 
neemt de kale strook mee in het 
wederopbouwplan van IJmuiden. 
Een groot deel blijft onbebouwd en 
wordt onderdeel van de groenstrook 
gevormd door Van Poptaplantsoen, 
Moerbergplantsoen en Gijzenvelt-
plantsoen.
Aan de Julianakade, dicht bij de trein-
halte IJmuiden-Julianakade, heeft 
Dudok een uitzichtheuvel gepland. 
In zijn plan lezen we: ‘Aan het uitein-
de van deze groenstrook vindt men 
als rustpunt een uitzichtsheuvel van 
waar men een prachtig gezicht heeft 
over de grootse sluizen- en industrie-
complexen.’ Waarschijnlijk wil Dudok 
hiermee de aan de Julianakade gele-
gen puinberg van gesloopte bebou-
wing een permante plaats in het na-
oorlogse IJmuiden geven. De colum-

nist ‘Lampenier’ schrijft in de IJmuider 
Courant: ‘Zeven millioen zeshonderd 
drie en veertig duizend achthonderd 
vijf-en-twintig stenen (de scher�es 
niet meegeteld) liggen te hoop ach-
ter het Kennemerplein en wie het 
niet gelooft gaat ze maar eens op 
een regenachtige zondagmiddag zit-
ten natellen. Zij zijn tezamen de ba-
sis van een uitkijkheuvel waar berg-
beklimmers over een paar jaar hun 
hoogmoed op kunnen botvieren om 
daarna te genieten van een ‘gezicht 
op het Noordzeekanaal’.
Aan weerszijden van de groenstrook 
komen woningen. Ten zuiden van de 
Kennemerlaan zijn dat vooral por-
tiek�ats. Voor de woonwijk aan de 
noordzijde van de Kennemerlaan 
heeft Dudok een nieuw stratenplan 
gemaakt. Medio 1948 besluit de ge-
meente nieuwe straten in Velsen te 
vernoemen naar burgers uit Velsen 
die het leven lieten voor onze vrij-
heid. De straten in het plan krijgen de 
namen Van Poptaplantsoen, Hom-
burgstraat, Van Leeuwenstraat, War-
menhovenstraat en Gulikersstraat. 
Rond 1948 verrijst rond deze straten 
een woonwijk met etagewoningen, 
eengezinswoningen, bejaardenwo-
ningen en buurtwinkels, naar ont-
werp van de Santpoortse architect 
Hoosemans.
De bewoners vormen een hechte 
gemeenschap. Zij noemen hun wijk 
‘Heuvelwijk’, naar de geplande uit-
zichtheuvel. Net als veel andere we-
deropbouwbuurten wordt Heuvel-
wijk snel kinderrijk. In het najaar van 
1949 richten de bewoners de Speel-
tuinvereniging Heuvelwijk op. Het 
plan is om aan de westzijde van de 
heuvel een kleutertuin met zandbak-

ken en hobbelpaarden aan te leg-
gen. Aan de oostzijde komt de speel-
tuin voor de oudere kinderen, met 
een zweefmolen, schommels, ringen, 
zwierpalen en roltonnen. Het speel-
materiaal wordt door de leden zelf 
gemaakt. In juli 1950 gaat speeltuin 
‘Heuvelwijk’ open. De speeltuinver-
eniging is erg actief voor de jeugd. 
Zij organiseert kinderfeesten en 
biedt clubwerk, zoals knutselen, een 
jeugddamclub en een operetteclub. 
Eind 1951 wordt een eigen clubhuis 
aan de Homburgstraat gebouwd.
Terwijl er bij de gemeente gesproken 
wordt over de puinheuvel als een 
‘bult die weg moet’, wordt deze be-
gin 1950 bedekt met een laag aarde. 
Een opluchting voor de Heuvelwij-
kers, die al voor ‘puinwijkers’ worden 
uitgemaakt. Maar verder gebeurt 
er niets met de heuvel en de bewo-
ners blijven zich hieraan ergeren: ‘Wij 
zijn niets op de berg gesteld, zolang 
hij is een vuilnisbelt.’ In de gemeen-
teraad wordt de roep om het afgra-
ven van de heuvel steeds luider. Uit-
eindelijk wordt de heuvel begin 1954 
door een aannemer afgegraven. De 
speeltuinvereniging verzoekt de ge-
meente om de speeltuin te mogen 
uitbreiden. De toestemming laat te 
lang op zich wachten. In de tweede 
helft van de jaren vijftig lijdt de speel-
tuin - net als andere speeltuinen in 
Velsen - steeds meer onder de ver-
nielzucht van de lokale jeugd. Me-
de door geldgebrek veroorzaakt ach-
terstallig onderhoud verwaarloost 
speeltuin Heuvelwijk en wordt deze 
in 1957 gesloten.
De grond van de voormalige heuvel, 
die de wijk aan zijn naam heeft ge-
holpen, heeft het sinds het afgraven 
niet verder geschopt dan plantsoen. 
Niks mis mee. Maar met de aanleg 
van de ‘kleine centrumring’ zal dat na 
65 jaar veranderen: de rijbanen van 
het te reconstrueren Van Poptaplant-
soen worden ‘over de heuvel’ doorge-
trokken naar de Julianakade...

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

Vraag naar gezonde 
kant en klaar maaltijden 
neemt toe
Regio - De afgelopen tijd zijn 
vooral de gezondere varianten 
van de kant-en-klaar maaltijden 
heel populair. Dit zijn maaltijden 
die met verse ingrediënten op 
een ambachtelijke manier wor-
den bereid zonder kunstmatige 
toevoegingen en conserverings-
middelen. ,,De consument wordt 
steeds bewuster als het op voe-
ding aankomt’’, aldus Johan van 
Marle, eigenaar van Uitgekookt. 
,,Verder zien we twee trends sa-
menkomen. Enerzijds wil de con-
sument steeds gezonder eten en 
anderzijds is het niet mogelijk 
om veel tijd in de keuken door te 
brengen om daadwerkelijk een 
gezonde maaltijd op tafel te zet-
ten.’’ 
Van Marle ziet verschillende groe-
pen consumenten maaltijden af-
nemen bij Uitgekookt. Dit zijn se-
nioren die niet zelf meer kunnen 
koken maar bijvoorbeeld ook 
werkenden die onregelmatige 
uren draaien, laat thuis zijn of een 
eenpersoonshuishouden voe-
ren. De maaltijden hoeven alleen 
nog maar te worden verwarmd in 
de oven of magnetron. ,,Met een 
team van professionele koks be-
reiden we met veel passie en des-
kundigheid elke week 20 verschil-
lende gerechten met zowel Hol-
landse, Oosterse en Mediterrane 
invloeden’’, vertelt Johan van Mar-
le. ,,Koken doen we op ambachte-

lijke wijze met verse en kwaliteits-
producten, dit proeft de consu-
ment gelijk’.’ 
Bij het consumentenprogram-
ma VARA Kassa kwam Uitge-
kookt niet voor niets als beste 
uit de test. Naast de kwaliteit van 
de maaltijden is Uitgekookt ook 
op het gebied van bezorgen ver 
vooruit. 
,,We hebben fantastische bezorg-
teams in grote delen van Neder-
land. Deze bezorgers denken mee 
met de klant en zorgen ervoor dat 
de maaltijden netjes en correct 
aan huis worden gebracht’’, aldus 
een trotse eigenaar.
,,Onze bezorgers hebben altijd 
even tijd voor een gezellig praatje 
en dat is vooral voor onze oudere 
klanten erg prettig. Elke keer een 
bekend gezicht aan de deur.’’ Om 
de groeiende vraag naar de ge-
zonde maaltijden aan te kunnen 
is Uitgekookt verhuisd naar een 
nieuw onderkomen. ,,Dit geeft 
ons de mogelijkheid om steeds 
meer mensen in Nederland blij 
te maken met een heerlijke maal-
tijd’’, sluit Johan van Marle af.
Ook benieuwd naar de maaltij-
den en het gemak van Uitge-
kookt? Probeer nu een proefpak-
ket van 3 maaltijden voor slechts 
12,95 euro (gratis bezorging). Be-
stellen kan via www.uitgekookt.
nl of door te bellen naar 085-
0406065. (foto: aangeleverd)

Thema-avond op donderdag 28 maart
‘Autisme en 
slaapstoornissen’
Regio - Mensen met autis-
mespectrumstoornissen (ASS) 
kunnen problemen hebben op 
het gebied van verbeelding, so-
ciale relaties en sociale commu-
nicatie. Autisme is onzichtbaar en 
wordt niet altijd goed begrepen 
of onderkend.
In aanloop naar de Nationale Au-
tismeweek (van 30 maart tot 6 
april) organiseert het Autisme In-
formatie Centrum (AIC) Haarlem 
op donderdag 28 maart een the-
ma-avond over autisme en slaap-
stoornissen. Slaapproblemen ko-
men veelvuldig voor bij mensen 
met ASS. Ook ouders van kinde-
ren met ASS kunnen problemen 
hiervan ondervinden. 

Zorgen over de slaapproblemen 
van hun kind, verergerde autis-
mesymptomen, slechtere school-
prestaties en verminderde slaap-
kwaliteit van de ouders kunnen 
de hele familie tre�en. 
Björn van Pelt, psycholoog en An-
nemiek van Maanen, verpleeg-
kundig specialist geven deze 
avond meer informatie en oplos-
singen over dit onderwerp onder 
het mom ‘Slapen kun je leren!’
Belangstellenden zijn welkom bij 
Buurtcentrum De Brug, Wim van 
Eststraat 79, Haarlem waar het 
programma begint om 19.00 uur. 
Toegang is gratis, na aanmelding 
op aichaarlem@hotmail.com. Zie 
ook www.autisme.nl.

Kuststrook met 
a a fine e ld

Velsen - In de kuststrook van Zand-
voort tot Egmond is vorige week pa-
ra�ne op de stranden aangetro�en. 
Vooral bij Wijk aan Zee was de ver-
vuiling fors. De hoeveelheid van de 

chemische stof bleek echter niet zo 
groot te zijn dat een grootschalige 
schoonmaakactie vanuit Rijkswater-
staat moest worden opgestart. Men 
concludeerde dat de totale hoeveel-
heid onder de grens van vijf kuub 
blijft. De gemeenten moeten daar-
om zelf aan de slag om de rommel 
op te laten ruimen. Maandag wer-
den de stranden van Velsen schoon-
gemaakt. Het is niet voor het eerst 
dat de Nederlandse kust te maken 
krijgt met een vervuiling door paraf-
�ne. Ook in de zomer van 2017 ge-
beurde dit, toen werd de stof langs 
vrijwel de hele kustlijn aangetro�en. 
Het valt nauwelijks te achterhalen 
van welk schip de vervuiling afkom-
stig is. (foto: aangeleverd)

Tinca-Tinca Boxing Gym 
is méér dan boxen alleen
IJmuiden- Tinca-Tinca Boxing 
Gym is een in IJmuiden gevestig-
de sportschool waar je verschillen-
de niveaus en diverse takken van 
sporten kunt beoefenen. 
Samen met zijn team van instruc-
teurs staat oprichter Chris van Zeelt 
garant voor de kwaliteit en conti-
nuïteit van de sportschool. 
De volgende trainingen worden 
gegeven: (Kick)boksen, Body Wor-
kout (zaktraining), Power circuit 
training, Pump Fit en Krav Maga. 
Voor alle leeftijden tussen 5 en 75 
jaar.
In de visie van Tinca-Tinca staat de 
(kick)bokssport voor werken aan li-
chamelijke conditie, versterken van 
zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en 
respectvol omgaan met iedereen, 
zowel binnen als buiten de sport-
school.
,,Wij zien sporters na verloop van 
tijd zowel lichamelijk als geestelijk 
sterker worden’’, vertelt Chris van 
Zeelt. ,,Dat onze visie gewaardeerd 
wordt, blijkt uit het grote aantal le-
den dat wekelijks deelneemt aan 
de trainingen, de sfeer en het socia-
le karakter van de club.’’ 
,,Een leuk tijdverdrijf, prettige sfeer 
en een gezonde levensstijl, wat wil 

je nog meer!”, vult een tevreden 
sporter aan. Iedereen die graag 
traint maar nergens aan vast wil zit-
ten wordt uitgenodigd om een gra-

tis proe�es te volgen bij Tinca-Tinca 
Boxing Gym aan de Edisonstraat 14 
in IJmuiden, telefoonnummer 06 
52007209. (foto: aangeleverd)
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Daar doe ik 
het voor
Zo af en toe vraag ik mezelf wel 
eens af waarom ik me zo graag 
inzet voor het Hospice.Ik denk 
dat de trouwe lezer inmiddels 
het antwoord wel zal weten, 
want ik heb in de loop van de 
tijd al veel argumenten de re-
vue laten passeren.
Begin maart was weer zo’n mo-
ment waarop je denkt: “hier 
doe ik het voor”. Dit was op de 
avond van de halfjaarlijkse her-
denkingsdienst in de aula van 
onze buurman de Parnassia 
School. De zaal liep vol met fa-
milieleden en vrienden van de 
57 gasten die in het afgelopen 
half jaar in ons Hospice waren 
overleden.
Iedereen kreeg de gelegenheid 
om een waxine kaarsje aan te 
steken aan de grote kaars, die 
normaal gesproken in de hal 
van het Hospice staat en die 
ontstoken wordt als een van 
onze gasten overlijdt. 
Terwijl op de achtergrond zach-
te harpmuziek klinkt, plaatst ie-
dereen het kaarsje voorin de 
aula en zoekt zijn of haar plaats.
De harpmuziek en het lied van 
een zangeres zorgden weer 
voor een bijzondere gebeurte-
nis. In deze stemmige atmos-
feer zat ik te overpeinzen hoe 
indrukwekkend het toch is dat 
onze vrijwilligers, samen met 
de verpleegkundigen en de 
overige medewerkers, 57 men-
sen hebben begeleid in hun 
laatste ogenblikken.
Niet alleen in het Hospice, maar 
ook bij mensen thuis.
En juist omdat de zaal gevuld 
was met nabestaanden reali-
seerde ik me plotseling dat we 
niet 57 mensen hadden bijge-
staan, maar een veelvoud daar-
van. 
Want niet alleen onze gasten 
worden door ons opgevangen, 
maar ook de familieleden wor-
den door ons geholpen en de 
kans geboden om zich in alle 
rust voor te bereiden op het ko-
mende afscheid.
Als dan vervolgens de 57 na-
men worden opgelezen en je 
de emotie in de zaal bijna kunt 
aanraken, dan kun je slechts 
concluderen dat de aanwezig-
heid van het Hospice van grote 
waarde is en dat ik blij mag zijn 
daar deel van uit te maken.

Robert van Westerhoven,
Voorzitter Hospice De Heide-
berg

Reünie-optreden Majorettes - TwirlTeam
Driehuis - Zondag vond het het 
reünie-optreden plaats ter ge-
legenheid van het 50-jarig be-
staan van het Majorette - Twirl-
Team van muziekvereniging So-
li. Van alle oud-leden durfden 9 
dames het aan om nog één keer 
met het marsorkest en het huidi-
ge TwirlTeam door de straten van 

Driehuis te marcheren. De show-
tjes, die je als majorette tijdens 
het lopen doet, werden tijdens 
twee repetities (weer) aange-
leerd en daarbij werden natuur-
lijk al de nodige herinneringen 
opgehaald. En daar gingen ze 
dan, een 23-koppig majorettepe-
loton. Voor de oud-leden was er 

een speciaal reünieshirt gemaakt, 
sommige van de huidige meiden 
liepen in pakjes van vroeger. Het 
was een mooi gezicht. Gelukkig 
waren de weergoden ook goed 
gezind en scheen de zon heerlijk. 
Na het optreden werd er nog ge-
zellig nagepraat. (foto: aangele-
verd)

Boekenmarkt Engelmundus druk bezocht
Velsen - Het was weer een 
drukte van belang het afge-
lopen weekeinde in de Engel-
munduskerk aan de Driehuizer-
kerkweg.  
Ruim voordat de markt open-
ging, stonden er al mensen on-

geduldig bij de deur te wachten 
om hun slag te kunnen slaan. 
Liefhebbers kwamen van hein-
de en verre om mooie boeken 
en antiquiteiten op de kop te 
tikken. 
Omdat alle boeken en andere 

materialen door heel veel vrij-
willigers weer zorgvuldig ge-
sorteerd en uitgestald waren 
op genre en kwaliteit was het 
gezellig shoppen in de kerk. 
Alle opbrengsten worden aan-
gewend voor het onderhoud 

van het kerkgebouw ‘Het Hart 
van Driehuis’. In oktober is de 
volgende boekenmarkt. Inbren-
gen van  boeken, glaswerk en 
dergelijke kan elke eerste zater-
dag van de maand  van 9.30 tot 
11.30 uur, rechts naast de kerk.

Kledingbeurs 
Het Anker 
afgelast
Velserbroek - De aangekondig-
de kledingbeurs in basisschool 
Het Anker is geannuleerd. De or-
ganisatoren kregen te weinig 
aanmeldingen voor de beurs die 
23 maart zou worden gehouden.

Nieuw in Velserbroek
Beautiful & You: 
huidspecialist met passie
Velserbroek - Yvonne van Ewijk 
is huidspecialist. Sinds deze 
maand heeft Yvonne haar eigen 
salon: Beautiful & You in boerde-
rij Landzicht op de Hofgeester-
weg 6 in Velserbroek. De praktijk 
is gelegen in een zeer rustige om-
geving, het geeft je echt het ge-
voel dat er tijd wordt genomen 
voor de klanten.
Naast huidspecialisaties heeft 
Yvonne altijd een grote interes-
se gehad in het totaalplaatje van 
de mens.
,,Een gezonde, stralende huid 
komt namelijk ook van binnen-
uit’’, vertelt ze. ,,Door mijn mas-
sagetechnieken en helende han-
den draag ik hieraan bij. Elke huid 

is voor mij een nieuwe uitdaging, 
samen met de cliënt bekijk ik wat 
de doelen en wensen zijn om zo 
een optimaal resultaat te beha-
len.’’  
Met het unieke, pure en zuive-
re merk Clephar zijn er volgens 
Yvonne oneindig veel mogelijk-
heden: huidverjonging, huidver-
betering, het oplossen van huid-
problemen, maar ook ontspan-
ning met verschillende massage-
technieken. Yvonne: ,,Iedere be-
handeling is met massage, dus 
huid verbeteren maar ook wel-
ness, heerlijke ontspanning.’’
Een afspraak maken kan op 06-
28247938. Zie ook: www.beauti-
fulandyou.nl. (foto: aangeleverd)

In de Rozenbeekschool
Peuterdagopvang
’t Kwakersnest
Velserbroek - ‘t Kwakersnest 
peuteropvang is een kleinscha-
lige opvang die in samenwer-
king met de Rozenbeekschool 
opvang voor 2- tot 4-jarigen 
onder schooltijd realiseert. ’t 
Kwakersnest is gevestigd met 
een eigen kind-centrum in KBS 
de Rozenbeek aan de Floraron-
de in Velserbroek. ’t Kwakers-
nest is er voor alle ouders met 
peuters in de leeftijd 2 tot 4 
jaar. Dus ook peuters die geen 
zusje of broertje op de Rozen-
beekschool heeft, zijn van har-
te welkom. Ook voor de regu-
liere peuteropvang, dus onaf-
hankelijk van de schooltijden, 
kan men bij ’t Kwakersnest te-
recht.

Met de basisschool wordt inhou-
delijk samengewerkt aan de pe-
dagogisch en didactische bena-
dering. In de peutergroep wordt 
gewerkt met de voor- en vroeg-
schoolse educatieve (VVE) Start-
blokken. Dit met als doel om elke 
peuter optimale ontwikkelings-
kansen te bieden. Er wordt doel-
gericht aan de doorgaande ont-
wikkelingslijn van de peuter ge-
werkt met behulp van thema’s en 
activiteiten. Alle ontwikkelings-
gebieden komen in de thema’s 

aan de orde. 
Het lokaal is ingericht met diverse 
hoeken die aansluiten bij het the-
ma, er is onder andere een huis-
hoek, taal/boekenhoek, bouw-
hoek, klimhoek. Maar ze ma-
ken ook gebruik van faciliteiten 
in school zoals de gymzaal en er 
vinden gezamenlijke activiteiten 
plaats.
Peuterdans en peutergym zijn 
daar een goed voorbeeld van. 
Op deze wijze en door het daad-
werkelijk in school te zijn maken 
de peuters al vroeg kennis met 
de school wat bevorderlijk is voor 
een goede en optimale door-
gaande lijn van peutergroep naar 
basisschool. Zo gaan peuters als 
vanzelf naar groep 1. 
Het aanbod van ’t Kwakersnest 
ziet er alsvolgt uit:
Verlengde peuteropvang: maan-
dag, dinsdag en donderdag: 8.30 
tot 14.45 uur (6,25 uur per dag) 
en woensdag en vrijdag: 8.30 tot 
12.00 uur (3,5 uur per dag).
Reguliere peuteropvang: maan-
dag tot en met vrijdag: 8.30 tot 
12.00 uur (3,5 uur per dag). Ou-
ders zijn bij beide vormen vrij 
in de keuze van aantal en welke 
dagdelen. Kijk voor meer infor-
matie op www.kwakersnest.nl. 
(foto: aangeleverd)

Nieuw stembureau J.T. Cremerlaan
Santpoort-Noord - Het is even 
wennen voor de kiezers voor 
Provinciale Staten en het Hoog-
heemraadschap van Rijnland, die 
voorheen stemden in Velserhooft 
in Santpoort-Noord. 
Hun stemroute voert sinds giste-
ren naar het appartementencom-
plex Roos en Beek aan de J.T. Cre-
merlaan. Rond het gebouw staan 

richtingwijzers want de demo-
cratie wil niet hebben dat kiezers 
verdwalen. 
De stemmers worden door de 
tuin van het gebouw geleid. In 
de recreatiezaal wachtten de le-
den van stembureau 10 de scha-
re kiesgerechtigden vanaf 07.30 
uur op. 
Om 09.00 uur stond de teller van 

opkomst al op 120; de stemmers 
vormden een rij. Bij het ter perse 
gaan van deze krant is de uitslag 
nog niet bekend. 
Op de foto de leden van het 
stembureau, van links naar rechts 
Petra Bodensta� (voorzitter), Har-
ry Meelhuijsen, Janneke Hoekstra 
en Marjan van der Reep. (Guus 
Hartendorf )

Geluksgetal-acties bij Heleen van 
Essen Borstprothese en Lingerie Advies
Castricum - Een goede reden om 
op 22 en 23 maart van 10.00 uur tot 
16.00 uur de voorjaar-inloopdagen 
te bezoeken. Het zevenjarig bestaan 
van haar praktijk viert Heleen van Es-
sen in maart en april met bijzonde-
re acties. 
Geconfronteerd worden met borst-
kanker is heftig. Een speciaalzaak in 
de buurt waar u met aandacht, be-
grip en deskundigheid begeleid 
wordt in de keuzes die u te maken 
heeft, is dan een verademing. Wel-
ke (deel)prothese past het best bij 
mij? Is er keuze bij beha’s? Kan ik er 
nog wel elegant uitzien in badmo-
de? Vragen waar Heleen vakkundig 
mee omgaat. Zodra je haar sfeer-
volle praktijk in Castricum binnen-
wandelt voel je de weldaad van de 
collectie die ze ieder jaar weer laat 
aansluiten op de modetrends. Zo-
mers koraalrode of ver�jnd poeder-
blauwe beha’s. Badkleding in kleuri-
ge prints of classy zwart. Maar daar-

naast ook modieuze strandjurkjes, 
hemdjes en sportbeha’s waar pro-
thesen in passen.
Een tipje van de actie-sluier: bij aan-
koop van badkleding maakt u kans 
op een kleuradvies van Saskia van 
der Hoek, een gerenommeerd imag-

oconsultant. Heleen werkt buiten 
de inloopdagen om, op afspraak. 
Het adres is Willem de Rijkelaan 22 
in Castricum, tel. 0251-679162, 06-
47582430, e-mail praktijk@heleen-
vanessen.nl. Zie ook: www.heleen-
vanessen.nl. (foto: aangeleverd)





16 21 maart 2019

Klachten ingediend na uit 
de vaart nemen veerpont
Velsen-Zuid - Het tijdelijk sta-
ken van de veerdienst over het 
Noordzeekanaal op zaterdag 9 
maart is de Fietsersbond Velsen 
en afdeling Haarlem en omstre-
ken van reizigersorganisatie Ro-
ver in het verkeerde keelgat ge-
schoten. De twee organisaties 
hebben samen drie klachten in-
gediend bij de directie van GBV, 
de organisatie die verantwoorde-
lijk is voor de veerdienst.
In verband met de harde wind 
werd op 9 maart besloten om 
de veerdienst stil te leggen. Het 
duurde uiteindelijk bijna drie uur 
voordat de volgende veerpont 
vertrok, met als gevolg dat veel 
mensen niet tijdig op hun werk 
konden verschijnen of niet terug 
naar huis konden. ,,Sinds men-
senheugenis is de pont niet zo 
lang uit de vaart geweest’’, schrij-
ven de twee organisaties in hun 
brief aan GVB, waarvan een af-
schrift aan diverse instanties is 
gestuurd. Men vervolgt: ,,Er was 

geen (tijdige) informatie aan de 
gebruikers van de pont (voorna-
melijk �etsers), geen (gratis) ver-
vangend vervoer en geen com-
pensatieregeling voor de gedu-
peerden.’’ Sinds de sluizenroute 
door Rijkswaterstaat is afgesloten 
in verband met de aanleg van de 
nieuwe zeesluis, is de veerpont 
voor voetgangers, �etsers en 
brom�etsers de enige mogelijk-
heid om aan de overkant van het 
Noordzeekanaal te komen. De in-
dieners van de klachten vinden 
het onacceptabel dat door GVB 
niet tijdig is gewaarschuwd voor 
het uit de vaart nemen van de 
pont, terwijl de weersverwachtin-
gen hier al voldoende aanleiding 
voor gaven. ,,Fietsersbond Velsen 
en reizigersvereniging ROVER - 
afdeling Haarlem en Omstreken
verlangen met name dat het GVB 
vervangend vervoer aanbiedt, in-
dien het Openbaar Vervoer op dit 
traject moet worden gestaakt’’, zo 
schrijven ze. (Bos Media Services)

Thema: ‘De moeder de vrouw’
Boekenweek 
in de Bibliotheek

Velsen - Het thema van de Boe-
kenweek 2019 is De moeder de 
vrouw. De Boekenweek viert het 
boek en in 2019 worden boeken 
over het moederschap in het bij-
zonder gevierd. Via literatuur 
werpt men licht op het moeder-
schap en het vrouw-zijn en hoe 
die twee entiteiten zich tot elkaar 
verhouden. Kortom: het is tijd 
voor een ode aan de moeder en 
de vrouw.
Iedereen heeft een moeder, hart-
verwarmend en zorgzaam, streng 
of afwezig. Fictie en non-�ctie 
brachten vele markante moeders 
voort: via dochters en zonen die 
schrijven over hun moeder, moe-
ders die schrijven over het moe-
derschap. 
Uiteraard ben je van 23 tot en 
met 31 maart van harte welkom 
in Bibliotheek Velsen om dit lite-

raire hoogtepunt mee te vieren, 
of je nu wel of geen lid bent. 
Er is een lezing: ‘Van stressmoe-
der naar powermom’ op 27 maart  
in Bibliotheek IJmuiden vanaf 
19.30 uur, gratis toegang, inschrij-
ven via de website.
Aansluitend aan de Boekenweek 
is er nog een lezing: ‘Zondags-
kind’ van Judith Visser op 10 april 
in Bibliotheek Velserbroek van-
af 19.30 uur, kaarten vanaf  €7,50, 
inschrijven via de website.
De bibliotheek is ook op zoek 
naar mooie verhalen over moe-
ders van lezers. Stuur je mooiste 
verhaal van maximaal 500 woor-
den in voor 27 maart naar info@
bibliotheekvelsen.nl. Het mooiste 
verhaal wordt gepubliceerd in de 
digitale nieuwsbrief van de Bibli-
otheek in de maand april. (foto: 
aangeleverd)

Springwedstrijd op 
Manege Kennemergaarde
Santpoort - Zondag konden de 
ruiters van manege Kennemer-
gaarde weer deelnemen aan de 
springwedstrijd. 
De springwedstrijd bestaat uit 
twee onderdelen: als eerste ga 
je zo goed mogelijk alle hinder-
nissen springen. Dit hoeft niet zo 
snel mogelijk, maar wel binnen 
een bepaalde maximum tijd. Het 
tweede deel heet de barrage: de-
ze rij je na een foutloos parcours 
en gaat op tijd. Bij een barrage is 
een foutloze ronde de eerste be-
palende factor en bij gelijke stand 
speelt de tijd een doorslaggeven-
de factor. Een springwedstrijd is 
dan ook altijd extra spannend om 
te zien, wie is na een foutloos par-

cours de snelste?!
Na a�oop werd in de foyer de 
prijsuitreiking gehouden: in de 
rubriek 40-60 cm ging de 1e prijs 
naar Suzan Buchli op Dancing 
Queen met een tijd van 17 sec, 
2e werd Julia Kievits op Picas-
so met 20 sec en 3e George Tim-
mer op Picasso met 23 sec. Daar-
na werd de rubriek 60-80 cm ge-
reden en deze werd gewonnen 
door Maartje Metten op Wanted 
met 23 sec. De hoogste rubriek, 
de 80-100 cm had als winnaar 
Matthijs Kelder op zijn paard Evi-
ta met 19 sec. 
Op de foto (aangeleverd): Picas-
so, Julia, Wouter, Suzan, Maartje 
en George.

Theatergroep Radost 
in De Hofstede
Velserbroek - Het ZoMiPo Vel-
sen brengt zondag 24 maart een 
prachtige voorstelling van The-
atergroep Radost in Woonzorg-
complex De Hofstede, Aletta Ja-
cobsstraat 227. 
Het wordt een middag met mu-
ziek, dans en zang uit alle wind-

streken, zoals Argentinië, China 
en Engeland. Dit optreden begint 
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur 
is de zaal open. 
Kaarten à 5,00 euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Deze informatie 
is ook te vinden op www.welzijn-
velsen.nl. IJmuiden wat vertel je 

me nou in de Brulboei
IJmuiden - Buurthuis De Brul-
boei brengt donderdag 28 maart 
weer de  �lmavond ‘IJmuiden wat 
vertel je me nou’ met Ora et La-
bora.
Deze �lm heeft voor velen een 
herkenbaar nostalgisch tintje. De 
kijkers varen mee ter visserij aan 
boord van de kotter Z35.
Na de pauze ziet men ‘De laatste 
hang’. In deze �lm leren de kijkers 

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.
De eerste �lm begint om 20.00 
uur en kaarten à 3 euro zijn ver-
krijgbaar aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652, Buurthuis 
De Brulboei, Kanaalstraat 166, 
IJmuiden.

Uilenworkshop in Ruïne 
van Brederode
Santpoort-Zuid - Valkenier Mar-
tin van Birdlive geeft in de Ruï-
ne van Brederode een uilenwork-
shop voor kinderen op zondag 24 
maart. Tijdens deze workshop ko-
men kinderen onder begeleiding 
van de valkenier in direct contact 
met de uilen. Ook wordt over de 
leefwijze van deze mooie roofvo-
gels verteld. Een leuke, leerzame 
middag, geschikt voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar, mits ze 
zonder begeleiding van (groot)
ouders er bij kunnen zijn. Tarief 
10 euro per kind.
(Groot)ouders kunnen in de tus-
sentijd een drankje drinken op de 
voorburcht of, tegen normaal ta-
rief, de ruïne bekijken.
De uilenworkshop is op zondag-
middag 24 maart van 14.00 tot 
16.00 uur. Reserveren voor uilen-
workshop is verplicht via www.
hoenu.nl regio Haarlem. 
Dit weekend start men ook voor 
het eerst met ‘Ruïne Bewoond’, 
dus kijk niet vreemd op van mid-
deleeuwers op de Ruïne. Wil je 
ook een bewoner van de Ru-
ine worden neem contact op 
met Rob, 06-12412092, of kijk op 
www.ruinevanbrederode.nl. Ru-

ine van Brederode Velserender-
laan 2. (foto: aangeleverd)

Bij Brasserie Blauw
Geslaagde actie voor 
Alzheimer Nederland
IJmuiden - De actie voor Alz-
heimer Nederland bij Brasserie 
Blauw was een succes. 
Zondag traden ‘Andrew and the 
Wolfman’ op en er was veel be-
langstelling. Onder de aanwezi-
gen werd 325 euro opgehaald 
voor Alzheimer Nederland. De ar-

tiesten wilden graag dat hun ga-
ge door Brasserie Blauw ook naar 
het Alzheimer fonds zal wordt 
overgemaakt en zo gaat het ook 
gebeuren. 
Brasserie Blauw vult het bedrag 
verder aan tot 500 euro. (foto: 
aangeleverd)

Heel Driehuis bakt!
Driehuis - Ter gelegenheid van 
het 125-jarig bestaan van de En-
gelmunduskerk in Driehuis daagt 
de jubileumcommissie ieder-
een uit voor een creatieve bijdra-
ge aan de wedstrijd ‘Heel Drie-
huis bakt!’. Op zaterdag 6 april 
om 13.00 uur kan men taarten 
inbrengen met als thema: Engel-
munduskerk-125 jaar ‘Het Hart 
van Driehuis’. 
Voor kinderen tot en met 12 jaar 
is er de cupcake wedstrijd met 
hetzelfde thema.
Het formulier om mee te kunnen 

doen is te vinden op www.engel-
munduskerkdriehuis.nl of achter-
in de kerk.
Tijdens het concert van de “Del-
ta Singers” beoordeelt de jury de 
ingebrachte taarten en cupcakes. 
De patissier Cees Holtkamp (van 
de befaamde Croquetten) uit 
Amsterdam, banketbakkers Vin-
cent Schmidt uit Driehuis en Ben 
Vreman uit Santpoort, alsmede 
�jnproever Wim Willems Floet 
vormen samen de jury. Er zijn ver-
schillende mooie prijzen te win-
nen.

Ook Odd Fellows
in actie bij NL Doet
Regio - Zaterdag hebben een 
aantal dames van de Duinroos-
loge en zeven mannen van de 
IJmondloge van de Velsense Odd 
Fellows, in het kader van ‘NLdoet’ 
van het Oranjefonds, vrijwilligers-
werk verricht in de eigen regio. 
Dit keer op locaties in Spaarndam 
en Beverwijk.
Door een aantal dames van de 
Duinroosloge werd in het buurt-
huis van Spaarndam een heerlij-
ke lunch verzorgd voor een der-
tigtal eenzame ouderen. Ze ge-
noten zichtbaar en waren blij met 
al wat hen werd voorgeschoteld. 
Dit alles werd bovendien feeste-
lijk omlijst door zang  en dans. Al 
met al een heel gezellige bijeen-
komst voor deze groep ouderen, 
die deze extra aandacht zeer op 
prijs stelde.
De heren van de IJmondloge wa-
ren op deze zaterdag vanaf 09.30 
uur tot diep in de namiddag vol-
op bezig in het woonzorg-com-
plex ‘Huis ter Wijck’ aan de Ples-
manweg in Beverwijk. Er werd 

een muur geschilderd, maar de 
mannen waren vooral bezig om, 
samen met de bewoners, klei-
ne witte borden te beschilderen 
(162 stuks) en die vervolgens ook 
op te hangen. 
Iedereen, vrijwilligers, perso-
neel en vooral de bewoners kon-
den achteraf alleen maar dank-
baar concluderen dat deze activi-
teit geslaagd was. Een saaie witte 
ruimte was omgetoverd tot een 
gezellige, �eurige en persoonlij-
ke hal.
Evenals vorige jaren was ook dit 
vrijwilligersproject pure imma-
teriële hulpverlening. Odd Fel-
lows voelen zich door hun socia-
le opdracht zeer betrokken bij de 
hulpbehoevende medemens. 
Meer weten over deze Odd Fel-
lows, kijk dan even op hun web-
site: www.oddfellows-velsen.nl. 
Vanuit deze website kunt u door-
linken naar hun facebook-pagi-
na. Ook op Instagram zijn de Odd 
Fellows te vinden. (foto: aangele-
verd)

Met horrormusical op 6 en 7 april
Eigenwijs Musicalkids in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De lokale musicalgroep 
Eigenwijs Musicalkids uit Velsen 
treedt op zaterdag 6 april en zon-
dag 7 april op in de Stadsschouw-
burg Velsen. Na eerdere succes-
sen als ‘Kunt u mij de weg naar 
Hamelen vertellen, meneer?’, 
‘Doornroosje’, ‘De Drie Biggetjes’ 
en de vrolijke jongerenvoorstel-
ling ‘High School Musical’ spelen 
de Eigenwijs Musicalkids dit sei-
zoen de komische horrormusical 
‘Little shop of horrors’, gebaseerd 
op de �lm van Roger Corman.
Voor de 50 Eigenwijs Musicalkids 
nadert begin april het spannen-
de moment waarnaar zij al vanaf 
vorig jaar september hebben toe-
geleefd. 
Met ‘Little Shop of Horrors’ maakt 
de Velsen musicalgroep een ver-
rassende keus. De komische hor-
rormusical speelt zich voorname-

lijk af in de slechtlopende bloe-
menwinkel van de Mushniks. Om 
de winkel een boost te geven, 
neemt werknemer Seymour een 
vreemde plant mee en vernoemt 
die naar collega Audrey, waar 
hij een oogje op heeft. Mush-
nik geeft Seymour een week om 
te bezien of de plant Audrey zijn 
slechtlopende zaken kunnen ver-
beteren. De plant blijkt regelma-
tig in zang uit te barsten, maar er 
alleen wel een dieet van mensen-
bloed op na te houden en groeit 
hierop als kool. Geen alledaagse 
kost voor de horrorplant en ook 
niet voor het doorsnee musical-
publiek, maar het levert wel een 
verrassend en origineel theater-
avondje op. 
Zaterdag om 19.30 uur en zon-
dag om 14.30 uur, een kaartje 
kost 18,50. 
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21 MAART

Pip Pellens met ‘Pip goed online’ 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk, 20.15 uur. (foto: aange-
leverd)

Thomas Acda in Stadsschouw-
burg Haarlem, 20.15 uur. (foto: 
Koos Breukel)

22 MAART

Bibliotheek IJmuiden: Praathuis 
van 10.00 tot 12.00 uur. Van 15.00 
tot 16.30 uur Bricks Challenge.

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

Klarinet en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. (foto: aangeleverd)

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

De Dutch Don’t Dance Division 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk met ‘Ballet Black & White’, 
20.15 uur. (foto: Studio Oostrum)

Tragikomedie Augustus; Oklaho-
ma in het Kraaktheater, Nicolaas 
Beetslaan 5 Driehuis. (foto: Hans 
Bak)

23 MAART

Pieter Vermeulen Museum, loca-
tie BRAK!huisje aan het Kenner-
mermeer. Nationale opschoon-
dag voor iedereen die wil hel-
pen. Wethouder onthult de nieu-
we Rauw aan Zee prullenbakken 
en het Beestenbende bord. Van 
10.00 tot 12.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Vogels spotten op het Landje van 
Gruijters in Spaarndam. Verzame-
len om 12.00 uur bij de grote par-
keerplaats van het landje. (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. 

Toneelgroep De Veste speelt ‘Pa-
rels voor de Haaien in Het Pol-
derhuis in Velserbroek. Aanvang 
20.00 uur.

Tragikomedie Augustus; Oklaho-
ma in het Kraaktheater, Nicolaas 
Beetslaan 5 Driehuis.

▲

Het verhaal van Fleetwood Mac 
‘verteld’ door The Cosmic Carni-
val in het Kennemer Theater in 
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: aan-
geleverd)

Marvellous (15+)in Stadsschouw-
burg Haarlem, 20.15 uur. Ode aan 
een superheld. (foto: Raymond 
van Olphen)

24 MAART
Sto�enbeurs op de Grote Markt 
in Haarlem.

Religieuze bijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemeen-
daal. Aanvang 10.30 uur.

Roeiclinic bij roeivereniging de 
Stern in IJmuiden. Van 12.30 tot 
14.00 uur. (foto: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumtentoonstelling ‘Muse-
umschatten’. Jubileumjaar: iede-
re maand kans op mooie prijzen. 
Drie 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. 

Toneelgroep De Veste speelt ‘Pa-
rels voor de Haaien in Het Pol-
derhuis in Velserbroek. Aanvang 
14.00 uur.

Theatergroep Radost tijdens Zo-
MiPo in De Hofstede, A. Jacobs-
straat 227 Velserbroek. Aanvang 
14.00 uur, zaal open 13.30 uur.

Uilenworkshop in de Ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan 2 
Santpoort-Zuid. Van 14.00 tot 
16.00 uur. (foto: aangeleverd)

Live muziek van Jari & Wiebe bij 
Onder de Platanen in Spaarnwou-
de. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Kinder-
voorstelling ‘Op de Piratenboot’ 
door de tv-helden van Het Zand-
kasteel. Aanvang 14.00 en 16.00 
uur.

Cello-duo Hamer en Bermudez 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk. (foto: aan-
geleverd)

Optreden twee talenten van het 
Koninklijk Conservatorium Den 
Haag in de Oude Kerk in Spaarn-
dam. Aanvang 15.00 uur, kerk 
open 14.30 uur.

Wandeling met boswachter Je-
roen Engelhart van Landschap 
Noord-Holland op de buiten-
plaats Leyduin. Van 20.00 tot 
21.00 uur. Vertrekpunt: parkeer-
terrein buitenplaats Leyduin, 
Woestduinweg 4 Vogelenzang. 
(foto: Dutchphoto)

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

Bibliotheek Velserbroek: Inloop-
spreekuur digitale bibliotheek 
van 14.00 tot 15.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Bibliotheek IJmuiden: Verhaalka-
baal van 15.30 tot 16.30 uur.

Postzegelavond van Postzegel 
Vereniging Santpoort in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Om 19.00 uur is de zaal 
geopend.

26 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 Basisschool Het 
Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Ca-
fé van 10.00 tot 12.00 uur. Praat-
huis van 10.00 tot 12.00 uur. en 
Taalspreekuur 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.

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.

Heleen van Royen en Gerard Al-
derliefste over het Boekenweek-
thema ‘De moeder de vrouw’ 
in de theaterfoyer van het Ken-
nemer Theater te Beverwijk om 
20.00 uur. Meer info: www.bi-
bliotheekijmondnoord.nl onder 
agenda 26 maart. Kaarten via the-
aterkassa of via www.kennemer-
theater.nl. (foto: Feriet Tunc)

Stadsschouwburg Velsen: Kome-
die ‘Art’ met Thijs Römer, Walde-
mar Torenstra en Frederik Brom. 
Aanvang 20.15 uur. 

Energiek Velsen organiseert een 
informatieavond over verduurza-
men van de woning. Locatie: Pie-
ter Vermeulen Museum, Driehui-
zerkerkweg Driehuis. Aanvang 
21.00 uur.

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

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumtentoonstelling ‘Muse-
umschatten’. Jubileumjaar: iede-
re maand kans op mooie prijzen. 
Drie speurtochten voor kinderen 
van kleuter tot puber. 

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

Bibliotheek: Voorleesfeest in 
IJmuiden. Van 14.30 tot 15.30 uur. 
(afbeelding: aangeleverd). Craft 
Café van 19.00 tot 21.00 uur.

Voorjaars modeshow bij Jacky 
Hart en Bij Bo, Kennermerlaan 94-

96 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Opvoed-avond over seksualiteit 
georganiseerd door Hart voor 
Velserbroek. Locatie: Galle Pro-
menade 70 Velserbroek. Aanvang 
20.00 uur.

28 MAART

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

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

Informatiemiddag over hormo-
nale therapie bij borstkanker in 
het Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 Santpoort-
Noord. Van 14.00 tot 15.30 uur.

Eerste Citymarketingcafé gaat 
over innovatie. Van 16.00 tot 
18.00 uur in het voormalige kerk-
je, Helmstraat 9 in Oud IJmuiden. 
Toegang gratis. Aanmelden kan 
via citymarketeer@ijmuiden.nl. 
(foto: aangeleverd)

Thema-avond ‘Autisme en slaap-
stoornissen’ in Buurtcentrum De 
Brug, Wim van Eststraat 79 in 
Haarlem. Aanvang 19.00 uur. Toe-
gang gratis, na aanmelding op ai-
chaarlem@hotmail.com

Fysiotherapie Maas organiseert 
van 19.30 tot 20.30 uur een infor-
matiebijeenkomst over ReStart-
2Run aan de Grahamstraat 105. 
Deze informatiebijeenkomst is 
kosteloos en vrijblijvend. Aan-
melding wordt op prijs gesteld. 
Aanmelden kan via: info@fy-
siomaas.nl of telefonisch: 0255-
532211.

Voorjaars modeshow bij Jacky 
Hart en Bij Bo, Kennermerlaan 94-
96 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur. 

Bijbellezen met kritische gelo-
vigen. Aanvang 19.30 uur. Paro-
chiezaal Engelmunduskerk, Drie-
huizerkerkweg 113 in Driehuis. 
(afbeelding: aangeleverd)

‘IJmuiden wat vertel je me nou’ 
in De Brulboei, Kanaalstraat 166 
IJmuiden. Film ‘Ora et Labora’. 
Aanvang 20.00 uur. Na de pauze 
‘De laatste hang’.

Stadsschouwburg Velsen: Marti-
ne Sandifort en Remko Vrijdag in 
‘Voorlopig voor altijd’. Aanvang 
20.15 uur.
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Velsen blijft in de race om de bovenste plaatsen

Na de afgetekende overwinning 
vorige week op JOS/Watergraaf-
smeer toog Velsen zondag met 
voldoende zelfvertrouwen naar 
Zuid-Scharwoude voor de ont-
moeting met middenmoter LSVV. 
De heenwedstrijd werd met 4-0 
gewonnen, maar de mannen 
van trainer Martin Haar waren 
niet vergeten dat LSVV een lasti-
ge tegenstander was. Ook giste-
ren bleek dat het geval. Gesteund 
door de wind in de rug nam Vel-
sen het initiatief en dat resulteer-
de in een eerste kans van Gio-
vanni Dors. Hij speelde zich knap 
vrij, maar zijn schot eindigde op 
de paal waarna Remco van Dam 
de doelman van LSVV even la-
ter dwong tot een fraaie red-
ding. Hierna ook wat plaagsto-
ten van de thuisploeg o.a. via de 

centrumspits, maar Remco van 
Dam bleef verdedigend de baas. 
Velsen combineerde onrustig en 
had moeite de bal in de ploeg 
te houden. Toch waren er goede 
kansen. 
Halverwege de eerste helft leek 
Marc Kloosterboer de 0-1 binnen 
te koppen, maar hij kon de voor-
zet van Daniel Zuiverloon net niet 
goed verwerken. Ook waren er 
een aantal gevaarlijke corners, 
maar het ontbrak Velsen aan het 
broodnodige geluk. Met de fa-
meuze brilstand kwam de rust.
Nadat Martin Haar weer de punt-
jes op de i had weten te zetten 
ging Velsen vol vertrouwen door. 
De wind was een beetje gaan lig-
gen en Velsen opende sterk zo-
dat LSVV de eerste minuten wei-
nig had in te brengen. Toch had 

de verdediging van Velsen de no-
dige moeite met de behendige 
voorwaartsen van de thuisploeg. 
Cretier, Merk en Botman hielden 
de bal goed vast maar tot gro-
te doelkansen leidde dit niet. Die 
kans kwam er wel voor Bastiaan 
Scholten na een steekbal van Zui-
verloon, maar op het moment dat 
hij de 0-1 leek binnen te schieten 
was daar een verdediger die een 
hoekschop een betere oplossing 
vond. 
De druk van Velsen nam toe en 
een vrije trap eindigde in de 
klemvaste handen van de LSVV-
doelman. Voor Martin Haar was 
dit het moment een wissel uit 
te voeren: Rens Greveling maak-
te plaats voor Patrick Castricum. 
Af en toe kwam de thuisploeg er 
wel even uit. Zo werd de bal uit 
een gevaarlijke hoekschop keurig 
over de lat getikt door doelman 
Nino Pels van Velsen. Een kwar-
tier voor tijd komt dan toch de 
verdiende voorsprong voor Vel-
sen: Giovanni Dors brengt Castri-
cum in stelling en op het score-
bord verschijnt: 0-1. Niet veel la-
ter heeft hij de kans op 2-0, maar 
door een verkeerde bal aanna-
me wordt die om zeep geholpen. 
Omdat Velsen de thuisploeg in le-
ven hield, gingen ook zij risico’s 
nemen en wat aanvallender wis-
selen, om zo toch een punt over 
te houden. Dat had er in de slot-
fase ook in gezeten, als de spits 
van LSVV de bal niet in vrije po-
sitie naast had gekopt en in de 
laatste minuut voorkwam Nino 

Pels de gelijkmaker nadat Mischa 
Plug in moeilijkheden was geko-
men. Daarmee hield de goed kee-
pende Nino voor de tweede keer 
op rij zijn doel schoon en mocht 
Velsen drie punten aan het totaal 
toe voegen. Uiteindelijk hielden 
de bezoekers het onnodig lang 
spannend en zo zie je maar: voet-
bal blijft af en toe wat onvoor-
spelbaar. 
Een ‘makkelijke’ overwinning op 
de koploper geeft geen enkele 
garantie op een goed resultaat 
de week erna tegen een ogen-
schijnlijk makkelijker tegenstan-
der. Ook Ajax kan daar regelmatig 
van meepraten. Conclusie: na een 
matige wedstrijd een verdiende 
overwinning voor Velsen dat ook 
de concurrentie de volle winst 
zag pakken. Volgende week gaat 
Velsen op bezoek bij het laag-
staande Hillegom. De thuiswed-
strijd werd kort geleden gewon-
nen, maar inmiddels heeft er een 
trainerswisseling plaatsgevon-
den en zal van onderschatting 
geen sprake zijn. Tegenover de 
Velsenaren staat dan een gemo-
tiveerde tegenstander die vecht 
voor zijn laatste kans om ook ko-
mend jaar in de eerste klasse te 
kunnen spelen. Velsen daarente-
gen moet winnen om de titelas-
piraties in leven te houden. Daar-
om kunnen de mannen van trai-
ner Haar alle steun gebruiken en 
hopen de spelers net als in Zuid 
Scharwoude weer op een grote 
supportersschare. (foto: aangele-
verd)

VSV kan geen potten breken
Na het behalen van de 2e periode 
kan de zaterdag 1 van VSV voor-
alsnog niet meer de motivatie op-
brengen om de resterende wed-
strijden met winst af te sluiten. Dit 
mede omdat Olympia Haarlem 
het kampioenschap haast niet 
meer kan ontlopen en er dus voor 
VSV verder geen eer meer valt te 
behalen. De zondag 1 moest te-
gen de koploper HBC aantreden, 
waarbij de kansen op een goed 
resultaat vooraf niet hoog waren 
ingeschat. Zowel de zaterdag als 
de zondag 1 moesten uiteindelijk 
met een nederlaag genoegen ne-
men. 
De zaterdag 1 moest, na eerder 
uit tegen DSK verloren te heb-

ben, afgelopen zaterdag thuis 
tegen Velsenoord aantreden. 
Voor VSV staat er, na de verover-
de periodetitel, in de competitie 
niet zoveel meer op het spel en 
het team is in gedachten al met 
de nacompetitie bezig. Velsen-
oord moet voor een nacompeti-
tieplaats nog vol aan de bak en 
liepen daardoor een stapje har-
der dan de spelers van VSV. Yo-
ran Wezepoel was met 2 tre� ers 
voor Velsenoord de gevierde man 
en VSV wist slechts 1 keer het net 
te vinden door een doelpunt van 
Donny Klok. Voor de rest geloof-
de VSV het wel, waardoor Velsen-
oord middels een 1-2 overwin-
ning met de begeerde 3 punten 

huiswaarts kon keren. De zon-
dag 1 trof de koploper HBC uit en 
wist vooraf al dat het een zeer las-
tige middag zou worden. Het 2e 
team verraste echter eerder op de 
dag koploper HBC 2 met een 1-2 
uitoverwinning en liet daarmee 
zien dat een verrassing altijd mo-
gelijk is. In de 1e helft hield VSV 
knap stand en kon met een bril-
stand de rust opzoeken. HBC tap-
te de 2e helft uit een ander vaatje 
en liep binnen no-time naar een 
3-0 voorsprong uit. Daan Tervoort 
bracht daarna met een tegengoal 
de spanning weer terug, maar 
HBC was echter gelijk weer bij de 
les en scoorde de beslissende 4-1 
en 5-1. Aan het einde van de wed-

strijd werd Rick Michielsen bin-
nen de 16 gevloerd en Tim Sewalt 
schoot de toegekende strafschop 
feilloos in, waardoor de eindstand 
op 5-2 voor HBC werd gebracht. 
Voor VSV staan er voor de komen-
de weken 3 thuiswedstrijden ge-
pland en die moeten de opmaat 
zijn voor het bereiken van een 
veilige plaats in de middenmoot. 
As zondag komt Zwanenburg op 
bezoek die bij een nederlaag bij-
na zeker tot de nacompetitie zijn 
veroordeeld. Een kat in het nauw 
kan echter rare sprongen maken, 
dus VSV zal zeker op haar hoede 
moeten zijn. De aanvang is om 
14.00 uur op sportpark De Hof-
geest. 

Wind grootste 
tegenstander IJmuiden
De wind waait wel eens over de 
velden van Schoonenberg, maar 
zaterdag leek er geen eind aan te 
komen. Door de wind was goed 
voetbal onmogelijk, het was af-
wachten waar de bal zou neer ko-
men en of het mogelijk was om 
de bal aan te nemen.
De wedstrijd tegen het laag ge-
klasseerde SCW was vooraf geen 
gemakkelijke, de uitwedstrijd 
was verloren gegaan. IJmuiden 
begon redelijk met wat kansjes 
maar deze werden niet verzilverd. 
Bij een aanval van SCW waar de 
verdediging en de keeper niet op 
hun best ingrepen kon de tegen-
stander op een 0-1 komen.
Snel gaf IJmuiden wat gas bij en 
het was dan ook weer snel gelijk. 
Het was Post die de bal uit een 
voorzet binnen wist te tikken. Op 
slag van rust kon SCW nog een 
keer opstomen, waar iedereen 

dacht aan buitenspel konden ze 
toch doorgaan en de bal achter 
doelman Tom binnen schieten. 
Ruststand 1-2.
Waar de eerste helft niet best was 
van beide kanten was de twee-
de helft nog slechter. SCW kon al-
leen nog maar tegenhouden ter-
wijl IJmuiden het wel probeerde 
maar gewoon veel teveel slordige 
ballen leverde. Tot het moment 
dat er een hoge voorzet op Milan 
kwam en hij deze in het gevecht 
met de keeper nog wist te raken. 
En de bal via een kluts van meer-
dere spelers nog over de doellijn 
ging.
Met deze 2-2 kon iedereen wel le-
ven. Al eindigde de wedstrijd met 
10 tegen 10.
Zaterdag speelt IJmuiden bij VvA/
Spartaan om 14.30 uur waar ze de 
ongeslagen reeks proberen vast 
te houden.

Derde 1-0 overwinning op rij voor Telstar

Ondaan helpt Witte Leeuwen 
wéér over dode punt
De derde 1-0 overwinning op 
rij was opnieuw een persoon-
lijke overwinning van en voor 
Terell Ondaan. Telstar pakte 
de drie punten, maar eigen-
lijk was het de pijlsnelle van 
Willem II overgekomen bui-
tenspeler die daar hoogst-
persoonlijk verantwoordelijk 
voor was. In een haast abo-
minabel duel zorgde hij voor 
het eigenlijk enige hoogte-
punt van de avond, door de 
bal op fraaie wijze achter Ro-
dy de Boer te krullen. De we-
derom stoïcijnse reactie van 
de MOTM was veelzeggend. 
„Ik wist gewoon dat deze er-
in ging”, sprak hij vol zelfver-
trouwen. „Ik weet van mezelf 
dat ik het vaker heb gedaan. 
Als zo’n bal erin gaat, is dat 
heerlijk.”

Wat opnieuw ook fraai en heer-
lijk was van Ondaan, was de 
daaropvolgende dubbele flik-
flaksalto. Die hij ook tentoon-
spreidde toen hij opnieuw voor 

de enige treffer had gezorgd te-
gen de Schapenkoppen van FC 
Dordrecht. Pijlsnel draaide hij 
zijn lichaam 360 graden om de 
as, vlak nadat hij het net bij het 
vijandelijke doel had doen laten 
bollen. Zoals eerder gezegd was 
dit het enige werkelijke hoogte-
punt van de avond. Het abomi-
nabele zat vooral in de slotfase 
van de eerste helft, en grote de-
len van de tweede. Jong AZ van 
coach Michel Vonk (niet de eni-
ge Telstar-bekende dus), combi-
neerde er fraai op los in de be-
ginfase. 
Maar daarna zakte het duel dus 
terug naar een uiterst beden-
kelijk niveau. Reijnders en Mi-
halik waren met enkele pogin-
gen nog dichtbij, maar de in-
zetten kregen geen beter lot. 
Jong AZ deed nog zijn best om 
iets van het duel te maken. De 
Witte Leeuwen lukte het sim-
pelweg niet om enig lijn in het 
spel te krijgen. Opnieuw waren 
het de lange halen op Ondaan 
en de andere aanvallers, die op 

goed geluk maar iets moesten 
bewerkstelligen. Wederom luk-
te dat weer niet. 
„We willen graag spektakel bie-
den. Dat lukt maar mondjes-
maat, al heb ik vandaag wel ge-
noten van Wesley Zonneveld en 
zijn mannen achterin. Die heb-

ben weinig weggegeven”, sprak 
coach Snoei tegenover NH. Wie 
weet wat de komende perio-
de nog gaat brengen, op on-
der andere het gebied van bij-
voorbeeld het behalen van de 
play-offs. (Douwe de Vries, foto: 
1963-pictures))

Strawberries H1 
onfortuinlijk tegen FIT
Driehuis - Op het eigen sport-
park Schoonenberg heeft het 
eerste herenteam van KHC Straw-
berries zondag het hoofd moeten 
buigen tegen FIT. In Driehuis ze-
gevierde de Amsterdamse ploeg 
met 1-2. De bezoekers gingen ui-
terst e� ectief met hun kansen 
om. De enige strafcorner van de 
wedstrijd en een vrije slag wer-
den tot doelpunt gepromoveerd. 
Net als vorige week tegen Pur-
merend werd doelman Wouter 
Rempt door de tegenstander van 
de aardbeien weinig aan het werk 
gezet. Strawberries kreeg daaren-
tegen meer kansen dan FIT om te 

scoren, maar het benutten hier-
van is voor die ploeg al het he-
le seizoen zeer moeilijk. Het lukt 
de mannen van trainer Robbert 
Zevalkink maar niet om de vele 
mogelijkheden in de cirkel aan 
te grijpen waardoor de kans op 
degradatie steeds groter wordt. 
Het was wel positief dat Eric de 
Jong, vorige week debuterend in 
het eerste team van Strawberries, 
de enige strafcorner van het duel 
wist te scoren. 
Komende zondag gaan de Drie-
huizenaren op bezoek bij koplo-
per HC Alphen. (Finn van Leeu-
wen)

Provincie: ‘Onderzoek schetst vertekend beeld’

Lange wachtlijsten 
voor huurwoningen 
in Noord-Holland
Velsen - Het is moeilijk om op 
korte termijn in aanmerking te 
komen voor een sociale huur-
woning binnen de Provincie 
Noord-Holland. Het nijpende 
tekort van betaalbare woningen 
speelt veel gemeenten parten. 
Daarnaast worden er te weinig 
betaalbare woningen gebouwd. 
Uit een recent onderzoek van 
RTL Nieuws blijkt dat er lange 
wachtlijsten zijn en dat er let-
terlijk tig jaren overheen gaan 
voordat een woningzoekende, 
na inschrijving, in aanmerking 
komt voor zo’n woning. Schok-
kend en onacceptabel, achten 
sommige politieke partijen. De 
PVV vindt zelfs dat de Provincie 
de woningmarkt onderuithaalt 
en diende hierover schriftelij-
ke vragen in bij de Gedeputeer-
de Staten van de Provincie. Veel 
wethouders uit de gemeenten 
luiden tevens de noodklok.
De conclusies uit het onder-
zoek van RTL Nieuws liegen er 
niet om. Wachttijden van meer 
dan 15 en 20 jaar voor een wo-
ning. RTL Nieuws stelde een top 
10 van gemeenten in Noord-
Holland samen met de langste 
wachttijden: 1) Wormer: 29,4 
jaar; 2) Hoofddorp: 23,8 jaar; 3) 
Amstelveen: 21,8 jaar; 4) Die-
men: 21,3 jaar; 5) Assendelft: 
19,6 jaar; 6) Nieuw Vennep: 19,1 
jaar; 7) Uithoorn: 18,8 jaar; 8) 
Aalsmeer: 17,8 jaar;  2019  17 
9) Purmerend: 17,3 jaar en 10) 
Koog aan de Zaan: 16,8 jaar.  
Uit een berekening van de Pro-
vincie blijkt dat Noord-Holland 
Noord 23.000 woningen moet 
bouwen in 2040, maar de ge-
meenten in deze regio willen 
echter een stap verder gaan. 
Niet alleen zijn hun woning-
bouwplannen goed voor in to-
taal 29.500 woningen, maar zij 
willen ook 40.000 extra wonin-
gen bouwen. Hard nodig, zeg-

gen de wethouders aangezien 
de woningmarkt aan alle kanten 
klem zit. De Provincie wil echter 
dat gemeenten zich vooral rich-
ten op nu bouwen en niet op 
plannen voor later. 
De PVV maakt zich grote zorgen 
over de opstelling van de pro-
vincie, omdat er een enorm wo-
ningtekort geldt in de gehele 
provincie. Als bijvoorbeeld ge-
keken wordt naar de gemiddel-
de wachttijd voor een sociale 
huurwoning, dan scoort Noord-
Holland, zoals RTL Nieuws be-
lichtte,  slecht.  De Provincie 
geeft echter aan graag te wil-
len meedenken aan de voorkant 
over kansrijke plannen, zodat 
die versneld gerealiseerd kun-
nen worden. In een enkel ge-
val kunnen plannen geen door-
gang vinden vanwege afwegin-
gen die worden gemaakt op ba-
sis van de door PS vastgestelde 
Provinciale Ruimtelijke Verorde-
ning (PRV).  
De Provincie acht overigens dat 
door het onderzoek van RTL 
Nieuws een vertekend beeld 
wordt geschetst. Zij stelt dat 
veel woningzoekenden in de 
regio Amsterdam een extra in-
schrijfduur hebben op grond 
van een overgangsregeling. Dit 
betreft alle gemeenten die zijn 
genoemd in het onderzoek. Tot 
enkele jaren geleden werden 
woningen toegewezen op basis 
van twee criteria: inschrijfduur 
voor starters en woonduur voor 
doorstromers. Bij de afschaf-
fing van woonduur werd deze 
volledig omgezet in inschrijf-
duur. Bij veel doorstromers is 
de inschrijfduur dus eigenlijk 
de woonduur: de periode vanaf 
het moment dat ze in hun huidi-
ge woning wonen. Hun ‘zuivere’ 
inschrijfduur bij verhuring is in 
werkelijkheid doorgaans (veel) 
korter. (Bart Jonker)
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Zorg-carrièrebeurs trekt 
een kleine 500 bezoekers
Regio - Wie een baan overweegt 
in zorg en welzijn, kreeg vori-
ge week donderdag de rode lo-
per uitgerold. 30 werkgevers uit 
de regio Kennemerland, Amstel-
land en Meerlanden maakten in 
de provincie Noord-Holland hal 
in Haarlem kennis met ruim 400 
enthousiaste en gemotiveerde 
bezoekers die heel gericht infor-
matie zochten en sfeer kwamen 
proeven.  
De ZORG.IK? Carrièrebeurs werd 
georganiseerd door werkgevers-
vereniging samen Voor Betere 
Zorg en was er voor wie werkt, 
of overweegt te gaan werken, in 
zorg of welzijn. Maar ook voor 
studenten en schoolverlaters die 
een opleiding willen volgen of 
hebben gevolgd in deze richting. 
De bezoekers waren divers, maar 
‘belangstellend en gemotiveerd’, 
zo werd gezegd door de aanwe-
zige werkgevers.
Een bezoeker gaf aan: ,,Na ja-
ren administratief werk gedaan 
te hebben, weet ik nu dat ik een 
BBL-traject wil doen in de gehan-

dicaptenzorg, nu alleen nog een 
werkgever vinden waar ik aan de 
slag kan met mijn opleiding,. De-
ze beurs is een prima plek om mij 
te oriënteren.” De bezoekers ont-
vingen informatie over opleidin-
gen, functies, oriëntatietrajec-
ten, de sectoren, en openstaande 
vacatures.  Interesse was er ook 
voor de workshops, een gratis fo-
toshoot, loopbaancoaching, cv-
check en stoelmassage.  
Meer dan 140.000 vacatures zijn 
er dit jaar in de zorg, zo werd deze 
week door het UWV naar buiten 
gebracht. En het aantal loopt in 
de toekomst verder op. Dat zorg-
organisaties steeds moeilijker aan 
personeel kunnen komen, is al ja-
ren aan de gang. 
Dus je kunt niet afwachten, je 
moet in de actiestand. En dat is 
precies wat deze werkgevers gis-
teren deden.   
Meer informatie over werken en 
leren in zorg of welzijn in de regio 
Kennemerland, Amstelland en 
Meerlanden: www.infopuntzorg.
nl. (foto: aangeleverd)

Jubileumconcert Maat 6
Regio - Maat6 staat voor a cap-
pella met een kwinkslag. Deze 
zanggroep, afkomstig uit Haar-
lem en Velsen, bestaat ruim 20 
jaar en dat is in de zangwereld al 
een knappe prestatie.
Wie de website van Maat6 (ht-
tps://maat6.weekbly.com) spelt, 
ontmoet de 6 mannen die elkaar 
vinden in een gemeenschappelij-
ke passie: samen zingen en mu-
ziek maken. Elk nummer heeft 
een typisch Maat6-sausje gekre-
gen. Hun optreden is verrassend, 
prikkelend, feestelijk, ingetogen, 
stil en ontroerend. Sowieso heb-
ben de mannen van Maat6 er al-
tijd zin in!
Maat6 viert het 20-jarig bestaan 
met een programma dat luis-
tert naar de prikkelende naam 
Hop on, Hop o�. Het idee om 
een show te maken die het pu-

bliek van hoogtepunt naar hoog-
tepunt uit het rijke Maat6-reper-
toire voert, is geboren tijdens het 
20-jarig jubileumweekend in Du-
blin in 2017. In dit programma 
maken de mannen voor het eerst 
gebruik van diverse muziekin-
strumenten. Dat levert een mooie 
nieuwe dimensie op.
Het eerste optreden vond plaats 
in de Haarlemse Pletterij en was 
zo’n succes dat een vervolg niet 
kon uitblijven. Op zaterdag 6 
april kunnen gelukvogels met 
een kaartje dit niet te missen op-
treden meemaken. Dit keer is ge-
kozen voor een grotere zaal: Cir-
cus Hakim, Korte Verspronckweg 
7 in Haarlem. Aanvang 20.00 uur. 
Kaarten (10 euro per stuk) zijn te 
bestellen bij info@maat6.nl of re-
neburg1234@gmail.com. (foto: 
aangeleverd) 

Tragikomedie Augustus; 
Oklahoma in Kraaktheater
Driehuis - Veeking Theaterpro-
ducties brengt 22 en 23 maart 
de tragikomedie Augustus; Okla-
homa in het Kraaktheater in Drie-
huis.
In Augustus; Oklahoma (Maart; 
Ergens aan de kust) maakt de toe-
schouwer kennis met drie gene-
raties van de familie Van Westen. 
Een op het eerste gezicht succes-
volle amicale familie, maar schijn 
bedriegt. Wegens de vermissing 
van vader Berend keren de drie 
dochters Van Westen met hun 
partners terug naar hun ouderlijk 
huis in Driehuis. De spanning is 
direct te snijden door de spijker-
harde commentaren van hun ma-
nipulatieve moeder en de aan-
wezigheid van tante Mathilda en 
haar man. 
Wanneer de volledige familie Van 

Westen na de begrafenis aan tafel 
zit, lopen de spanningen steeds 
hoger op. De terminaal zieke en 
pillen slikkende Fiona ontziet 
geen enkel familielid in haar tira-
des. Geen jeugdtrauma blijft on-
beroerd en geen geheim is meer 
veilig. Dit terwijl het tussen de 
dochters, hun partners en kinde-
ren ook niet altijd botert. 
Augustus; Oklahoma is een git-
zwarte tragikomedie van de bo-
venste plank. Spel: Joyce van Gel-
der, Heleen de Haan, Wilma Vonk, 
Gerard van Gelder, Marian Dijk-
man, Mieke Koers, Marco Meken-
kamp, Lois Sweijen, Anke Huis-
man, Freek Bakker en Bob Groos. 
Regie: Jerry Veenendaal. Locatie: 
Nicolaas Beetslaan 5 in Driehuis.
Voor meer informatie ga naar 
www.veeking.nl. (foto: Hans Bak)

HTC speelt Getuige à 
charge van Agatha Christie
Driehuis/Haarlem - In het span-
nende toneelstuk Getuige à 
charge wordt Miss Emily French 
dood aangetro�en in haar huis in 
Hampstead. De omstandigheden 
zijn verdacht en de politie gaat 
op zoek naar de dader. Al gauw 
hebben ze één verdachte, maar 
de getuigenissen lijken elkaar te-
gen te spreken en worden onder-
uit gehaald. In de rechtszaal gaat 
het hard tegen hard, maar uit-
eindelijk zal de jury een oordeel 
moeten vellen. 
De HTC neemt het publiek mee in 
de zoektocht naar de waarheid. 
Getuige à charge is een spannen-
de, verrassende voorstelling waar 
de liefhebbers van detectives en 
misdaadverhalen hun hart aan 

kunnen ophalen. Getuige à char-
ge is een van de beroemdste ver-
halen die Agatha Christie ooit 
heeft geschreven. 
Getuige à charge van Agatha 
Christie door de Haarlemsche 
Tooneel Club is zaterdagavond 6 
april  (20.15 uur)  en zondagmid-
dag 7 april ( 14.30 uur) te zien in 
het Haarlemmerhout Theater, 
Van Oldenbarneveldtlaan 17 in 
Haarlem. 
Kaarten 13,50 euro bestellen 
via www.haarlemschetooneel-
club.nl. Try-out: Vrijdag 29 maart 
(20.15 uur) in het Kraaktheater, 
Nicolaas Beetslaan 5 in Driehuis. 
Kaarten à 10 euro via kraakthe-
ater@gmail.com. (foto: aangele-
verd)

DCIJ-nieuws
Krijn ter Braake slaat gat
IJmuiden - Nu de nationale com-
petitie afgelopen is, storten de 
spelers van het eerste tiental van 
Damclub IJmuiden (DCIJ) zich 
weer op de onderlinge competi-
tie. De eerste zes van de onderlin-
ge competitie plaatsen zich na-
melijk automatisch voor het eer-
ste tiental van het komend sei-
zoen. De overige vier plaatsen 
worden ingevuld op basis van 
overige prestaties, waaronder die 
in de nationale competitie.
Krijn ter Braake was in zijn eerste 
seizoen bij DCIJ 1 al dicht bij de 
topscorerstitel, maar een neder-
laag in de laatste ronde gooide 
roet in het eten. Ook bij de onder-
linge heeft hij het hoogste aan-
tal overwinningen. Tegen Cees 
van der Vlis, die op dat moment 
tweede stond, sloeg hij ditmaal 
toe met een combinatie naar 
dam. Op gepaste afstand van Ter 
Braake volgt nu Martin van Dijk, 
die wat risico nam tegen Jesse 
Bos op het moment dat de partij 
dood leek te bloeden. Nu kwam 
hij met wat fortuin na een weder-

zijdse doorbraak tot winst, omdat 
zijn schijven vrij spel hadden om 
naar dam te lopen. 
Ook Stijn Tuijtel had het geluk 
aan zijn zijde. Tegen Jacqueline 
Schouten leek hij in de opening 
de partij te gaan beslissen, totdat 
hij een combinatie over het hoofd 
zag. Nu moest hij verdedigen om 
de stand te redden, waarna een 
overmoedige Schouten alsnog 
blunderde. Captain Wim Winter 
heeft nog een lange weg te gaan 
om zich voor het eerste team te 
plaatsen, maar hij heeft inmid-
dels wel weer de weg naar bo-
ven gevonden. Tegen een passief 
spelende Albert Roelofs dwong 
hij met agressief spel schijfwinst 
af, waarna de winst niet meer in 
gevaar kwam. 
Conall Sleutel wacht nog op zijn 
eerste overwinning van het sei-
zoen. Nicole Schouten, die tot 
dusver rode lantaarndraagster is, 
speelde haar beste wedstrijd van 
het seizoen en wist met succes te 
omsingelen. Uiteindelijk moest 
Sleutel remise aanbieden. 

Expositie De Kruisweg 
van Jan Toorop
IJmuiden - Veel schilders hebben 
Kruiswegstaties gemaakt in op-
dracht van kerken. Ook de Neder-
landse beeldend kunstenaar Jan 
Toorop (1858-1928) schilderde 
de momenten van de Kruisweg 
voor de kerk in Oosterbeek. Van 
de schilderijen zijn litho’s (steen-
druk) gemaakt, om ze voor een 
breder publiek toegankelijk te 

maken. Schilderijen zijn immers 
eenmalig, en deze konden maar 
in één kerk blijven hangen. Maar 
van litho’s kunnen meerdere af-
drukken gemaakt worden. Een 
complete serie afdrukken is in de 
kerk tentoon gesteld. De kerk is 
elke zaterdagmiddag open voor 
bezichtiging, van 14.00 tot 17.00 
uur. (foto: aangeleverd)

De Jonge Stem 
zoekt een secretaris
Velsen - Musicalgroep De Jonge 
Stem is op zoek naar een secre-
taris. De huidige secretaris Mar-
jon heeft - na jarenlang met en-
thousiasme het secretariaat te 
hebben verzorgd - aangege-
ven als bestuurslid te stoppen. 
Daarom is men op zoek naar een 
nieuwe spin in het web. Ook is 
de groep op zoek naar een al-
gemeen bestuurslid. De Jonge 
Stem speelt een belangrijke rol 
in de levens van de leden tussen 
12 en 21 jaar. Ze vinden er gezel-
ligheid, creativiteit en uitdagin-
gen. Ze leren als echte musical-
spelers dansen, zingen en acte-
ren. Tijdens hun deelname aan 
DJS ontwikkelen de leden zich 
tot volwassenen, die zich durven 
te presenteren aan de buitenwe-
reld. Daarnaast bezorgt De Jon-
ge Stem jaarlijks zo’n 1400 be-
zoekers een fantastische avond 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
Voor dit seizoen staat de musical 
De 3 Musketiers in november op 
het programma. 
Om De Jonge Stem draaiende 

te houden is een betrokken be-
stuur nodig. Zonder bestuur is er 
geen Jonge Stem! Men is drin-
gend op zoek naar een nieuwe 
secretaris, die wil notuleren, de 
in- en uitgaande post wil behan-
delen en de contacten met ver-
schillende externe organisaties 
en bedrijven wil onderhouden. 
Het bestuur vergadert gemid-
deld één maal per maand. De se-
cretaris krijgt er een belangrij-
ke plek in een enthousiast vrij-
willigersbestuur en een blik ach-
ter de schermen bij het organi-
seren van een (bijna professio-
nele) musicalproductie. Daar-
naast ben je betrokken bij een 
enthousiaste groep jongeren en 
vrijwilligers, waarbinnen ieder-
een zichzelf mag zijn.
De taken voor het algemene be-
stuurslid moeten nog worden 
verdeeld. Daarin kun je zelf ook 
inspraak hebben.
Enthousiast geworden? Stuur 
een e-mail naar info@dejonge-
stem.nl of kijk op www.dejonge-
stem.nl/steun-de-jonge-stem.

Boek ‘100 jaar GGD in 
Kennemerland’ uitgebracht
Regio - Vorige week verscheen 
het jubileumboek van de GGD 
Kennemerland. 
Het boek beschrijft wat de re-
gionale GGD nu doet en hoe 
de openbare gezondheidszorg 
er vanaf 1918 uitzag in onze re-
gio. Alle gemeentes in de re-
gio komen aan bod: Bloemen-
daal, Haarlem, Heemstede, 
Zandvoort, Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen én de 
gemeente Haarlemmermeer 
(inclusief Haarlemmerliede/
Spaarnwoude). Het boek is zo 
geschreven dat het voor ieder-
een interessant is, dus zonder 
medische terminologie of saaie 
details over de bedrijfsvoering 
van de GGD.
Het boek is rijk geïllustreerd met 
recente en historische foto’s. De 
foto’s zijn grotendeels afkom-
stig uit de collectie van het fo-
to-archief van United Photos De 
Boer, dat in 2013 werd toege-
voegd aan de collectie van het 
Noord-Hollands Archief.  Auteur 
is historicus én ambulancever-

pleegkundige Thijs Gras. Gras 
schreef al veel boeken over de 
geschiedenis van ambulance-
diensten.
‘100 jaar GGD in Kennemerland’ 
is te koop via de regionale kwa-
liteitsboekhandels, de meeste 
Bruna’s en aantal Read Shops en 
winkels van Primera. (foto: aan-
geleverd)Informatiemiddag

Hormonale therapie
bij borstkanker
Santpoort -  Donderdag 28 
maart is er in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51, 2071 BH Santpoort Noord 
een informatiemiddag over hor-
monale therapie bij borstkan-
ker. 
Deze informatiemiddag is voor 
mensen met borstkanker en 
hun naasten. Men krijgt uit-
leg over wat hormoonthera-
pie is door twee verpleegkun-

dig specialisten oncologie van 
het Spaarne Ziekenhuis. Wan-
neer hormoontherapie nodig 
is. Welke hormoontherapieën 
er zijn en de bijwerkingen. Ook 
kan men vragen stellen en erva-
ringen delen.
De informatiemiddag is van 
14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden 
bij het Inloophuis Kennemer-
land via info@inloophuiskenne-
merland.nl of 023-8885367.
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Gewonde bij ongeval
op de Amsterdamseweg
Velsen-Zuid - Bij een verkeers-
ongeval op de Amsterdamseweg 
(N202) in Velsen-Zuid zijn zon-
dagmiddag twee personenauto’s 
met elkaar in botsing gekomen. 
Het ongeval gebeurde ter hoogte 
van de afrit van de A22. Meerde-
re ambulances, de brandweer en 
politie kwamen ter plaatse om as-
sistentie te verlenen.
In ieder geval een van de inzitten-

den is met onbekend letsel naar 
het ziekenhuis vervoerd. Een aan-
tal andere mensen kon ter plaat-
se aan hun verwondingen wor-
den behandeld. Door het ongeval 
is de N202 richting Spaarnwou-
de tijdelijk afgesloten geweest 
voor verkeer. De politie gaat on-
derzoek doen naar de toedracht 
van het ongeval. (foto: Michel van 
Bergen)

Kookvrijwilligers gezocht
Velsen-Noord - Wijkcentrum de 
Stek is met spoed op zoek naar 
kookvrijwilligers. Men zoekt vrij-
willigers die minimaal 1 dag in 
de week beschikbaar zijn op een 
maandag, woensdag of vrijdag 
om in een groep met enthousias-
te vrijwilligers een vers driegan-
genmenu voor ouderen te ko-
ken. De kookvrijwilliegers star-
ten 09.00 uur en zijn ongeveer 
om 14.00 uur klaar. Ze koken ge-
zamenlijk een vers driegangen 
maaltijd voor ongeveer 30 ou-

deren uit Velsen-Noord. Ende 
vrijwilligers eten zelf ook gezel-
lig mee, daarna ruimen ze geza-
menlijk op en doen de afwas. Een 
dag van te voren doet één van 
de vrijwilligers de boodschap-
pen voor de maaltijd. Het menu 
wordt in samenspraak samenge-
steld. Be;angstellenden kunnen 
zich voor één of meerdere kook-
dagen aanmelden bij Lydia Mo-
reira in Wijkcentrum de Stek, tel. 
0251-226445 of moreira@welzijn-
velsen.nl.

De Vlinder bakt voor Kika
Velsen-Noord - Bij peutercen-
trum de Vlinder in Velsen-Noord 
worden de kinderen echte Koe-
kiemonsters. De hele maand 
maart kunnen de peuters in de 
Kika bakkerij van De Vlinder koek-
jes bakken en zelf bakkertje spe-
len. In de laatste week van maart 
worden er (met behulp van ve-
le ouders) echte koekjes gebak-
ken en de gehele opbrengst gaat 

naar de Stichting Kika (Kinderen 
kankervrij). Iedereen is die week, 
van 25 tot en met 29 maart iede-
re dag  rond 11.00 uur welkom in 
het peutercentrum op de Heir-
weg 2  om bij het marktkraam-
pje een zakje met zelf gebakken 
koekjes te komen kopen. Men 
wordt dan misschien wel gehol-
pen door een echt koekiemon-
ster. (foto: aangeleverd)

Alpha-cursus in Velserbroek
Velserbroek - Is er meer? Wie is 
Jezus? Hoe kan je bidden? Dit is 
een greep uit de thema’s van de 
Alpha-cursus die in de komende 
weken gegeven wordt in Velser-
broek. 
In een ongedwongen sfeer wor-
den kernthema’s van het chris-
telijk geloof behandeld. Er is vol-
op gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan en vragen te stel-
len. De eerste avond op 28 maart 
is een vrijblijvende introductie-
avond. Op de Alpha-cursus ma-

ken de deelnemers in tien we-
ken tijd kennis met het christe-
lijk geloof. Wekelijks komt men 
bij elkaar. De cursus start met een 
maaltijd. Na het eten luisteren de 
deelnemers naar een inleiding 
over het christelijk geloof. Daar-
na praten ze in kleine groepjes 
door. De Alpha-cursus biedt daar-
om ook ruimte om elkaar te leren 
kennen en van elkaar te leren. De 
cursus is gratis. Meer informatie is 
terug te vinden op hartvoorvel-
serbroek.nl. (foto: aangeleverd)

Opvoed-avond over 
seksualiteit
Velserbroek - Hart voor Velser-
broek organiseert op woensdag 
27 maart een opvoed avond over 
het onderwerp seksualiteit. Sek-
suele ontwikkeling hoort bij de 
opvoeding, maar veel ouders vin-
den het een lastig onderwerp. 
Want hoe en wanneer begin je 
met je kind over seksualiteit te 
praten? En wat zeg je wel en wat 
niet?
Seksualiteit is in de meeste gezin-
nen geen onderwerp dat na een 
drukke dag tijdens het eten zo-
maar wordt aangesneden. Toch 
kun je het beter niet vermijden, 
zelfs niet als je kind nog heel jong 
is. Een goede en open sfeer cre-

eren rondom het onderwerp sek-
sualiteit is heel belangrijk. 
Gedragswetenschapster Marie 
Ouderkerken neemt de toehoor-
ders deze avond mee langs ver-
schillende vragen als; is het no-
dig om met je kinderen over sek-
sualiteit te praten? Wat heb je zelf 
meegekregen in je opvoeding 
en wat wil je graag aan je kinde-
ren meegeven over seksualiteit? 
Wanneer begin je aan de seksue-
le opvoeding en wat past bij wel-
ke leeftijd? En mediagebruik en 
seksualiteit. De avond start om 
20.00 uur op de Galle Promenade 
70 in Velserbroek. Toegang is gra-
tis. (foto: aangeleverd)

Vuurtoren loopt geld 
bijeen voor KWF
IJmuiden - Ondanks het storm-
achtige weer hebben vorige week, 
woensdag alle kinderen en leer-
krachten van obs de Vuurtoren 
West aan het Koningsplein rond-
jes op het plein gehold om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor het 
KWF. Aanleiding is een zieke vriend 
van meester René. Samen met zijn 
leerlingen en leden van de ouder-
raad heeft meester René deze och-
tend voorbereid. Brieven opge-
steld, de hele organisatie, het par-
cours ‘s morgens uitgezet en ook 
weer netjes opgeruimd. Vooraf zijn 
alle leerlingen van de school op 
zoek gegaan naar sponsoren: fami-
lie, vrienden en buren. 
De ochtend startte met een war-
ming-up op het plein onder leiding 
van gymjuf Rosanne. Ouders en 
andere geïnteresseerden moedig-
den de kinderen aan. Lekker op-
gewarmd gingen eerst de kleuters 

hun rondjes rennen. Hand in hand 
met een leerling uit groep 7/8 ren-
den zij met wapperende haren 
over het plein onder luid gejuich 
van de aanwezige supporters. Na 
ieder rondje werd een stempel ge-
plaatst op het sponsorblad om te 
kunnen laten zien hoeveel rondjes 
gelopen werden.  
Na de kleuters volgden de ande-
re groepen. Zij renden nog steeds 
met �inke wind, maar gelukkig 
bleef het droog.  Totdat de groep 
7/8 aan de beurt was. Zij moesten 
door bar weer hun rondjes rennen, 
in de wind en in de regen. 
Uiteindelijk is in totaal €1820,90 op-
gehaald. De helft is voor het KWF 
en de andere helft is voor school. 
Aan het eind van de ochtend is de 
cheque overhandigd. Meester Re-
né neemt het mooie bedrag  van 
ruim  910,45 euro mee naar het 
KWF. (foto: aangeleverd)

Heel soms, echt heel soms, kom je 
opeens een boek tegen. Dat boek 
schittert je tegemoet. Bijna staat 
jouw naam erop. Dat gebeurde 
mij vandaag. Voor mijn werk kom 
ik regelmatig bij Kinderboeken-
winkel Kiekeboek in Haarlem. 
Daar lag dat boek al op mij te 
wachten. Het boek ‘Wolkje’ van 
Anne Booth en Sarah Massini. 
Dit prachtige boek gaat over het 
weer. Over zon, regen, onweer en 
regenboog. Maar ook een verhaal 
over spelen en groeien, en zijn 
wie je bent. Het boek heeft mooie 
tekeningen, zeer gedetailleerd, 
maar door het kleurgebruik komt 
het heel rustig over.
Door het boek voor te lezen, le-
ren de kinderen over het ontstaan 
van een regenwolk. En waarom 
het goed is dat het regent. 
De mensen in de stad zijn erg blij 
om het wolkje te zien. Af en toe is 
het �jn, een wolkje voor de zon. 
Maar na een poosje verandert het 
wolkje in een donkere wolk en 
komt er opeens regen uit. Is ieder-
een in de stad dan nog steeds blij 
met het wolkje? En waar komt die 
regenboog vandaan?

‘Wolkje zweeft vrolijk in de blau-
we lucht, Tot groot plezier van de 
mensen beneden, die steeds ande-
re �guren in hem ontdekken. Maar 
dan verandert wolkje in een regen-
wolk……. en rennen alle mensen 
opeens weg. Gelukkig zijn de bloe-
men, de vissen en de boer wel blij 
met hem.’

Wolkje, door Anne Booth en 
Sarah Massini. (foto: aangeleverd)

He�  V� sen   
lee�  voor

Voorlezen is goed 
voor ieder kind. 
Peuterjuf Sjoerdtje 
Rasmussens leest 
haar drie kinderen 
maar wat graag 
voor en is gek op 
kinderboeken. 
Ze schrijft er voor haar werk 
een blog over en iedere maand 
een column in onze krant.

Kledingbeurs 
in De Hoeksteen
Velserbroek - Basisschool De 
Hoeksteen aan de Weid 24 in Vel-
serbroek, houdt op vrijdagavond 
29 maart weer haar bekende kle-
dingbeurs. Tijdens deze beurs 
wordt kinderkleding in de ma-
ten 86 tot en met 164, dameskle-

ding en accessoires verkocht. Ie-
dereen is tussen 19.00 en 20.30 
uur van harte welkom om te ko-
men kijken. Voor meer informa-
tie, of voor het verkrijgen van een 
verkoopnummer: kledingbeurs-
hoeksteen@hotmail.com.

Klaverjassen in Driehuis
Driehuis - Ter gelegenheid van 
het 125-jarig bestaan van de En-
gelmunduskerk in Driehuis orga-
niseert men een klaverjasmiddag 
op donderdag 4 april van 14.00 
tot 17.00 uur in de parochiezaal. 
Er kan gekaart worden op 14 ta-

fels, veel mensen hebben zich al 
aangemeld. Prachtige prijzen zijn 
er te winnen en tevens is er een 
loterij. Er zijn nog enkele plaat-
sen. Deelnamekosten bedragen 
7,50 euro. Voor informatie: henk@
vanrixel.net of bel 0255 517180.WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Reactie B & W op brand-
brief dorpshuis Het Terras
Santpoort - Naar aanleiding van 
de brandbrief van gebruikers van 
dorpshuis Het Terras in Santpoort-
Noord, waarover deze krant vori-
ge week schreef, stuurde het colle-
ge van B & W een reactie daarop aan 
de gemeenteraad van Velsen en aan 
de media.
De gemeente en Stichting Welzijn 
Velsen (SWV) zoeken naar moge-
lijkheden om op de bovenverdie-
ping van Het Terras kantoorplek-
ken te realiseren om tot een zo e�-
ciënt mogelijke inzet te komen van 
het gemeentelijk maatschappelijk 
vastgoed en tot een versterking van 
de maatschappelijke functies te ko-
men. 
Uit eerder onderzoek blijkt volgens 
de brief van B & W dat het dorps-
huis nog ruimte biedt voor intensie-

ver gebruik. Voorop staat dat de hui-
dige gebruikers de activiteiten kun-
nen blijven voortzetten. De afgelo-
pen weken hebben SWV en de ge-
meente individuele gesprekken ge-
voerd met alle gebruikers en zijn 
concrete oplossingen besproken. 
De brandbrief heeft het college ver-
rast en dat schrijft de zorgen seri-
eus te nemen en zoekt in de lopen-
de gesprekken naar concrete oplos-
singen, zoals een goede opslag van 
materialen van de gebruikers.
In afstemming met de gebruikers 
komt er een plan voor een aan-
tal kantoorplekken in Het Terras en 
een goede inpassing van alle activi-
teiten. Dat klinkt alsof het allemaal 
door gaat. Het college verwacht ‘de 
verkenning’ voor het zomerreces af 
te ronden. (Guus Hartendorf)

Een kijkje in het oude dorpshuis, 1994. De drie zalen zijn �ink bezet door 
leden van de biljartclub ter gelegenheid van een jubileum (foto: Guus Har-
tendorf)
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Velsense Beestenbende aan de slag 
op Landelijke Opschoondag
Velsen - Op zaterdag 23 maart 
wordt er van 10 tot 12 uur zwerf-
vuil opgeruimd in het gebied 
rond het Brakhuisje, het Kenne-
mermeer en het IJmuiderstrand. 
Zoals elk jaar helpen de kids van 
de Beestenbende en het Pieter 
Verrmeulen Museum bij deze op-
schoonactie maar uiteraard is ie-
dereen die wil helpen van har-
te welkom. Er wordt vooral ge-
let op klein zwerfvuil: op het eer-
ste gezicht lijkt het schoon maar 
dan ligt er toch nog veel vuil, zo-
als peuken en kleine stukjes plas-
tic. En juist die kleine stukjes afval 
zijn bijvoorbeeld voor dieren in 
het gebied heel schadelijk! 
,,De Beestenbende kinderen rui-
men altijd in de eigen omgeving 
op en elk jaar ruimen we samen 
een stuk van Velsen op’’, vertelt 
Petra Bodensta�, coördinator van 
de Beestenbende. ,,Dit jaar vindt 
de opschoonactie plaats bij het 
BRAK! Wikkelhouse aan de kust 
van IJmuiden. Ongelofelijk hoe-
veel papiertjes, verpakkingen en 
rotzooi we binnen een paar uur 
verzamelen!’’ De opruimactie op 

zaterdag 23 maart is ook bedoeld 
als een zogenaamde “0-meting”. 
,,Hierna willen we als Pieter Ver-
meulen Museum/BRAK! IJmuiden 
elke 2 a 3 maanden met hulp van 
vrijwilligers kijken of de hoeveel-
heid afval toe- of afneemt.’’’

Aan het einde van de ochtend 
onthullen de kinderen van de 
Beestenbende samen met Wet-
houder Bram Diepstraten een Vel-
sen Geen Bende bord en de stijl-
volle Rauw Aan Zee prullenbak 
(zie foto). Zo kunnen strandbe-
zoekers dit seizoen nóg makke-
lijker hun afval weggooien. Geen 
enkel excuus meer om het strand 
en de omgeving niet schoon te 
houden dus.

Ook meedoen? Kinderen van de 
Beestenbende kunnen zich aan-
melden via hun coördinator en 
andere belangstellenden kunnen 
via het event op de facebookpa-
gina van het Pieter Vermeulen 
Museum of BRAK! IJmuiden laten 
weten dat ze aanwezig zijn. 
Aan de kust van IJmuiden kan 

het zaterdag 23 maart druk zijn in 
verband met de Strandrace IJmui-
den. Men raadt (zoals altijd) aan 
om met openbaar vervoer of met 
de �ets te komen.  (foto’s: aange-
leverd)

Verkeersmaatregelen rondom 
ferryterminal bij harde Brexit

Romantische muziek en Barok door 
cello-duo in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Op vrijdag 22 maart 
om 20.00 uur treden in ‘t Mos-
terdzaadje op de pianist/compo-
nist Frederic Voorn en zijn Deen-
se vriend, de klarinettist/compo-
nist Jens Vraa. Hun programma 
bestaat uit romantische muziek 
uit de 19e eeuw, gecombineerd 
met werken van de uitvoerders 
zelf. Hun werk vertoont veel over-
eenkomsten met de stijl van de 
romantiek. Op het programma 
staan Schumann (Drie Roman-
zen), Chopin (Polonaise), Brahms 
(sonate voor piano en klarinet), 
Voorn en Vraa.
Onder de titel Romantics & Eclec-
tics componeerden zij speciaal 
voor dit project muziek. Roman-
tiek van de oude meesters die 
ook zij kennen en waardoor ec-
lectische composities ontstaan. 
Van bestaande stijlen maken zij 
een nieuw geheel. 
Jens Vraa heeft in Kopenhagen 
zijn eigen muziekschool, hij is 
vooraanstaand klarinettist en 
maakt deel uit van diverse en-
sembles waarvoor hij ook muziek 
schrijft. Frederic Voorn is op veel 
muzikale gebieden actief. Hij is 
concertpianist, componist en di-
rigeert drie koren. Hij was in bin-
nen- en buitenland solist bij di-
verse orkesten en heeft 5 CD’s 
gemaakt. Eind 2016 verscheen er 
een CD, gewijd aan zijn eigen pi-
anowerken.
Op zondag 24 maart om 15.00 
uur is in ‘t Mosterdzaadje het cel-
lo-duo Hamer-Bermudez te gast.  
De cellisten zijn Florien Hamer en 
Ilein Bermudez. Twee vakvrou-

wen van de bovenste plank. Hun 
veelzijdigheid laat zich horen in 
het programma waarin behal-
ve vroege en latere Barokmuziek 
ook drie tango’s op het program-
ma staan. Uitgevoerd worden: 
Antonio Vivaldi, Luigi Boccheri-
ni, Jean-Baptiste Barrière en drie 
tango’s van Gardel.   
Ze openen met twee prachtige 
sonates van Vivaldi, daarna de 
‘klassieke’ sonate van de Italiaan-
se cellist en componist Bocche-
rini. De muziek die hij in de 18e 
eeuw ook zelf uitvoerde. In de-
zelfde tijd schreef ook de Fran-
se componist Barrière de sona-
te voor twee celli, met een ui-
terst virtuoos slotdeel. Tot slot 
een spetterende afsluiting met 
drie bewerkingen van tango’s 
van de grote Argentijnse tango 
zanger Carlos Gardel. Niet verba-
zingwekkend want Florien speelt 
ook in het ensemble van Carel 
Kraayenhof. Zij is verbonden aan 
meerdere ensembles, dansgezel-
schappen en maakt muziekthea-
ter. 
Ilein Bermudez is afkomstig uit 
Venezuela. 
Daar studeerde ze af, maar kon 
haar studie nog voortzetten in 
Münster. In Nederland doet zij 
haar opleiding voor docent aan 
het Koninklijk Conservatorium. 
Zij maakt deel uit van verschillen-
de ensembles.
‘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’s: aangeleverd)

IJmuiden - Om doorstroming 
van verkeer rondom de ferry-
terminal in IJmuiden te waar-
borgen in het geval van een 
harde Brexit zijn voorbereidin-
gen gestart voor een tijdelijke 
parkeerlocatie voor vrachtwa-
gens. Daarnaast wordt een plan 
gemaakt om het verkeer goed 
te laten doorstromen. Het zijn 
maatregelen om oponthoud als 
gevolg van extra douaneforma-
liteiten bij de ferryterminal tot 
een minimum te beperken en 
doorvoer van goederen van en 
naar het Verenigd Koninkrijk te 
waarborgen.

Rijkswaterstaat richt samen met 
gemeente Velsen en Zeehaven 
IJmuiden een parkeerlocatie in 

op het ‘Blokkenterrein’ (opslagter-
rein van Rijkswaterstaat) aan de 
Zandvoortstraat in IJmuiden. Hier 
kunnen vrachtwagens tijdelijk te-
recht wanneer hun douanepapie-
ren niet op orde zijn voor zeever-
voer van en naar het Verenigd Ko-
ninkrijk (VK). Dit kan zich voor-
doen in geval het VK uit de Euro-
pese Unie treedt, naar verwach-
ting 29 maart 2019, waardoor ex-
tra douaneformaliteiten nodig 
zijn.
De parkeerlocatie is alleen toe-
gankelijk voor vrachtwagens die 
geen toegang krijgen tot de fer-
ry in de haven van IJmuiden. Op 
deze tijdelijke locatie kunnen 
vrachtwagenchau�eurs in over-
leg met hun opdrachtgever of 
transportplanner de noodzake-

lijke formaliteiten alsnog in orde 
maken zonder (parkeer)overlast 
te veroorzaken. De tijdelijke par-
keergelegenheid krijgt een capa-
citeit voor 35 vrachtwagens en is 
voorzien van een omheining, ver-
lichting, sanitaire voorzieningen 
en beveiliging. 
Er is een verkeersplan opgesteld 
met maatregelen om de mogelij-
ke overlast van vrachtwagens te 
beperken. Dit verkeersplan zorgt 
ervoor dat de doorstroming van 
het lokale en regionale verkeer 
op gang blijft door het vrachtver-
keer dat de papieren niet op or-
de heeft naar een aangewezen 
parkeerlocatie te begeleiden en 
wachtrijvorming op de Halkade 
en Dokweg in IJmuiden te voor-
komen.

Bloedstollende finale schoolbasketbal

Vrijwilligers gaan Japanse 
duizendknoop te lijf tijdens NLdoet
Velsen - Harde wind en regen 
konden de 16 vrijwilligers af-
gelopen zaterdag niet tegen-
houden in hun pogingen de 
Japanse duizendknoop te lijf 
te gaan. Op het recent aange-
legde parkje bij de Willebrord-
straat in IJmuiden werden on-
der meer door wethouder Se-
bastian Dinjens en de raads-
leden Els Zorgdrager en Kitty 
Wolfs de handen uit de mou-
wen gestoken. Met ondersteu-
ning van de plantsoenendienst 
werd gespit en aan wortels ge-
trokken om te proberen deze 
venijnige plant te verwijderen.

De Japanse duizendpoot is een 
ijzersterke uitheemse plant die 
in Nederland geen vijanden kent, 
daardoor hard groeit tot wel 
10 cm per dag en zich snel ver-
spreidt. De plant is supersterk, 
gedijt onder alle weersomstan-
digheden en kan daardoor bouw-

werken kapot maken. De ge-
meente moet deze plant daar-
om bestrijden en gaat daarvoor 
op zoek naar methoden die vol-
doende werken en zo min moge-
lijk schade veroorzaken aan het 
milieu.
 ,,We proberen het nu handmatig 
met de schop om zoveel mogelijk 
wortels uit de grond te trekken. 

Als we met gif aan de slag zouden 
moeten heeft dit ook veel invloed 
op de overige vegetatie, dus dat 
willen we niet. Hopelijk werkt de-
ze manier om van de Japanse dui-
zendknoop af te komen, maar dat 
moeten we na deze schoonmaak-
actie nog even afwachten”, aldus 
Els Zorgdrager. (Joop Waijenberg, 
foto: aangeleverd)

Velsen - Zaterdag vonden de hal-
ve �nales en �nale plaats van het 
schoolbasketbal. Na de voorron-
dewedstrijden op 24 februari ble-
ven de 4 sterkste schoolteams 
over. En dat die teams niet veel 
voor elkaar onder deden bleek 
wel uit de uitslagen. Favoriet De 
Toermalijn won weliswaar over-
tuigend met 16-8 van Pionier, 
maar de Bosbeekschool won ter-
nauwernood van de Franciscus-
school met 6-4 na een 0-4 achter-
stand. Ook de strijd om de 3e en 
4e plaats was erg spannend ge-

zien de 4-2 zege van de Pionier op 
de Franciscusschool. Maar bloed-
stollend was de �nale tussen de 
Bosbeekschool uit Santpoort en 
de Toermalijn uit Driehuis. In de 
poule stonden beide ploegen al 
tegenover elkaar en won de Toer-
malijn afgetekend met 14-8. Maar 
hun favorietenrol konden zij in de 
�nale niet waarmaken. De hele 
wedstrijd keken de Driehuizena-
ren tegen een achterstand aan en 
met nog 2 minuten te spelen was 
het 10-6 voor de Bosbeekschool. 
12 seconden voor tijd werd het 

toch nog 10-10 en moest er 5 mi-
nuten verlengd worden. De leuk 
combinerende Bosbeekploeg 
moest toen eervol het hoofd bui-
gen en de 14-10 nederlaag incas-
seren. 
Volgend jaar zal de Toermalijn de 
wisselbeker moeten verdedigen. 
Maar het publiek op de goedge-
vulde tribune had genoten van 
een spannende en sportieve �na-
lewedstrijd.
Eindstand: 1. Toermalijn; 2 Bos-
beekschool; 3 Pionier; 4 Francis-
cusschool. (foto: aangeleverd)

Postzegelavond in Het Terras
Santpoort - Op maandag 25 
maart is er weer een postzegel-
avond van Postzegel Vereniging 
Santpoort, met natuurlijk een 
veiling, de kavels worden op de 

avond ingeleverd en men heeft 
voldoende tijd om deze te be-
kijken. De avond zal worden ge-
houden in het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 en iedereen is van harte 

welkom. Om 19.00 uur is de zaal 
open en er is voldoende parkeer-
gelegenheid. Meer weten over de 
Postzegel Vereniging Santpoort, 
bel 0255-756195 na 18.00 uur.
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Sportvissers wijken uit
naar Noordzeekanaal
Velsen-Zuid - Een opmerkelijke 
aanblik afgelopen zaterdag langs 
het Noordzeekanaal. Maar liefst 
100 sportvissers hadden post ge-
vat aan de oever tussen de veer-
pont en de Velsertunnel voor 
deelname aan de nationale team-
competitie kustvissen.
Eigenlijk was het de bedoeling 
geweest om op het strand van 
Noordwijk te gaan vissen, maar 
door de harde wind waren de 
omstandigheden daar te slecht. 
In allerijl werd naar een alterna-
tieve locatie gezocht en dankzij 
de vlotte medewerking van de 
gemeente Velsen, die zo snel als 
mogelijk was toestemming ver-
leende, kon de viswedstrijd wor-
den gered. 
Het was de eerste van vijf wed-
strijden die door het jaar heen 

plaatsvinden. Voor het evene-
ment hebben zich 22 teams in-
geschreven, een team bestaat uit 
vijf vissers, eventueel aangevuld 
met een reservespeler en een 
coach. Tijdens de wedstrijd zelf 
zijn er echter altijd vijf vissers in 
actie, waarbij de vier beste resul-
taten bepalend zijn voor het klas-
sement.
Marijn Zaal, medewerker van 
Sportvisserij Nederland, legt uit: 
,,Het gaat om de lengte van de 
vis. Die wordt gemeten en in een 
boekje genoteerd. Daarna wordt 
de vis meteen weer teruggezet 
in het water. Aan het eind van de 
dag tellen we per deelnemer al-
le centimeters bij elkaar, de lang-
ste komt bovenaan te staan en 
krijgt één klassementspunt. De-
gene met de kortste lengte krijgt 

John van Dijkfonds:
Morgen ontknoping ideeënwedstrijd
Velsen - Tot afgelopen zondag 
konden jongeren hun ideeën 
voor verbeteringen in de ge-
meente insturen in de vorm van 
een vlog. Een wedstrijd, uitge-
schreven door het John van 
Dijkfonds en bedoeld om jon-
geren meer interesse te laten 
krijgen voor politiek. Eén van 
de inzenders is de 17-jarige Cé-
cile Vastenburg uit Driehuis. Ze 
pleit voor een creatief abonne-
ment.

,,Je moet het zien als een soort 
sportschool’’, begint Cécile haar 
uitleg in het �lmpje dat ze in-
stuurde. Als we haar vragen om 
een verdere uitleg van het plan, 
vertelt ze: ,,Kunst is heel belang-
rijk, maar mensen nemen er de 
tijd niet meer voor.’’ Ze beschrijft 
een boek dat ze onlangs las, in het 
verhaal deed een jongen met te-
genzin mee aan een wedstrijd 
van een kunstschool. Die wed-
strijd stond in het teken van mo-
de, een thema waarmee de jon-
gen niets had. ,,Maar hij deed toch 
mee en hij leerde het te respec-
teren. Dat vind ik een mooie ge-
dachte en dat wil ik andere kin-
deren ook gunnen.’’ Cécile stelt 
zich een ruimte voor, te vergelij-
ken met een buurthuis. ,,Maar dan 
minder sto�g dan veel jongeren 
denken over een buurthuis. Dat 

associëren ze al snel met de plek 
waar opa en oma bingo spelen.’’ 
Volgens Cécile is het de bedoeling 
dat in de door haar beoogde loca-
tie boeken en materialen aanwe-
zig zijn, zodat de deelnemers zelf 
in hun eigen tempo creatief aan 
de slag kunnen gaan. ,,Als kinde-
ren zelf iets doen, dan zien ze het 
mooie ervan in’’, luidt haar over-
tuiging. Ze spreekt deels uit erva-
ring, want: ,,Ik kom vaak in Dren-
the en daar worden door buurt-
huizen meer activiteiten voor jon-
geren georganiseerd. Het is de be-
doeling dat je kinderen, elk uit een 

andere omgeving, op deze manier 
bijeen brengt. Er zal wel iemand 
moeten zijn om het te handha-
ven.’’ Voor dat laatste denkt Céci-
le aan een koppeling met een bi-
bliotheek of een rol voor plaatse-
lijke kunstenaars, die de kinde-
ren kunnen helpen met het uit-
voeren van hun ideeën. Morgen 
wordt bekend of het idee van Cé-
cile in de prijzen valt. Het John van 
Dijkfonds heeft geldprijzen voor 
de inzenders van de beste ideeën 
klaarliggen en het winnende idee 
wordt echt uitgevoerd. (Bos Media 
Services, foto: aangeleverd)

Voorjaar in zicht!
IJmuiden - Zoals elk jaar, staat deze schitterende Magnolia in bloei op de hoek van de Frans Naerebout-
straat en de Kalverstraat. Een plaatje om te zien. Wil Hoogeland legde dit lenteplaatje vast.

de meeste klassementspunten. 
Dan kijken we naar de resultaten 
per team, de vier beste scores van 
het team bepalen het teamresul-
taat. Het doel is om zo min moge-
lijk klassementspunten te halen.’’ 
Daarin slaagde het team Hen-
gelsport Westland het beste, dit 
team behaalde slechts 27 klasse-
mentspunten en werd daarmee 
winnaar.
Op de tweede plaats eindigde 
HS Oosterschelde met 48 klasse-
mentspunten, HSV De Zeebaars 
werd derde met 56 klassements-
punten. Op zaterdag 4 mei zal de 
tweede wedstrijd plaatsvinden in 
Hoek van Holland. Later dit jaar 
volgen dan nog wedstrijden in 
Wijk aan Zee, Groote Keeten en 
Westkapelle.
In dat Zeeuwse dorp zullen ook 
de prijzen worden uitgereikt. De 
nummers 1 en 2 van het eind-
klassement verdienen een en-
treeplaats voor een internationa-
le viswedstrijd. (tekst: Bos Media 
Services/foto: Reinder Weidijk)

Feestelijk jubileumprogramma 
125-jarige Engelmunduskerk
Driehuis - De Engelmunduskerk 
van Driehuis bestaat 125 jaar en 
dat wordt gevierd. Deze week 
ontvangen Driehuizenaren een 
�yer in hun brievenbus. Vier da-
gen lang is er feest. 
Het programma ziet er als volgt 
uit:
• Donderdagochtend 4 april: Ac-
tiviteiten voor kinderen in en 
rond de kerk.
• Donderdagmiddag 4 april: 
14.00 - 17.00 uur klaverjasmid-
dag (aanmelden verplicht op tel. 
06-21666886).
• Donderdagavond 4 april: 20.00 
uur Multimediale presentatie 
over de geschiedenis van Drie-
huis en de Engelmunduskerk 
door Fred Schweitzer.
• Vrijdagmorgen 5 april: Activitei-

ten voor kinderen in en rond de 
kerk.
• Vrijdagavond 5 april:  19.30 uur 

Engelmundus muziekcafé met 
optredens van NES, Ampless en 
Koelband.
• Zaterdagmiddag 6 april: 13.00 
uur inbrengen Taarten en Cup-
cakes voor ‘Heel Driehuis Bakt’.  
Met als thema: Engelmundus-
kerk 125 jaar ‘Hart van Driehuis’.
• Zaterdagmiddag 6 april: 14.00 
uur concert van de ‘Delta Sin-
gers’.
• Zaterdagmiddag 6 april: 15.00 
uur Prijsuitreikingen ‘Heel Drie-
huis Bakt’. 
• Zondagochtend 7 april: 10.30 
uur feestelijke eredienst. 
• Zondagmiddag 7 april: 13.00 - 
16.00 uur: Korenlint met optre-
dens van circa 10 verschillende 
koren uit de Franciscus Parochie.  
(foto: aangeleverd)

D66 wil elke tien minuten een veerpont

Nederland mag dit jaar twee keer 
naar de stembus, want na de ver-
kiezingen voor Provinciale Sta-
ten, die gisteren plaatsvonden, is 
het over ruim twee maanden tijd 
voor de verkiezingen voor het Eu-
ropees Parlement. Voor D66 staat 

Samira Rafaela (1989) als derde 
op de kandidatenlijst. De kans 
dat de in Uitgeest woonachtige 
Samira, nu nog werkzaam bij de 
staf korpsleiding van de nationa-
le politie, daadwerkelijk zitting zal 
gaan nemen in het Europees Par-

lement, is daarmee reëel. De par-
tij heeft er op dit moment vier 
zetels. Samira: ,,Ik wil me vooral 
gaan inzetten voor mensenrech-
ten en veiligheid. Gelijke kansen 
zijn namelijk nog geen vanzelf-
sprekendheid. Sociale gelijkheid 
en sociale veiligheid zijn thema’s 
waarmee ik nu ook bij de politie 
in aanraking kom, als adviseur in-
clusie.’’ 
Zaterdag stond ze, samen met on-
der meer de huidige Beverwijk-
se D66-wethouder Brigitte van 
den Berg, diens voorganger Tim 
De Rudder en Ilse Zaal, lijsttrekker 
bij de verkiezingen voor Provinci-
ale Staten van gisteren, op de Vel-
sense veerpont. Hoewel het uit-
breiden van de veerdienst geen 
Europese aangelegenheid is, ziet 
ze wel raakvlakken: ,,Dit gaat im-
mers ook over hoe we ervoor zor-
gen dat je beter met elkaar ver-
bonden bent. Dat is in feite ook 
wat we vanuit Europa doen, re-
gio’s met elkaar verbinden.’’ 
Een eventuele uitbreiding van de 
veerdienst zou in lijn liggen met 
het streven naar een snelle �ets-
verbinding in de regio IJmond. 
(Bos Media Services, foto: aange-
leverd)

Velsen - Het blauw/wit van de veerpont over het Noordzeekanaal 
werd zaterdagmiddag aangevuld met het groen/wit van D66. Een 
campagneteam van de politieke partij trok door Noord-Holland 
en deed daarbij ook de gemeente Velsen aan. Niet zonder reden, 
want de partij breekt een lans voor het permanent laten varen 
van twee ponten tegelijk, zodat er elke tien minuten een afvaart 
aan beide zijden van het kanaal is.

Open dag aan boord van de Zaandam
IJmuiden - Op zaterdag 30 maart 
organiseert het Zeekadetkorps 
een open dag. Met name voor de 
jeugd vanaf 10 jaar - met of zon-
der hun ouders of verzorgers -  
is deze dag interessant en voor-
al leerzaam. Aan boord van het 
schip (waarop jaarlijks Sinter-
klaas in IJmuiden arriveert) kun-
nen kinderen deelnemen aan 
verschillende maritieme activi-
teiten. 
Zo kunnen zij onder leiding en 
toezicht van deskundige kader-
leden een stukje varen met een 

kleiner schip van het korps en 
aan boord van de Zaandam kno-
pen leren leggen of bijvoorbeeld 
sleutelhangers leren maken. 
Ook worden zij op educatieve 
wijze bekend gemaakt met de 
techniek aan boord van het schip 
of kennisnemen van het veilig 
werken met elektriciteit.
Het Zeekadetkorps IJmond 
hoopt hiermee de jeugd enthou-
siast te maken voor een mogelijk 
lidmaatschap van het Zeekadet-
korps, dat wekelijks aan boord 
van de Zaandam bijeenkomsten 

voor haar leden, de zeekadetten, 
organiseert. 
De open dag vindt plaats aan 
boord van de Zaandam. Het 
schip ligt op 30 maart vanaf 
12.00 uur afgemeerd aan de Los-
wal (Steigerweg) in IJmuiden; de 
locatie waar jaarlijks Sinterklaas 
aankomt. 
De open dag eindigt omstreeks 
16.30 uur. Parkeren van auto’s 
kan op een afgeschermd deel 
van de Loswal en natuurlijk is er 
plaats genoeg voor �etsen. (foto: 
aangeleverd)
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Broedmachine luidt lente 
in met groepsexpositie

Regio - Op 23 en 24 maart or-
ganiseert de Beverwijkse broed-
plaats ‘Broedmachine’ aan de Pa-
rallelweg hun allereerste groeps-
expositie om het begin van de 
lente te vieren. Dit idee werd ge-
boren omdat veel nieuwsgierige 
IJmondianen wel eens binnen lo-
pen bij de Broedmachine om te 
kijken wat er gebeurt. Zij vinden 
vaak makers, ondernemers en 
kunstenaars hard aan het werk, 
maar zij zien niet vaak het eind-
resultaat van die creativiteit. Het 
is dus tijd voor een groepsexposi-
tie, en de start van de lente op 20 
maart is voor de creatieven een 
uitstekende inspiratiebron. 
Naast het bekijken van de exposi-

tie zelf kan men ook een rondlei-
ding door het creatieve bolwerk 
volgen. Er is een aantal open ate-
liers, en er is een lekker lokaal ge-
brand bakkie ko�e te krijgen bij 
de ko�ebranders van Gebrand 
op Smaak. De Broedmachine is 
een plek voor creatieve onder-
nemers, makers en kunstenaars, 
en de ateliers worden bezet door 
creatieven van allerlei pluima-
ge, van broodbakkers tot boek-
drukkers. Naast atelierhouders 
heeft de vereniging Broedmachi-
ne ook losse leden, zonder eigen 
atelier. Het grote onderliggende 
doel van deze plek is het stimu-
leren van kruisbestuiving tussen 
de verschillende creatieven die 
IJmond rijk is. Zo helpt de glas-
blazer de meubelontwerper met 
het ontwerpen van een nieuwe 
serie lampen, en zet de huisfoto-
graaf een van de bands uit de oe-
fenruimte op de foto. In dezelfde 
lijn inspireert de groepsexpositie 
de bezoeker om het leven eens 
van een andere kant te bekijken. 
De expositie wordt geopend op 
zaterdag 23 maart om 14.00 uur. 
Daarnaast zijn bezoekers ook op 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur 
welkom. (foto: aangeleverd)

Het Rode Kruis 
Ziekenhuis duppt
Regio - Voorzitter Raad van Be-
stuur Jaap van den Heuvel van 
het Rode Kruis Ziekenhuis | 
Brandwondencentrum Bever-
wijk (RKZ) onthulde op don-
derdag 14 maart de dupp-zuil 
in het Atrium van het RKZ. Van 
den Heuvel: ,,Duppen is al vanaf 
2018 in ons RKZ mogelijk, maar 
toen hadden we er nog geen 
hippe naam voor. Met deze in-
formatiezuil brengen we het be-
lang van het raadplegen van je 
persoonlijk dossier extra onder 
de aandacht’. 
Om meer patiënten te stimule-
ren hun medische gegevens on-
line te bekijken, sluit het RKZ 
zich aan bij de landelijke DUPP-
campagne van de Nederland-
se Vereniging van Ziekenhui-
zen (NVZ). Duppen is een nieuw 
werkwoord en staat voor Digita-
le Uitwisseling tussen Patiënt en 
Professional. 
Duppen betekent dat de pa-
tiënt altijd en overal toegang 
heeft tot zijn eigen medische 
gegevens. Dat kunnen gege-
vens uit het ziekenhuis zijn zo-
als een uitslag van het bloedon-
derzoek, maar ook van de huis-
arts of GGZ.
Patiënten van RKZ kunnen thuis 
nog even rustig nalezen wat de 
dokter heeft opgeschreven in 
hun persoonlijk dossier op Mijn.

RKZ.nl. Ook kan men het over-
zicht van hun medicijnen bekij-
ken en controleren. Online af-
spraken maken kan ook bij het 
RKZ. Dat is handig, want dan 
hoef je niet tijdens werktijd te 
bellen of lang in de telefonische 
wachtrij te hangen. De verwach-
ting is dat in 2020 patiënten in 
alle Nederlandse ziekenhuizen 
kunnen duppen en dat de func-
tionaliteiten uitgebreid worden. 
(foto: aangeleverd)Jubileumjaar voor 

hardloopevenementen
Regio - Tot ver buiten de stads-
grenzen van Haarlem kennen men-
sen nog de naam van de Trosloop, 
tegenwoordig bekend als ‘de Hal-
ve van Haarlem’. Het evenement 
beleeft dit jaar haar 35e editie. 
Ook de Grachtenloop jubileert en 
wordt voor de 25e keer georgani-
seerd. Net buiten de stadsgrenzen 
wordt de 10e Heemstede Loop ge-
houden. Aangevuld met de Let-
terenloop, de Pim Mulier loop en 
de Pierloop Velsen is dit het RSM 
Loopcircuit. De hardloopliefhebber 
kan dus zijn hart ophalen in en om 
Haarlem.
Als eerste staat op zondag 12 mei 
de Krinkels Pim Mulierloop op het 
programma, gevolgd door de HU-
GO BOSS Letterenloop op zon-
dag 2 juni. Daarna is het de beurt 
aan de eerste van de ‘hardloopju-
bilarissen’, de ZorgSpecialist Grach-
tenloop op 21 juni. Dit is echt een 
gezelligheidsloop waar de snel-
ste tijd niet het allerbelangrijkste 
is. Met 5000 deelnemers is dit ook 
het grootste event. Het parcours 
gaat door de binnenstad, langs de 

trekpleisters van Haarlem en uiter-
aard langs de grachten. Er is een 
kidsloop, een bedrijvenloop en een 
parcours van 5 en van 10 kilome-
ter. Langs het parcours zijn fanzo-
nes en voor deze 25e editie willen 
we daar nog meer mee uitpakken. 
Denk hierbij aan entertainment, 
live muziek, enzovoorts. 
De Pierloop Velsen is ‘terug van 
weggeweest’. Na twee jaar afwe-
zigheid keerde de loop in 2018 te-
rug en staat hij voor dit jaar op zon-
dag 8 september op het program-
ma. 
Zondag de 29e september is het 
dan de beurt aan de Halve van 
Haarlem, de 35e alweer. De vroe-
gere ‘Trosloop’, zoals veel Haarlem-
mers hem nog kennen, is meer een 
prestatieloop.
De Heemstede Loop op 27 oktober 
is een echte familieloop, waar een 
groot aantal basisscholen actief 
aan meedoet. Start en �nish zijn 
bij Nieuw Groenendaal, waar een 
evenemententerrein wordt opge-
bouwd met foodtrucks en muziek 
en dergelijke. (foto: aangeleverd)

Ontwaken uit de 
winterslaap op Leyduin
Regio - Het is maart en de am-
�bieën krijgen het voorjaar in 
de kop en worden weer actie-
ver. Wandel zondag 24 maart van 
20.00 tot 21.00 uur samen met 
boswachter Jeroen Engelhart 
van Landschap Noord-Holland 
op buitenplaats Leyduin en ga op 
zoek naar kikkers, padden en sa-
lamanders!
Am�bieën zijn wonderlijke die-
ren die soms op het water en dan 
weer op het land leven. In de kou-
de periode gaan ze in winter-
slaap. Nu de temperatuur weer 
stijgt worden ze actief. Ze zoe-
ken het water op waar ze zijn ge-
boren. Daar paren ze en kunnen 

we het resultaat in het water te-
rugvinden, de paddensnoeren 
en het kikkerdril. De boswachter 
weet er alles van. 
Tijdens deze sfeervolle avond-
wandeling proef je nog de gran-
deur van vroeger, toen deze bui-
tenplaats alleen voor de rijken 
was. Nu is iedereen er welkom 
voor een heerlijke wandeling. 
Deze excursie is ook heel leuk 
voor kinderen. Zin om mee te 
gaan? Meld je aan op www.
gaatumee.nl
Vertrekpunt: Parkeerterrein bui-
tenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, 2114 BG Vogelenzang. (fo-
to:  Dutchphoto)

Meewerken aan 
Kaeskoppenstad 2019?
Regio - Op zaterdag 1 en zondag 
2 juni waan je je in d’Oude Bin-
nenstad van Alkmaar in de zes-
tiende eeuw. Kaeskoppenstad 
verandert de stad in historisch 
Alkmaar. Enthousiastelingen die 
(weer) mee willen werken aan dit 
bijzondere evenement kunnen 
weer vanaf donderdag 7 maart 
inschrijven als �gurant of vrijwil-
liger.
Kaeskoppenstad is met zo’n 
25.000 bezoekers uitgegroeid 
tot het grootste evenement van 
Alkmaar. Bezoekers gaan op een 
onvergetelijke tijdreis door de 
monumentale straatjes en be-
landen in het leven van ratten-
vangers, bedelaars, weeskinde-
ren, doodgravers, watergeuzen 
en stadsomroepers. Een evene-
ment met een gigantische orga-
nisatie die elk jaar kan rekenen 
op maar liefst 750 enthousiaste 
�guranten en vrijwilligers. En jij 
kunt daar deel van uitmaken!
Als �gurant draag je bij aan de 
historische beleving van Kaes-
koppenstad. Een weekend lang 
leef je je in: kwakzalver, edelman, 
bloemenmeisje of troubadour. 

Sta als handelaar aan de Bier-
kaye of kruip in de huid van een 
walvisvaarder uit De Rijp, het kan 
allemaal tijdens Kaeskoppen-
stad! Bij Kaeskoppenstad krijgen 
alle �guranten een workshop 
van een professionele regisseur 
waarin je leert samenspelen en 
acteren met de andere �guran-
ten. Na a�oop worden de rollen 
de�nitief verdeeld.
Speelde je al twee keer of vaker 
mee als �gurant? Dan kan je je 
inschrijven in een ‘ervaren’ clus-
ter en krijg je een verdiepende 
workshop. Speel je graag met 
iemand samen? Geef je dan op 
als duo. Werk je liever achter de 
schermen bij dit grootse evene-
ment? Op diverse plekken kan 
Kaeskoppenstad jouw hulp ge-
bruiken. Catering, grime, op- en 
afbouw of rekwisieten; voor ie-
dereen is er een geschikte plek 
te bedenken. Zonder vrijwilli-
gers kan Kaeskoppenstad niet 
bestaan! Opgeven als �gurant of 
vrijwilliger kan vanaf donderdag 
7 maart 12.30 uur via de websi-
te www.kaeskoppenstad.nl. Hier 
is ook meer informatie te vinden.   

Open dag Vogelhospitaal
Regio - Op 30 maart houdt het 
Vogelhospitaal in Haarlem-Noord 
open huis van 12.00 tot 16.00 uur. 
Belangstellenden kunnen een 
rondleiding krijgen en zien hoe zij 
alle zieke en gewonde vogels op-
vangen en verzorgen voor ze ze 
weer vrijlaten. Er is weer een gro-
te loterij, altijd prijs! Natuurlijk is 
de opbrengst voor het Vogelhos-
pitaal, alle prijzen zijn gratis ter 
beschikking gesteld door diverse 
winkeliers en sponsoren. 
Naast pony Pien en het knutselen, 
knippen en plakken, hebben ze 
nieuwe kinderactiviteiten: onder 

begeleiding van een bioloog kun-
nen de oudere kinderen door een 
microscoop kijken naar veren, pa-
rasieten en levende monstertjes. 
De jonge onderzoekers kunnen 
ook aan de slag met het uitplui-
zen van uilenballen.
Er zijn kraampjes met leuke en 
lekkere producten. Afgewisseld 
met informatiestands over na-
tuurorganisaties en dieren. Ook 
hebben is er een kraam vol met 
mooie 2e hands vogel- en natuur-
boeken. Adres: Vergierdeweg 292, 
Haarlem. Kijk ook op www.vogel-
hospitaal.nl. (foto: aangeleverd)

Inschrijving Tata Steel 
Marquetteloop geopend
Regio - Het welbekende Heems-
kerkse hardloopevenement, de 
‘Tata Steel Marquetteloop’ vindt 
dit jaar op zondag 23 juni plaats. 
De inschrijving is reeds geopend. 
De Marquetteloop - zoals het 
evenement in de volksmond 
heet - wordt dit jaar voor de 
38ste keer gehouden. Meedoen? 
Inschrijven kan via www.inschrij-
ven.nl of via de website van at-
letiekvereniging DEM (www.
avdem.nl/wegwedstrijden/mar-
quetteloop). 
Deelname is mogelijk voor de 
7 kilometer, 14 kilometer of de 
halve marathon. Kinderen tot 

en met 12 jaar kunnen meedoen 
met de 1300 meter en tot en met 
15 jaar met de 3300 meter. 

Er is ook een bedrijvenloop. Doe 
mee met een bedrijfsteam (min 
4 personen) en je wordt met 
zorg ontvangen, je krijgt na af-
loop een drankje en een hap-
je bij de Waterakkers en elk win-
nend team op de 7, 14 en 21,1 
km wordt gehuldigd en krijgt 
een beker. Hoe dan ook, een VIP-
gevoel voor ieder bedrijfsteam 
dat meeloopt. Stuur een mailtje 
naar marquetteloop@hotmail.
com voor meer informatie. 

Biomarkt in Haarlem-Noord

Stylist Fred van Leer komt 
volgend jaar naar Velsen

Velsen - Fred van Leer is op dit 
moment de populairste stylist 
van de Nederlandse televisie. 
Fred kleedt presentatrices en ar-
tiesten, was jarenlang coach bij 
Hollands Next Top Model, heeft 
een eigen programma op TLC 
(Discovery, The Learning Chan-
nel) en bracht de bestseller ‘Leer 
van Fred’ uit. Leren van Fred de-
den duizenden enthousiaste 
vrouwen ook al tijdens zijn work-
shops op onder andere het LIN-
DA.festival.
Zijn succes op televisie en in de 
bladen inspireerde de stylist om 
óók het theater in te gaan, zo-
dat élke Nederlandse vrouw van 
hem wat kan leren. De theater-
show ‘Leer van Fred Live’ is in-
middels een grote hit. De shows 
in dit voorjaar waren heel snel 
uitverkocht. Vandaar dat de sty-
list inmiddels zijn tournee heeft 
verlengd en ook de shows in het 
volgende seizoen al in verkoop 
bracht. 
De Stadsschouwburg Velsen 
boekte de show op dinsdag 10 
maart 2020. De kaartverkoop 
is inmiddels gestart. De thea-
tershow pakt uit als een heerlij-

ke avond voor vrouwen, waarin 
Fred vertelt, luistert en adviseert. 
Want, zoals hij het zelf zegt: ,,Het 
feit dat je de jurk past, wil nog 
niet zeggen dat het je maat is.” 
(foto: aangeleverd)

Regio - Op 6 april is er weer 
een BioMarkt in de Haarlemmer 
Kweektuin. De markt is tussen 
10 en 15 uur. Je kunt er terecht 
voor allerlei biologische, gluten-
vrije of duurzaam geproduceerde 
producten. Bijvoorbeeld groen-
te, brood, gebak, kaas, worst, jam, 
honing, bier, olijfolie en azijn, ‘ze-

ro waste’ verpakkingen en water-
zuiveraars. De BioMarkt wordt ge-
organiseerd door Zelfoogsttuin 
Wij Telen Groente. Adres:  Haar-
lemmer Kweektuin, ingang Kle-
verlaan 9. 
Voor informatie zie: www.haar-
lemmerkweektuin.nl, www.wijte-
lengroente.nl. (foto: aangeleverd)












