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Wandelroute geactualiseerd

In 2009 verscheen de eerste for-
mele versie van deze wandelrou-
te. Piet Roos en Siem Schaafsma, 
samen de oprichters van Stich-
ting Dudok, verleenden belange-
loos hun medewerking aan het 
project. Ze dragen het werd van 
de in 1974 overleden Dudok een 
groot hart toe en betreuren het 
dat in de loop der jaren diverse 
panden weer zijn gesloopt. Piet 
Roos heeft de beroemde archi-
tect zelf gekend en Siem Schaaf-
sma kent het werk van Dudok 
vooral door zijn jarenlange inzet 
voor Openbare Werken Velsen, 
destijds nog een zelfstandig ope-

rerende organisatie. Bovendien 
werd in het door Dudok ontwor-
pen gemeentehuis van Velsen 
zijn huwelijk gesloten.

Over dit gemeentehuis verschil-
len de meningen overigens al ja-
ren. De één vindt het prachtig, de 
ander juist spuuglelijk. Het mar-
kante gebouw, waarvoor Dudok 
zijn inspiratie haalde van het be-
faamde San Marcoplein in Vene-
tië, vormde voor wethouder Je-
roen Verwoort 23 jaar lang het 
uitzicht vanuit zijn slaapkamer. 
De wethouder haalde maandag-
middag een tekst van Dudok aan, 

waarin hij uitleg geeft over zijn 
ontwerp. Om de raadszaal te be-
reiken, moeten raadsleden eerst 
de burgerzaal doorschrijden, ver-
volgens in alle rust de trap bestij-
gen en bij het passeren van de 
trouwzaal even terugdenken aan 
een gelukkige dag in hun eigen 
leven.

Hoewel in de loop der jaren me-
nig maal negatief over het ge-
meentehuis werd gesproken, lijkt 
daarin de laatste jaren toch een 
verandering te zijn gekomen. 
,,Dat negatieve hoor je niet veel 
meer, ik hoop dat wij daaraan 
wat hebben bijgedragen’’, aldus 
Siem Schaafsma. De reconstruc-
tie van de Lange Nieuwstraat, die 
twee jaar geleden werd uitge-
voerd, vormde de directe aanlei-
ding voor het actualiseren van de 
wandelroute. Deze straat vormt 
immers een belangrijk deel van 

de wandelroute, die de deelne-
mers naar de vissershaven voert. 
Een aantal foto’s moest worden 
vervangen en ook de teksten zijn 
geactualiseerd.

Voor Corine van Zuijlen, eigena-
resse van Corine Ontwerpt, was 
het een eervolle opdracht om de 
nieuwe brochure te ontwerpen. 
,,Het strakke en symmetrische in 
het werk van Dudok spreekt mij 
aan. Dat zie je ook veel in mijn 
vormgeving terug’’, licht ze toe. 
De brochure is onder meer ver-
krijgbaar bij het plaatselijke VVV-
kantoor, bij diverse hotels en bij 
het Zee- en Havenmuseum. In-
middels is vanuit de hotels het 
verzoek gekomen om ook een 
versie in de Engelse taal op te 
stellen. De vrijwilligers van Stich-
ting Dudok gaan de mogelijkhe-
den hiertoe verkennen. (Bos Me-
dia Services)

Grafisch vormgeefster Corine van Luijken, voormalig gemeentearchitect Siem Schaafsma en wethouder Jeroen 
Verwoort met de nieuwe brochure

IJmuiden - De wandelroute ‘Het IJmuiden van Dudok’ is geactua-
liseerd. Afgelopen maandag presenteerde wethouder Jeroen Ver-
woort (kunst en cultuur) de bijbehorende brochure, die door Co-
rine van Luijken is ontworpen. De wandelroute heeft een leng-
te van vijf kilometer en toont hoe architect Willem Dudok na de 
tweede wereldoorlog vorm gaf aan de wederopbouw van IJmui-
den.

Waterstofschip even in IJmuiden
IJmuiden - Vorige week is de Energy Observer in IJmuiden gearriveerd en via de sluizen naar Amsterdam gevaren. Met het waterstofschip, dat 
volledig vaart op hernieuwbare energie, gaan een Franse zeiler en een documentairemaker zes jaar lang de hele wereld over. Zo willen ze men-
sen bewust maken van de mogelijkheden van andere vormen van energie. Het is de bedoeling om in zes jaar tijd een reis om de wereld te ma-
ken met 101 tussenstops in 50 landen. Amsterdam is het eindpunt van de 35e etappe. Tot en met 14 april ligt het schip, dat 30 meter lang en 
10 meter breed is, in Amsterdam. Meer informatie over het schip op www.energy-observer.org. (foto: Erik Baalbergen)
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

MOTORBANDEN NODIG?
GEEN PROBLEEM!
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Vanuit de trein direct het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland in en genieten van de 
natuur. Dat kan vanaf Santpoort Noord. 
Daar is vrijdag 5 april de eerste Buiten-
poort van Nederland geopend. 

‘Vanaf het station zo de natuur in
Buitenpoorten zijn stations die direct aan 
natuur- en recreatiegebieden liggen. Zij vor-
men de toegangspoorten naar de natuur. Sta-
tion Santpoort Noord is opgefl eurd met fo-
to’s van de natuur in de omgeving. Buiten het 
station staat een informatiepaneel over be-
zienswaardigheden en wandel- en fi etsrou-
tes in de directe omgeving. Ook is er is een 
nieuwe wandelroute ontwikkeld vanaf het 
station naar het Nationaal Park. 

Volg het spoor van de stad naar het landschap
Reizigers worden op station Amsterdam CS 
al verleid om de trein te nemen naar Sant-
poort- Noord en daar de natuur in te gaan. 
Wethouder Sebastian Dinjens: “Santpoort-
Noord heeft veel te bieden, niet alleen het 

Nationaal Park, maar ook bezienswaardighe-
den als de Ruïne van Brederode, korenmolen 
De Zandhaas en het prachtige landgoed Duin 
& Kruidberg”.  “We stimuleren mensen om 
de trein te nemen in plaats van de auto en te 
genieten van het buitenleven,” aldus gedepu-
teerde Joke Geldhof. In de trein kunnen rei-
zigers op podcast Luisterruit van de Neder-
landse Spoorwegen (NS) luisteren naar een 
speciale afl evering over Buitenpoorten.

Meer informatie
Buitenpoorten is een initiatief van provin-
cie Noord-Holland, NS, Metropoolregio Am-
sterdam, gemeente Velsen en Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Daarnaast wordt sa-
mengewerkt met ProRail, Spoorbouwmees-
ter, lokale ondernemers, organisaties en be-
woners.

Meer informatie over de achtergronden en 
activiteiten op Santpoort Noord is te vinden 
op de website over Buitenpoorten (www.bui-
tenpoorten.nl). (Foto Maaike Poelen )

Een wandeling door het IJmuiden van Du-
dok; deze folder kreeg wethouder Jeroen 
Verwoort maandag 8 april van Siem Schaaf-
sma van de stichting Dudok in Velsen. Jeroen 
Verwoort is blij met deze prachtige folder “de 
wederopbouw van IJmuiden en de stijl van 

Dudok is in deze wandeling goed te zien”. 
In deze folder staat een wandeling van 5 km 
door het IJmuiden van Dudok. 
De folder is op te halen bij het klantcontact 
Centrum van de gemeente Velsen en is te be-
kijken op www.velsen.nl

Een wandeling door het
IJmuiden van Dudok

Opening Buitenpoort 
Santpoort-Noord

Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook 
in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen spontaan hun spulle-
tjes aan. De gemeente stelt wel een aantal 
voorwaarden aan dit jaarlijkse, koninklijke 
gebeuren. 

Velsen wil hiermee voorkomen dat er brand-
gevaarlijke en onveilige situaties ontstaan. 
Maar bovenal is het van belang, dat de hulp-
diensten goed hun werk kunnen doen. Verder 
dienen de voorwaarden de belangen van de 
ondernemers die hun winkel willen openen. 

De vrijmarkt tijdens Koningsdag is er voor ie-
dereen, maar niet bedoeld voor commerciële 
doeleinden. Op deze manier blijft de Velsense 
vrijmarkt een veilig en gezellig trefpunt van 
aanbieders en kooplustigen en nieuwsgieri-
ge voorbijgangers. De voorwaarden staan al-
lemaal op www.velsen.nl en op de medede-
lingenpagina verder in deze krant. Speciale 
aandacht voor de tape, die voor markering 
van de verkooplocaties wordt gebruikt. Drin-
gend verzoek om dat tape na afl oop van de vrij-
markt weer weg te halen, net als het restant 
van de niet verkochte spullen. 

Op de foto staan van links naar rechts: de vormgeefster Corine van Luijken,  auteur Siem Schaaf-
ma van Stichting Dudok in Velsen en  wethouder Jeroen Verwoort. (Foto Reinder Weidijk )

Veilig en gezellig
Vrijmarkten Koningsdag 2019

HEMA

Kermis
Plein
1945

Gebied vrijmarkt
Kermis
Afvalcontainer (gesloten) 6m3
Afvalplaats 30m3
Afzetting
Gesloten voor voertuigen in beide richtingen Het is een mysteryshopper op zaterdag-

avond 23 maart gelukt om bij zeven ver-
schillende locaties in de gemeente Velsen 
alcoholische dranken te kopen. De myste-
ryshopper, die zichtbaar jonger is dan 18 
jaar, deed dit in opdracht van burgemees-
ter Dales om te zien of horecaondernemers 
-die alcoholische dranken verkopen- zich 
aan de regels houden ten aanzien van de 
verkoop aan minderjarigen.

De mysteryshopper is één van de middelen 
die de gemeente inzet om zicht te krijgen op 
de handhaving van de leeftijdsgrens van 18 
jaar bij de verkoop van alcohol. De mystery-
shopper gaat onder begeleiding op pad, maar 
bestelt en koopt zelfstandig een alcoholische 
drank.

Burgemeester Dales:
 “Ik ben erg geschrokken van de uitkomsten 
van dit onderzoek. De bezochte locaties ne-
men de regels rondom het schenken van al-
cohol niet serieus. Terwijl we allemaal weten 
dat alcohol schadelijk is, helemaal voor jonge-
ren waarbij de hersenen nog volop in ontwik-
keling zijn. Ouders moeten het gevoel hebben 
dat hun kinderen veilig uit kunnen gaan. Daar 
heb ik als burgemeester een rol in, maar ook 
horecaondernemers moeten hierin hun pro-
fessionele verantwoordelijkheid pakken.” 

Vervolgacties
Alle bezochte locaties worden op de hoog-
te gebracht van het bezoek van de mystery-

shopper, waarbij zes locaties een o¡  ciële 
waarschuwing krijgen. Bij één locatie -waar-
bij eind 2018 al een o¡  ciële waarschuwing is 
verstrekt- gaat de burgemeester daadwerke-
lijk optreden. Veel vergunninghouders den-
ken dat zij beter met de leeftijdsgrens om gaan 
dan in werkelijkheid het geval is. Vandaar dat 
de gemeente Velsen zich de komende periode 
gaat inzetten om de bewustwording rondom 
dit onderwerp te vergroten bij zowel jongeren 
en ouders als bij de verkopende ondernemers.

Mysteryshopper kan bij alle 
bezochte verkooppunten 
alcoholische drank kopen

Het Kennemerplein en de Kennemerlaan 
in IJmuiden worden op dit moment opge-
knapt. Door deze werkzaamheden is het 
niet mogelijk om de kermis IJmuiden op te 
bouwen op het Kennemerplein. De organi-
sator en de gemeente Velsen zijn opzoek 
gegaan naar een andere locatie en kwa-
men uit bij Plein 1945. De kermis staat nu 
van 26 april tot en met 1 mei op Plein 1945.

Doordat de kermis op Plein 1945 staat, is geen 

ruimte voor de vrijmarkt tijdens Koningsdag 
op het plein. De gemeente Velsen wil iedereen 
een mooie plek bieden om hun kleedje neer te 
leggen en hun spullen te verkopen. Daarom 
is nu ook het Velserduinplein (waar de week-
markt is) aangewezen voor de vrijmarkt. Tij-
dens de vrijmarkt wordt dit jaar ook de Engel-
mundusstraat afgesloten voor verkeer. 

Op de tekening kunt u zien welk gebied is aan-
gewezen  voor de vrijmarkt IJmuiden 2019. 

Kermis op Plein 1945
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Het speelseizoen 2019 is zondag 31 maart 
zonnig gestart bij Speeltuin Zeewijk Na-
tuurlijk! De kinderen kunnen vanaf nu 5 
dagen per week spelen in de natuurspeel-
tuin aan de Dennekoplaan in IJmuiden. 
Ook zijn er crea doemiddagen en sei-
zoensfeesten met leuke activiteiten.

Om dit mogelijk te maken is Speeltuin Zee-
wijk Natuurlijk! opzoek  naar extra helpende 
handjes. Wil jij graag: maatschappelijk be-

trokken zijn, wat voor de jeugd betekenen, 
een fi jne speel- en ontmoetingsplek creëren 
voor kinderen en ben je 2 uur per beschik-
baar om vrijwilligerswerk te doen? Dan ben 
jij de vrijwilliger voor Speeltuin Zeewijk 
Natuurlijk! Meer weten of wil je je opgeven, 
mail dan naar: vrijwilligers@speeltuinzee-
wijknatuurlijk.nl 
Voor openingstijden en alle overige informa-
tie kijk op www.speeltuinzeewijknatuurlijk.
nl

Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!

Zaaien voor de bijen met de 
Groenafdeling van het Tender 
College in IJmuiden
Op woensdag 10 april vertelde imker Tim 
Koek de leerlingen van de Groenafdeling 
van het Tender College alles over bijen. 
Dit in verband met het project ‘Opgroei-
en, leren en meegroeien met Klimaat-
adaptatie’ van het Pieter Vermeulen Mu-
seum/ Science Center BRAK! 

Samen met Tim telden de leerlingen de bijen 
in de omgeving van de school en werd er een 
stukje van het daarvoor vrijgemaakte school-
plein ingezaaid. Door het zaaien van bloemen 
willen ze  bijdragen aan het vergroten van de 
biodiversiteit. Daarmee wordt het Tender 
College in IJmuiden nóg groener en aantrek-
kelijker voor bijen. Hopelijk worden er vol-
gend jaar dan nog meer bijen worden geteld!  

Vergroenen door samenwerking
Het Pieter Vermeulen/Science Center 

BRAK! hebben in het kader van het project-
plan ‘Opgroeien, leren en meegroeien met 
klimaatadaptatie’ samenwerking gezocht 
met het Tender College en Universiteit Lei-
den. Samen onderzoeken zij welke voordelen 
vergroening van gebouw en omgeving ople-
veren. Ook krijgen scholen in Velsen hand-
vatten om hun schoolgebouwen, schoolplei-
nen en de omgeving te vergroenen. 

Zelf zaaien voor de bijen?
Met het tellen van de bijen en het inzaai-
en van het schoolplein sluiten de leerlingen 
aan bij de nationale  Zaaidag op maandag 22 
april. Deze dag worden miljoenen biologi-
sche zaden via ruim 500 voedselbanken voor 
bijen uitgegeven. Wil je ook zaad voor gifvrije 
planten? Kijk op: https://www.thepollina-
tors.org/.

Vrijdag 12 april kun je samen met je 
vrienden en vriendinnen dobberend op 
een luchtbed kijken naar de fi lm Zoot-
ropolis. Het zwembad wordt deze avond 
omgetoverd tot een bioscoop. Dit keer 
is de “Drijf Inn” nog leuker. Het video-
scherm  is net als op de foto naar be-
neden gehaald en er zijn extra geluids-
boxen.

Je hoeft zelf geen luchtbed mee te nemen het 
zwembad heeft er voldoende, maar wil je op 
een eigen luchtbed fi lm kijken dan mag dat 
natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en 
wordt georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 
jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
De toegangsprijs is  € 6,10

Drijf-Inn nu nog leuker
Film kijken tijdens de “Drijf Inn” 
in zwembad de Heerenduinen

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april 
(Tweede Paasdag).

Het gebruik van elektrische of hybride au-
to’s is de afgelopen jaren behoorlijk ge-
groeid. De verwachting is dat deze groei 
de komende tijd alleen maar toeneemt. 
De gemeente Velsen probeert het aantal 
openbare oplaadpalen zo snel mogelijk 
uit te breiden. Omdat op sommige plek-
ken het plaatsen van oplaadpalen niet 
goed mogelijk is, staat de gemeente Vel-
sen het gebruik van de verlengde huis-
aansluiting toe.

De auto kan dan vanuit huis opgeladen wor-
den door middel van een kabel die over stoep 

ligt. Er zijn wel regels waar de huisaanslui-
ting aan moet voldoen. Zo moet de kabel op 
een veilige wijze worden neergelegd en afge-
dekt met een daarvoor bestemde mat. De ei-
genaar van de auto moet ervoor zorgen dat 
de kabel en kabelmat goed blijven liggen. De 
kabel moet na elk gebruik weer worden opge-
ruimd.

Het plaatsen van een oplaadkabel is alleen 
toegestaan op de stoep en dus niet op het 
fi etspad, de rijbaan, in grasvelden of groen-
stroken.
Voor meer informatie kijk op www.velsen.nl

Elektrische auto opladen 
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Het zonnetje probeert zich al wat vaker te 
laten zien en dat is mooi , want sinds 1 april 
is het tennisseizoen op tennispark Velser-
beek weer gestart!

Tennis is de 2e sport van ons land. Meer dan 
een miljoen mensen staan regelmatig op de 
tennisbaan. De sport is fl exibel in te passen in 
je leven, is goed voor je gezondheid en geschikt 
voor alle leeftijden. 
Wilt u ook af en toe een uurtje tennissen, of 
een baan huren voor een heel seizoen? Maak 
dan kennis met Tennispark Velserbeek.  Ver-
scholen in het mooie park, dichtbij de kinder-
boerderij, liggen twee  nette tennisbanen waar 
al sinds 1946 getennist kan worden.
Niet voor niets schreef een Engelse journalist  
die in de zomer van 1926 een op Velserbeek lo-
geerde het volgende: 
“Velserbeek houdt kracht verborgen;
hier schenkt het leven nieuwe waarde;
hier verliest men smart en zorgen;
’t Paradijs is hier op aarde!”.
Opladen of juist stoom a� lazen met een potje 
tennis kan van 1 april tot 1 oktober. Neem voor 

meer informatie contact op met Sportloket 
Velsen 0255-567666 of mail naar sportloket@
velsen.nl.

 Er kan weer lekker buiten ge-
tennist worden op Tennispark 
Velserbeek

 Kustplaats IJmuiden aan Zee BV heeft een 
vergunning aangevraagd voor het plaat-
sen van vier kunstwerken in het gebied 
IJmuiden aan Zee. De kunstwerken dra-
gen bij aan een nieuwe manier van bele-
ving, anders kijken naar de omgeving. Dat 
past bij de experimentele manier waarop 
wordt nagedacht over de toekomst van 
deze mooie, bijzondere plek.

Kustplaats IJmuiden aan Zee BV werkt aan de 
ontwikkeling van het gebied rondom het Ma-
rina Seaport IJmuiden, onderdeel van IJmui-
den aan Zee. Het gebied wordt een  kustplaats 
met bijzondere en gevarieerde woningen, 
kwalitatief hoogwaardige horeca, shops, cul-
turele en recreatieve voorzieningen. Waar 
bewoners en bezoekers kunnen genieten van 
de natuur, de zee en het rauwe karakter van 
IJmuiden.

De vier kunstwerken van AVL (Atelier Van 
Lieshout) zijn onder de kenners befaamd: de 
Domestikator en de bijbehorende Refter, de 
duurzame Tribal Toilet Tower en de Bikinibar. 
De interactieve kunstwerken blijven staan tot 
2024 en worden onder andere gebruikt als uit-
kijkpost, voor fi lmavonden, tentoonstellingen 
en bijeenkomsten. De kunstwerken worden 
geplaatst op dezelfde plek waar ook de Camp-
site in ontwikkeling is. De Campsite is een bij-
zondere overnachtingsplek met verschillende 
Tiny Houses. 

De kunstwerken en Campsite zijn beide on-
derdeel van de innovatieve voorloopfase, 
voorafgaand aan de defi nitieve gebiedsont-
wikkeling. In de innovatieve voorloopfase 
worden tijdelijke plekken gerealiseerd, waar-
in ruimte wordt gegeven aan experimenten op 
het gebied van duurzaamheid en innovatie.

IJmuiden aan Zee groeit (verder) uit tot een 
uniek gebied
Vergunning aangevraagd voor het 
plaatsen van vier kunstwerken

Het IJspaleis is weer open!. Helaas zorgt dit 
ook vaak voor veel gevaarlijk en/of hinderlijk 
geparkeerde auto’s rond deze locatie. Daar-
om heeft de stoeprand een gele doorgetrok-
ken streep gekregen om aan te geven dat het 
verboden is om stil te staan en dus ook te par-
keren. Deze streep is aan de kant van het IJs-
paleis tussen de rotonde Waterloolaan en de 
woning naast het IJspaleis (Driehuizerkerk-
weg huisnummer 63). De gemeente Velsen 
verwacht met het instellen van dit verbod dat 
de verkeersveiligheid en lee� aarheid rond 
het ijspaleis verbetert. Handhaving van deze 
verkeersmaatregel ligt voornamelijk bij de ge-

meentelijke handhavers.

Verbod om stil te staan/parke-
ren IJspaleis 

Om de klimaatdoelstellingen van onze re-
gio te behalen, is duurzaam verbouwen de 
nieuwe  standaard. Maar hoe speelt u daar 
als professional in de bouw-/installatie-
sector slim op in? Hoe krijgt u uw mede-
werkers snel op het juiste kennisniveau en 
hoe zit het nu precies met aardgasvrij ver-
bouwen? Antwoord op deze vragen kunt 
u krijgen tijdens de bijeenkomst van Hui-
zenaanpak. Huizenaanpak is een platform 
van lokale energieadviseurs, bouwkun-
dig adviseurs, architecten, aannemers en 
installateurs uit de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland. Samen hebben zij als doel 
bestaande huizen, villa’s, historische ge-
bouwen en Verenigingen van Eigenaren 
klimaatneutraal of zuiniger én comforta-
beler te maken.

Duurzaamheid en voetbal?
Woensdag 17 april organiseert de omgevings-
dienst IJmond  samen met stichting Huizen-
aanpak een gratis interactieve bijeenkomst 
voor professionals in de bouw- en installatie-
sector.

De bijeenkomst start om 15.00 uur en om 
17.00 uur sluiten we af met een netwerkbor-
rel. De locatie van de bijeenkomst is het Rabo-
bank IJmond Stadion, thuisbasis van voetbal-
club Telstar. Oud-keeper van Ajax, Heinz Stuy, 
trapt af met een inspirerend verhaal over wat 
voetbal en duurzaamheid met elkaar gemeen 
hebben. 

Kennismaken, informatie uitwisselen en 
direct aansluiten
Per woningtype is een nul-op-de-meter plan 
gemaakt. Hoe kunnen appartementen, jaren 
’30, jaren ’90 en historische woningen volledig 
energieneutraal worden gemaakt. Er wordt na 
afl oop van de presentaties aan de aanwezigen 
gevraagd welk woningtype en welk plan hen 
het meeste aanspreekt. Er is gelegenheid om 
elkaar te leren kennen, vragen te stellen en af 
te tasten of er een samenwerking tot stand kan 
komen. 

Aanmelden voor gratis deelname 
U kunt zich aanmelden voor gratis deelname 
aan de bijeenkomst via  www.huizenaanpak.
nl/bedrijven. We kijken uit naar uw komst en 
naar een toekomstige samenwerking. 

Programma bijeenkomst woensdag 
17 april
14.45 uur          Inloop met ko�  e
15.00 uur  Welkom en opening wethouder
15.10 uur   Keynote spreker Heinz Stuy
15.30 uur   Stichting Huizenaanpak, 
  een introductie
15.45 uur  Presentaties woningtypes
16.45 uur      Afsluiting en borrel

Locatie: Rabobank IJmond Stadion, Minister 
van Houtenlaan 123, 1981 EK in Velsen-Zuid

Aanmelden en meer informatie:
www.huizenaanpak/bedrijven

Uitnodiging Bedrijvendag Huizenaanpak
Kom meer te weten over duur-
zaam verbouwen en renoveren

Op maandag 15 april om 19.30 uur is er in 
de burgerzaal van de gemeente Velsen een 
informatiebijeenkomst voor de gemeen-
teraad over de bestrijding van de Japanse 
duizendknoop en Parkenpraat. Inwoners 
zijn ook van harte welkom. De burgerzaal 
(ingang Plein ’45, IJmuiden) is geopend 
vanaf 19.00 uur.

De Japanse duizendknoop is een uitheemse 
plant die veel schade kan toebrengen aan stra-
ten en gebouwen. Daarnaast is de plant scha-

delijk voor de biodiversiteit, omdat andere 
planten verdrongen worden. De gemeente wil 
deze ‘invasieve exoot’ daarom bestrijden. De 
gemeente vertelt graag hoe.

De gemeente is het afgelopen half jaar veelvul-
dig in gesprek geweest met inwoners over een 
aantal parken in Velsen. Voorafgaand daaraan 
hebben inwoners ook een enquête kunnen in-
vullen. De gemeente vertelt graag over het ge-
lopen traject en hoe ze deze nieuwe vorm van 
participatie heeft ervaren.

Maandag 15 april informatieavond
Japanse duizendknoop en 
Parkenpraat
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 

van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Dokweg 29, wijzigen brandscheiding 
(02/04/2019) 19811-2018
Trompstraat 122, plaatsen dakopbouw 

(03/04/2019) 2838-2019
Jan Pieterszoon Coenstraat 67, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (05/04/2019) 14369-
2019  

Santpoort-Zuid
Rusburglaan 10, plaatsen dakopbouw 
(03/04/2019) 8695-2019

Santpoort-Noord
Rijksweg 434, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(03/04/2019) 9137-2019  
Corantijnstraat 34, plaatsen groendrager 
(03/04/2019) 9348-2019

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan 25, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (04/04/2019) 14115-2019

Velserbroek
Schoener 73, oprichten vrijstaande schuur 
(01/04/2019) 6483-2019

Waterdrieblad 37, plaatsen dakopbouw 
(03/04/2019) 9092-2019

Rijksweg 243a en 243b, afwijken van be-
stemmingsplan voor de tijdelijke (5 jaar) 
huisvesting van IJmond Werkt! (groenafde-
ling) (03/04/2019) 23910-2018  

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben stand-
plaatsvergunning geweigerd voor: 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 30 maart tot en met 5 april 
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
Kanaalstraat 48, plaatsen rookgasafvoer, 
dakdoorvoer en paalconstructie, verplaat-
sen dakramen (01/04/2019) 13808-2019 (ge-
meentelijk monument)
Lange Nieuwstraat 180, wijzigen construc-
tie (maken sparing in dragende binnenwand) 
(02/04/2019) 14064-2019 
Kruitenstraat 1-3, plaatsen prefab overdekte 
fi etsenstalling (02-04-2019) 14142-2019
Kennemerboulevard ong. naast Kennemer-
meer, plaatsen 4 kunstobjecten (03/04/2019) 
14261-2019  
Jan Pieterszoon Coenstraat 67, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (03/04/2019) 14369-
2019  
Pegasusstraat 69, het legaliseren van dicht 
zetten van een balkon 1e etage (05/04/2019) 
14694-2019
Wilgenstraat 1a, brandveilig gebruik 
(02/04/2019) 14082-2019

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 152, realiseren 5 apparte-
menten, opbouwen achterzijde, plaatsen bal-
kons (03-04-2019) 14358-2019

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 220, uitbreiden berging 
(01/04/2019) 13918-2019  
J.T. Cremerlaan 14, doortrekken kap en 
plaatsen dakkapel voor en achter (04/04/19) 
14524-2019
Hagelingerweg 98a, realiseren van een ap-
partement (05/04/2019) 14705-2019
J.T. Cremerlaan 87, vervangen kozijn voor-

gevel en begane grondvloer (05/04/2019) 
14754-2019 

Driehuis
P.C. Hooftlaan 72, wijzigen voorgevel 
(31/03/2019) 13707-2019
Wol�  en Dekenlaan 25, plaatsen dak-
kapel (voorzijde) (02/04/2019) 14115-
2019  
Bilderdijklaan 10, vergroten woning 
(05/04/2019) 14741-2019

Velserbroek
L. Brownstraat 20, plaatsen 2 dakramen 
voorzijde woning (31/03/2019) 13695-2019

 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
Kennemerlaan 52, wijzigen begane grond 
(detailhandel) naar 2 winkels en 2 apparte-
menten (03/04/2019) 4442-2019
Orionweg ong., tijdelijk instandhouden van 
een reeds geplaatste noodmast ten behoeve 
van mobiele telecommunicatie (05/04/2019) 
5910-2019
 
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, tijdelijk (nog 5 jaar) 
plaatsen hoofdgebouw en overkappen bin-
nenplaats (03/04/2019) 
5045-2019

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, kappen 3 bomen 
(04/04/2019) 6186-2019

Santpoort-Noord
Wüstelaan 104, legaliseren erfafschei-
ding (01/04/2019) 5059-2019
Middenduinerweg 44, op vrijdagavond open-
stellen van de bestaande personeelskantine 
als commercieel restaurant (02/04/2019) 
7229-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Frans Naereboutstraat 11, herindelen pand 
naar 3 appartementen, legaliseren plaat-
sing voordeur , veranderen  balkonhekwerk 
(03/04/2019) 596-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 30 maart tot en met 5 
april 2019 de volgende aanvragen voor 
een fi lmvergunning hebben ontvangen 
op grond van de Algemene plaatselijke 
verordening artikel 2:7. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Helden door de modder – BS6 (talpa TV), 
op 08 mei 2019 en 09 mei 2019 van 06:30 tot 
22:00 uur, locatie: Valleiweg(kruising Oost-
broekerweg) (29/03/2019) 13462-2019

Goede Tijden Slechte Tijden, op 17 april-2019 
van 07:00 uur tot 20:00 uur, locatie: Valleiweg 
(Spaarnwoude) (01/04/2019) 13721-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 30 maart tot en met 5 april 2019 de 
volgende aanvragen voor een evene-
mentenvergunning heeft ontvangen op 

grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening artikel 2:10. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
IJmuiden Kust Trail 2019, op 5 oktober 2019 
van 09:00 uur tot 16:00 uur, locatie: start fi -
nish Zwembad Heerenduinen aan de Hee-
renduinweg 6 (04/04/2019) 14686-2019
 
Velsen-Zuid
Avondvierdaagse Hoeksteen, van 21 t/m 24 
mei 2019 van 17:30 uur tot 20:00 uur, locatie: 
in en om Spaarnwoude (29/03/2019) 13861-
2019

Immortality, op 15 juni 2019 van 13:00 uur 
tot 23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(02/04/2019) 14098-2019

Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Brederode, op 29 en 30 juni 
2019 van 11:00 uur tot 17:00 uur, locatie: 
weiland grenzend aan Ruïne van Brederode 
(01/04/2019) 13876-2019

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis, op 4 juli 2019 van 20:00 
tot 01:00 uur, 5 juli 2019 van 14:00 tot 01:00 
uur, en op 6 juli 2019 van 08:00 tot 01:00 uur, 
locatie: Driehuizerkerkweg (tussen Valerius-
laan en PC Hooftlaan) (29/03/2019) 13868-
2019

Velserbroek
Back 2 Hippie Market, op 22 en 23 juni 2019 
van 12:00 uur tot 20:00 uur, locatie: Villa 
Westend, Westlaan 41 (29/03/2019) 13763-
2019

Avondvierdaagse Velserbroek, van 11 t/m 13 
juni 2019 van 17:30 uur tot 21:00 uur en op 
14 juni 2019 van 16:30 tot 21:30, locatie: in en 
om Velserbroek (29/03/2019) 13852-2019

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

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

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

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

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelij-
ke website www.o¦  cielebekendmakingen.

nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke web-
site www.Velsen.nl komt daar een link naar 
toe. Hier kunt u de besluiten van de afgelo-
pen week of maand zien. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Informatie over de gemeen-
teraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: www.velsen.
nl/gemeenteraad.
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Bekendmaking straatnamen plan Nieuw Velserduin in Driehuis
De namen van de straten van het nieuwbouw-
project Nieuw Velserduin in Driehuis zijn be-
kend.
Burgemeester en wethouders hebben op 2 april 
2019 besloten om de namen Adriaan Morri-
enpad, Herman Gorterpad, Henriette Roland 
Holstpad, Anna Blamanpad, Jan Jacob Slauer-
ho� pad, Brevierlaan en Lindelaan vast te stel-
len voor de openbare ruimten in het plan.

Verklaring namen
Adriaan Morriën, geboren in Velsen, was een 
Nederlands dichter, essayist, vertaler en criti-
cus.

Herman Gorter was een Nederlandse dichter. 
Hij is vooral bekend geworden door zijn gedicht 
Mei dat 4.381 versregels telt.

Henriette Goverdine Anna Roland Holst-van 
der Schalk was een Nederlandse dichteres en 
socialiste. Haar roepnaam was Jet, en bij velen 
stond ze bekend als ‘tante Jet.

Anna Blaman was een Nederlandse schrijfster 
van romans, verhalen en gedichten. Ook schreef 
ze teksten voor het cabaret van Wim Sonneveld.

Jan Jacob Slauerho�  was een dichter, prozaïst, 
vertaler, toneelschrijver en scheepsarts.

De namen houden verband met de omliggende 
straatnamen. 

Fragment uit het gedicht Mei van Herman Gor-
ter:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefl uit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht -

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

kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-
zien bij de afdeling Informatiemanagement van 
de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-
den. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het 
KCC, of via telefoonnummer 0255 567352.

Velserbroek
vergunning voor standplaats, locatie: nabij 
Gamma of centrum (05/04/2019) 23905-
2018

Geweigerde fi lmvergunningen APV ar-
tikel 2:72 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben fi lmvergun-
ning geweigerd voor: 

IJmuiden
fi lmopname Gilze Rijen, op 07 april 2019 
van 12:00 uur tot 00:00 uur, locatie: Begraaf-
plaats Duinhof, Slingerduinlaan 6
(04/04/2019) 12369-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes 
weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-

land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Koningsdag 2019, op 27 april 2019 van 13:00 
uur tot 19:00 uur, locatie: Kennemerlaan 93 
(04/04/2019) 4932-2019

Koningsspelen Strand IJmuiden 2019, op 12 
april 2019 van 07:00 t/m 15:00 uur, locatie: 
Strand IJmuiden (04/04/2019) 7276-2019
 
Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Basisschool Parnassia, 
van 11 juni 2019 t/m 13 juni 2019 van 18:30 
uur tot 20:00 uur en
op 14 juni 2019 van 18:30 uur tot 20:30 uur, 
locatie: op verschillende routes door Sant-
poort-Noord (05/04/2019) 12083-2019

Velserbroek
Run2Day Velserbroekloop, op 21 juni 2019 
van 18:30 uur tot 21:00 uur, locatie: een 
route door Velserbroek met start/fi nish 
bij sporthal het Polderhuis (05/04/2019) 
11761-2019

 Verordening elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in de vergadering 
van 2 april 2019 hebben besloten op grond 
van de sterke vraag vanuit de samenleving 
naar meer mogelijkheden om elektrische 
voertuigen op te laten: 

•  Beleidsregels oplaadkabels elektrische 
voertuigen Velsen 2019 vast te stellen.

•  Beleidsregels oplaadkabels elektrische 
voertuigen Velsen 2019 in werking te laten 
treden één dag na publicatie. 

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op één dag na pu-
blicatie.

De integrale tekst is gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad van de gemeente Velsen op 

www.o¦  cielebekendmakingen.nl . Deze veror-
dening wordt ook gepubliceerd op de website 
www.overheid.nl

Verordening  leerlingenvervoer
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in de vergadering 
van 28 maart 2019 
hebben besloten op grond van artikel 4, 
eerste lid Wet op het primair onderwijs, 
artikel 4, eerste lid Wet op de expertise-
centra en artikel 4, eerste lid Wet op het 

voortgezet onderwijs:

•  De Verordening Leerlingenvervoer Velsen 
2019 vast te stellen.

•  De Verordening Leerlingenvervoer Velsen 
2019 in werking te laten treden op 1 mei 
2019.

•  Per gelijke datum de Verordening Leerlin-
genvervoer Velsen 2014 in te trekken. 

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 1 mei 2019

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening wordt 1 
mei 2019 gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen op www.
o¦  cielebekendmakingen.nl . Deze verordening 
wordt ook gepubliceerd op de website www.
overheid.nl  

Vrijmarkt Koningsdag 2019
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de 
gemeente Velsen vrijmarkten worden gehou-
den. Gelet op de brandveiligheid en de belan-
gen van ondernemers die hun winkels willen 
openen, heeft het college van Burgemeester en 
Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden 
en Velserbroek een aantal voorwaarden opge-
steld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten 
ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in 
acht genomen worden. Op deze manier hoopt 
de gemeente Velsen dat alle inwoners en onder-
nemers veel plezier beleven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de vrij-
markt toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaart-
je)
•  Langs Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 

1945 is niet toegestaan. 
•  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte 

vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek Markt-
plein). Let op: de Engelmundusstraat en 

een gedeelte van de K. Zegelstraat worden 
middels hekken en een geslotenverklaring 
C1 afgesloten voor verkeer op 27 april van-
af 06.30 uur tot 19.00 uur.

• Velserduinplein, gebied weekmarkt. 

Velserbroek
In het voetgangersgebied van het winkelcen-
trum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan 
onder de volgende voorwaarden
1.  U mag geen geluidsoverlast veroorzaken. 

Houdt u rekening met omwonenden en 
winkeliers. 

2.  Verkoop is niet toegestaan voor de ingang 
van winkels, horecazaken en andere be-
drijven die een duidelijk zichtbare pos-
ter hebben opgehangen met de tekst: “Op 
Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan 
open!”.Winkeliers en betrokkenen kun-
nen deze poster verkrijgen in het stadhuis 

bij de receptiebalie van het Klant Contact 
Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toege-
staan. Plaatsen mogen ingenomen worden 
vanaf 5 meter van de openbare weg.

4.  Aan de voorzijde van de ingenomen plaats 
moet altijd voldoende ruimte (minimaal 
3,5 meter) vrij blijven voor het doorlaten 
van politie, brandweer en ambulance. Bij 
luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de 
uitgeklapte luifels.

5.  In verband met de brandveiligheid mo-
gen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, 
voor deuren en/of op brandkranen worden 
neergezet.

6.  Er mogen geen materialen over de weg 
worden opgehangen.

7.  Commerciële verkoop door detailhande-
laren is verboden. Alleen verkoop van ge-
bruikte artikelen door particulieren is toe-
gestaan. 

8.  Er mogen geen alcoholhoudende dranken 

ter verkoop worden aangeboden.
9.  Er mag niet worden gebakken en gebraden 

door middel van open vuur.
10.  Er mogen geen tenten, partytenten, kra-

men, bouwwerken, afdakjes e.d. worden 
geplaatst.

11.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fak-
kels worden gebruikt.

12.  Er mogen geen kansspelen worden aange-
boden.

13.  Iedere deelnemer moet na afl oop de over-
gebleven spullen meenemen of in de daar-
voor bestemde containers (in IJmuiden) 
wegwerpen en de ingenomen plaats weer 
schoon achterlaten.

14.  Alle door de gemeente, politie en/of brand-
weer gegeven aanwijzingen moeten direct 
worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles ge-
houden worden met betrekking tot de opgeleg-
de voorwaarden. 
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De Vissershaven wordt medio 
1896 o�cieel opgeleverd. Omdat 
de vissersvloot fors groeit wordt 
de Vissershaven in de loop der ja-
ren steeds verlengd. Tussen 1902 
en 1908 wordt aan de zuidoe-
ver van het buitenkanaal, tussen 
de semafoor en de monding van 
de Vissershaven, ook een kleine 
hulphaven voor loods- en bag-
germateriaal aangelegd. Maar 
de Vissershaven en de hulpha-
ven blijken spoedig toch te klein. 
In 1908 komt een door het Rijk 
aangestelde commissie met een 
groots plan voor uitbreiding van 
de IJmuider havens: de Vissers-
haven wordt verlengd met twee 
armen, de hulphaven wordt de 
monding van een nieuwe lang-
werpige haven voor visserssche-
pen en er komt een aparte indu-
strie- en berghaven. De nieuwe 
vissershaven is bedoeld voor ha-
ringschepen en krijgt de naam 
‘Haringhaven’. De Haringhaven 
buigt eerst naar het zuiden om 
halverwege met een knik naar het 
oosten te draaien, richting het uit-
einde van de vissershaven.

Het uitbreidingsplan wordt ge-
faseerd en gewijzigd uitgevoerd. 
In 1912 begint de verlenging van 
de vissershaven met het afgraven 
van de duinen aan het uiteinde. In 
de periode 1914-1918 wordt de 
vissershaven in bestaande breed-
te met 400 meter verlengd. Er ko-
men dus geen twee armen. In de-
zelfde periode wordt de nieuwe 
Lighaven voor kolenschepen en 
zeilvaartuigen aangelegd. De Lig-
haven is een zijhaven aan de zui-
delijke monding van de Vissers-

haven. De Lighaven komt gedeel-
telijk op de plaats van de oude 
hulphaven, die verder wordt ge-
dempt. Vanaf 1918 worden de 
Lighaven vergroot en de Haring-
haven aangelegd als een in zuide-
lijke richting lopende verlenging 
van de Lighaven.

De haven wordt deels met machi-
nes en deels met mensenhanden 
gegraven, als werkvoorzienings-
project. Ten gevolge van de Eer-
ste Wereldoorlog ligt de vissers-
vloot stil en heerst in Velsen een 
grote werkeloosheid. Werkelozen 
worden op kosten van het Na-
tionaal Steuncomité ingezet bij 
het graafwerk. De arbeiders krij-
gen onvoldoende betaald om zelf 
hun eten te kopen en moeten het 
doen met slechte voeding vanuit 
een centrale keuken. Mede hier-
door verloopt de aanleg van de 
Haringhaven niet soepel. We le-
zen in de kranten dat de ‘arbei-
ders aan de Haringhaven door 
ondervoeding noodgedwon-
gen den arbeid’ moeten neerleg-
gen, dat de werken dikwijls door 
steenkolengebrek worden ge-
staakt en dat de Amsterdamsche 
Ballast Mij., die het graafwerk uit-
voert, te hoge kosten maakt of 
onvoldoende materieel ter be-
schikking heeft.

In 1920 worden de vergrote lig-
haven en de Haringhaven op-
geleverd. De afbuiging naar het 
oosten blijft achterwege. Dit ver-
klaart waarom de ‘Haringkade’ 
helemaal geen kade is, maar een 
straat dwars schuin door het Mid-
denhavengebied. Bij het vaststel-

len van de straatnaam ‘Haringka-
de’ in 1919 gaat men er nog van 
uit dat de aan te leggen Haring-
haven met een knik naar de Vis-
sershaven terug zal buigen en dat 
de Haringkade de noordelijke ka-
de zal worden. Na honderd jaar is 
de geplande knik nog steeds niet 
gerealiseerd maar is de straat-
naam gebleven!

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bouwen de Duitsers twee Schel-
lbootbunkers aan de Haringha-
ven. Schnellbootbunker 1 aan het 
uiteinde van de haven wordt in 
1944 door bombardementen ver-
woest en na de oorlog verder ge-
sloopt. Schnellbootbunker 2 na-
bij de monding is nooit voltooid, 
maar wordt nog steeds gebruikt: 
de IJ-bunker. In 1955 wordt het 
uiteinde van de Haringhaven in 
zuidoostelijke richting verlegd, 
parallel aan de Vissershaven. Hier-
door gaat de Loggerstraat de rol 
van kade aan de noordzijde ver-
vullen. Begin zestiger jaren wordt 
de Haringhaven verlengd, tot de-
zelfde lengte als de Vissershaven.

Begin jaren negentig worden de 
Vissershaven en de Haringhaven 
verder uitgebaggerd, zodat diep-
stekende vriesschepen en traw-
lers kunnen aanmeren. Het zand 
wordt gebruikt om een deel van 
de Haringhaven weer te dempen. 
Op het nieuwe terrein komen be-
drijven die elders in het havenge-
bied onvoldoende ruimte heb-
ben. Tegen de eeuwwisseling 
wordt de glooiing van de zuidoe-
ver van de Haringhaven vervan-
gen door een rechte damwand en 
wordt een deel van de kade aan 
de noordzijde vernieuwd. De Ha-
ringhaven krijgt dan het huidige 
uiterlijk. Misschien wordt het nu 
’s tijd om de Loggerstraat te her-
noemen tot ‘Loggerkade’ en de 
Haringkade tot ‘Haringstraat’?

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 Haringhaven, of waarom 
de Haringkade nooit een kade is geworden.

De Heeren van Velsen 
viert 25-jarig jubileum

Velsen-Zuid - Petra en Lucien 
van der Wal mogen zich al 25 jaar 
trotste eigenaars noemen van 
Restaurant de Heeren van Velsen. 
Zij willen hier graag aandacht aan 
besteden en daarom zijn zij ge-
start met een kriskras jubileum-
menu; het concept waar zij in de 
beginperiode ook mee hebben 
gewerkt. 

Kriskras houdt in dat er uit een 
vlees-, vis- en gourmande-menu 
door elkaar heen gekozen mag 
worden. Voor diegene die mis-
schien wel een vis-voorgerecht 
eet, maar bijvoorbeeld liever een 
eendenbout als hoofdgerecht 
wenst. Aangezien de gast mee 
viert met het jubileum is het me-
nu ook geprijsd à la 25 euro. Pe-
tra benadrukt dat zij hiermee vas-
te gasten willen verwennen, maar 
het ook voor jonge mensen aan-
trekkelijk willen maken om uitge-
breid te tafelen. Er wordt bij de 
Heeren van Velsen namelijk ook 

gewerkt met een jong en enthou-
siast team, wat resulteert in een 
heerlijke ontspannen sfeer met 
uitstekende service. Naast dat 
het restaurant van woensdag- tot 
en met zondagavond geopend 
is, kunt u sinds kort ook op zon-
dag terecht vanaf 12 uur voor een 
warme lunch. Zo kan men ook 
lekker tafelen zonder in het don-
ker naar huis te rijden en komt 
het restaurant ook aan de wensen 
van lunch-liefhebbers tegemoet. 
Daarnaast vertelt Petra dat het 
restaurant ook nog vacatures 
heeft. Voor zowel de bediening, 
keuken als spoelkeuken zijn zij 
op zoek naar jonge enthousiaste 
mensen om het team te verster-
ken. Mocht er interesse zijn stuur 
dan je CV naar info@deheeren-
vanvelsen.nl.
Restaurant de Heeren van Velsen, 
Meervlietstraat 62 in Velsen-Zuid, 
tel. 0255-531717. Zie ook www.
deheerenvanvelsen.nl. (foto: aan-
geleverd)

Stock Sale 
bij Jacky Hart en Bij Bo
IJmuiden - Tot en met zaterdag 
13 april is het Stock Sale bij Jacky 
Hart en Bij Bo.
De zomercollectie van vorige ja-
ren hangt met kortingen tot 70 
procent in het rek. En bij 6 of meer 
artikelen ontvang je nog eens 10 
procent extra bonkorting! ,,De 
restanten van vorige seizoenen 

bieden wij graag aan voor aan-
trekkelijke prijzen’’, Aldus Bo Stok-
man. ,,Zo houden wij ruimte voor 
nieuwe items die wekelijks bin-
nenkomen.” Ga eens kijken aan 
de Kennemerlaan 94-96 in IJmui-
den en misschien zit er dat koopje 
bij ‘that you can’t resist’. (foto: aan-
geleverd)

Avondvierdaagse IJmuiden gered
Velsen - IJmuidense kinderen 
kunnen dit jaar toch weer de 
Avondvierdaagse lopen. Noodge-
dwongen moest wandelsportver-
eniging De Kennemer Jagers de 
stekker uit het evenement trek-
ken. Dat vond Rotaryclub IJmond 
zo jammer, dat de club besloot de 
organisatie op zich te nemen. De 
avondvierdaagse start op 3 juni in 
Driehuis. 
,,Wij vinden dat de avondvier-
daagse gewoon niet mag stop-
pen, we willen kinderen juist aan-

moedigen (meer) te bewegen”, 
licht Rotary-lid Pieter Oosthoek 
het besluit van zijn club toe. ,,Bo-
vendien brengt dit evenement 
scholen, ouders, kinderen en vrij-
willigers dichter bij elkaar en daar 
zetten we ons als Rotary graag 
voor in.”

Met nog krap acht weken te gaan 
is de organisatie een hele uitda-
ging, die de club enthousiast en 
voortvarend oppakt. De Kenne-
mer Jagers delen graag hun ken-

nis en ervaring met de nieuwe 
organisatoren, ze zijn maar wat 
blij dat het stokje van hen wordt 
overgenomen.

Kick-o� bijeenkomst
Op donderdagavond 11 april 
vindt in het clubhuis van Straw-
berries een kick-o� bijeenkomst 
plaats voor alle scholen en ouder-
raden uit IJmuiden en omgeving. 
De organisatie stelt zich graag 
voor en zal haar ideeën verder 
toelichten. 
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Provincie: ‘Onderzoek schetst vertekend beeld’
Lange wachtlijsten huurwoningen in Noord-Holland
Regio - Het is moeilijk om op 
korte termijn in aanmerking te 
komen voor een sociale huur-
woning binnen de Provincie 
Noord-Holland. Het nijpen-
de tekort van betaalbare wo-
ningen speelt veel gemeenten 
parten. 
Daarnaast worden er te wei-
nig betaalbare woningen ge-
bouwd. Uit een recent onder-
zoek van RTL Nieuws blijkt dat 
er lange wachtlijsten zijn en 
dat er letterlijk tig jaren over-
heen gaan voordat een wo-
ningzoekende, na inschrijving, 
in aanmerking komt voor zo’n 
woning. 
Schokkend en onacceptabel, 

achten sommige politieke par-
tijen. De PVV vindt zelfs dat de 
Provincie de woningmarkt on-
deruithaalt en diende hierover 
schriftelijke vragen in bij de 
Gedeputeerde 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 woning. RTL Nieuws stelde 
een top 10 van gemeenten in 
Noord-Holland samen met de 
langste wachttijden: 1) Wor-
mer: 29,4 jaar; 2) Hoofddorp: 
23,8 jaar; 3) Amstelveen: 21,8 

jaar; 4) Diemen: 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, zeggen de wet-

houders aangezien de wo-
ningmarkt aan alle kanten 
klem zit. De Provincie wil ech-
ter dat gemeenten zich vooral 
richten op nu bouwen en niet 
op plannen voor later. 
De PVV maakt zich grote zor-
gen over de opstelling van de 
provincie, omdat er een enorm 
woningtekort geldt in de ge-
hele provincie. 
Als bijvoorbeeld gekeken 
wordt naar de gemiddel-
de wachttijd voor een soci-
ale huurwoning, dan scoort 
Noord-Holland, zoals RTL 
Nieuws belichtte,  slecht.  
De Provincie geeft echter aan 
graag te willen meedenken 

aan de voorkant over kansrij-
ke plannen, zodat die versneld 
gerealiseerd kunnen worden. 
In een enkel geval kunnen 
plannen geen doorgang vin-
den vanwege afwegingen die 
worden gemaakt op basis van 
de door PS vastgestelde Pro-
vinciale 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 ex-
tra inschrijfduur hebben op 
grond van een overgangsrege-
ling. Dit betreft alle gemeen-

ten die zijn genoemd in het 
onderzoek. 
Tot enkele jaren geleden wer-
den woningen toegewezen 
op basis van twee criteria: in-
schrijfduur voor starters en 
woonduur voor doorstromers. 
Bij de afschaffing van woond-
uur werd deze volledig omge-
zet in inschrijfduur. 
Bij veel doorstromers is de in-
schrijfduur dus eigenlijk de 
woonduur: de periode vanaf 
het moment dat ze in hun hui-
dige woning wonen. Hun ‘zui-
vere’ inschrijfduur bij verhu-
ring is in werkelijkheid door-
gaans (veel) korter. (Bart Jon-
ker)
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Vrijdag feestelijk geopend:
Afscheidshuis en Crematorium Sterrenheuvel

Haarlem - Ruim 250 belangstel-
lenden lopen ’s middags de lich-
te en stijlvolle ceremonieruim-
te binnen. Het gebouw staat aan 
de zuidkant van begraafplaats St.-
Joseph en de gelijknamige kapel. 
In het midden van de ceremonie-
ruimte staat de baar tegenover 
het spreekgestoelte. De banken 
en stoelen staan aan weerszijden 
in een kring er omheen. Afhanke-
lijk van de zitplaats is er uitzicht 
op het naastgelegen weiland, 

waar koeien grazen. De beide 
dames houden een toespraakje 
waarin ze ingaan op de bouw van 
Sterrenheuvel, hetgeen op video-
schermen te volgen is. Anita zegt 
dat ze met een goed team start en 
Nicolette spreekt de hoop uit dat 
uitvaartleiders en nabestaanden 
zich in Sterrenheuvel onder één 
dak thuis voelen. 
Oud-wethouder Rob van Doorn 
van Haarlem is de laatste spreker. 
Hij herinnert zich dat Anita en Ni-

colette in 2012 hun plan voor de 
bouw van Sterrenheuvel kwamen 
bespreken en dat hij meteen en-
thousiast was. Hij vertelt dat Ster-
renheuvel op de plek staat, waar 
de Haarlemse Sterrenwacht op 
een terp stond, hetgeen de naam 
verklaart. Na de speeches gaat 
het gezelschap naar de lounge, 
waar met het ontkurken van een 
�es champagne Sterrenheuvel of-
�cieel geopend is. Zoals gebrui-
kelijk vormen de bezoekers een 
rij om Anita en Nicolette de hand 
te schudden; niet om te condole-
ren maar om te feliciteren met de-
ze mijlpaal. Anderen lopen eerst 
door het gebouw om alles goed 
te bekijken.
De dag erna is er Open Huis, waar 
naar schattig tussen de 1500 en 
2000 belangstellenden op afko-
men. De bezoekers kijken hun 
ogen uit en zijn vol bewondering 
over de inrichting van en moge-
lijkheden in Sterrenheuvel. 
Het Afscheidshuis/Crematori-
um is duurzaam gebouwd en in 
overleg met uitvaartleiders inge-
richt. Het is er licht en de twee da-
mes zeggen dat het leven hier ge-
vierd kan worden. In de vloerbe-
dekking zijn bloemen verwerkt 
die met liefde en rouw te maken 
hebben. 
Sterrenheuvel is een plek waar al-
les onder één dak kan gebeuren; 
het heeft een neoklassieke uitstra-
ling en moderne duurzame tech-
nieken. De warmte van de oven 
wordt hergebruikt. De Lounge 
heeft een eigentijdse catering en 

is ingericht om na de plechtigheid 
rustig bijeen te zijn en te condo-
leren. Er is een aantal 24-uurs ka-
mers (met eigen sleutel en eigen 
ingang) en een familiekamer. Een 
klein aantal familieleden kan voor 
de crematie nog in de ovenruimte 
afscheid nemen van hun dierbare. 
(Guus Hartendorf )

‘Lang zal ze leven’ zal in een crematorium niet vaak gezongen 
worden. Evenmin krijg je niet vaak weken tevoren een uitnodi-
ging om een dergelijk gebouw te bezoeken. Maar vrijdag 5 april 
hadden de genodigden al wel weken in hun agenda staan om het 
nieuwe Afscheidshuis en Crematorium Sterrenheuvel te bezoe-
ken. Die dag openden Anita van Bokhorst en haar vrouw Nicolet-
te Koppelman-van Bokhorst dit afscheidshuis en rematorium aan 
de Vergierdeweg 45 in Haarlem.

Anita (l) en Nicolette tijdens hun 
toespraak, terwijl op een video-
scherm de toehoorders de bouw 
kunnen volgen (foto: Guus Harten-
dorf)

De voorzijde van Sterrenheuvel (foto: Guus Hartendorf)

Henk van der Valk start 
Driehuizer Friethuis
Driehuis - Taxibaas Henk van 
der Valk heeft er vanaf mor-
gen een tweede bedrijf bij. Om 
16.00 uur opent hij het Driehui-
zer Friethuis, een snackbar op 
wielen die elke vrijdag, zater-
dag en zondag open gaat. De 
standplaats bevindt zich op de 
hoek van de Driehuizerkerk-
weg en Nicolaas Beetslaan. 

Henk is zelf een groot liefhebber 
van frikandellen, maar zijn part-
ner was niet zo gecharmeerd 
van de frituurlucht in huis en zei: 
,,Dat doe je maar buiten!’’ Die op-
merking zette Henk aan het den-
ken en vervolgens besloot hij de 
sprong in het diepe te wagen. 
,,Het friethuis kwam er niet zo-
maar, het is namelijk een zorg-
vuldig proces met de gemeente 
om een vergunning te verkrijgen. 
Maar als ik iets doe dan is met vol-
le overgave, ik doe het goed of ik 
doe het helemaal niet’’, vertelt hij. 

Geheel in lijn met die gedachte 
koos Henk voor ‘verantwoord fri-
turen’ in een bedrijf dat, voor zo-
ver hem bekend als enige in de 
omgeving, uitsluitend gebruik 
maakt van zogenoemde bio-dis-
posables, waardoor een bijdrage 
wordt geleverd aan het vermin-
deren van de hoeveelheid plastic 
afval. Drie dagen per week gaat 
Henk vanaf 16.00 uur verse pa-
tat verkopen, geleverd door Friet-
hoes. Verder bestaat het assorti-
ment onder meer uit borrelhap-
jes, verkrijgbaar in een normale 
of luxe samenstelling, maar ook 
een snack voor vegetariërs; de 
zeewierburger. Ook andere bur-
gers, evenals diverse schotels en 
plates voor vegetariërs, prijken 
op de menukaart. Voor inwoners 
van Driehuis biedt Henk als extra 
service een bezorgdienst, waarbij 
de producten per E-bike aan de 
deur worden bezorgd. (foto: aan-
geleverd)

Open avond bij
Loge Vita Vera
Velsen-Zuid - Woensdag 17 april 
vanaf 19.30 uur is er een open 
avond bij Loge Vita Vera op de To-
renstraat 2 in Velsen Zuid. 
Veel vrouwen zijn op zoek naar 
balans in de hectiek van het be-
staan. Loge Vita Vera biedt een 
vast rustpunt in de week om 
geestelijk op te laden. Er wordt 
ontspannen gesproken over het 
thema ‘compassie’ met als doel te 
komen tot geestelijke verdieping 
en persoonlijke groei. Door zon-
der dogma’s met elkaar van ge-
dachten wisselen en in verbin-
ding te zijn, groei je als individu. 
De doelstelling van Vita Vera is 
een beter mens te worden. Daar-
toe wordt gewerkt met inwijdin-
gen en symbolen, gebaseerd op 
het gedachtengoed van de Vrij-
metselarij.
Vita Vera is onderdeel van de lan-
delijke Orde van Weefsters. 
De open avond is bedoeld voor 
vrouwen die willen weten wat in-
wijding voor hen kan betekenen. 
De entrée is gratis. Aanmelden 
via vitavera@ordevanweefsters.
nl. (logo: aangeleverd)

Verkoopstyling en Meer 
opent haar deuren
Velsen - Op 1 maart is Tanja Heu-
verkamp haar eigen Verkoopsty-
ling en Meer gestart in IJmui-
den. Ze is opgeleid bij het erken-
de ‘House of KIKI’ en is aangeslo-
ten bij het CNVV. Haar doel is om 
mensen te helpen met het sneller 
verkopen van hun woning tegen 
de hoogst mogelijke prijs. 

Het lijkt misschien gek om te in-
vesteren in een woning waar 
je toch weg gaat, maar geluk-
kig bese�en steeds meer men-
sen dat een gestileerde woning 
juist meer oplevert. Het is belang-
rijk dat jouw woning eruit springt 
op bv. Funda. Bij de verkoop is 
de eerste indruk belangrijk, hier-
voor is een juiste woningpresen-
tatie essentieel. Via het internet 
bepaalt de potentiele koper al of 
een woning de moeite waard is. 
Ook voor woningverkopers die 

hun woning al lange tijd in de ver-
koop hebben staan, zijn er moge-
lijkheden. 

Onterecht wordt gedacht dat ver-
koopstyling duur is. Wanneer ver-
kopers overwegen om de ver-
koopprijs met 5 à 10 duizend eu-
ro verlagen, is verkoopstyling een 
veel betere optie. De prijzen voor 
verkoopstyling beginnen bij on-
geveer 450 euro, afhankelijk van 
wensen en budget. Met Tanja 
haar gevoel voor ruimte, interieur, 
oplossingsgerichtheid, service en 
haar ervaring om met een relatief 
klein budget een groot resultaat 
te bereiken, start zij vol vertrou-
wen haar bedrijf Verkoopstyling 
en Meer. Bel voor afspraak gra-
tis kennismakingsgesprek/o�er-
te 06-26474011, voor meer infor-
matie bekijk de website van Ver-
koopstylingenMeer. 

Boven het interieur voordat Tanja het heeft aangepakt, onder  hetzelfde 
interieur, verkoopklaar (foto’s: aangeleverd)

Prachtig paasassortiment 
bij banketbakkerij Van Ewijk
Velserbroek - De paasdagen 
staan voor de deur en dus is 
het topdrukte bij banketbakke-
rij Van Ewijk aan het Neptunus 
Bastion 43. Passie voor het vak 
wordt hier gecombineerd met 
het gebruik van de beste natuur-
lijke grondsto�en. Zo ontstaan 
topproducten, die zeer gewild 
zijn bij een steeds groter wor-
dende kring vaste klanten.

Als klein kind wist eigenaar Johan 
van de Weg al precies wat hij wil-
de worden: banketbakker. De heer-
lijke geuren die hij opsnoof tijdens 
zijn eerste bezoek aan een banket-
bakkerszaak bleven hem altijd bij 
en voor hem stond vanaf dat mo-

ment vast dat dit vak voor hem de 
ultieme droom zou zijn. Die droom 
kwam al vrij snel uit, want op 15-ja-
rige leeftijd was hij als banketbak-
ker en chocolatier actief. Acht jaar 
geleden kreeg hij de kans op de zak 
van Leo van Ewijk over te nemen en 
sindsdien werkt hij, samen met een 
team van zeven personen, dag in 
dag uit met liefde aan de mooiste 
en lekkerste creaties.
Het zal niemand verbazen dat de 
winkel dezer dagen vol staat met 
paashazen en paashazen in aller-
lei soorten en maten. Daarbij valt 
op dat Van de Weg en zijn team 
oog hebben voor detail, want alle 
lekkernijen zijn bijzonder fraai ge-
decoreerd. En of het nu deze pe-

riode van het jaar is, of de decem-
bermaand met mooie creaties van 
marsepein, het is Johan allemaal 
even lief. Met dezelfde passie werkt 
hij aan opdrachten voor het leve-
ren van een bruidstaart of maakt 
hij een reeks overheerlijke koekjes 
met alleen de beste ingrediënten 
als basis. Het is hard werken, maar 
Johan geniet er met volle teugen 
van, net als van de contacten die hij 
heeft met zijn klanten.
Veel producten zijn ook via www.
banketbakkerijvanewijk.com te be-
stellen. Wie het echte paasgevoel 
wil beleven, doet er echter verstan-
dig aan om even langs te komen in 
de winkel, want menig bezoeker 
kijkt hier dezer dagen zijn ogen uit!

Open Top Trouwlocatie Route - 
zondag 14 april Villa Westend 

Velserbroek - Zondag 14 april doet 
Villa Westend mee aan de Open Top 
Trouwlocatie Route van 11.00 tot 
16.00 uur. Bezoek geheel vrijblij-
vend deze locatie om een impressie 
te krijgen hoe de mooiste dag van 
jullie leven er uit kan gaan zien. Er 
staat een team klaar om jullie per-
soonlijk te woord te staan en alle 
vragen te beantwoorden onder het 
genot van een hapje en een drank-
je. Villa Westend is een o�ciële 
trouwlocatie waar je kunt trouwen 
met je voeten in het zand. www.vil-
la-westend.nl. (foto: aangeleverd)
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Leopold Witte en Geert Lageveen
in Orkater feel-good voorstelling
Velsen - Het acteursduo Geert La-
geveen en Leopold Witte behoort 
tot de toppers van hun generatie. 
Zij behoren tot de zgn. ‘scheppen-
de’ acteurs en sleutelen dus graag 
ook hun eigen voorstellingen in 
elkaar. 
Bij Orkater kunnen de heren al ja-
ren hun geweldige gang gaan. 
Zoals bij de voorstelling ‘237 re-
denen om door te gaan’. Als 
lunchvoorstelling in het Amster-
damse theater Bellevue werd 

de voorstelling al een groot suc-
ces. Nu trekken Leopold en Geert 
met hun theaterhit, die zij tot een 
avondvullend programma wisten 
uit te breiden, door het land langs 
de schouwburgen. 

In ‘237 redenen om door te gaan’ 
maken Geert en Leopold de ba-
lans op van hun leven. ‘We wor-
den ouder en hoe gaan we daar-
mee om?’ is de hamvraag voor de-
ze twee vijftigers. Waar staan zij in 

het leven? Welke rol willen zij nog 
spelen? En hoe willen zij herin-
nerd worden? Terwijl zij plaatjes 
draaien van overleden helden en 
leeftijdgenoten, leggen Geert en 
Leopold elkaar het vuur na aan de 
schenen.
De pers jubelde en schreef dat “al-
les aan de voorstelling klopt”. Dat 
maakt nieuwsgierig. De voorstel-
ling is woensdag 17 april te zien 
in Stadsschouwburg Velsen. (foto: 
Nichon Glerum)

50 jaar Pink Floyd in theaterconcert
Velsen - Het 10-koppige Pink Floyd 
Project, met zangers Bert Heerink 
(Vandenberg, Kayak) en Chris Mus-
tamu, brengt donderdag 18 april in 
de Stadsschouwburg een prach-
tige verzameling iconische songs 
van een van de meest invloedrijke 
bands uit onze popgeschiedenis. 
Met een arsenaal aan akoestische 
instrumenten, anekdotes en bij-
zondere verhalen. De grote hits, als 
‘Comfortably Numb’, ‘Wish You We-
re Here’ en ‘Shine On You Crazy Dia-
mond’ zorgen voor onvergetelijke 
herinneringen. Maar ook de minder 
bekende juweeltjes van Pink Floyd 
komen in chronologische volgor-
de voorbij. Volgens de echte Floyd-
fans in Nederland is dit het beste 
wat er is. Het Pink Floyd Project is 
op donderdag 18 april a.s. te zien in 
de Stadsschouwburg Velsen. Daar 
wacht de fans een reis langs 50 jaar 
Pink Floyd waarmee een unieke 
ode aan één van de meest invloed-
rijke bands uit de popgeschiedenis 
wordt gebracht. (foto: Harrie Muis)

Unieke combinatie
Drie topmusici in Stadsschouwburg
Velsen - Muziekliefhebbers 
wacht op vrijdag 19 april een bij-
zonder concert in Stadsschouw-
burg Velsen. Drie Nederlandse 
topmusici, die zelden tot nooit 
in één muziekset staan, geven op 
verzoek van de Stadsschouwburg 
Velsen een gezamenlijk concert. 
Idee achter het combi-concert is 
dat alle drie de musici regelma-
tig afzonderlijk in de kleinere the-
aters optreden. Omdat Velsen 
geen klein theater meer heeft en 
de schouwburg haar publiek op 
muziekgebied wel wil blijven be-
dienen, kwam de vraag naar het 
combiconcert boven water. De 
drie musici gingen graag op het 
verzoek in en bereiden een unie-
ke, smaakvolle muzikale happe-
ning voor. 

Jeroen Zijlstra, bekend van het 
lied ‘Durgerdam slaapt’, waar-
voor hij de Annie M.G. Schmidt-
prijs won, blijft als voormalig 
Noordzeevisser een improvise-
rend musicus (piano, toetsen en 
gitaar en zijn vertrouwde jazz-
trompet) scherp aan de wind va-
ren en weet overal een blues sfeer 
te scheppen. 
Met haar �uwelen zangstem 
heeft Niki Jacobs inmiddels niet 
alleen heel Europa maar ook de 
Verenigde Staten veroverd. Zij 
zingt al meer dan tien jaar. Van-
uit haar klassieke vocale scholing 

heeft Niki zich aanvankelijk ge-
specialiseerd in het zingen van 
Jiddische liederen. Die songs krij-
gen door Jacobs’ prachtige inter-
pretaties een extra dimensie.
Eric Vloeimans is het zondags-
kind van de Nederlandse jazz. Al-
les wat hij aanraakt lijkt in muzi-
kaal goud te veranderen, of het 

nu een project met �lmmuziek, 
een barokorkest, wereldmuziek 
of fusion  (versmelting van rock 
en jazz) is. Zijn werk wordt ge-
kenmerkt door melodische en ly-
rische kracht, en een karakteris-
tiek, individueel geluid dat in de 
meer ingetogen stukken �uwe-
lig of �uisterend wordt genoemd.

Opnieuw eremetaal voor TVIJ
Velsen - Op zaterdag 6 april reis-
de een deel van de trampoline-
ploeg van TVIJ naar Heerenveen, 
waar werd trampolinegespron-
gen om plaatsing af te dwingen 
voor het Nederlands Kampioen-
schap later dit jaar. Dit was de 3e 
kwali�catiewedstrijd in een reeks 
van 5 wedstrijden.
De tweede en eerste divisie wa-
ren op zaterdag aan de beurt. Lie-
ke van Vierzen liet afgelopen za-
terdag nogmaals zien dat ze de 
beste is in haar klasse en ze kon 
huiswaarts keren met een gou-
den medaille. Zoë Hekelaar stond 
na de voorronde ook bovenaan 
in de ranking, helaas ging zij in 
de �nale fout. Gelukkig voor Zoë 
telt voor plaatsing voor het NK de 
voorronde en niet de �nale! Britt 
Klous heeft na wat blessures la-
ten zien dat ze op de weg terug 
is en liet drie goede oefeningen 
zien, waarmee ze uiteindelijk zes-
de werd. De keuze oefening van 
Maaike Spring in ‘t Veld heeft wat 
minder moeilijkheidsgraad dan 
die van de anderen, maar ze wist 
zich goed staande te houden en 
met een vierde plaats in de �na-
le greep ze helaas net naast de 
prijzen. Ook Anouska Plas en De-
wi Soddeman hebben goed ge-
sprongen maar kwamen beide 
nog wat tekort voor het erepo-
dium. 
Naast individueel werd er ook 
synchroon gesprongen en daar-
bij was er wel degelijk ereme-
taal voor Dewi en Anouska. De-

wi eindigde samen met Lieke op 
het hoogste podium en het syn-
chroonpaar Anouska en Maaike 
mocht de zilveren plak mee naar 
huis nemen. 
Zoë en Britt hadden minder geluk 
deze wedstrijd. Zij konden, me-
de veroorzaakt door weinig geza-
menlijke trainingen, helaas geen 
enkele oefening tot een goed 
einde brengen. Positieve kantte-
kening: Er is enorm veel mogelijk-
heid tot verbetering! 
Op zondag 7 april was er in Apel-
doorn opnieuw een wedstrijd, de-
ze keer voor het hoogste niveau 
dat Nederland kent, de eredivisie. 
Hier wist Joy van Keijzerswaard 
verassend als tweede te eindigen. 
Voor Romana Schuring, die zich 

probeerde te plaatsen voor de 
European Games 2019 in Minsk, 
was het een weekend vol teleur-
stellingen. Geen limiet gespron-
gen en ook nog eens in de fout 
bij haar �naleoefening. Voor Zoë 
Hekelaar was het een extra druk 
weekend. Zij probeerde, na haar 
wedstrijd op zaterdag, op zondag 
nog plaatsing voor de World Age 
Group Competition in de wacht 
te slepen. Jammer genoeg bleek 
dit deze keer niet haalbaar. 
Terugkijkend op dit wedstrijd-
weekend mag TVIJ zeer tevre-
den zijn met het optreden van 
haar sporters, maar de komen-
de maanden is er zeker nog meer 
vuurwerk te verwachten! (foto: 
aangeleverd)

Veranderingen in bus-dienstregeling
Velsen - Met ingang van zon-
dag 28 april rijden de bussen van 
Connexxion in de regio Haar-
lem-IJmond volgens een nieu-
we dienstregeling. Bij de evalua-
tie van de huidige dienstregeling 
is gebleken dat op sommige loca-
ties veel meer reizigers reizen dan 
voorheen en op andere locaties is 
de vervoervraag gedaald. Met de 
komst van de nieuwe dienstrege-
ling speelt Connexxion in op deze 
ontwikkeling onder andere door 
het toevoegen van extra ritten op 
lijn 3 en veranderingen op de lij-
nen 82, 382 en 385.
Lijn 3 wordt ingekort tot de hal-
te IJmuiden, Rotonde Stadspark. 
Door de aanpassing van lijn 3 ver-
valt in IJmuiden de halte Schei-
berglaan en de halte Sportlaan. 
Op werkdagen in de ochtend-
spits rijdt er een extra rit van-

uit Velserbroek naar Haarlem om 
07.57 uur. In de middagspits ex-
tra ritten tussen Haarlem en Vel-
serbroek. In de zomervakantie 
wordt er in de spitsperiode tus-
sen Velserbroek en Haarlem een 
kwartierdienst gereden.
Op zaterdagen wordt tussen 
11.00 en 18.30 uur de frequen-
tie verhoogd tot 8 ritten per uur. 
De reguliere kwartierdienst wordt 
daartoe aangevuld met ritten 
die alleen rijden tussen Haarlem 
Delftplein en Haarlem, Station 
v.v. Deze extra ritten rijden niet in 
de zomervakantie. Op zondagen 
wordt de rit van Haarlem Station 
naar Delftplein (vertrek 08.32 uur) 
opgeheven.

Ook op andere lijnen die Velsen 
aandoen zijn veranderingen op 
komst. Lijn 82 wordt bijvoorbeeld 

opgeheven en ook op de R-net lij-
nen 385 en 382 verandert er iets.
Lijn 382 heeft een nieuwe hal-
te IJmuiden, Scheldestraat. Op 
werkdagen, zaterdagen en zon-
dagen in de zomervakantieperi-
ode geldt een aparte dienstrege-
ling met een ruimere dienstrege-
ling vanwege verkeersdrukte en 
brugopeningen op de N202. 
Ook lijn 385 heeft een nieuwe 
halte IJmuiden, Scheldestraat. 
Lijn 385 rijdt niet meer op het 
traject IJmuiden Dennekoplaan-
IJmuiden aan Zee. R-net lijn 382 
rijdt hier wel. Op werkdagen tij-
dens de zomervakantieperiode 
geldt een aparte dienstregeling 
met een 10-minutenfrequentie. 

Kijk voor meer informatie op 
www.connexxion.nl of de Con-
nexxion-app.

Eigenwijs Musicalkids 
verrast met bijzondere musical
Regio - Na ruim acht maanden 
repeteren, was het zaterdag-
avond eindelijk zover: de veertig 
jongeren van Eigenwijs Musical-
kids Velsen stonden op de plan-
ken met ‘Little Shop of Horrors’. 
De voorstelling draait om de sul-
lige Simon (overtuigend neerge-
zet door Fulco van Ijsselsteyn), die 
in de slechtlopende bloemenwin-
kel van mevrouw Mushnik (Tessa 
Bakker) werkt. Hij heeft een oog-
je op zijn collega Audrey (Marie-
ke Kors, met een prachtige zang-
stem), die al een vriend heeft in 
de vorm van de sadistische tand-
arts Bobbie Scrivello (Sam Bos-
ma). 
Op een dag kweekt Simon een 
heel bijzondere plant, de Audrey 

II (Jeremy Tuijn), waardoor het 
hem ineens voor de wind gaat. 
Maar dan blijkt Audrey II toch 
niet zo vriendelijk als gedacht en 
loopt het verhaal bijzonder slecht 
af...
Dat was voor de vaste bezoekers 
van Eigenwijs Musicalkids wel 
even wennen, maar deed niets af 
aan de mooie avond. De hoofd-
rollen werden allen bijzonder 
overtuigend neergezet, er werd 
goed gespeeld en gezongen, met 
als hoogtepunt het nummer ‘Sa-
men met Simon’ dat door Ful-
co en Marieke ontzettend mooi 
werd gebracht. Jeremy als plant 
Audrey II maakte het publiek aan 
het lachen, maar zorgde ook voor 
spannende momenten waarbij 

de jongere bezoekers toch even 
dicht tegen hun ouders aankro-
pen. Maar uiteindelijk hebben al-
le Eigenwijzers hun moment in 
de spotlight gehad en kwamen 
ook de ensemblenummers goed 
uit de verf. Daar heeft het creatief 
team - regisseur Caroline Leardi-
ni, muzikaal leider Jeroen Heilie-
gers en choreograaf Patty Boes-
ke - wel voor gezorgd. Ook de de-
cors en kostuums waren weer om 
van te smullen, met als hoogte-
punt de vormgeving van de gro-
te plant. En als er dan toch een tip 
aan Eigenwijs kan worden gege-
ven, is het misschien dat het vol-
gende jaar weer kiest voor een 
musical met een iets vrolijker ein-
de. (foto: Stefan Ruijgrok)

Niki Jacobs (foto: Anne van Zantwijk)
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11 APRIL
Avondvierdaagse IJmuiden ge-
red. In het clubhuis van Straw-
berries wordt een kick-o� bijeen-
komst georganiseerd voor alle 
scholen en ouderraden uit IJmui-
den en omgeving. De organisatie 
stelt zich voor en zal haar ideeën 
toelichten om 20.30 uur.

Vuile Huichelaar, zesde editie mu-
ziekspektakel vol humor in Ken-
nemer Theater Beverwijk, 20.15 
uur. (foto: José Eldering)

Anne & Lisa: Wonderlijk, eigen-
zinnig en humoristisch debuut-
programma van Anne van der Le-
lie & Lisa van Schagen in Kenne-
mer Theater Beverwijk, 20.30 uur. 

12 APRIL

Koningsspelen op het strand 
van IJmuiden aan Zee, Sportpark 
Groeneveen: atletiek AV Suomi 
en LTC Groeneveen. Allemaal van 
09.30 tot 12.30 uur. (foto: aange-
leverd)

Bibliotheek IJmuiden: Praathuis, 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Bibliotheek Velserbroek: Boek-
startpret van 10.00 tot 10.45 uur. 
(afbeelding: aangeleverd)

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2 euro per persoon.

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

Bunkermuseum organiseert een 
rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen 
ne Heerenduinen. Opgeven kan 

via www.bunkermuseum.nl. (fo-
to: Ruud Pols)

Innovatiecafé in Sociëteit Ver-
eeniging, Zijlweg 1 in Haarlem. 
Aanvang 15.30 uur. (foto: aange-
leverd)

Matthäus Passion koor COV 
IJmuiden in de Nieuwe Kerk, Ka-
naalstraat 250 IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur. (foto: aangele-
verd)

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

Pianoduo Vital & Aksana Stahie-
vitch in ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. (foto: aangeleverd)

G-Disco in Discovery, Dorpstraat 
2A in Castricum (schuin tegen-
over het station). Van 20.00 tot 
22.00 uur. Kosten 4 euro incl. 2 
consumptiemuntjes.

Eind Concert klas 6 van het Gym-
nasium Felisenum. Het concert 
is voor iedereen gratis toeganke-
lijk. Concert wordt gehouden in 
de aula van het Gymnasium Feli-
senum. Aanvang 20.00 uur, deu-
ren open 19.30 uur. (foto: aange-
leverd)

Stadsschouwburg Velsen: Cape 
Town Opera Chorus zingt Mat-
thaeus. Aanvang 20.15 uur.

Ernst Daniël Smid samen met 
dochter Coosje op de bühne in 

▲

Kennemer Theater Beverwijk, 
20.15 uur. 

13 APRIL
Opening strandseizoen in IJmui-
den en Velsen-Noord. De hele 
dag strandjutten en gratis water-
taxi’s vanaf Seaport Marina naar 
de Noordpier.

Rommelmarkt in Buurtcentrum 
de Dwarsligger, Planetenweg 338 
IJmuiden. Van 09.00 tot 13.00 uur.

Open dag bij politiebureau in 
Beverwijk, Laan der Nederlan-
den 102 Beverwijk. Van 10.00 tot 
15.00 uur

Buitenplaats Beeckestijn: Huis ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2 euro per persoon.

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. 

Repair Café en ruilbeurs voor da-
mes-zomerkleding in ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 16.00 uur.

Zeewijk wat vertel je me nou... 
Filmmiddag in het Seniorencen-
trum Zeewijkplein 260 IJmuiden. 
De �lm gaat over de verbreding 
van de havenmond door de ver-
lenging van de pieren van IJmui-
den in de jaren ‘60. Aanvang 
14.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur.

Gratis lezing: ‘Natuurlijke grip op 
auto-immuunziekten’ bij Body-
Switch, Rijksstraatweg 55 Heems-
kerk. Van 14.00 tot 16.00 uur, zaal 
open om 13.30 uur.

Palmpasenstokken maken in de 
Bolder, Bloemstraat 124 in Oud-
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Jongeren met Bijbel. Bijbels chil-
len met jongeren. Het gehele ge-
zin is welkom. Van 18.00 tot 20.00 
uur in de Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 28 in Haarlem. (afbeel-
ding: aangeleverd)

Soundmixshow in Soos De Bab-
belaar, Buurtcentrum de Dwars-
ligger, Planetenweg 338 IJmui-
den. Zaal open 19.00 uur.

The Passion in de Naaldkerk, 
Frans Netscherlaan 12 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.30 uur.

Bingo- en loterijavond in speel-
tuin De Veilige Haven, Heeren-
duinweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

14 APRIL
Café Bartje, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord, organiseert een 
autorally. Aanvang 10.00 uur. In-

schrijven aan de bar, inclusief 
lunch en diner 25 euro per per-
soon.

Lezing door Ine Zantingh in De 
Kapel in Bloemendaal met als 
thema ‘M.Vasalis en Ida Gerhardt: 
isolement en verbinding, twee 
twintigste-eeuwse dichteressen 
ontmoeten elkaar’, 10.30 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 2 euro per persoon.

IJHmusementsorkest en Nortada 
tijdens ko�econcert in De Naald-
kerk, Frans Netscherlaan Sant-
poort-Noord. Aanvang 12.00 uur. 
Toegang gratis, collecte na af-
loop.

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

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

Vormen en kleuren van het Vel-
ser aardewerk in Museum Kenne-
merland, Westerhoutplein 1, net 
buiten het centrum van Bever-
wijk. De ingang vind je aan de zij-
kant van het gebouw: Noorder-
wijkweg 2a. Van 13.30 tot 15.30 
uur.

Orgelconcert in de Mariakerk, 
Rijksstraatweg 355 Haarlem-
Noord. Aanvang 14.30 uur.

Pianorecital Ischico Velzel in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. (foto: aangele-
verd)

Bene�etconcert van de Neven 
van Ed voor KWF in Café Dam, 
Maerten van Heemskerckstraat 
12 in Heemskerk. Aanvang 15.30 
uur. Toegang gratis, een vrijwilli-
ge bijdrage voor het KWF wordt 
op prijs gesteld.

Icoon van Radio1 Lara Rense te 
gast bij de maandelijkse Areop-
gus in de Bloemendaalse Dorps-
kerk. Aanvang 16.00 uur. (foto: 
H.P. van Veldhoven)

The Passion Velsen in de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid. Aan-
vang 19.30 uur.

15 APRIL
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 IJmuiden: Inloop-
spreekuur digitale bibliotheek 
van 14.00 tot 15.00 uur. Van 15.30 
tot 16.30 uur Verhaalkabaal. (foto: 
aangeleverd)

Bijeenkomst Muntenclub Sant-
poort in Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 Santpoort-Noord. Vanaf 
19.00 uur.

Informatieavond over de toe-
komst van de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan 12 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.30 uur. 

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

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

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

Herdenking Razzia 1944 op het 
Stationsplein in Beverwijk. Om 
11.30 uur.

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

Presentatie over erfrecht door 
Notaris Buijsman in zalencen-
trum Velserduin, Velserduinplein 
IJmuiden. Van 14.00 tot 16.30 uur. 
Aan de bijeenkomst zijn geen 
kosten verbonden.

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.

Pésachmaaltijd volgens de Jood-
se traditie, n.a.v. het Bijbelverhaal. 
Aanmelding verplicht. Aanvang 
18.30 uur in de Engelmunduskerk 
Driehuizerkerkweg 113 Driehuis.

Inloopbijeenkomst over nieuw-
bouwplan Hofgeest in de Rom-
neyloods op de toekomstige 
bouwlocatie aan de Hofgeester-
weg 18, 17.00-19.30 uur. Meer in-
formatie: www.velsen/actueel/
projecten/hofgeest.

Stadsschouwburg Velsen: Frans 
Mulder en Trudy Labij in ‘Is Nog-
al Fris Voor De Tijd Van Het Jaar’. 
Aanvang 20.15 uur.

17 APRIL
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 ‘Festung 
IJmuiden’. Jubileumjaar: Iedere 
maand kans op mooie prijzen. 3 
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 euro 
bovenop de entreeprijs.

Puzzelbeurs bij 2de Kans in De 
Schulpen in Velsen-Noord. Van  
14.00 tot 5.30 uur.

Bibliotheek Velserbroek: Voor-
leestfeest van 14.30 tot 15.30 uur. 
(afbeelding: aangeleverd)

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café 
vam 19.00 tot 21.00 uur.

Chrismasmis en Oliewijding. Bis-
schop Mgr. dr. J. Punt zal in con-
celebratie met vele prietsers van 
het Bisdom en het militair ordina-
riaat hierin voorgaan. St. Bavo Ka-
thedraal, Leidsevaart 146 Haar-
lem. Aanvang 19.30 uur.

Open avond bij Loge Vita Vera, 
Torenstraat 2 in Velsen-Zuid. Aan-
vang 19.30 uur. (foto: aangele-
verd)

Ontmoetingsavond bij Rotary-
club IJmond bij de Theeschenke-
rij in Velsen-Zuid. Van 20.00 tot 
22.00 uur.

NIVON-lezing over vleermuizen 
door Joop van den Hoorn in zaal 
Tropica aan de Const. Huygens-
straat 99 Heemskerk. Aanvang 
20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Leo-
pold Witte en Geert Lageveen in 
‘237 redenen om door te gaan’. 
Aanvang 20.15 uur.

18 APRIL

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. 

Informatiebijeenkomst over het 
succesvolle project MuzIC in het 
Am�theater Haarlem Zuid, Boer-
haavelaan 22. Aanmelden kan via 
muzic@fcic.nl 

Paasklaverjassen bij Café Bart-
je, Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Inschrijven 
aan de bar.

Lezing door schijfster Anne-
greet van Bergen over haar nieu-
we boek ‘Het goede leven’ bij Ge-
schiedenistafel van Sociëteit Ver-
eeniging Haarlem, Zijlweg 2 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Het 
Pink Floyd Project. Aanvang 20.15 
uur.
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VV IJmuiden JO16-1 op titelkoers
Zaterdag stond er een heuse vis-
sersderby op het programma 
voor de JO16-1 van V.V. IJmuiden. 
Het ongeslagen team van trai-
ner Coen van Oosterom moest de 
krachten meten met de nummer 
zeven uit de ranglijst; Volendam 
JO16-2. IJmuiden zou bij verlies 
van ZOB tegen Spakenburg kop-
loper kunnen worden. Van een 
krachtmeting was echter geen 
sprake: IJmuiden kwam, zag en 
overwon. 
Al in de eerste minuut was het 
raak. Ibrahim Dolleh nam het 

openingsdoelpunt voor zijn re-
kening. Volendam was nog niet 
bekomen van de schrik of de 2-0 
lag door de eigen toedoen in het 
net. IJmuiden bleef druk zetten 
en bewaarde goed het overzicht. 
Zo kon Luc Rutten met een strak-
ke stift de 3-0 inschieten. Volen-
dam gaf tegengas wat resulteer-
de in een vrij trap voor IJmuiden. 
Die kwam op de paal. Vanuit de 
spelhervatting gaf Tony Ulehake 
een voorzet, de verdediging van 
Volendam blunderde en Julian 
Jansen benutte de mogelijkheid: 

4-0.  Na de rust zakte IJmuiden 
behoorlijk in en speelde romme-
lig. Volendam zag kans zich terug 
te vechten in de wedstrijd maar 
dat was van korte duur. Jansen 
schoot het vijfde doelpunt strak 
in de kruising. Na de 6-0 van gou-
den wissel Josue Sekiza was het 
hek van de dam. Volendam was 
nergens meer en bleef fouten ma-
ken. De 7-0 kwam wederom voort 
uit een fout van de eigen keeper. 
Via een “een-tweetje” tussen Lau-
rens Dijkstra en Jansen stond het 
al snel 8-0. Dijkstra herhaalde dit 

kunstje en de 9-0 was een feit. 
Dijkstra was op dreef en via zijn 
voorzet kon Sekiza de 10-0 intik-
ken. De vernedering voor Volen-
dam was nog niet compleet; Se-
kiza maakte met een hattrick een 
einde aan hun leed. Een eind-
stand van 11 tegen 0 kon de boe-
ken in. Spakenburg won zijn wed-
strijd en zet daarmee IJmuiden 
op de tweede plek in de compe-
titie. Met de ongeslagen status en 
de goede balbeheersing is IJmui-
den echter een serieuze titelkan-
didaat. (foto: aangeleverd)

VVK Telstar Vrouwen 
nog niet naar Eredivisie
VVK Telstar Vrouwen wil een be-
langrijke en innovatieve rol spe-
len om het vrouwenvoetbal in 
Nederland en de Eredivisie Vrou-
wen sterker te maken. Vergeleken 
met een paar Eredivisieclubs die 
het moeilijk hebben (zo vertrekt 
Achilles uit de competitie), heeft 
VVK Telstar haar zaken op orde 
met een Eredivisiewaardig team 
en één van de beste jeugdoplei-
dingen op basis van samenwer-
king met meer dan 17 clubs in de 
regio. Dit heeft VVK Telstar Vrou-
wen onlangs nog samengevat in 
een Bidbook, maar de KNVB er-
kent deze kwaliteiten niet. Dit is 
een domper voor de selectie van 
24 speelsters die eindelijk een 
stap omhoog hoopte te maken. 
De KNVB had de kwaliteit van de-
ze talenten kunnen beoordelen 
tijdens de oefenwedstrijden van 
VVK Telstar Vrouwen maar was 
daar niet bij aanwezig.

VVK Telstar Vrouwen heeft ambi-
tieuze plannen, een groot regio-
naal draagvlak en de ervaring in 
huis om het Vrouwenvoetbal in 
Nederland aantrekkelijker te ma-
ken. Nu spelen de Vrouwen Ere-

divisieclubs vaak alleen voor en-
kele honderden vrienden en fa-
milie. Het is nog niet gelukt een 
commercieel succes te maken 
van de Eredivisie Vrouwen. Talen-
ten vertrekken daardoor naar het 
buitenland. 
VVK Telstar Vrouwen wil de vrou-
wencompetitie spannender en 
groter te maken. Veel jonge ta-
lenten zien dat ze geen kans ma-
ken op de top, simpelweg om-
dat er met slechts 8 eredivisie-
teams geen ruimte is. Er zijn daar-
om niet minder maar méér eredi-
visieteams nodig, die zullen daar-
naast méér publiek trekken, méér 
media aandacht krijgen en daar-
mee ook méér sponsors kunnen 
vinden. 

VVK Telstar Vrouwen heeft de 
KNVB hier nog niet van kunnen 
overtuigen. Bekeken zal worden 
wat de komende tijd nodig is om 
de KNVB van gedachte te doen 
veranderen. Telstar wil de Wit-
te Leeuwinnen terug in de Eredi-
visie Vrouwen en daarom wordt 
een plan uitgewerkt om voor vol-
gend jaar opnieuw een verzoek in 
te dienen.

Familiedag bij Telstar
De wedstrijd op 22 april tussen 
Telstar en Roda JC staat in het te-
ken van verschillende activiteiten 
voor de jeugdige supporters. Op 
2e paasdag zet Telstar de stadion-
deuren eerder open voor de sup-
porters. 
Op het hoofdveld zijn een aantal 
activiteiten waaraan de jongste 
supporters kunnen deelnemen. 
Ga op de foto met de telstar-mas-
cotte, leef je uit op de springkus-

sens, ga op zoek naar paaseieren 
in het stadion, neem het op te-
gen de esporter met FIFA 19 of 
doe mee aan één van de andere 
activiteiten. 
Deelname aan de activiteiten is 
gratis, maar men moet wel een 
toegangskaart hebben voor de 
wedstrijd Telstar – Roda JC. Het 
is niet nodig om je vooraf aan te 
melden voor de activiteiten op 
het veld.Velsen laat de punten aan AFC’34

Joey bezorgt voor de
derde keer Stormvogels
de overwinning
Twee wedstrijden geleden, thuis 
tegen United/DAVO, kwam Joey 
Wolthuis bij een 1-0-voorsprong 
in het veld en op dat moment 
had het team van trainer Sjaak 
Lettinga het heel moeilijk tegen 
de Haarlemmers. Maar door twee 
doelpunten van Wolthuis stond 
hij aan de basis van een 4-0-over-
winning en werd hij de match-
winner. Vorige week in Haarlem-
Zuid werd hij, nu beginnend in 
de basis, opnieuw de matchwin-
ner door beide doelpunten tegen 
HYS voor zijn rekening te nemen.
En of het niet genoeg was, maak-
te Joey tegen ZSGOWMS in Am-
sterdam-West in de 83ste minuut 
de winnende tre� er; Stormvogels 
won daardoor met 1-2 en voor de 
derde keer op rij werd zijn hon-
ger tot het maken van doelpun-
ten gestopt en werd Wolthuis op-
nieuw de matchwinner.
Om de strijd om de tweede cq. 
derde plaats won Pancratius ook, 
maar DEM verloor met 4-1 van 
IJmuiden, dat daarmee Stormvo-
gels een heel goede dienst be-
wees: beter een goede buur dan 
een verre vriend! Vier van de ne-
gen wedstrijden omtrent het der-
de periodekampioenschap zijn 
reeds gespeeld en aan de leiding 
gaan IJmuiden en Kagia (kan vol-
gende week bij een overwinning 
kampioen worden) met 10 pun-
ten uit 4 duels en beide teams 
hebben reeds een periodetitel 
behaald, gevolgd door Overbos 

(+5) en Stormvogels (+3) met 9 uit 
4 en laat zaterdag a.s. Overbos op 
sportpark Zeewijk de tegenstan-
der van de Vogels zal zijn.
De eerste helft had Stormvogels 
het iets betere van het spel, maar 
creëerde zich een paar kleine 
kansjes, die niet noemenswaar-
dig waren.
De tweede helft waren de IJmui-
denaren opnieuw de betere 
ploeg, maar men bleef kansen 
missen. In de 66ste minuut nam 
ZSGOWMS tot ieders verbazing 
en tegen de verhouding in een 
1-0-voorsprong door Sancho van 
Soelen.
Stormvogels was wakker ge-
schud, zocht na deze openings-
tre� er meer de aanval op en met 
succes, want in de 77ste minuut 
ontving Etkin Zivkara een verre 
pass vanuit de achterste linie die 
hij heel bekwaam afrondde, 1-1.
Stormvogels bleef druk uitoefe-
nen op de veste van de Amster-
dammers en zeven minuten voor 
tijd stopte doelman Zaid Belmah-
di de bal met zijn voet waarna het 
leder voor de schietgrage voeten 
van Wolthuis belandde, 1-2. Hier-
na kwam Stormvogels niet meer 
in gevaar en ondanks het mati-
ge spel waren de drie punten bin-
nen. En daar gaat het in feite om!

Komende zaterdagkomt Over-
bos uit Hoofddorp naar IJmuiden 
en de inzet van dit heel spanende 
duel is de derde periodetitel.

Een heerlijk lentezonnetje op 
Sportpark Driehuis lokte velen 
naar de wedstrijd Velsen tegen 
het Alkmaarse AFC’34.  De tac-
tiek van AFC ’34 was direct al dui-
delijk. Net als in de heenwedstrijd 
liet het team zich terugzakken tot 
de middenlijn: Velsen mocht het 
spel maken. Toch kwam AFC al 
snel tot een grote kans op voor-
sprong te komen: een korte cor-
ner door Sercan Yilmaz werd via 
Brian Tesselaar door Jerry van 
Sluis naast geschoten. Velsen 
deed meteen iets terug. Een pri-
ma combinatie tussen Giovanni 
Dorst, Zeno van Ooijen en Marc 
Kloosterboer bracht Patrick Cas-
tricum in stelling maar zijn kop-
bal verdween in de handen van 
doelman Mike Wesselink. Velsen 
had toch wel moeite om door 
het verdedigingsblok van AFC’34 
te komen en het spel speelde 
zich voornamelijk af tussen bei-
de strafschopgebieden waarbij 
beide ploegen de lange bal niet 
schuwden. Op de eerstvolgen-
de doelkans moesten we ech-
ter even wachten: halverwege de 
eerste helft schoot Sercan Yilmaz 
namens AFC naast na een goe-
de aanval over links. Velsen slaag-

de er nog een keer in een kans 
te creëren in het overvolle straf-
schopgebied van AFC via Giovan-
ni Dors. Een batterij van schoten 
werd steeds weer geblokt, telkens 
zat er weer een voet of hoofd in 
de weg. Kort daarna schoot Marc 
Kloosterboer naast na een pass 
van Patrick Castricum. Velsen had 
wel een veldoverwicht maar mee-
zitten deed het niet deze keer. In 
de tweede helft werd dat niet an-
ders.
Na de thee kroop AFC ’34 wat 
meer uit zijn schulp, werd bruta-
ler en zag Velsen slordiger spelen 
met als gevolg een Alkmaars of-
fensief. Na tien minuten een zeer 
verre inworp van Sandro Staal 
tot bij de eerste paal waar Jerry 
van Sluis de bal kon binnenkop-
pen: 0-1. Kansen op de gelijkma-
ker waren er zeker. Een voorzet 
van Marc Kloosterboer werd door 
Giovanni Dors knap ingeschoten 
en helaas door Sandro Staal van 
de doellijn gehaald. Vijf minuten 
later een vrije trap van Giovan-
ni Dors op Marc Kloosterboer die 
zijn schot zag over vliegen. Velsen 
ontworstelde zich uit de greep 
van AFC ’34 en ging volop in de 
aanval. Patrick Castricum schoot 

recht in de handen van doelman 
Mike Wesselink en ook een voor-
zet van Giovanni Dors op Zeno 
van Ooijen had een beter lot ver-
diend. 
Het doel bleek te laag. Ook Rem-
co van Dam had geen geluk toen 
een kopbal net naast vloog. De 
tegenaanvallen van de bezoekers 
bleven gevaarlijk. Zo moest Ni-
no Pels redding brengen bij een 
inzet van Jalel Benahmed. Ook 
een vrije trap van Giovanni Dors 

kwam niet tussen de palen. Vlak 
voor tijd hobbelde de bal via Jes-
se van de Meer voorlangs zon-
der een medespeler in de buurt. 
In blessuretijd de laatste moge-
lijkheid voor de thuisploeg. Mi-
scha Plug prikte een vrije schop 
over de muur recht in de handen 
van de doelman. Vrouwe Fortuna 
liet deze keer verstek gaan wat de 
thuisploeg betreft. De tweede ne-
derlaag was een feit. (foto: Frans 
van der Horst)

VSV moet nog vol aan de bak
Na een week rust had de zaterdag 
1 van VSV de derby uit tegen SVIJ 
voor de boeg en de zondag 1 had 
de 3e achtereenvolgende thuis-
wedstrijd tegen Sporting Marti-
nus op het programma staan. Bij 
de zaterdag 1 is de boodschap dat 
er aan de vorm voor de nacompe-
titie moet worden gewerkt duide-
lijk aangekomen, want SVIJ werd 
met een 1-5 score eenvoudig op-
zij gezet. De zondag 1 verkeert in 
een heel andere positie en winst-
punten zijn noodzakelijk om de 
nacompetitie juist te ontlopen. 
Het uiteindelijk behaalde gelij-
ke spel was dus een kleine streep 
door de rekening.

De zaterdag 1 maakte zich op voor 
een lastige uitwedstrijd tegen SVIJ 
en wachtte daar aangekomen op 
het bekende warme onthaal. Voor 
beide teams stond er voor de re-

guliere competitie weinig meer 
op het spel, want SVIJ is inmiddels 
kansloos voor een prijs en VSV 
heeft reeds de 2e periode op zak, 
zodat alleen voor de spreekwoor-
delijke eer kon worden gestreden. 
De thuissupporters hadden voor-
af kennelijk al weinig hoop, want 
die lieten het massaal afweten en 
de supportersschare van VSV zag 
een oppermachtig VSV, dat in de 
1e helft dit overwicht door slechts 
1 doelpunt van Roy de Wit zag 
worden omgezet. SVIJ had dus 
nog de mogelijkheid om in de 2e 
helft voor een ommekeer te zor-
gen, maar niets was minder waar 
want VSV was de ploeg die de klok 
sloeg met doelpunten van Don-
ny Klok (2x), Patrick Swanink en 
de mooiste was van Jesse Kooij-
man die de keeper met een hal-
ve volley wist te verschalken. SVIJ 
kon hier slecht 1 doelpunt tegen-

over stellen zodat VSV met een 1-5 
overwinning aan het langste eind 
trok. Vooralsnog gaat VSV ervan 
uit dat de aankomende thuiswed-
strijd tegen UNO gewoon door-
gaat en in die wedstrijd zal VSV 
verder aan het vertrouwen moe-
ten gaan werken. 

Voor de zondag 1 was het zaak 
om, na 2 gelijke spelen, nu einde-
lijk weer eens die begeerde over-
winning thuis tegen Sporting 
Martinus binnen te slepen. Voor 
de laatste ploeg valt er in de com-
petitie niets meer te behalen ter-
wijl VSV alle zeilen moet bijzetten 
om de nacompetitie te ontlopen. 
VSV nam gelijk het initiatief en 
Florent Lievense had zich achteraf 
onsterfelijk kunnen maken, maar 
wist zich met de perfecte voorzet 
van Rick Michielsen geen raad en 
faalde oog in oog met de keeper 

van Sporting. Tegen de rust werd 
een corner van Tim Sewalt door 
diezelfde keeper in zijn eigen goal 
geslagen. Behalve de scheidsrech-
ter zag niemand een overtreding 
van VSV en dit doelpunt werd dan 
ook onterecht afgekeurd. Met dit 
wapenfeit was het kruit bij VSV 
verschoten en mocht het de te-
genstander nog dankbaar zijn dat 
zij in de 2e helft ook nog een dot 
van een kans mistte, zodat het 
derde 0-0 gelijke spel een feit was. 
De komende weken gaan cruciaal 
voor de roodwitten worden met 
achtereenvolgens op zondag 14-4 
de uitwedstrijd tegen ZSGO/WMS 
en op maandag (2e paasdag) 22-4 
de thuiswedstrijd tegen Bloemen-
daal op het programma. Die laat-
ste wedstrijd zal naar verwachting 
weer druk worden bezocht en DJ 
Mitch zal na a� oop dan ook weer 
akte de présence geven. 
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Burgemeester Dales geschrokken
Minderjarige mysteryshopper kan 
overal alcoholische drank kopen
Velsen - Het is een mysteryshop-
per op zaterdagavond 23 maart 
gelukt om bij zeven verschillende 
locaties in de gemeente Velsen 
alcoholische dranken te kopen. 
De mysteryshopper, die zicht-
baar jonger is dan 18 jaar, deed 
dit in opdracht van burgemeester 
Dales om te zien of horecaonder-
nemers -die alcoholische dranken 
verkopen- zich aan de regels hou-
den ten aanzien van de verkoop 
aan minderjarigen.
De mysteryshopper is één van de 
middelen die de gemeente inzet 
om zicht te krijgen op de hand-
having van de leeftijdsgrens van 
18 jaar bij de verkoop van alco-
hol. De mysteryshopper gaat on-

der begeleiding op pad, maar be-
stelt en koopt zelfstandig een al-
coholische drank.
Burgemeester Dales: ,,Ik ben erg 
geschrokken van de uitkomsten 
van dit onderzoek. De bezochte 
locaties nemen de regels rondom 
het schenken van alcohol niet se-
rieus. Terwijl we allemaal weten 
dat alcohol schadelijk is, helemaal 
voor jongeren waarbij de herse-
nen nog volop in ontwikkeling 
zijn. Ouders moeten het gevoel 
hebben dat hun kinderen vei-
lig uit kunnen gaan. Daar heb ik 
als burgemeester een rol in, maar 
ook horecaondernemers moeten 
hierin hun professionele verant-
woordelijkheid pakken.”

Vervolgacties
Alle bezochte locaties worden 
op de hoogte gebracht van het 
bezoek van de mysteryshopper, 
waarbij zes locaties een o�ciële 
waarschuwing krijgen. Bij één lo-
catie -waarbij eind 2018 al een of-
�ciële waarschuwing is verstrekt- 
gaat de burgemeester daadwer-
kelijk optreden. Veel vergunning-
houders denken dat zij beter met 
de leeftijdsgrens om gaan dan in 
werkelijkheid het geval is. Van-
daar dat de gemeente Velsen zich 
de komende periode gaat inzet-
ten om de bewustwording rond-
om dit onderwerp te vergroten 
bij zowel jongeren en ouders als 
bij de verkopende ondernemers.

Bosbeekschool kleurt kakelbont

Santpoort - Als afsluiting van het 
kunstproject De Wonderslang, 
met werken in de stijl van de CO-
BRA richting, hield de Bosbeek-
school vorige week donderdag 
een kleurrijke expositie met alle 
kunstwerken van de leerlingen. 
Een maand lang hebben de leer-
lingen, onder leiding van docent 
beeldende vorming Inger van der 
Made, gewerkt aan het kunstpro-
ject.
Iedere klas had diverse creaties 

gemaakt in de stijl van verschil-
lende kunstenaars zoals bijvoor-
beeld Corneille en Karel Appel. 
Zo waren er schilderijen met fel-
gekleurde fantasiedieren, maar 
ook beschilderde houten kunst-
werken. Als rode draad kronkel-
de er een slang, gemaakt van be-
schilderde en beplakte schoenen-
dozen, door het hele schoolge-
bouw. Het was een kleurrijk ge-
heel en de vele bezoekers waan-
den zich in een museum. De klei-

ne kunstenaars vertelden vol 
trots en enthousiasme over hun 
eigen werken. De Bosbeekschool 
is een cultuurschool, hetgeen in-
houdt dat er extra aandacht is 
voor cultuureducatie op school. 
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld 
muzieklessen, beeldende kunst 
en dramalessen door vakdocen-
ten, maar ook om erfgoededu-
catie. Zo maakt iedere groep elk 
jaar kennis met een van de cultu-
rele erfgoedinstellingen in de re-
gio (Ruïne van Brederode, Zand-
haas, Beeckestijn, Bunkermuse-
um). Ook biedt de Bosbeekschool 
na schooltijd ruimte voor leer-
lingen die hun talenten verder 
willen ontwikkelen. Zo is er een 
Kunstklas voor leerlingen die zich 
verder willen bekwamen in te-
kentechnieken. Deze lessen wor-
den verzorgd door KunstForm. En 
sinds kort wordt er vioolles gege-
ven door een beroeps violist. De-
ze leerlingen zullen zich presen-
teren tijdens een ko�econcert op 
zondagochtend op school. Naast 
deze vaste activiteiten in het jaar-
programma is er eenmaal per jaar 
een kunstproject rondom een 
thema. Dit jaar was dat het zeer 
geslaagde COBRA kunstproject. 
(foto: aangeleverd)

Piano-concerten in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Vrijdag 12 april om 
20.00 uur is het fantastische pia-
no echtpaar Vital en Aksana Sta-
hievitch te gast in ‘t Mosterdzaad-
je. Als duo beginnen ze met de 
Sonate in Bes groot van Schubert 
en eindigen ze met ‘Printemps’ 
van Debussy. Een muzikale vie-
ring van de lente. Solistisch speelt 
Vital twee Polonaises  van de Wit-
Russische Napoleon Orda (tijdge-
noot en vriend van Chopin) en 
deelt hij één van zijn lievelings-
stukken met het publiek: de Ara-
besque van Schumann.  Aksana 
parelt solistisch in de impressio-
nistische muziek van Debussy. De 
drie poëtische Estamps laten zich 
luisteren als de kleurrijkste im-
pressionistische schilderijen. 
Vital en Aksana kennen elkaar 
vanaf hun studietijd in Minsk. Sa-
men studeerden zij verder in  Am-
sterdam. Inmiddels wonen en 
werken ze al jaren in Amsterdam. 
Vital is verbonden aan het Con-
servatorium van Amsterdam en 
veel gevraagd als solist en in ka-
mermuziek. Aksana heeft haar ei-
gen lespraktijk en ook zij treedt 
regelmatig op. Ze hebben twee 
kleine kinderen.

Het veelbelovende jonge piano-
talent Ischico Velzel heeft voor 
zondag 14 april om 15.00 uur in 
‘t Mosterdzaadje een prachtig 
programma samengesteld. Uit-
gevoerd wordt werk van Scarlat-
ti, Beethoven, Chopin en Albeniz. 
Niemand schreef zoveel sonates 
als de Italiaanse componist Do-
menico Scarlatti. Uit zijn 555 so-
nates, stuk voor stuk klankju-
weeltjes, koos ze twee contrastrij-

ke werken uit. Beethoven slaat in 
zijn opus 90 een brug tussen de 
klassieke en romantische stijl. Een 
eerste deel erg onstuimig en het 
tweede als een dialoog tussen 
twee geliefden. 
Veder de Fantasie op. 49 van Cho-
pin waarin de heimwee naar Po-
len goed in terug te horen is. Pro-
ko�ev gebruikte de aantekenin-
gen uit zijn tienerjaren voor de 
Derde Pianosonate. ‘From the Old 

Notebooks’ is dan ook de onder-
titel van deze eendelige sonate. 
En als Master student in Barcelo-
na mag Albeniz niet ontbreken. 
Ischico speelt ‘El Puerto’ en ‘El Al-
baicin’. Ischico Velzel (1996) was 
vijftien jaar toen ze in de Jong Ta-
lent klas van het Conservatori-
um van Amsterdam kwam. Haar 
examen rondde ze af aan het Ar-
tEz Conservatorium en vervolg-
de haar studie in Barcelona . Haar 
tweede Master gaat ze doen in 
Glasgow. Ischico heeft al veel bij-
zondere optredens op haar naam 
staan en is behalve solistisch ook 
actief op het gebied van de ka-
mermuziek. In ‘t Mosterdzaadje 
maakt ze haar debuut.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toegang vrij, 
een bijdrage in de onkosten wen-
selijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl. (foto’s: aangeleverd)

Techport en Amsterdam IJmuiden 
Offshore Ports gaan met elkaar in zee
Velsen - Techport en Amsterdam 
IJmuiden O�shore Ports (AYOP) 
hebben op 5 april 2019 een sa-
menwerkingsovereenkomst ge-
tekend. Zij gaan met elkaar in zee 
op het gebied van het promoten 
van technische beroepen in de 
o�shore wind sector, het vormge-
ven van opleidingen en het uitvoe-
ren van projecten voor innovatie-
ve uitdagingen in o�shore wind. 
Techport en AYOP zijn beide net-
werkorganisaties gevestigd in de 
Metropoolregio Amsterdam. De 
één staat voor de toekomst van de 
maak- en onderhoudsindustrie, de 
ander voor de toekomst van de o�-
shore windindustrie. AYOP zet zich 
ten volle in om de regio te pro�le-
ren als dé plek voor o�shore wind. 
Gezien de ambities van Nederland 
zijn de economische kansen legio. 
De versterking van het onderwijs 
en innovatieklimaat rondom o�-
shore wind is een belangrijke am-
bitie. Samenwerking met Techport 
biedt veel kansen voor beide par-
tijen. ,,Er ligt vanuit Techport een 
sterke basis op het gebied van 
‘smart maintenance’. Wij zijn speci-
alist op gebied van de smart main-
tenance door de ervaringen die 
zijn opgedaan met het Field Lab 
en het ontwikkelen van een spe-
ciale opleiding. De kennis die al is 
opgedaan gaan we nu dus uitbrei-
den met kennis van onderhoud 
voor windmolens. En dit gaan we 
dan ook weer delen met de re-
gio”, aldus Mark Denys, voorzitter 
Techport. Jeroen Verwoort, wet-
houder gemeente Velsen, vult aan: 
,,De kruisbestuiving tussen beide 

organisaties kan ons als regio op 
de kaart zetten. Ik kan niet wach-
ten op de innovaties die door de-
ze samenwerking gaan ontstaan. 
Maar ook op het gebied van het 
promoten van technische beroe-
pen. De technische arbeidsmarkt 
is nog steeds schaars. Vooral in de 
Metropoolregio Amsterdam kan 
deze trend drastische gevolgen 
hebben. De ontwikkeling van o�-
shore windparken op de Noordzee 
en de al bestaande maak- en on-
derhoudsindustrie vraagt om nog 
meer personeel. Door in de be-
staande promotie activiteiten van 
Techport voor de maakindustrie, 
het aanbod van de o�shore wind 

sector prominent mee te nemen, 
laten we de veelzijdigheid van on-
ze regio zien.” Ron Davio, voorzitter 
AYOP, benadrukt ook nog de rela-
tie die er is ten aanzien van het op-
leiden van mensen: ,,Door de par-
tijen in onze netwerken met elkaar 
te laten kijken naar het aanbod en 
de inhoud van de bestaande op-
leidingen, hebben we de kans om 
de technische opleidingen beter 
aan te laten sluiten op de arbeids-
markt. Ook kijken we hoe we de in-
stroom in technische opleidingen 
kunnen vergroten. De o�shore 
windindustrie is de toekomst. Dit 
moet dus prominent aanwezig zijn 
in de loopbaan oriëntatie.”

Henno van Horssen (programmamanager Techport), Mark Denys (voor-
zitter Techport), Ron Davio (voorzitter AYOP), Jeroen Verwoort (wethou-
der Gemeente Velsen) en Dorothy Winters (programmamanager AYOP) 
bij de getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Techport en Am-
sterdam IJmuiden O�shore Ports. (foto: aangeleverd)

60 jaar getrouwd en nog steeds
op de tennisbaan
Velsen - Vandaag zijn ze 60 jaar getrouwd, Gerard en Clara van Alfen uit IJmuiden. Heel bijzonder is dat bei-
den nog regelmatig op de tennisbaan te vinden zijn. Iedere week tennissen ze met een 55+ tennisgroep in 
Tenniscentrum Velserbroek. Met deze groep zijn zij elke maandag nog steeds fanatiek een uurtje aan het 
spelen. En na a�oop is het tijd om gezellig na te zitten. Dat vond de directie van het tenniscentrum een 
bloemetje waard! (foto: aangeleverd)

Ook informatie over de nieuwe zeesluis
Wethouder Steijn bezoekt KBO-Velsen
Velsen - Het bestuur van KBO-
Velsen houdt op woensdag 17 
april een algemene ledenverga-
dering, maar doet dat op infor-
mele wijze. Bij een vorige verga-
dering zijn veel opmerkingen ge-
maakt over de vijf beleidsspeer-
punten rond ouderen, namelijk 
veiligheid, wonen, koopkracht, 
zingeving en digitalisering. Wat is 
er dan mooier dat men die direct 
met de verantwoordelijke wet-
houder kan bespreken? Wethou-
der Marianne Steijn heeft toege-
zegd om dit keer mede aanwezig 
te zijn. 
Na de lunch zal Cor Oudendijk, 
voorheen operationeel direc-
teur van Haven Amsterdam en te-
vens Rijkshavenmeester van het 
Noordzeekanaalgebied, een pre-
sentatie houden over de bouw 
van de nieuwe zeesluis. Leuk is, 

dat hij daarbij een vergelijking 
maakt met het verleden rond de 
bouw van het oude sluizencom-
plex. Daardoor worden de enor-
me verschillen van toen en nu 
goed zichtbaar.
Toegang is gratis voor leden van 
KBO-Velsen, of zij die ter plek-
ke lid worden. Inschrij�ormulie-
ren liggen klaar. Niet-leden zijn 
welkom voor 15 euro als bijdrage 
voor de onkosten.  
De zaal is open vanaf 09.45 uur, 
om 10.15 uur start de vergade-
ring. Vanaf 11.00 uur zal wet-
houder ouderenbeleid Marian-
ne Steijn zich aansluiten voor 
een zaaldiscussie rond een aan-
tal stellingen. Na de lunch zal Cor 
Oudendijk zijn verhaal houden. 
De middag zal worden afgesloten 
om circa 14.00 uur. 
Vanwege de lunch en het maxi-

mum aantal aanwezigen is aan-
melding vooraf noodzakelijk. 
Aanmeldingen bij voorkeur via 
kbovelsen@gmail.com of via 06-
21670923. Graag daarbij ook aan-
geven, of er dieetwensen zijn.
Deze vergadering wordt gehou-
den in P.U.K., het Jeu de Boules-
centrum op de grens van Velser-
broek en Haarlem. Zie ook www.
puk-haarlem.nl. 
Dichtstbijzijnde bushalte is bij het 
Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord 
aan het Delftplein, en dan nog 
zo’n 10 minuten lopen richting 
Velserbroek bij de kruising bij de 
Slaperdijk. Er is voor P.U.K. een rui-
me, gratis, parkeerplaats. De in-
gang daarvan is tegenover Vliet-
weg 2 in Haarlem. 
Voor het laatste stukje staan er 
mensen klaar om u de weg te wij-
zen.
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Voorjaarsbloeiers op Beeckestijn

Velsen-Zuid - Nu de tempera-
tuur overdag weer in de dubbe-
le cijfers komt, barst op Beeckes-
tijn het voorjaar volop los. De bui-
tenplaats verandert razendsnel in 

een walhalla van voorjaarsbloe-
men. Je komt er ongeloo�ijk veel 
verschillende soorten tegen.
Op zaterdag 20 april, maandag 22 
april (Tweede Paasdag), zondag 

12 mei en zondag 26 mei neemt 
men belangstellenden van 12.00 
tot 13.30 uur mee op een voor-
jaarswandeling over de buiten-
plaats. De gids vertelt van alles 
over de meer dan 40 soorten stin-
senplanten die daar voorkomen.
Voor wie een hele dag wil genie-
ten van de voorjaarsbloeiers in 
Noord-Holland heeft Natuurmo-
numenten samen met de Hor-
tus Bulborum en Brasserie Beec-
kestijn een mooi arrangement 
samengesteld. Dit arrangement 
start op dinsdag 30 april en dins-
dag 7 mei ’s ochtends met een 
rondleiding door de Hortus Bul-
borum in Limmen, gevolgd door 
een heerlijke lunch en rondlei-
ding op buitenplaats Beeckestijn 
in Velsen-Zuid. Meer informatie 
over de excursies en de arrange-
menten is te vinden op: www.na-
tuurmonumenten.nl/beeckestijn. 
(foto: Eveline Blok, Natuurmonu-
menten)

Zaaien voor de bijen met de 
Groenafdeling van het Tender College
IJmuiden - Woensdag vertelde 
imker Tim Koek in het kader van 
het project ‘Opgroeien, leren en 
meegroeien met Klimaatadapta-
tie’ van het Pieter Vermeulen Mu-
seum/Brak! alles over bijen. Dit 
deed hij voor een klas met leer-
lingen van de Groenafdeling van 
het Tender College, die heel geïn-
teresseerd zijn in de natuur. 
Na a�oop ging de groep naar bui-
ten om samen met Tim de bijen 
in de omgeving van de school te 
tellen en om een stukje school-
plein in te zaaien dat ze met hun 
docent Niek de Groot zaai-klaar 
hebben gemaakt: door het zaai-
en van bloemen willen ze bijdra-
gen aan het vergroten van de 
biodiversiteit. Daarmee wordt 
het Tender College in IJmuiden 
nóg groener en aantrekkelijker 
voor bijen: misschien worden er 
volgend jaar dan nog meer bijen 
worden geteld!  
Het zaaien voor de bijen op 10 
april had ook symbolische waar-
de: het Pieter Vermeulen Museum 

heeft voor de science shop van 
Science center BRAK! samenwer-
king gezocht met het Tender Col-
lege in het kader van het project-
plan ‘Opgroeien, leren en mee-
groeien met klimaatadaptatie’. 
Samen met Universiteit Leiden 
onderzoeken zij welke voordelen 
vergroening van gebouw en om-
geving direct opleveren en ver-
volgens willen zij de scholen in 
Velsen handvaten bieden om hun 
schoolgebouwen, schoolpleinen 
en de omgeving gefaseerd te ver-
groenen. 

Het tellen van de bijen door de 
leerlingen van het Tender College 
en het inzaaien van hun school-
plein is een mooie voorbereiding 
op de activiteiten die gaan plaats-
vinden op de Nationale Zaaidag 
op maandag 22 april: dan wordt 
er in heel Nederland gezaaid voor 
de bijen. Op de Nationale Zaai-
dag op 22 april worden miljoe-
nen biologische zaden via ruim 
500 voedselbanken voor bijen, 

uitgegeven. Wil je ook zaad voor 
gifvrije planten? Kijk op: https://
www.thepollinators.org/. 

Ook op andere locaties is gezaaid 
voor de bijen (foto: aangeleverd)

Test het water uit je vijver of slootje 
in het Pieter Vermeulen Museum

Velsen - Van 1 mei tot en met 
eind augustus is er in het Pie-
ter Vermeulen Museum de mini- 
expo van het hoogheemraad-
schap van Rijnland, ‘Het Water-
leven’ in sloten, vijvers en rivie-
ren, te zien. In de expositie is on-
der andere via een echt aquari-
um het waterleven in de sloot 
te bewonderen verder kan de 
bezoeker oog in oog komen te 
staan met een reuzevis van wel 
1,5 meter. Test je kennis over 
water of speel het ‘Sloot Spel’ 
en de ‘Water Quiz’. In een �lm-
pje laat het waterschap van Rijn-
land  zien wat je zelf kunt doen 
om het water schoon en gezond 
te. Niet alleen mensen hebben 
schoon water nodig: waterdie-
ren als eenden, vissen, kikkers, 
insecten en waterplanten net zo 
goed.  

Waterspecialist in het muse-
um
Op woensdagmiddag 1 en 8 mei 
van 13.00 tot 16.00 uur is Henk 
Meijer, specialist op het gebied 
van waterkwaliteit, -dieren en –
planten bij waterschap Rijnland 
en natuurgids bij het IVN, in het 
museum om van alles te vertel-
len over waterdieren, gezond 
water, waterplanten etc.
Als je met een afgesloten pot-
je, �esje of bakje uit je eigen vij-
ver of uit de vijver of sloot in de 
buurt naar het museum komt, 
kun je onder begeleiding van 
Henk aan de slag met een aan-
tal testjes waarmee je kunt me-
ten hoe schoon en gezond het 
water is. Met loepjes kun je ont-
dekken of er ook kleine diertjes 
of planten in het water zitten. 
Zitten die er in? Gaaf! Via zoek-

kaarten en met hulp van Henk, 
ontdek je welke diertjes en plan-
ten dat zijn en wat zij betekenen 
voor het water.  

Informatieavond op woens-
dag 1 mei
Op woensdagavond 1 mei om 
19.30 uur vertelt Henk Meijer 
in het Pieter Vermeulen Muse-
um over het waterleven in de 
sloot, (zwem)plas en vijver. Hoe 
schoon en gezond is het water 
in onze omgeving en op wel-
ke manier kan de kwaliteit ver-
beterd worden: wat doet Rijn-
land daaraan en wat kun je zelf 
doen? Zijn we ons ervan bewust 
hoe bijzonder het water in onze 
naaste omgeving, zo dicht bij de 
duinen is?  Henk zal ook spreken 
over de invloed van klimaatver-
andering op de waterkwaliteit. 
De deur is vanaf 19.00 uur open. 
De lezing is gratis maar het is 
voor de organisatie prettig als u 
zich vooraf aanmeldt via info@
pieter-vermeulen-museum.nl.

Brak science center
Op donderdag 2 mei kunnen 
kinderen tussen de 7 en 13 jaar 
meedoen met het Zoutwaterla-
boratorium op de locatie BRAK! 
aan het IJmuider strand bij het 
Kennemermeer. 
Als een echte onderzoeker 
neem je monsters uit de zee en 
kan je zelf experimenten uitvoe-
ren. Je leert de basisbeginselen 
van het laboratorium werk on-
der professionele begeleiding 
van het Hemlab team. Kaartjes 
zijn online verkrijgbaar! (foto: 
aangeleverd)

Nu al een kalfje
Velsen - Het was voor Wil Hoogeland een totale verrassing toen ze 
eind maart dit kal�e van haar bijna-naamgenoot in de duinen zag. Ze 
zette het hooglander kal�e meteen op de foto. ,,Normaal gesproken 
worden de eerste kal�es pas in mei waargenomen’’, aldus de fotograaf. 
,,Het jonge stiertje, doet het geweldig, eet en drinkt goed bij de moe-
der.’’ (foto: aangeleverd)

Bunkerbezoek en 
excursies in IJmuiden
IJmuiden - Het seizoen 2019 
staat  weer bol van de activitei-
ten in en rondom de bunkers van 
IJmuiden. Gedurende het seizoen 
wordt er maar liefst driemaal een 
historisch evenement georga-
niseerd. Behalve het Historische 
Weekend, organiseert Bunker 
Museum IJmuiden de Bunkerdag 
IJmuiden, verschillende rondlei-
dingen en is het Bunkermuseum 
om de week geopend.

Regelmatig organiseert het Bun-
kermuseum een rondleiding 
langs en door de bunkers van 
de batterijen Olmen en Heeren-
duin.  De rondleidingen zijn af-
gestemd op iedere doelgroep. Zo 
bevatten de kinderrondleidingen 
naast educatieve elementen  al-
lerlei spelactiviteiten.  Bent u een 
avonturier dan boekt u de vol-

wassenenrondleiding, u klimt en 
klautert door de bunkers om al-
le hoekjes en gaatjes te ontdek-
ken. Vergeet vooral uw zaklamp 
niet. Natuurlijk is ook een rustige 
wandeling door het gebied en de 
fraaie natuur mogelijk, de gezins-
rondleidingen zijn hiervoor bij 
uitstek geschikt. Alle rondleidin-
gen worden begeleid door een 
deskundige gids van het bunker-
museum. Voor meer informatie of 
het maken van een reservering 
bezoekt u de website van Bunker 
Museum IJmuiden.

De eerstvolgende rondleiding 
door de week staat gepland voor 
12 april en in het weekend op 
zondag 28 april. Vooraf dient u 
zich via de website in te schrijven 
(www.bunkermuseum.nl). (foto: 
Ruud Pols)

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 13 april 
wordt in buurtcentrum de Dwars-
ligger, Planetenweg 338 voor de 
laatste maal dit seizoen een rom-
melmarkt gehouden. Bezoekers 
zijn vanaf 9.00 uur van harte wel-
kom. De rommelmarkt duurt tot 
13.00 uur. Wie een tafeltje wil re-
serveren kan (na 09.30 uur) bel-
len met Gerda Broek op 0255-
522782.

Paaskienen in 
Velsen-Noord
Velsen-Noord - Seniorenver-
enigng Velsen-Noord organi-
seert weer Paaskienen op vrij-
dag 19 april in Wijkcentrum De 
Stek in Velsen-Noord. Aanvang : 
19.00 uur, zaal open 18.15 uur. De 
kaarten zijn verkrijgbaar bij Jopie 
Hanssen in De Schulpen en in De 
Stek, tel. 0251 833833 en aan de 
zaal. Deelnamekosten bedragen 
4 euro inclusief een kopje ko�e 
of thee. Natuurlijk wordt er ook 
weer een loterij gehouden waar-
van de kosten zijn: 2,50 euro per 
5 loten.

Muntenclub
Santpoort - Op maandag 15 april 
is er weer een bijeenkomst van 
de Muntenclub in Santpoort. Op 
deze avond wordt een leuke vei-
ling gehouden met circa 100 ka-
vels. De kavels kan men vooraf-
gaand aan de veiling bekijken. Na 
de veiling is er een verloting met 
leuke prijzen. De locatie van de 
bijeenkomst is Het terras, Dink-
geverlaan 17, Santpoort-Noord. 
Vanaf 19.00 uur kan men hier te-
recht, er is voldoende parkeerge-
legenheid. Meer weten over deze 
avond en de Muntenclub? Neem 
dan contact met de heer S. Wag-
ner, zijn telefoonnummer is 06-
26404240.

Nationale Rekendag op 
basisschool De Plataan
Velsen-Noord - Op basisschool 
De Plataan in Velsen Noord was 
het afgelopen woensdag weer de 
‘Grote Rekendag’. Een dag waar-
op rekenen centraal staat op een 
ludieke en leerzame manier. Het 
doel is om kinderen door onder-
zoek te laten rekenen, waarbij hun 
directe belevingswereld het uit-
gangspunt is. In alle groepen werd 
op het goede leerniveau aandacht 
besteed aan rekenen. Zo liepen le-
raren in groep 1 en 2 en alle leer-
lingen in te grote of te kleine kle-
ren omdat de kinderen het ver-
schijnsel ‘verhoudingen’ gingen 
verkennen.
In groep 7 en 8 leerden de leer-
lingen vanuit afbeeldingen de 
gebruikte schaal te achterhalen. 
Hierbij vormde de mens een be-
langrijke referentie. Vervolgens 
ontdekten ze welk e�ect het ver-
groten heeft op de oppervlakte en 
de inhoud van voorwerpen. In de 
laatste activiteit hebben de kin-
deren de verhouding tussen de 
afstand tot een lichtbron en de 
grootte van de schaduw ontdekt. 
Deze gegevens hebben zij vervol-
gens in een lijngra�ek verwerkt.
Directeur Mieke Alkemade is erg 
tevreden over het verloop van de 
dag. ,,We laten onze leerlingen 
zien dat rekenen helemaal niet 

saai is maar juist heel leuk en nut-
tig kan zijn in het dagelijkse leven. 
We willen de angst voor cijfers 
wegnemen en de kinderen uitda-
gen met rekenen hun wereld te 
begrijpen. Belangrijkste is dat de 
angst voor rekenen wordt wegge-
nomen. Want kinderen denken te 
snel dat ze niet kunnen rekenen 
en over die verkeerde veronder-
stelling willen wij ze zo vroeg mo-
gelijk heen helpen. En de kinderen 
vonden het ook dit jaar weer ge-
weldig. Dat is misschien wel het 
belangrijkste winstpunt van de-
ze dag. Rekenen is niet eng, het is 
erg leuk en minder moeilijk dan je 
denkt.” (foto: aangeleverd)

Klootschiet-
journaal
Velsen - Er waren dit keer twee 
teams voor het a�eggen van het 
normale parcours in Spaarnwou-
de. Het was rustig weer onder 
een grijze, langzaam opklarende 
hemel. Het team met Nico, Jan S. 
en Joke wist de ongeveer 4,5 ki-
lometer lange route in 78 scho-
ten te verschalken. Helaas liep 
het bij het team met Harm, Cees, 
Jan G. en Dries wat minder soe-
pel met 94 schoten als resultaat. 
Na de wedstrijd werd nog de al-
gemene ledenvergadering van 
de bijna 25-jarige afdeling ge-
houden. Bel voor vragen naar 06-
24973470 of ga naar www.full-
speedsport.club.

IJmuiden - Zaterdag 13 april 
wordt weer de bingo en loterij in 
speeltuin De Veilige Haven geor-
ganiseert. De avond begint om 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Er zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Wie in IJmuiden woont en 
geen vervoer heeft kan contact 
opnemen met telefoonnummer 
06-28900999 of 0255-518077, 
dan wordt men opgehaald en 
na a�oop weert thuis gebracht. 
De opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leuke 
speeltoestellen te kopen voor de 
jeugdige bezoekers van de speel-
tuin.

Bingo- en 
loterijavond
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Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking  
verlengen tijdelijke instandhoudingstermijn van diverse  
tijdelijke werken (cluster 48)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde 
Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) ter inzage heeft gelegd.

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlengen van  
de tijdelijke instandhoudingstermijn van diverse tijdelijke werken.  
De verlengde tijdelijke instandhoudingstermijn treedt in werking  
terstond na haar publicatie. 

Het betreft de volgende omgevingsvergunningen voor tijdelijke werken: 
- de tijdelijke hoogwaterkering (OLO-nummer 2717195), wordt verlengd 

tot 1 april 2020;
- de bouwkuip deurkas Buitensluishoofd (OLO-nummer 2311627), 

wordt verlengd tot 1 april 2020;
- de bouwkuip drempel Buitensluishoofd (OLO-nummer 2289505), 

wordt verlengd tot 1 februari 2021;
- de bouwkuip deurkas Binnensluishoofd (OLO-nummer 2229083), 

wordt verlengd tot 1 december 2020;
- de bouwkuip drempel Binnensluishoofd (OLO-nummer 2656853), 

wordt verlengd tot 1 december 2020;
- de loskade Sluiskolk Zuidzijde (OLO-nummer 2176337),  

wordt verlengd tot 1 november 2020;
- de fuikwand Noorderbinnentoeleidingskanaal (OLO-nummer 

2372247), wordt verlengd tot 30 juni 2021;
- de tijdelijke uitkijkpost op het werkterrein (OLO-nummer 2367363), 

wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Het betreft een ontwerpbeschikking ten behoeve van de aanleg en het 
gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis 
IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, 
welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaart-
functie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot 
deel van Noordwest-Nederland.

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.
Zaaknummer: 8787023

Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke  
ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van  
het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland  
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellings-
besluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde 
Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 
2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze 
besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 
3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met  
ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 12 april tot 
24 mei 2019, ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en 
(digitaal) bij:
- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief,  

Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer  
023-514 33 31);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerp-
beschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website 
www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden 
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de Coördinator vergunningen Nieuwe 
Zeesluis IJmuiden, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over 
deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen 
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder www.odnzkg.nl. 
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke  
beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die 
beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de  
ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 
geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval 
zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen 
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de  
definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en  
Herstelwet van toepassing.

Tevredenheid over nieuwe dienstregeling Connexxion

Waardering voorzieningen centrum IJmuiden daalt

Velsen - Burgemeester en wet-
houders kunnen zich vinden in 
de nieuwe dienstregeling van 
Connexxion voor het busver-
voer in deze regio. Het college 
spreekt van een betere afstem-

ming tussen vraag en aanbod. 
In het algemeen is een stijgen-
de lijn te zien in het aantal reizi-
gers dat door Connexxion wordt 
vervoerd.
Die stijging komt neer op een 

kwart meer reizigerskilometers 
tussen 2016 en 2018, al moet 
daarbij wel in ogenschouw wor-
den genomen dat in 2016 de Vel-
sertunnel afgesloten was, waar-
door toen een aantal lijndien-

sten verviel. Populaire buslijnen 
zijn de R-netlijnen 382 van Am-
sterdam Sloterdijk naar IJmui-
den en 385 van Haarlem naar 
IJmuiden. 
Op veler verzoek stoppen deze 

twee lijnen in de nieuwe dienst-
regeling ook weer bij de halte 
Scheldestraat, die daarmee on-
derdeel van R-net wordt. Bus-
lijn 82 van Amsterdam Sloterdijk 
naar de DFDS-terminal wordt 

nauwelijks gebruikt en is daarom 
geschrapt. Passagiers van de fer-
ry kunnen gebruik maken van de 
eigen bustransfer die DFDS aan-
biedt. De nieuwe dienstregeling 
gaat op 28 april in.

IJmuiden - Bezoekers van het win-
kelcentrum in IJmuiden zijn minder 
enthousiast over de daar aanwezige 
voorzieningen. Dat blijkt uit de re-
sultaten van het koopstromenon-
derzoek in 2018. De resultaten van 

dat onderzoek zijn vergelijken met 
de cijfers uit 2016.
Als het gaat om aankopen van niet-
dagelijkse goederen, is het koopge-
drag van de IJmuidenaar wat ver-
anderd. Ten opzichte van twee jaar 

ervoor is het percentage inwoners 
dat dergelijke inkopen in IJmui-
den doet, met 4% gedaald. Opval-
lend is wel dat het aantal mensen 
van buiten IJmuiden, dat hier goe-
deren koopt, juist met 2% gestegen 

is. Hoewel het winkelend publiek 
het centrum van IJmuiden gemid-
deld een 7,0 als rapportcijfer geeft, 
blijkt op veel onderdelen het waar-
deringscijfer te zijn gedaald. Voor 
sfeer en uitstraling wordt nu een 6,2 

gegeven (was 7,0) en het aanbod op 
het gebied van horeca wordt met 
een 5,6 gewaardeerd (was 6,6). Ook 
de waardering voor sfeer en uitstra-
ling (van 5,8 naar 5,0) en voor de ge-
organiseerde evenementen (van 5,8 

naar 5,0) daalde. Het winkelcentrum 
in Velserbroek scoort, net als twee 
jaar eerder, een 7,4 als rapportcijfer. 
De waardering voor veiligheid en 
evenementen is hier zelfs licht ver-
beterd. (Bos Media Services)
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Koffieconcert Velser Gemeenschap
IJHmusementsorkest 
en Nortada op 14 april
Velsen - Op zondag 14 april kan 
men weer genieten van een 
tweetal verenigingen, aange-
sloten bij de Culturele Stichting 
Velser Gemeenschap. De toe-
hoorders luisteren dan naar het 
IJHmusementsorkest van de 
IJmuider Harmonie, en naar het 
shantykoor Nortada. Zij brengen 
elk hun eigen programma, en ein-
digen met een gezamenlijk num-
mer. Het optreden is in de Naald-
kerk in Santpoort, om 12.00 uur.

Het IJHmusementsorkest staat 
sinds november 2018 onder lei-
ding van Elivera van Sloten. Het is 
een orkest in harmonie-bezetting 
en speelt een modern en aan-
sprekend programma. Zo komen 
Amy Winehouse en Adele langs, 
en ook de Soldaat van Oranje 
wordt niet vergeten.
Shantykoor Nortada zingt liede-

ren die vroeger op de zeilsche-
pen werden gezongen door de 
zeelui ter ondersteuning en be-
geleiding van de werkzaamhe-
den die ze hadden aan boord van 
het schip. Het zingen gebeurde 
doorgaans onder leiding van een 
Shantyman. Zondag kunt u ken-
nismaken met de verschillende 
solisten die “Nortada” binnen de 
groep heeft. Om beurten zingen 
zij in de rol van Shantyman.
De liederen die gezongen wor-
den zijn zowel werkliederen, als 
liederen die in de vrije tijd van 
de matrozen gezongen werden. 
Zij zingen dan over visvangst, af-
scheid nemen, vrouwen, vooral 
over drank. Nortada staat onder 
leiding van Frans Sueters.

Toegang is gratis. Na a�oop wordt 
er wel een collecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten.

Van A naar B op de Origon
IJmuiden - In verband met de 
afsluiting van het thema van A 
naar B op basisschool de Origon, 
mochten alle kleuters vrijdag 5 
april op de �ets of op de step naar 
school komen. Er waren steppen, 
�etsen met en zonder zijwieltjes, 
skelters en hier en daar een �ets-
helmpje. De leerkrachten ston-
den bij de voordeur klaar om ou-
ders en kinderen te ontvangen. 
De kinderen mochten voor één 

keer met hun �ets de school in. 
In de gymzaal lag er plakband en 
crêpe papier klaar en mochten ze 
zelf hun �ets versieren.
Nadat ze de �etsen hadden ver-
sierd zijn ze met z’n allen naar 
buiten gegaan om een parcours 
te �etsen. De kinderen hebben 
het fantastisch gedaan en von-
den het heel leuk. Als afsluiting 
kregen de kinderen allemaal hun 
�etsdiploma. (foto: aangeleverd)

Repair Café en ruilbeurs 
voor dames-zomerkleding
Santpoort-Zuid - Zaterdag 13 
april van 13.30 tot 16.00 uur zit-
ten in het Brederode Huys weer 
vrijwilligers klaar om te helpen 
met attributen waarvan de eige-
naar zich afvraagt of die nog te 
repareren zijn. Heeft u een kapot 
elektrisch apparaat, problemen 
met uw pc of mobiele telefoon of 
modem, met uw �ets, klok of hor-
loge, kleding, sieraden, enz., het 
is de moeite waard om eens langs 
te komen voor advies of repara-
tie. Het is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage is welkom!
Deze middag is er ook een zomer-

kleding-ruilbeurs voor dames. 
Kleding inleveren kan op 11 april 
van 12.00 tot 13.00 uur in ’t Bre-
derode Huys of voor aanvang van 
de beurs vanaf 12.30 uur.
Iedereen is van harte welkom, 
ook om alleen eens te kijken, een 
drankje te nemen en een praatje 
te maken op zaterdagmiddag 13 
april in ’t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201, 2082 
GE Santpoort- Zuid, tel. 023-
5383016.

Voor meer informatie zie: www.
repaircafé.org.

Tenderlunch voor 
bewoners De Moerberg
IJmuiden - Leerlingen van het 
Tender College gaan regelma-
tig op bezoek bij woonzorgcen-
trum De Moerberg om iets gezel-
ligs te doen met de bewoners. Dit 
draagt ertoe bij dat er meer we-
derzijds begrip komt en het biedt 
de bejaarde bewoners ook een 
leuke a�eiding. Zo gaan er ver-
schillende klassen op bezoek om 
er samen iets te knutselen of ze 
gaan met bewoners in een rol-
stoel op stap voor een bezoekje 
aan de markt of aan het Zee- en 
Havenmuseum.
Dit keer waren bewoners uitge-
nodigd om op bezoek te gaan bij 
het Tender College. In het sfeer-
vol versierde restaurant van de 

school werden ze ontvangen om 
te komen genieten van een heer-
lijke speciaal voor hen bereide 
driegangenlunch.  In de keuken 
was de hele ochtend keihard ge-
werkt door de leerlingen onder 
leiding van kookdocent Danny 
Kerkho� om de lunch te berei-
den. Het menu bestond uit een 
heerlijk bouillonsoepje, kip�let 
op een bedje van rijst met voor-
jaarsgroente en als dessert een 
apfelstrüdel met zelfgemaakt ijs. 
Iedereen liet zich het goed sma-
ken en de leerlingen werden 
niet alleen met het eten gecom-
plimenteerd, maar ook met hun 
keurige bediening. (foto: aange-
leverd)

Paaseitjes zoeken op 
de Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Op Tweede 
Paasdag, maandag 22 april, staat 
de poort van de Ruïne van Brede-
rode ook open voor bezoekers. 
Voor een bezoek aan de Ruïne, 
een lekkere kop ko�e met een 
paaseitje of voor de speciale Kin-
derrondleiding.
De middeleeuwse Aagje de Ver-
telster neemt de kinderen en hun 
(groot)ouders mee op de rond-
leiding door de ruïne om 11.30, 
13.00 en 14.30 uur. Zij vertelt dan 
ook het verhaal over het Geheim 
van de Paashaas en vraagt de kin-
deren om te helpen met Paas-
eitjes te zoeken in de Tuin van 
het Kasteel. In het kunstwerk dat 
Aagje heeft gekregen komt een 
heel speciaal ei, gemaakt door El-
vira van Paleis Noord! Wil je zeker 
zijn van een plek bij deze specia-
le Paas-kinderrondleiding? Reser-
veer dan via www.hoenu.nl re-
gio Haarlem. Inclusief entree € 5,- 

(kinderen 0 tot en met 3 jaar gra-
tis). Voor grotere kinderen vanaf 
circa 8 jaar houdt beheerder An-
gelique Schipper een rondleiding 
op zondag 14 april om 15.00 uur 
en vertelt ze over het kinderboek 
dat ze aan het schrijven is over de 
Ruïne. Voor alle rondleidingen zie 
www.ruinevanbrederode.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Herdenking Razzia 1944
Velsen-Noord/Beverwijk - Op 
16 april is het 75 jaar geleden 
dat er in Velsen-Noord en Bever-
wijk een Razzia werd gehouden, 
de eerste grote Razzia van Neder-
land. Dit herdenkt de Stichting 
Herdenking Deportaties 1944 ge-
zamenlijk met nabestaanden, het 
gemeentebestuur van Beverwijk, 
wijkwethouder Bram Diepstraten 
van de Gemeente Velsen, school-
kinderen van de Bethelschool en 
De Wilgenroos, een delegatie uit 
Zöschen (D) en overige belang-
stellenden op het Stationsplein in 
Beverwijk om 11.30 uur.
Omdat het 75 jaar geleden is ont-
hult de stichting in samenwer-
king met de Gemeente Velsen ge-

denktegels met namen van gede-
porteerden. De werkeenheden 
Ruimtelijke informatie en Docu-
mentaire Informatie van Velsen 
hebben het mogelijk gemaakt de 
juiste adressen te vinden. Velsen- 
Noord is immers voor een groot 
gedeelte afgebroken in de Twee-
de Wereldoorlog.

De herdenkingstegels worden 
vanaf 09.30 uur onthuld voor Ja-
cobus Dienaar, Hendrik Braams, 
Jan en Meine Postma, Piet de Bie, 
Job de Groot en Antoon Mole-
naar. (foto: genomen tijdens de 
Razzia op de hoek Schans/Alk-
maarscheweg in Beverwijk. Foto: 
aangeleverd)

Palmpasenstokken maken 
in de oudkatholieke kerk
IJmuiden - Op zaterdagmiddag 
13 april zijn alle kinderen van har-
te welkom om palmpasenstok-
ken te komen maken in vereni-
gingsgebouw De Bolder in IJmui-
den. Op zondagmorgen 14 april 
(Palmzondag) kunnen de kinde-
ren meedoen aan de palmproces-
sie in de oudkatholieke kerk, waar 
de stokken feestelijk door de kerk 
zullen worden rondgedragen.
Een palmpasenstok is een houten 
kruis dat met gekleurd crêpepa-
pier en snoepjes versierd wordt. 
De hele versiering heeft een sym-
bolische betekenis die uitgelegd 
wordt. Bovenop het kruis wordt 
een haantje van papier geprikt. 
Tijdens de viering van Palmzon-
dag wordt het kruis meegedra-
gen in een feestelijke proces-
sie door de kerk en wordt er een 
palmtak aan bevestigd. 
Het knutselen aan de palmpas-
enstokken begint op zaterdag-
middag om 15.00 uur in vereni-
gingsgebouw De Bolder aan de 
Bloemstraat 124 in Oud-IJmui-
den. Opgeven: munchharald@
gmail.com of bertennanda@zig-
go.nl. De dienst van Palmzondag 
begint op zondag 10.00 uur in de 
oudkatholieke kerk aan de Konin-

gin Wilhelminakade 119. Ook wie 
geen stok heeft gemaakt is van 
harte welkom in deze viering.
Met de viering van Palmzon-
dag gedenken christenen de in-
tocht van Jezus in Jeruzalem. Het 
is het begin van de Goede Week, 
de week voor Pasen, waarin Je-
zus’ lijden en sterven worden her-
dacht. Met Pasen, het belangrijk-
ste christelijke feest, wordt Jezus’ 
verrijzenis uit de dood gevierd. 
(foto: aangeleverd)

Zeewijk wat vertel je me nou
IJmuiden - Op zaterdag 13 april is 
er weer een �lmmiddag in het Se-
niorencentrum Zeewijkplein 260. 
De �lm gaat over de verbreding 
van de havenmond door de ver-
lenging van de pieren van IJmui-
den in de jaren ‘60. 
Er worden mooie beelden ver-
toond van die tijd. In de pau-

ze kan men genieten van de ha-
ringhapjes, die gesponsord wordt 
door Martens, de visboer schuin 
tegenover het Seniorencentrum. 
Na de pauze is de tweede �lm 
nog een verrassing.
De �lm begint om 14.00 uur, in-
loop 13.00 uur. Kaartverkoop aan 
de zaal 2 euro per persoon.

Ontmoetingsavond 
bij Rotaryclub IJmond
Velsen - Nieuwe contacten leg-
gen buiten je eigen netwerk is 
soms lastig. Wie graag onderne-
mende mensen wil leren kennen, 
is welkom bij de ontmoetings-
avond van Rotaryclub IJmond 
op woensdagavond 17 april bij 
de Theeschenkerij in Velsen-Zuid 
van 20.00 tot 22.00 uur. 
Rotaryclub IJmond is een actie-
ve club met betrokken leden, die 
graag samen iets doen voor een 
ander. De relatief kleine club staat 
open voor nieuwe leden. Belang-

stellenden zijn van harte welkom 
om op een informele manier ken-
nis te komen maken Rotary en 
met elkaar. Een proeverij van bij-
zondere wijnen en een miniwork-
shop door de Franse entertainer 
Sylvain Lelarge zorgen voor een 
gezellige, Franse sfeer. 
De wijnproeverij wordt aange-
boden door de Haarlemse wij-
nimporteur Het Proefstation. Be-
langstellenden kunnen zich aan-
melden bij Michiel Bom, michiel-
bom@xs4all of 06-81290950.

Presentatie over erfrecht 
door Notaris Buijsman
IJmuiden - Ouder worden wil 
haast iedereen, maar aan oud zijn 
kleven ook vragen en problemen. 
Alles op zijn beloop laten is geen 
optie. Wat is er geregeld en wat 
kan en zal je zelf moeten of kun-
nen doen op je oude dag om er-
voor te zorgen dat alles gaat zo-
als jij wilt en goed is voor je na-
bestaanden. Over deze en andere 
vragen verzorgt notaris Buijsman, 
van De Kiewit Buijsman Wientjes 
notarissen uit Santpoort, op dins-
dag 16 april tussen 14.00 en 16.30 
uur een presentatie in zalencen-
trum Velserduin op het Velser-

duinplein in IJmuiden. Met aan-
sluitend alle gelegenheid om vra-
gen te stellen.  
De organisatie van de informa-
tiebijeenkomst over het erfrecht 
en aanverwante zaken is een ini-
tiatief van Lokaal FNV IJmond. 
De bijeenkomst is bedoeld voor 
leden, maar ook niet-leden zijn 
welkom. Aan de bijeenkomst zijn 
geen kosten verbonden. 
Vooraanmelding wordt op prijs 
gesteld via: joophollander@zig-
go.nl of: 06-12231265
Voor meer informatie: www.lo-
kaalfnv.nl/ijmond.

Disco voor mensen (18+) 
met een beperking
IJmuiden - Welzijn Velsen orga-
niseert op zaterdag 20 april een 
leuke G-disco in jongerencen-
trum De Branding in IJmuiden. 
De entree is 2 euro en dit is inclu-
sief een snack. Tegen een kleine 
vergoeding zijn drinken en chips 
te verkrijgen. De g-disco begint 
om 20.00 uur en eindigt om 22.00 

uur. De ingang van het jongeren-
centrum is te vinden aan de Be-
telgeuzestraat, aan de achterkant 
van buurtcentrum de Dwarslig-
ger.
Meer informatie is te verkrij-
gen bij Natasja Turenhout, tu-
renhout@welzijnvelsen.nl of 06-
44454635.

Paasvieringen 
Driehuis - In de Engelmundus-
kerk van Driehuis is op zaterdag 
20 april een Paaswake om 21.00 
uur. Pastoor George Paimpillil en 
Diaken John Versteeg gaan voor 
met medewerking van het Litur-
gisch koor. Op zondag 21 april 

(eerste Paasdag) is er om 10.30 
uur een Eucharistieviering waar-
in Pastor Julius Elferink voorgaat 
met medewerking van het Cecilia 
koor. Er is ook een kinderwoord-
dienst. Maandag 22 april (tweede 
Paasdag) is er geen viering.

Stille week in Petrakerk
IJmuiden - Vanaf maandag 15 
april staat men in de Petrakerk in 
IJmuiden drie avonden een half 
uurtje stil bij de vraag wat het lij-
den van Jezus voor ons dagelijks 
leven betekent.
Even weg uit de hectiek, even een 
moment van stilte, even een mo-

ment van nadenken afgewisseld 
met gezang en een muzikaal in-
termezzo.
Iedereen is welkom in de Petra-
kerk IJmuiden (Merwedestraat/
Spaarnestraat) van maandag tot 
en met donderdag van 19.30 tot 
20.00 uur.
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56 VZV-kampioenen voor het zwemABC
Velsen- Terwijl in Hoorn het der-
de Herenwaterpoloteam van VZV 
aantrad tegen West-Friesland 
voor hun kampioenswedstrijd za-
ten in het zwembad de Heeren-
duinen op de prachtige lentedag 
7 april om 15.00 uur 56 aanko-
mend kampioenen klaar om hun 
begeerde zwemdiploma voor het 
zwemABC te behalen.
Er waren snel geteld zo’n 180 per-
sonen binnen om deze kanjers te 
supporten en dat hadden ze no-
dig.  Deze vele familieleden ge-
ven het extra steuntje in de rug 
voor de afzwemmers. Glunde-
rend een dikke duim naar papa of 
oma op de tribune en als die be-
antwoord wordt krijg je vleugels.
De 21 kandidaten voor het A-di-

ploma waren Delysha Wortman, 
Tygo Quaytaal, Jackie van Ewijk, 
Nathan de Vroome, Sieb Zwaan, 
Mahmoud Alkhatib, Dean van 
der Steen, Mats Peeters, Jack de 
Winter, Nick Vroom, Kay Schoor-
stra, Shirley Gravenmaker, Boaz 
Correia, Bentley Kloosterhuis, 
Ties Piersma, Hümeyra Car, Guus 
Duurkoop, Jolee Wilmink, Jochem 
Riepma, Hazar Alkhatib en Liesje 
Janse.
De 21 kandidaten voor het B-di-
ploma waren Vajènne Evers, Fleur 
de Wildt, Vincent Brussee, Jayden 
Weisz, Sarah Hart, Björn Fijen, So-
�e Zwirs, Milan Valk, Demet Kutlu, 
Ravi Castricum, Axel Oudendijk, 
Lana Ansing, Elin Vermeer, Jaylinn 
Tieman, Emi Worms, Chloé Mul-

der, Shane ‘t Hart Masa Wali, Ya-
hia Shatat, Khadija Shatat en Omr 
Cheik Ahmad.
De drie laatstgenoemden zijn kin-
deren van statushouders die om-
wille van hun al gevorderde leef-
tijd in een versnelde zwemlesver-
sie zijn opgenomen. Dit behelst 
dat zij één op één les krijgen in 
het tussenbad. 
Deze lessen zijn zowel lichamelijk 
als geestelijk best wel zwaar om-
dat er geen tijd gegund wordt om 
te dralen, de lesgevers pushen 
deze kinderen tot het uiterste. 
Wel is het resultaat zeer bemoedi-
gend, ze zijn in oktober 2018 be-
gonnen en hebben nu dus hun B-
diploma in de zak. (foto: aangele-
verd)

DCIJ-nieuws
Wederom bekerwinnaar

IJmuiden - In een week met veel 
damactiviteiten is het Damclub 
IJmuiden (DCIJ) gelukt om we-
derom bekerwinnaar van Noord-
Holland te worden. In Haarlem 
werden eerst DDV Diemen en 
SNA Heerhugowaard met 7-1 en 
6-2 opzijgezet. In de laatste ron-
de tro�en de IJmuidenaren HDC 
Haarlem, dat ook tweemaal ge-
wonnen had. Uiteindelijk werd 
HDC met het nodige geluk ver-
slagen. 
Martin van Dijk mocht in een le-
lijke stand een Coup Napole-

on uitvoeren en won daarna het 
dammeneindspel. Hoewel Kees 
Pippel daarna remise speelde 
en DCIJ nog maar twee punten 
nodig had, leek de titel nog ver 
weg. Jesse Bos kwam een schijf 
achter, maar wist toch nog remi-
se te pakken. 
Tot slot kwam ook Krijn ter 
Braake na een krankzinnige par-
tij met de schrik vrij, waardoor 
hij  het vijfde en winnende punt 
behaalde. DCIJ mag zich nu op 
gaan maken voor de strijd om 
de KNDB-beker. 

Intussen waren twee talenten 
van DCIJ verwikkeld in een strijd 
om drie �naleplaatsen bij de hal-
ve �nale van het NK welpen in 
Leiderdorp (zie foto). Lars van 
Eeken schoot uit de startblok-
ken met drie overwinningen op 
rij en bleef lang in de race om 
de derde plaats, maar moest uit-
eindelijk zijn meerdere erken-
nen in zijn directe concurren-
ten. Met 14 punten uit 11 wed-
strijden kwam hij twee punten 
te kort om een barrage om een 
�naleplaats te spelen en werd hij 
vijfde. 
Martijn Schoenmaker, vorige 
week nog Noord-Hollands kam-
pioen sneldammen, moest iets 
eerder afhaken in de strijd om 
een �naleplaats. Met 12 uit 11 
en een zesde plaats behaalde hij 
alsnog een goede score. 
Tot slot werd in Scheveningen 
het vijfde kustdorpentoernooi 
gehouden. Dit jaar was er he-
laas geen podiumplaats voor de 
duo’s van DCIJ. Volendam pakte 
het goud, gevolgd door Katwijk 
en Texel. DCIJ moest genoegen 
nemen met de vijfde en achtste 
plaats. 

Open dag bij Fiets Cross Club
Velsen-Noord - Zaterdag 13 april 
is het weer zover, de jaarlijkse 
open dag bij FCC Wijkeroog. Van-
af 11.00 uur staat de ko�e klaar 
en is de baan open om kennis te 
maken met de stoere extreme 
sport van BMX. 
Tot 15.00 uur staan de vrijwilli-
gers op en om de baan klaar om 
bezoekers veilig te laten �etsen 
en al hun vragen te beantwoor-
den. Als geïnteresseerde kun je 
een aantal rondjes rijden op één 
van de aanwezige BMX �etsen. 
Ook zorgt men voor een helm en 
handschoenen. Natuurlijk zorg je 
er zelf voor niet in je netste pak 
te komen. Lange mouwen, lan-
ge spijkerbroek zonder scheuren 
en makkelijke schoenen zijn aan 
te raden.
De mooie vijf meter startheuvel 
is voor deze dag alleen toegan-
kelijk voor het demo team, maar 
van dichtbij bekijken kan uiter-

aard wel. Voor de kantine schenkt 
men gratis ko�e en thee en daar 
zijn informatie�yers verkrijgbaar. 
Ben je verkocht aan onze sport? 
Dan kun je je ook direct inschrij-
ven voor proe�essen die binnen-
kort gaan starten op de maan-
dagavonden.

FCC Wijkeroog, Wijkeroogstraat 
(tegenover nr.168 - uitvalsweg 
groot verkeer Tunnelingang) Vel-
sen-Noord. Tel. 0251-225840. 
Meer informatie: �etscrossclub@
fccwijkeroog.nl. (foto: aangele-
verd)

Martijn Schoenmaker (links) en Lars van Eeken (foto: aangeleverd)

Week van het geld op Beekvlietschool
Velserbroek - Van 25 tot 29 maart 
was het landelijk ‘de week van het 
geld’. Na de geslaagde actie van 
vorig jaar, wilde het sociaal wijk-
team Velserbroek dit jaar weer 
een ludieke actie voor een basis-
school op touw zetten, waarbij zij 
ook nog wat over geld en bood-
schappen doen konden leren. 
Dit jaar hebben zij een actie uit-
gezet voor groep 7, 7/8 en 8 van 
basisschool De Beekvliet uit Vel-
serbroek. 
Met een mand vol boodschappen 
zijn zij de klassen ingedoken en 
mochten de leerlingen proberen 
te raden en berekenen wat de to-
tale prijs van de volledige mand 
met inhoud was. 
Op 1 april zijn de winnaars be-
kend gemaakt. Dit zijn: Jesse Aar-
denburg uit groep 7, Steyn Hee-
remans uit groep 8 en Donny 
Overbeek uit groep 7/8. Het So-
ciaal Wijkteam wil basisschool 
De Beekvliet bedanken voor hun 
medewerking, het is een geslaag-
de actie geworden!
Het sociaal wijkteam is er voor 

iedereen. Men biedt ondersteu-
ning voor jong en oud en bij al-
lerlei vraagstukken. Alle team-
leden hebben als basis een an-
dere achtergrond waardoor zij 
als team een brede kennis heb-
ben en dit inzetten in hun bege-
leiding. Doordat zij zich alleen 

richten op Velserbroek hebben 
wij een breed netwerk en goede 
contacten met de organisaties in 
Velserbroek. Men kan het team-
bereiken via het e-mailadres vel-
serbroek@swtvelsen.nl of via het 
nummer 088-8876970. (foto: aan-
geleverd)

Kaderkampioenschap van Velsen 
heeft verrassende winnaar
Velserbroek - Zaterdag vond de 
�nale plaats van het Kaderkampi-
oenschap van Velsen.
Om de 3e en 4e plaats streden 
Hein Smit en Dick Pruis, die el-
kaar in de poulefase ook al tegen 
gekomen waren en waarbij Pruis 
ruimschoots won. Nu speelden 
de zenuwen een belangrijke rol. 
Beide spelers hadden tot nog toe 
de hoogste series van het toer-
nooi staan, respectievelijk 102 
en 90 caramboles. In deze par-
tij kwam men niet hoger dan 16 
en 17 caramboles en uiteindelijke 
won Smit de wedstrijd.
Om plaats 1 en 2 werd gestreden 
door Richard Wolthuizen en Ni-
co ’t Hart, met Wolthuizen als fa-
voriet. Aanvankelijk nam Wolt-
huizen het voortouw. Na 5 beur-
ten 60-18. Dat ’t Hart veel capa-
citeiten heeft bleek inde 2e deel 
van de partij waarin hij met se-
ries 32,13,21 en een slotserie van 
25 aan het langste eind trok. 130 
in 16 beurten. Door zijn constan-
te manier van spelen was deze 

eindzege ook volledig verdiend 
en kan zijn naam op de wisselbe-

ker worden bijgeschreven. (foto: 
aangeleverd)

Regio - Op duurzame wijze ener-
gie produceren en die vervol-
gens in de eigen omgeving ge-
bruiken. Dat is kort samengevat 
het concept van Greenbiz Ener-
gy, een platform voor onderne-
mers in de IJmond. Vorige week 
donderdag vond in Beverwijk de 
startbijeenkomst plaats.

Niemand minder dan Diederik 
Samsom, voorzitter van de kli-
maattafel in de sector gebouwde 
omgeving, sprak donderdag de 
aanwezige ondernemers toe. De 
voormalig PvdA-topman gaf een 
inkijkje in het proces dat nodig 
is om alle bedrijfspanden in ons 
land vóór 2030 te verduurzamen. 
,,Dat komt neer op duizend pan-
den per dag.’’
Niet alleen bedrijfspanden, maar 
ook veel woningen moeten nog 
aangepakt worden om duur-
zaam energiegebruik te kunnen 
garanderen. ,,Wie kan in één dag 
een woning zondanig isoleren 
dat die woning valt onder ener-
gielabel A, voor een bedrag van 
15.000 euro?’’ Volgens Samsom 
hebben zich vijftig consortia in-
geschreven om een dergelijke 
klus te willen klaren.

Tot 2030 wil men anderhalf mil-
joen woningen, bij voorkeur wijk-
gericht, gaan aanpakken. ,,De on-
dernemers die het eerst hun kan-
sen pakken, zijn de winnaars van 
deze operatie’’, besloot Samsom. 
Gerard Adema van Econvert Cli-
mate & Energy ging als tweede 
spreker dieper in op het concept 

van Greenbiz Energy. De grote 
energiemaatschappijen, veelal 
in buitenlandse handen, noemde 
hij ’boeven die er met de winst 
vandoor gaan’. Volgens Adema is 
het veel beter als bedrijven inves-
teren in lokale duurzame ener-
gieprojecten. Hij verwees naar 
een project in Friesland, waar 
de eerste ‘buurtmolen’ staat, een 
windmolen waarvan de bewo-
ners zonder eigen investering 
pro�teren en waarbij bovendien 
een belastingvoordeel te beha-
len valt.

Uiteindelijk presenteerde hij een 
tabel met concrete cijfers over de 
kosten. Wanneer een bedrijf via 
de reguliere kanalen elektriciteit 

afneemt, moet bijna 18 cent per 
kilowattuur (kWh) worden be-
taald. Bijna tweederde van dit be-
drag bestaat uit he�ngen die bo-
venop het leveringstarief komen. 
Kiest men echter voor de interne 
elektriciteitsmarkt van Greenbiz 
Energy, dan geldt weliswaar een 
hoger leveringstarief (12 cent 
per kWh) maar daar komt verder 
niets meer bij. Al met al wordt 
dus een derde op de stroomreke-
ning bespaard. 
,,De opbrengst in je eigen ge-
bied houden en niet naar de bui-
tenlandse hoofdkantoren laten 
vloeien’’, aldus Adema. Kijk op 
www.greenbizenergy.nl voor uit-
gebreide informatie. (Bos Media 
Services)

Diederik Samsom tijdens zijn presentatie voor Greenbiz Energy

Duurzame energie uit eigen regio voordelig:
IJmondse bedrijven kunnen 
instappen in Greenbiz Energy
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Nieuwe expositie in Zee- en Havenmuseum

‘Festung IJmuiden’
IJmuiden - Met de herdenkings-
maand mei op komst is vanaf za-
terdag 13 april in het Zee- en Ha-
venmuseum in IJmuiden de ex-
positie ‘Festung IJmuiden’ te zien.

Deze expositie vertelt over de 
eerste chaotische dagen van de 
Tweede Wereldoorlog in IJmui-
den, de veranderingen in de Vel-
sense dorpen voor de aanleg 
van Festung IJmuiden, de zware 
bombardementen op de havens 
en hoogovens, aangevuld met 
persoonlijke verhalen van inwo-
ners van Velsen. 
Voor Festung IJmuiden zijn in 
IJmuiden, Velsen-Noord en -Zuid, 
Driehuis en Santpoort tussen 
1940 en 1945 duizenden wonin-
gen afgebroken en daarom ook 
vele duizenden bewoners ge-
dwongen geëvacueerd. Na de 
oorlog vonden zij vaak alleen 

brokstukken terug van wat eens 
hun huis was. Het havengebied 
was een grote gatenkaas met 
bomkraters van meer dan dertig 
meter doorsnee. 
Deze expositie is te bezichtigen 
in de Industriezaal en loopt tot 
en met 1 september. Hierna volgt 
aansluitend een fototentoonstel-
ling over de wederopbouw van 
Velsen en de bijzondere architec-
tuur van Dudok.

Het museum is geopend op de 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13:00 uur tot 17:00 
uur. In de meivakantie (20 april 
t/m 5 mei) is het museum extra 
middagen geopend. Koningsdag 
en 1e Paasdag is het museum ge-
sloten. Museumkaart geldig. Voor 
de actuele openingstijden kan 
men terecht op de website www.
zeehavenmuseum.nl.

Girls’ Day bij Tata Steel

Velsen - Dinsdag hebben zo’n 
140 meiden uit de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs uit 
de regio een bezoek gebracht 
aan Tata Steel in IJmuiden. 
Het staalbedrijf organiseert de-
ze week twee speciale Girls’ Days 
om meiden kennis te laten ma-
ken met de fascinerende en uit-
dagende aspecten van werken in 
een technische omgeving. 
Op 11 april komen leerlingen van 
groep 7 en groep 8 van basis-
scholen uit de omgeving op be-
zoek. 
Vrouwelijke managers en mede-
werkers van Tata Steel laten de 
leerlingen tijdens workshops in 
de praktijk ervaren hoe leuk wer-
ken in de techniek is. Zij gaan ook 
gesprekken aan met de meiden 

over hun eigen interesses, stu-
diekeuzes en carrière. Tijdens de 
workshops konden de meiden 
aan de slag met digitale tech-
nologie, met een crashtest voor 
staal in auto’s en met de ontwik-
keling van de nieuwste vervoers-
technologie: de Hyperloop. Aan 
dit revolutionaire project werken 
technici van Tata Steel mee om 
van staal de optimale buis te ont-
wikkelen voor de Hyperloop. 
Na de workshops konden de leer-
lingen tijdens een rondleiding 
door Dompelverzinklijn 3 (waar 
rollen staal van een zinklaag wor-
den voorzien voor de automo-
bielindustrie) met eigen ogen 
zien hoe indrukwekkend de pro-
cessen bij het staalbedrijf zijn. (fo-
to: aangeleverd)

Medewerkers Tata Steel 
zamelen geld in voor KWF
Velsen - De medewerkers van 
Tata Steel in Nederland hebben 
11.781 euro ingezameld voor het 
KWF. Hans van den Berg, direc-
teur Tata Steel in IJmuiden, over-
handigde de cheque aan Wille-
mijn van den Berg van het KWF. 
De inzamelingsactie vond plaats 
op maandag 4 maart jl. in het ka-
der van Founder’s Day. Dat is de 
geboortedag (3 maart 1839) van 
Jamsetji Nusserwanji Tata, de op-
richter van de Tata Group. Die dag 
wordt bij alle bedrijven van de 
Tata Group wereldwijd gevierd 
door geld in te zamelen voor goe-
de doelen. Jamsetji Tata was een 
groot � lantroop, die maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen 
in India al vroeg op de kaart heeft 
gezet. Dat is ook de reden waar-
om 66% van de aandelen van 
de Tata holding in handen is van 
goede doelen.

Medewerkers van Tata Steel in 
IJmuiden, Maastricht, Oosterhout 
en Zwijndrecht organiseerden 
dit jaar onder meer een cross-� t 
bootcamp, een Indiase high tea, 

een indoor wielerclinic, een � ets-
tocht, een roeiclinic en een yo-
gasessie. Ook werden door het 
hele bedrijf culinaire vaardighe-
den ingezet ten bate van het goe-
de doel.

De IJmuidense haven na het bombardement (foto: aangeleverd)

Hans van den Berg (directeur Ta-
ta Steel in IJmuiden) overhandigt 
de cheque met de opbrengst van 
Founder’s Day aan Willemijn van 
den Berg van het KWF (foto: aan-
geleverd)

Boekenverkoop voor het goede doel
Milka zwemt stuk mee met 
Maarten van der Weijden
Velsen - Vrijdag 21 juni zal Maar-
ten van der Weijden in Leeuwar-
den het water in gaan om te be-
ginnen aan zijn tweede 11ste-
denzwemtocht. Zaterdag 22 juni 
hoopt Milka de Waart in Stavoren, 
samen met andere deelnemers, 2 
kilometer met hem mee te zwem-
men om zo veel mogelijk geld op 
te halen voor zijn foundation ten 
behoeve van kankeronderzoek.
Vorig jaar dacht Milka in Hinde-
loopen en Leeuwarden deel te 
kunnen nemen. De zogenaam-
de ‘poepbacterie’ strooide ech-
ter roet in het eten voor de mee-
zwemmers. Dit jaar krijgt Milka 
een nieuwe kans die zij zeker wil 
gaan benutten.
Om zoveel mogelijk geld hier-
voor op te halen heeft zij, even-
als vorig jaar, veel voor dit doel 

beschikbaar gestelde boeken (dit 
keer ook DVD’s) in de verkoop 
voor kleine prijsjes. Deze boe-
ken zullen geregeld bij haar in de 
voortuin op de Wijk aan Zeeër-
weg 190 te koop staan. Het stre-
ven is het aanbod regelmatig te 
wisselen.
Vorig jaar heeft Milka door haar 
boekenverkoop een bedrag van 
€ 727,- op kunnen halen en daar-
van € 500,- cash aan Maarten zelf 
kunnen overhandigen.
Bent u nieuwsgierig naar het aan-
bod of wilt u gewoon geld done-
ren; op haar eigen facebookpagi-
na, Milka de Waart, is zij te volgen. 
Op “Prikbord IJmuiden” zal ze met 
regelmaat advertenties plaatsen.
Vragen voor Milka? Haar tele-
foonnummer is 06-51194839. (fo-
to: aangeleverd)

Mijn jongste van vijf vraagt waarom iemand, hoog op een ladder, 
onze ramen aan het lappen is. Ik leg uit dat ik niet zo hoog op een 
ladder durf te staan. ‘Maar waarom doet híj dat dan?’ Ik leg uit dat 
het zijn werk is en dat ik ervoor betaal. En dat alle grote mensen 
werken  om geld te verdienen. Dat ik armbandjes maak voor geld. 
Dat papa op kantoor werkt voor geld. En dat Janneke in het zie-
kenhuis werkt voor geld. Om schoenen en boodschappen van te 
kopen. ‘Nou;’ zegt ze, ‘als je in het ziekenhuis werkt dan krijg je ze-
ker heel  veel geld. Of bij de brandweer, want dat is heel erg be-
langrijk! Of bij de kassa want dat is super belangrijk, anders kan 
niemand boodschappen kopen.’
Ja! Ik kan het lijstje verder aanvullen en weet niet wat er bovenaan 
moet staan. Leraren? Verzorgenden? Politie, vuilnismannen, art-
sen, monteurs, rechters, wetenschappers, ‘delta’-werkers?
Ik zou er heel trots op zijn als ik zo mijn geld zou verdienen. Boos 
word ik ervan dat de topman van Shell, Ben van Beurden, jaar-
lijks 20 miljoen ontvangt voor werk waarmee de grond, lucht en 
zee worden vervuild en waarmee arbeiders worden uitgebuit. 20 
miljoen! Die 20 miljoen zou Shell ook kunnen spenderen aan het 
herstellen van de schade die het bedrijf met de oliewinning toe-
brengt aan het milieu, in plaats van aan Ben. Of aan een eerlijk sa-
laris voor de arbeiders, in plaats van aan Ben. Boos word ik van pa-
tenten op medicijnen, medicijnen die worden verkocht met 95% 
winst voor de patenthouder persoonlijk, terwijl de ontwikkelkos-
ten van het medicijn al zijn terugverdiend. Ook deze lijst is lang. 
Ook hier weet ik niet wat er bovenaan moet staan. 3 jaar wacht-
geld voor politici? Zouden we daar het salaris van leerkrachten 
niet wat mee op kunnen hogen?

Tessa de Wit, IJmuiden

LEZERSPOST

Op de bres

Karateka’s succesvol
Regio - Op zaterdag 6 april waren 
de twee afgevaardigde van sport-
school Doragon No Seishin uit 
Assendelft succesvol tijdens de 
open Wado karatewedstrijden in 
Almere. Zowel de 11-jarige Marou 
Vacca in de categorie junioren 
Kata als de 61-jarige in Velsen-
Noord wonende Maarten Duijn 
in de categorie Masters Kata be-
haalden de eerste plaats. Voor 
Mauro was het de eerste keer dat 
hij meedeed aan een wedstrijd. 
Er waren ongeveer 100 deelne-
mers tijdens dit kampioenschap. 
De concurrentie was groot doch 
Mauro behield zijn rust, wat in de-
ze karatediscipline een vereiste is 
om goed te kunnen presteren. 
Maarten Duijn is wat karate be-
treft een oude rot in het vak. Hij 
schreef in het verleden menig ti-
tel op zijn naam in het binnen- en 
buitenland, waaronder de Marti-
al Art Games, Wereld- en Europe-
se titels. Vorig jaar won Maarten 
nog de Ostdeutschen Meister-
schaft. Maarten is nu druk in trai-
ning voor de Rotterdam Cup, de 

Deutshe Maistershaft en de WK 
in september. Voor verdere diep-
gang en ter voorbereidingen op 
de wedstrijden volgt hij seminars 
in het binnen- en buitenland. (fo-
to: aangeleverd)

Strawberries komt 
tekort tegen AMVJ
Driehuis - Even dacht Strawber-
ries H1 zondag dicht bij een punt 
te zijn op bezoek bij kampioens-
kandidaat AMVJ. Een wereld-
goal van spits Pepijn Hendriksen 
werd een kwartier voor tijd onte-
recht afgekeurd door de scheids-
rechter. Hij schoot de bal met zijn 
backhand vanuit de lucht langs 
de keeper, maar de leidsman � oot 
voor een eerdere overtreding van 
AMVJ. Hendriksen erkende later 
nog nooit zo’n mooi doelpunt te 
hebben gemaakt. 
Mede hierdoor wist Strawberries 
niet te scoren tegen de nummer 
twee van de tweede klasse. Een 
punt meenemen naar Driehuis 
was overigens het maximale ge-
weest voor de degradatiekandi-
daat. AMVJ was sterker, techni-
scher en had bovendien weinig 
last van de warmte. Bij de Drie-
huizenaren vroegen meerdere 
spelers om een wissel om zo op 
adem te komen. 
Strawberries kwam na tien mi-

nuten op een 1-0 achterstand na 
een scherpe counter van AMVJ. 
Dat met deze stand de rust werd 
bereikt was gezien de vele kansen 
die de thuisploeg kreeg een won-
der. Doelman Wouter Rempt liet 
zondag zijn klasse zien en hield 
met meerdere knappe reddingen 
zijn ploeg in de wedstrijd. Ook in 
de tweede helft toonde de sluit-
post dat hij nog altijd na vijftien 
jaar ervaring in het eerste team 
van grote meerwaarde is. De aan-
vallers van Strawberries konden 
slechts enkele speldenprikjes no-
teren en waren op het ‘doelpunt’ 
van Pepijn Hendriksen na ver weg 
van de gelijkmaker. 
Door de winst van concurrent 
Noordwijk staan de aardbeien 
vijf punten achter op de veilige 
tiende plaats op de ranglijst. Ko-
mende zondag komt hekken-
sluiter Athena op bezoek. De uit-
wedstrijd tegen dit Amsterdamse 
team wist Strawberries met 2-5 te 
winnen. (Finn van Leeuwen)

Stekken ruilen bij 
ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag 
20 april worden door de leden 
stekken van groenten en plan-
ten geruild bij Amateur Tuinders 
Vereniging De Hofgeest te Sant-
poort-Noord. Iedereen is van har-
te welkom. De bedoeling is dat er 
geruild wordt, dus neem uw ei-
gen plantjes mee om te ruilen. Als 
men niets te ruilen heeft kunnen 
ook plantjes voor een klein be-

drag gekocht worden. Er zijn jon-
ge fuchsiaplanten van de Fuch-
siavereniging te koop en er zijn 
laag geprijsde dahliaknollen. Er is 
parkeergelegenheid, in de kanti-
ne staat ko�  e en appeltaart klaar 
en er is een interessante boeken-
kraam met zeer laaggeprijsde 
boeken. Het ruilen is van 10.00 
tot 12.00 uur bij ATV de Hofgeest, 
Spekkenwegje 2. 

Nieuwe straatnamen
in Driehuis
Driehuis - De namen van de 
straten van het nieuwbouwpro-
ject Nieuw Velserduin in Drie-
huis zijn bekend. Burgemees-
ter en wethouders hebben op 
2 april besloten om de namen 
Adriaan Morriënpad, Herman 
Gorterpad, Henriette Roland 
Holstpad, Anna Blamanpad, 
Jan Jacob Slauerho� pad, Bre-
vierlaan en Lindelaan vast te 
stellen voor de openbare ruim-
ten in het plan.
 
Adriaan Morriën, geboren in Vel-
sen, was een Nederlands dichter, 
essayist, vertaler en criticus.
Herman Gorter was een Neder-
landse dichter. Hij is vooral be-
kend geworden door zijn gedicht 
Mei dat 4.381 versregels telt.

Henriette Goverdine Anna Roland 
Holst-van der Schalk was een Ne-
derlandse dichteres en socialiste. 
Haar roepnaam was Jet, en bij ve-
len stond ze bekend als ‘tante Jet’.
Anna Blaman was een Nederland-
se schrijfster van romans, verha-
len en gedichten. Ook schreef ze 
teksten voor het cabaret van Wim 
Sonneveld.
Jan Jacob Slauerho�  was een 
dichter, prozaïst, vertaler, toneel-
schrijver en scheepsarts. De na-
men houden verband met de om-
liggende straatnamen. De namen 
Brevierlaan en Lindelaan zijn niet 
afgeleid van Nederlandse schrij-
vers maar worden reeds lang in 
de volksmond gebruikt. Het ge-
bied was toen nog onderdeel van 
het terrein van het Missiehuis.
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Orgelconcert in de 
Mariakerk Haarlem-Noord
Regio - In het kader van het 
175-jarig bestaan van de R.K. Pa-
rochie Schoten vindt op Zondag 
14 april ’s middags om 14.30 uur 
een orgelconcert plaats.
Het concert wordt uitgevoerd 
door de huidige organist Frans 
Landmeier en een van zijn voor-
gangers, organist Bert Stolwijk. 
Uitgevoerd worden onder andere 
werken van G.F. Händel, J.S. Bach, 
H. Purcell, T. Albinoni, N. Bruhns, 
J.Pzn. Sweelinck, G. Perné en F. 
Mendelssohn.

Het concert duur ongeveer een 
uur, daarna is er een gezellig sa-
menzijn waarbij er nagepraat kan 
worden onder het genot van een 
drankje achter in de kerk. Tevens 
is er dan gelegenheid om het or-
gel op de koorzolder te bezichti-
gen. 
De toegang is gratis. Het adres: 
Mariakerk, Rijksstraatweg 355, 
Haarlem-Noord. Er is parkeerge-
legenheid voor en bij de kerk, 
buslijn 3 stopt voor de deur. (fo-
to: aangeleverd)

IVN Stinsenplantendag
Regio - Op maandag 22 april, 
Tweede Paasdag, organiseert het 
IVN Zuid-Kennemerland weer 
haar jaarlijkse Stinsenplanten-
dag, in samenwerking met heem-
tuin Thijsse’s Hof in Bloemendaal.  
De dag zal gevuld zijn met een 
groot aantal activiteiten en be-
zienswaardigheden over stinsen-
planten.
Elk uur worden er in de Tuin rond-
leidingen, boeiende stinsen-
excursies voor volwassenen en 
spannende speurtochten voor 
kinderen georganiseerd. Van-
af dit jaar is het ook mogelijk om 
zelf als ouders met de kinderen 
op pad te gaan, met behulp van 
een opdrachtenboekje. Speciaal 
voor kleuters hebben wij een ac-
tiviteit “Bloembolletjes planten 
en fantasierijk verpakken” en ver-
telt verhalenverteller Piet Paree 
de mooiste natuurverhaaltjes! 
Maar niet alleen buiten zijn plan-
ten te vinden; binnen is ook nog 
een tentoonstelling over voor-
jaarsbloemen en worden ver-
schillende lezingen gegeven 
(‘wat zijn Stinsenplanten nou ei-

genlijk?’)

Er zullen naast de activiteiten ook 
een aantal stands aanwezig zijn 
met plantenboeken, bol- en knol-
gewassen, wilde planten en uiter-
aard eten en drinken. U kunt ook 
een kijkje nemen in het prachti-
ge herbarium met zeldzame wil-
de stinsenplanten van hovenier 
Johan Görtemöller. Meer dan ge-
noeg te doen dus deze dag! Een 
extra bijzonder Pasen vieren op 
een extra bijzonder evenement! 
Leuk voor het héle gezin.

Toegang en deelname aan al-
le activiteiten zijn gratis. Voor-
af reserveren is niet nodig. Er is 
een beperkt aantal parkeerplaat-
sen beschikbaar. Wij adviseren u 
daarom om indien mogelijk met 
de �ets te komen. Inloop vanaf 
11.00 uur bij Thijsse’s Hof (Mol-
laan 2, Bloemendaal). Meer infor-
matie via Berna van Baarsen, tel: 
0624624622, Cor Vlot, tel: 023-
5265151, of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland. (foto: aange-
leverd)

Lezing 
in De Kapel
Regio - Op zondag 14 april 
verzorgt Ine Zantingh een le-
zing in De Kapel, met als the-
ma ‘M.Vasalis en Ida Gerhardt:  
isolement en verbinding, twee 
twintigste-eeuwse dichteressen 
ontmoeten elkaar’.
Weinig vrouwelijke dichters wis-
ten zich een plaats te verove-
ren in de wereld van de twin-
tigste-eeuwse poëzie. Toch zijn 
er twee krachtige vrouwen-
stemmen te horen, ogenschijn-
lijk zeer van elkaar verschillend 
in klank, aandachtsgebied, vi-
sie en achtergrond. Maar wie de 
gedichten van M. Vasalis en Ida 
Gerhardt naast elkaar legt, ziet 
verrassende verbanden. In de-
ze lezing zullen we gezamenlijk 
op zoek gaan naar deze verban-
den en bezien wat deze voor 
ons kunnen betekenen op weg 
naar Pasen.
De lezing begint om 10.30 uur.

Gouden Kalf winnaar ‘Broos’
terug als toneelstuk
Regio - Tijdens het Nederlands 
Film Festival in 1997 wonnen de 
vijf actrices uit de �lm ‘Broos’ ge-
zamenlijk het Gouden Kalf voor 
Beste Actrice, een unicum. ‘Broos’, 
van regisseur Mijke de Jong met 
onder andere Adelheid Roosen, 
is gebaseerd op het gelijknami-
ge toneelstuk, wat weer geïnspi-
reerd is op het boek ‘Vrouwen De-
camerone’ van Julia Voznesenska-
ja. Het Haarlems theaterplatform 
Project Fors bewerkt het �lm-
script nu weer tot theatervoor-
stelling.
De zussen Lian, Leen, Carlos, Muis 
en Ted hebben zich teruggetrok-
ken in een oud strandhuis om er 
een videoband te maken ter ere 
van het veertigjarig huwelijk van 
hun ouders. Tussen de liedjes, 
sketches en ruzies door, wordt 
ook oud zeer uitgepraat. Er komt 
een groot geheim ter sprake; va-
der blijkt ooit anderhalf jaar lang 
verdwenen te zijn geweest. Een 
‘geheim’ waar iedereen verschil-
lende gevoelens bij heeft. Elke 

zus heeft zo haar eigen verhaal bij 
deze periode. Is deze gebeurte-
nis de oorzaak van wrijvingen in 
het gezin of brengt het de zussen 
juist dichter bij elkaar? De voor-
stelling toont de liefdevolle band 
die de zussen met elkaar hebben, 
maar laat ook zien hoe kwetsbaar 

familierelaties zijn en hoe gevoe-
lig sommige zaken liggen. 
De voorstelling is te zien in het 
Haarlemmerhout Theater op 24, 
25 en 26 april 2019. Kaarten zijn 
te reserveren via de website van 
Project Fors Theatermakers: www.
projectfors.nl. (foto: aangeleverd)

Icoon van Radio1 Lara Rense te gast 
bij Bloemendaalse Areopagus
Regio - Aanstaande zondag 14 
april om 16.00 uur is radiopresenta-
tor Lara Rense te gast bij de maan-
delijkse Areopgus in de Bloemen-
daalse Dorpskerk. Rense, die zich-
zelf maar weinig laat intervie-
wen, gaat in gesprek met Ad van 
Nieuwpoort, de predikant van de 
Bloemendaalse Dorpskerk.  Hoe is 
het om in deze roerige tijden een 
nieuwsprogramma te presenteren? 
En hoe hou je het vol als je voort-
durend wordt beticht van partijdig-
heid terwijl je probeert alle stem-
men recht te doen? Wat is de stand 
van de journalistiek vandaag?

Lara Rense (1972), is dagelijks te be-
luisteren op Radio1 waar zij het pro-
gramma Nieuws&Co presenteert. 
Ze wordt ook wel de icoon van Ra-
dio1 genoemd. Scherpzinnig, wel-

levend en als geen ander in staat 
om een gast tot zijn recht te laten 
komen. Deze keer in de Areopagus 
van 14 april aanstaande wordt Ren-
se door Ad van Nieuwpoort zelf aan 
de tand gevoeld.

Lara Rense studeerde sociologie 
aan de Universiteit van Amsterdam, 
werkte lange tijd bij BNR Nieuwsra-
dio en de Wereldomroep en is sinds 
september 2009 verbonden aan de 
NOS/NTR. 

Areopagus is een gesprek over wat 
iemand beweegt, over zijn of haar 
achtergrond, over doelen en idea-
len en de praktijk van het leven in 
onze huidige maatschappij, in onze 
wereld. Van Nieuwpoort probeert 
ook juist het persoonlijke verhaal 
naar boven te krijgen over wat de 

gastspreker drijft en inspireert en 
waarom hij/zij doet wat hij/zij doet. 
(foto: H.P. van Veldhoven)

NIVON-lezing over vleermuizen
Regio - NIVON afdeling Bever-
wijk en omstreken organiseert 
op woensdag 17 april een lezing 
over vleermuizen door Joop van 
den Hoorn in zaal Tropica aan 
de Const. Huygensstraat 99 in 
Heemskerk, aanvang 20 00 uur.
Alle vleermuizen in Nederland 
zijn beschermd. Dat is vastgelegd 
in de Flora- en Faunawet. Ook 
de vaste rust- en verblijfplaatsen 
van deze dieren en de functione-
le ruimte er omheen vallen onder 
deze bescherming. Bij het plan-
nen en uitvoeren van herstel- of 
nieuwbouwprojecten moet de 
uitvoerder hier rekening mee 

houden.
Eind jaren 30 van de vorige eeuw 
ging in Nederland het onderzoek 
naar de verspreiding en de trek 
van vleermuizen van start, o.a. 
in de Haarlemmerhout, met de 
toen nog zeer jonge studenten 
Leo en Pieter Bels. Zij waren op 
het spoor gezet door de Duitse 
wetenschapper Martin Eisentraut 
die daarmee in Berlijn begonnen 
was. Je zou kunnen zeggen “and 
the rest is history”.
Joop van den Hoorn is van jongs 
af geboeid door deze mysterieu-
ze dieren en vertelt graag over 
zijn langdurige carrière als vleer-

muizenonderzoeker. Hij gaat ons 
vertellen over verschillende soor-
ten, verspreiding, trekgedrag, on-
derzoeksmethoden, experimen-
ten, echolocatie en wat niet al 
meer.

Het onderzoek in Nederland le-
vert overigens nog steeds nieu-
we ontdekkingen op. En de vleer-
muizen zelf krijgen steeds meer 
waardering. Zo wordt de lande-
lijke vleermuisdag met avondex-
cursies (eind augustus) druk be-
zocht. Als u dit ook eens wilt mee-
maken is zijn uiteenzetting een 
goede voorbereiding.

Muziek op intensive care zorgt voor minder angst en stress
Informatiebijeenkomst MuzIC
Regio - Op 18 april is er in het 
Spaarne Gasthuis (Haarlem Zuid) 
een informatiebijeenkomst over 
het succesvolle project MuzIC.

Een opname op een intensive care 
is een ingrijpende gebeurtenis 
voor de patiënt én voor zijn of haar 
naasten. Het project MuzIC brengt 
livemuziek aan het bed van de pa-
tiënt op de intensive care. Voor een 
beetje rust en ontspanning in een 
onbekende en onnatuurlijke om-
geving.
De avond heeft een gevarieerd 
programma met verschillende 
sprekers. Zo vertelt Pim Giel, direc-
teur van van Happy Motions, over 
muziek in de geneeskunde; geeft 
Arthur Jaschke de lezing ‘livemu-
ziek en de intensive care’ en ver-
tellen violisten Suzanne Groot, Ma-
ria Eldering en Sytse Bakker over 
de praktijk. Ook wordt de busi-
nesscase gepresenteerd door Tan-
ja Westrik van het UMC Utrecht en 

David Dixon van Efesai. Ook wordt 
de documentaire ‘musical medici-
ne’ van Tess van Doorn en Daniel 
Albers vertoond. Een borrel en de 
mogelijkheid om met elkaar verder 
te praten sluit de avond af.
De heer Jan Feenstra, directie-
voorzitter van de Rabobank Haar-
lem, overhandigt symbolisch een 
cheque van 5000 euro. Dit geldbe-
drag maakte de uitvoering van het 

project MuzIC mogelijk.
De informatieavond is mogelijk ge-
maakt door P�zer en Prominent.
Praktische informatie
18 april, 16.00-20.00 uur in Am�-
theater Haarlem Zuid, Boerhaavel-
aan 22. Voor wie? Voor iedereen die 
de missie van MuzIC een warm hart 
toedraagt. Aanmelden via muzic@
fcic.nl. (foto: Toussaint Kluiters, Uni-
ted Photos)

Ober ‘Het goede leven’
Lezing door schrijfster 
Annegreet van Bergen
Regio - Op donderdag 18 april 
houdt de schrijfster Annegreet 
van Bergen een lezing over haar 
nieuwe boek “Het goede leven”. 
Annegreet van Bergen is voor-
al bekend als auteur van de 
bestseller ‘Gouden jaren – Hoe 
ons dagelijks leven in een hal-
ve eeuw onvoorstelbaar is ver-
anderd’. Met nieuwe observa-
ties en anekdotes pakt zij in ‘Het 
goede leven’ de draad weer op 
en laat ze bijvoorbeeld zien dat 
de wereld door de gestegen rijk-
dom openbrak en dat de onge-
lijkheid tussen rangen en stan-
den, en tussen mannen en vrou-

wen er kleiner door werd. Ook 
inzichten veranderden: want 
wie biedt tegenwoordig zijn 
gasten nog een rokertje aan en 
welk kind spaart er nog sigaren-
bandjes? Ook laat Van Bergen 
schitterende foto’s zien uit de 
tijd dat Nederland nog niet half 
zo rijk was als nu. 
De lezing wordt georganiseerd 
door de Geschiedenistafel van 
Sociëteit Vereeniging Haarlem, 
Zijlweg 2 te Haarlem. De lezing 
start om 20.00 uur. Entree voor 
niet leden 10 euro. Ga naar de 
website https://www.societeit-
vereeniging.nl en meld u aan 
onder het kopje Agenda. Aan-
melden verplicht. (foto’s: aange-
leverd)

‘Laten we 
eerlijk zijn’ in 
schouwburg
Velsen - Owen Schumacher werd 
bekend als typetjeskanon uit 
‘Koefnoen’. Beau Schneider speel-
de zich in de picture in de toneel-
hit Hendrik Groen en de door-
gewinterde Vélsense comédi-
enne Hanneke Drenth maakte 
twee jaar geleden furore als Jas-
perina de Jong in de theaterhit 
‘De Grote Drie’. Het drietal bun-
delde de talenten in een gloed-
nieuwe komedie (van Roos Slik-
ker en Richard Kemper) over rela-
tiestress en burengedoe die don-
derdag 26 april te zien is in Stads-
schouwburg Velsen. Otto (Owen 
Schumacher) is eigenaar van een 
prachtig pand in de stad. Een 
echte ‘eyecatcher’. Zijn ex-vrouw 
An (Hanneke Drenth) is nog al-
tijd mede-eigenaar en woont een 
etage boven hem. Ruimdenkend 
als ze zijn moet dat toch kunnen. 
Maar al snel blijkt dat niet alleen 
het pand maar ook hun eigen re-
latie met behoorlijk wat achter-
stallig onderhoud kampt. Dat le-
vert nogal ongemakkelijke situa-
ties op nu ook de bovenste eta-
ge wordt verhuurd aan Pitt (Beau 
Schneider). Er zit niks anders op, 
ze besluiten eerlijk te zijn. Maar of 
dat nou zo’n goed idee is...  (foto: 
Arjan Benning)

Toneelstuk 
Turks Fruit 
in Velsen
Velsen - De toneeluitvoering 
van Turks Fruit staat dinsdag 23 
april geprogrammeerd in Stads-
schouwburg Velsen. Het is exact 
vijftig jaar geleden dat Jan Wol-
kers flink wat ophef veroorzaak-
te met de publicatie van het be-
roemde boek Turks Fruit. Dit 
seizoen kreeg Turks Fruit ein-
delijk de langverwachte toneel-
versie. Voor de toneelbewer-
king werd een nieuw acteurs-
koppel gezocht: Chris Peters 
(die een droomdebuut op het 
witte doek had in ‘Tonio’) en Ali 
Zijlstra. Zij duiken op geweldige 
wijze in de huid van de beeld-
houwer en de liftster. Hun ge-
passioneerde relatie krijgt een 
dramatische wending wanneer 
de jonge vrouw ziek wordt. 
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Expositie over de geschiedenis 
van Haarlem als filmstad

Regio - Museum Haarlem brengt 
met de expositie Haarlem Filmstad 
een voor velen onbekende geschie-
denis in beeld. Want wie weet nog 
dat Haarlem honderd jaar geleden 
vanwege Filmfabriek Hollandia het 
middelpunt was van de Nederland-
se �lmwereld? Cameralieden, ac-
teurs en decorbouwers liepen af 
en aan bij de studio aan het Spaar-
ne. De stad werd vervolgens ook de 
standplaats van het roemruchte Po-

lygoonjournaal en van experimen-
tele �lmers als J.C. Mol, Dick Laan 
en, na WOII, Gerrit van Dijk en Len-
naert Nijgh. 
Al rond 1896 maakte het Haarlem-
se publiek in een reizende bios-
coop kennis met het nieuwe feno-
meen �lm. De ene na de andere bi-
oscoop verscheen in de stad en �lm 
werd het avondje uit voor de ge-
wone man. Ook werden locaties in 
Haarlem en omgeving spoedig ge-

liefd als �lmdecor. En dat geldt nog 
steeds. Na Amsterdam is Haarlem 
de stad met de meeste draaidagen 
van (internationale) speel�lms, tv-
series en commercials in Nederland. 
Journalist Harry Hosman heeft de 
�lmgeschiedenis in de stad onder-
zocht en op papier gezet. Zijn boek 
Haarlem Filmstad vormt de basis 
voor deze expositie. De buren van 
het ABC Architectuurcentrum be-
lichten gelijktijdig de architectuur 
van de bioscopen. De tentoonstel-
ling is te zien tot 24 september. 
Gilde Haarlem organiseert stads-
wandelingen rond het thema op 
19 april, 12 mei, 15 juni, 21 juli en 
11 september. Aanvang 13:30 uur 
bij Museum Haarlem. Prijs 10,50  
euro p.p. (met Museumkaart 4,00). 
Aanmelden via gildewandelin-
gen@gmail.com of 06-16410803 
op werkdagen tussen 9.00-10.00 of 
18.00-19.30 uur. 
Het museum bevindt zich in het 
winkelhart van historisch Haarlem, 
aan het Groot Heiligland 47, 2011 
EP Haarlem. Openingstijden zijn 
dinsdag t/m zaterdag van 11.00-
17.00 uur en zondag en maandag 
12.00-17.00 uur. Zie ook www.mu-
seumhaarlem.nl. (foto: aangele-
verd)

Doulce Mémoire brengt Le Printemps 
van Lejeune naar Haarlem
Regio - Het veelvuldig bekroon-
de ensemble Doulce Mémoire is 
op zaterdag 11 mei te horen in de 
Doopsgezinde Kerk in Haarlem. 
Het Franse gezelschap was vorig 
jaar een van de grote publiekstrek-
kers in het Festival Oude Muziek 
Utrecht. Het vocaal-instrumentale 

ensemble gaat op tournee met re-
volutionaire muziek uit de zestien-
de eeuw: Le Printemps van Claude 
Lejeune. Claude Lejeune wilde an-
tieke versvoeten overplanten op 
Franse poëzie en muziek. Het re-
sultaat is Le Printemps (1603), een 
collectie liederen waarin tekst en 

muziek onafscheidelijk zijn. Denis 
Raisin Dadre en zijn Doulce Mé-
moire werkten tot in detail aan 
hun vertolking van de poëzie. Het 
resultaat is indrukwekkend: zo fris 
klonk de lente nog nooit.
Meer informatie: www.oudemu-
ziek.nl.

Regio - JCI (Junior Cham-
ber International) de Waag en 
IJmond bundelen hun krach-
ten en organiseren in 2019: De 
Ronde van JCI! Dé dag voor re-
creatieve fietsers en wielrenfa-
naten. 
Op zondag 26 mei bieden JCI 
de Waag en JCI IJmond fiets-
liefhebbers de mogelijkheid 
om, net als bij de Alpe d’Huzes 
die een week later plaatsvindt, 
te fietsen voor het goede doel. 
Bijzonder dit jaar, is de keu-
ze uit 2 opstartpunten. Name-
lijk de Vuurlinie in Beverwijk en 
de Golfbaan Sluispolder in Alk-
maar. Een mooie manier om 
voor alle fietsers in Noord-Hol-
land deelname mogelijk te ma-
ken. Deelnemers hebben de 
keuze uit een route van 40, 80 
of 120 kilometer uitgestippeld 
over verharde fietspaden door 
het prachtige Noord Holland-
se landschap. Zo doet u onder 
andere Heemskerk, Beverwijk, 
Limmen, Heiloo en Alkmaar 
aan. De route bevat een aan-
tal leuke pauzelocaties, waar u 
zo nodig even kunt rusten en 
een maaltijd kunt nuttigen. Al-
le veiligheidsmaatregelen zijn 
voorzien en de route is hel-
der en duidelijk bewegwijzerd 
waardoor u gegarandeerd een 
mooie dag tegemoet zult gaan.
Deelnemers fietsen niet alleen 

voor hun plezier, maar steunen 
met hun deelname ook een re-
gionaal goed doel. Dit jaar zal 
de opbrengst gaan naar Stich-
ting Fonds Hartewensen (zij 
zetten zich in om wensen van 
de cliënten van de Hartekamp 
Groep te vervullen) en naar een 
initiatief voor het realiseren 
van een zogenaamde Beweeg-
tuin (geschikt voor alle leeftij-
den en minder-validen) in de 
Alkmaarse wijk Huiswaard. 

Via www.rondevanjci.nl kun-
nen deelnemers zich vooraf in-
schrijven waardoor er direct 
gefietst kan worden door mid-
del van het Scan&Go systeem. 

Inschrijven tijdens de dag zelf 
is uiteraard ook mogelijk. 
Ook biedt De Ronde van JCI 
de mogelijkheid aan om spon-
sor te worden van dit prachti-
ge evenement en/of deel te ne-
men met je Business Team. 
Niet alleen vergroot men hier-
mee naamsbekendheid, maar 
tevens steunt men hiermee het 
regionale goede doel! Dé ma-
nier om uw bedrijf eens op een 
andere manier te presenteren. 

Houd de website www.ronde-
vanjci.nl en de Facebookpagi-
na in de gaten voor al het laat-
ste nieuws over deze Ronde. 
(foto: aangeleverd)

De Ronde van JCI 2019

Opmars Amerikaanse rivierkreeft 
in Noord-Holland zorgwekkend
Regio - De Amerikaanse rivier-
kreeft of rode rivierkreeft (Procam-
barus clarkii), een exoot in Noord-
Hollandse sloten en kleine wate-
ren, wordt steeds meer waargeno-
men. Dit heeft verstrekkende ge-
volgen voor de lange termijn voor 
boeren en natuur. 
Sinds 1985 komt de Amerikaan-
se rivierkreeft voor in de Neder-
landse wateren. De Amerikaan-
se rivierkreeft veroorzaakt scha-
de aan zachte waterkanten en aan 
moerasachtige beplantingen. De 
soort leeft van waterplanten in slo-
ten, waardoor andere diersoor-
ten en planten in het gedrang ko-
men. Ook graven de kreeften, net 
als muskusratten, gangen in oevers 
die daardoor instabiel worden. 
De rivierkreeft is wijdverspreid in 
Nederland vestigt zich in rivieren, 
grotere kanalen en meren (Bron: 
Soes & Koese, 2010; Verbrugge et 
al., 2015). 
Omdat de Amerikaanse rivierkreeft 
een exoot is heeft die nauwe-
lijks natuurlijke vijanden. Inheem-
se diersoorten als reiger, paling, 
snoek, snoekbaars, baars en meer-
val zijn wel de natuurlijke vijanden 
van het dier. Hierdoor zal de Ameri-
kaanse rivierkreeft onderdeel wor-
den van de voedselkringloop. Door 
de relatief weinig natuurlijke vijan-
den heeft deze kreeft de kans zich 
eenvoudig en snel voort te plan-

ten. Een wetenschappelijk onder-
zoek van ir. D.M. Soes & drs. B. Koe-
se, Invasive Alien Species Team 
2018 wees uit dat 152 kreeften aan-
zienlijke ecologische en economi-
sche schade kunnen aanrichten en 
dat verder onderzoek in Nederland 
sterk wordt aanbevolen. 
In de praktijk blijkt er in Nederland 
geen sprake te zijn van een afdoen-
de vorm van bestrijding. In over-
leg met eigenaar Staatsbosbeheer 
en de Noord-Hollandse bond voor 
beroepsvissers mag sinds kort door 
een beroepsvisser gejaagd wor-
den op de rivierkreeft. Momenteel 
zijn er geen e�ectieve beheermaat-
regelen om de soort te beperken. 
Het is dan mogelijk dat de aantal-
len hierdoor beperkt worden. De 
Amerikaanse rivierkreeft zal echter 
waarschijnlijk niet verdwijnen uit 
de Nederlandse natuur. 
De Amerikaanse rivierkreeft is door 
de Europese Unie aangewezen op 
de Unielijst invasieve exoten, waar-
door het een te bestrijden soort is. 
De wijze waarop verschillende par-
tijen in Nederland, met name over-
heden en terreineigenaren, samen-
werken aan de bestrijding van in-
vasieve exoten staat beschreven in 
het gezamenlijk opgestelde ‘Mas-
terplan uitroeiing en beheersing 
Unielijstsoorten’. In dit plan is afge-
sproken dat het Rijk verantwoorde-
lijk blijft voor het nemen van be-

heermaatregelen voor soorten die 
onder de Visserijwet vallen, zoals 
de uitheemse (waaronder de Ame-
rikaanse) rivierkreeften en de Chi-
nese wolhandkrab. 
Daarmee is het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit verantwoordelijk voor de be-
oordeling van onthe�ngsaanvra-
gen, bijvoorbeeld voor bevissing 
door beroepsvissers. De provincie 
heeft geen rol in het beheer van 
de Amerikaanse rivierkreeft. Wel is, 
wanneer sprake is van bevissing in 
een Natura2000-gebied, een ver-
gunning nodig op grond van de 
Wet natuurbescherming, waarvoor 
Gedeputeerde Staten doorgaans 
bevoegd gezag zijn. 
Naast de exoot Amerikaanse rivier-
kreeft, kent Nederland ook de in-
heemse rivierkreeft (Astacus asta-
cus). In tegenstelling tot de Ame-
rikaanse soort is deze inheemse 
kreeft wel een beschermde dier-
soort volgens de Wet Natuurbe-
scherming. Deze inheemse rivier-
kreeft mag dus niet worden gevan-
gen, gedood of worden verstoord.
Overigens is de kans dat deze 
kreeft wordt gevangen heel klein, 
aangezien hij eigenlijk alleen nog 
in de omgeving van Arnhem in één 
vijver wordt aangetro�en. (Bart 
Jonker) (Bronnen: Provincie Noord-
Holland en Sportvisserij Neder-
land)

Open dag politiebureau Beverwijk
Regio - Op zaterdag 13 april or-
ganiseert de0 politie een open 
dag in het politiebureau aan de 
Laan der Nederlanden 102 in Be-
verwijk. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom tussen 10.00 en 
15.00 uur.
Er is deze dag veel te zien in en om 
het bureau. Neem deze dag een 
kijkje, wijkagenten zijn aanwe-
zig om vragen te beantwoorden. 
Er zijn ook verschillende stands 
waarbij politiemensen uitleg ge-

ven over hun werk bij de politie. 
Kinderen kunnen ook knutselen 
en tekenen. Op de binnenplaats 
zijn verschillende politievoertui-
gen te bewonderen zoals een po-
litiemotor en ME bus. Ook kun je 
een kijkje nemen in de cellen.
Om 11.30 en 13.30 uur staan er 
demonstraties op het program-
ma. De Mobiele Eenheid (ME) en 
de Bewakingseenheid (BE) de-
monstreren onder andere een 
aanhouding. Gaaf om het politie-

werk eens van dichtbij te kunnen 
zien en hierbij ook een uitleg te 
krijgen. Frank Dijkhof is initiatief-
nemer van de open dag in Bever-
wijk.
,,Het idee voor een open dag ont-
stond doordat er een groepje kin-
deren met een begeleider bij het 
bureau kwam met de vraag of ze 
een keer binnen mochten kijken 
om het politiewerk te zien. We 
hebben de kinderen het bureau 
laten zien en wat verteld over ons 

Hortus Bulborum open tot en met 16 mei
Regio - De Hortus Bulborum in 
het Noord-Hollandse Limmen - 
de enige tuin ter wereld met circa 
4500 verschillende soorten his-
torische tulpen, narcissen, hya-
cinten, krokussen en fritillaria’s, is 
op 5 april o�cieel geopend door 
pastor Paul Vlaar, beter bekend 
als de ‘oranjepastor’. Hij verwierf 
deze bekendheid door zijn ‘oran-
jemis’ tijdens het WK Voetbal met 
een oranje versierde kerk en hij 
als voorganger in een oranje ka-
zuifel.
Minder bekend is dat Vlaar ook de 
bijnaam ‘narcissenpastor’ heeft. 
Vanaf zijn jeugd was hij verzame-
laar van historische narcissen. Via 
contacten met lokale bollenkwe-
kers groeide zijn verzameling uit 
tot zo’n 300 verschillende soor-
ten. Vlaar heeft een eigen narcis: 
de Sint Victor - vernoemd naar 
zijn parochie, en hij heeft in 2008  
een mandje met narcissen aan 
Paus Benedictus mogen aanbie-
den. Door drukke werkzaamhe-
den had Vlaar de laatste jaren niet 
meer voldoende tijd om zijn col-
lectie te onderhouden en schonk 
deze vorig jaar aan de Hortus Bul-
borum.

In het jaar dat het 350ste ster�aar 
van Rembrandt herdacht wordt, 
kunnen op de hortus onder an-
dere ook tulpen uit diens tijd met 
hun fraai gevlamde bloemen, of 
de ’Zomerschoon‘ uit 1620 - po-
pulair tijdens de Tulpenmanie - 

bewonderd worden. De oudste 
tulp in de tuin is de ‘Duc van Tol, 
Red and Yellow’ uit 1595. 

In 1924 ziet de jonge tuinbouw-
leraar Pieter Boschman in het 
Noord-Hollandse bollendorp 
Limmen met lede ogen aan hoe-
veel historische tulpenrassen - 
sommige al honderden jaren oud 
- in snel tempo dreigen uit te ster-
ven. Hij begint met het verzame-
len van deze oude bolgewassen 
en plant ze in zijn tuin rondom de 
schoolmeesterswoning naast het 
middeleeuwse kerkje. Na vier jaar 
is de tuin vol. 
Boschman komt in contact met 
de vermaarde hyacintenverede-
laar Willem de Mol uit Amster-
dam. Ook hij beschikt over een 
bijzondere collectie bolgewas-
sen: historische hyacinten van 
na 1830. De Mol kampt even-
eens met ruimtegebrek. Bosch-
man en De Mol richten in 1928 
de Hortus Bulborum op. Bosch-
man’s jeugdvriend Nicolaas Blok-
ker, bollenkweker en exporteur, 
biedt aan de collectie op een per-
ceeltje van zijn landerijen te plan-
ten. Daarmee is de Hortus Bulbo-
rumtuin een feit. Als de �rma Van 
Hof & Blokker ruim zestig jaar la-
ter naar het naburige Heiloo ver-
huist, volgt de Hortus Bulborum 
zijn genereuze ‘gastheer’.
In 1988 wordt de stichting Hor-
tus Bulborum uitgenodigd deel 
te nemen in de Stichting Natio-

nale Plantencollectie, een instel-
ling waarin onder meer alle aca-
demische plantencollecties sa-
menwerken. Die uitnodiging is 
een pluim op de hoed van al die 
vrijwilligers die de tuin en de col-
lectie al decennialang onderhou-
den. 
Vijf jaar later keren de bollen te-
rug naar hun geboortegrond 
in Limmen - naar de akker bij 
de voormalige oude openbare 
school nabij het kerkje. Een eigen 
plek, compleet met monumen-
taal entreehek en autentieke bol-
lenschuur. 
De tuin geeft een b(l)oeiend over-
zicht van de ontwikkeling van de-
ze zeer  populaire voorjaarsbloe-
men. Elk voorjaar laat de Hortus 
Bulborum de bollengeschiedenis 
herleven. Duizenden kleine bol-
lenveldjes kleuren in de meest 
uiteenlopende schakeringen. De 
tuin is dan een lust voor het oog 
en een genot voor de neus.
In de ruim  90 jaren is de privé-
bollenverzameling van Pieter 
Boschman uitgegroeid tot een 
unieke genenbank, tot een bol-
lenschatkamer en een toeristi-
sche trekpleister.

Hortus Bulborum, Zuidkerken-
laan 23a in Limmen. Openingstij-
den: 6 april t/m 16 mei, maandag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur, zondag van 12.00 tot 17.00 
uur. www.hortus-bulborum.nl. 
(foto: aangeleverd)
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Colofon
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VACATURE TOP 5 APRIL
Begeleider Fietsen reparatie Kansen&zo  vac.nr: 1829
U begeleidt een aantal deelnemers van OK-Velsen en Kansen & Zo bij 
het repareren van oude �etsen. 

Vrijwilligers voor EHBO gastlessen op scholen vac.nr:1848
Het Rode Kruis Kennemerland wil meer EHBO voorlichting op basis-
scholen in onze regio geven. Hier zoeken wij m/v voor.

Begeleider mondharmonicagroep Longfonds  vac.nr: 1846
Het Longfonds zoekt voor zijn mondharmonicagroep een begelei-
der. De repetitie is woensdagavond in De Stek.

Medewerker �lmmiddag elke 14 dagen op zaterdagmiddag Se-
niorencentrum Zeewijk    vac.nr: 1838
U organiseert samen met een actieve vrijwilliger �lmmiddagen over 
de historie van IJmuiden of speel�lms. 

Gastgezin voor kinderen met een beperking STG  vac.nr: 1715
Wij  zoeken gezinnen die hun deuren willen openen voor een kind 
met een beperking, voor een dag(deel) en/of een nachtje. 

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

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

De Hofstede ‘Koken voor u’
Niemand aan de zijlijn! 

Ruim voor 12 uur schuiven de 
eerste gasten aan. Even over 
twaalf start de warme drie-gan-
gen maaltijd. Onder de naam ‘Ko-
ken voor u‘, koken Bianca van Laar 
en Bart Schoen elke donderdag 
een maaltijd voor een kleine der-
tig gasten. ,,Niemand aan de zij-
lijn”, zeggen Bart en Bianca. ,,Van-
daar dat we ook 1 lange tafel dek-
ken waaraan iedereen kan zitten 
waar hij wil.” ,,En iedereen is wel-
kom”, vult Bianca aan. ,,We maken 
reclame in de buurt en hopen dat 
mensen die gezelschap zoeken of 
even niet willen koken, aanschui-
ven aan tafel.” Bart: ,,We hebben 
een vaste groep enthousiaste 
vrijwilligers die ons nu helpt met 
koken en serveren. Zonder deze 
groep en het openstellen van de 
keuken door Hofstede, en de on-
dersteuning van Thea zouden wij 
dit niet kunnen doen.” Dat ‘nie-
mand aan de zijlijn’  in de praktijk 
al werkt, blijkt uit het feit dat elke 
donderdag naast de vrijwilligers 
het al 61 jaar getrouwd echtpaar 

Gerda en Gerard de Bruin het des-
sert verzorgt. En dat de 16 jarige 
Ties, een leerling van Heliomare 
onderwijs in Heemskerk, graag 
bij de Hofstede verder wil met 
zijn stage. Ook een Syrisch vluch-
teling echtpaar komt om de week 
helpen in de keuken. ,,Deze groep 
willen we graag aanvullen. Men-
sen met een beperking willen we 
ook een kans geven op een zin-
volle werkplek. Niemand aan de 
zijlijn!”, zegt Bianca. Ze zijn dank-
baar voor de kans die zij van de 
Hofstede gekregen hebben om te 
mogen koken. Maar ook voor de 
inzet van de vrijwilligers die met 
liefde de maaltijd verzorgen voor 
de al groeiende schare vaste klan-
ten. Er is altijd plek bij ‘Koken voor 
u’ elke donderdag om 12.00 uur . 
Het is belangrijk mensen meer 
met elkaar te verbinden, oud en 
jong samen. Ze eten met elkaar 
en ze leren van elkaar. Het leef-
tijdsverschil van 72 jaar maakt 
dan niet meer uit. Niemand aan 
de zijlijn! (foto: aangeleverd)

Donderdagochtend in Wijkcentrum de Hofstede in Velserbroek. 
Aan een kant in de grote zaal tikken de biljartballen tegen elkaar. 
Aan de andere kant klinkt de muziek van de line-dance groep. 
Prominent in de zaal staat één lange tafel voor 30 personen ge-
dekt voor de maaltijd, als de bloemschikgroep vertrokken is.

Kook vrijwilligers gezocht
De Stek - Wijkcentrum de Stek is 
met spoed op zoek naar kookvrij-
willigers. Bent u minimaal 1 dag 
in de week beschikbaar op een 
maandag, woensdag of vrijdag 
en wilt u een terecht komen in 
een groep met enthousiaste vrij-
willigers die een verse driegan-
genmenu voor ouderen koken? 
Meldt u zich dan aan bij Wijkcen-
trum de Stek. U start met vrijwil-
liger-collega’s om 9.00 uur en 
u bent ongeveer om 14.00 uur 
klaar.  U kookt gezamenlijk een 

verse driegangen maaltijd voor 
ongeveer 30 ouderen uit Velsen 
Noord. En u eet zelf ook gezellig 
mee, daarna ruimen jullie geza-
menlijk op en doen de afwas. Een 
dag van te voren doet u of één 
van uw collega-vrijwilligers de 
boodschappen voor de maaltijd. 
Het menu wordt in samenspraak 
samengesteld. U kunt zich voor 
één of meerdere kookdagen aan-
melden bij Lydia Moreira in Wijk-
centrum de Stek tel:0251-226445 
of moreira@welzijnvelsen.nl.

Wandelen of dansen of…
Buurtsport - Wandelen in een 
groep is gezelliger en samen 
wandelen is een stok achter de 
deur om te blijven bewegen. Vel-
sen heeft een prachtige omge-
ving om in te wandelen dus sluit 
je aan bij een van de  wandel-
groepen. Je kunt gratis en vrijblij-
vend meewandelen bijvoorbeeld 
op dinsdag of donderdag van 
9.45 tot 10.45 uur vanuit Buurt-
centrum de Spil. 
Donderdag 25 april loopt natuur-
gids Anne Einwachter weer mee, 
zij vertelt onderweg over de plan-

ten en dieren die we zien. Op 
donderdag 18 april van 20.00 tot 
21.00 uur begint een nieuwe sal-
sa-lesgroep ‘salsa-beginners 1’ in 
Buurtcentrum de Spil. Meer infor-
matie vindt u op www.talentolati-
no.nl of via 06-81353905. De eer-
ste les is gratis!  Voor meer infor-
matie over wandelen of andere 
beweegactiviteiten voor 45+ers 
kunt u bellen of mailen met Ad 
Otten of Nicole Sheridan, buurt-
sportcoaches voor volwassenen, 
bereikbaar via 0255-510186 of 
buurtsport@welzijnvelsen.nl.

Zomerse 
kinderkledingbeurs
De Stek - Dinsdag 7 mei van 9.30 
tot 11.30 uur staan de deuren 
van Wijkcentrum de Stek wijd ge-
opend voor de Zomerse Kinder-
kledingbeurs. Dit is een nieuw 
initiatief dat bij succes zal wor-
den herhaald. Voor slechts 1 eu-
ro kan een kleine tafel (maximaal 

3) gereserveerd worden om zelf 
gebruikte kinderkleding te ver-
kopen, toegang tot de beurs is 
natuurlijk gratis. Zorg dat u op 
tijd reserveert om teleurstelling 
te voorkomen. Reserveren/info? 
Wijkcentrum de Stek, Heirweg 2 
in Velsen-Noord, 0251 226445.

Vrijwilligers gezocht
De Spil - Buurtcentrum de Spil in 
IJmuiden is met spoed op zoek 
naar een barmedewerker. Voor de 
woensdagochtend zoeken we ie-
mand die de ko�e en thee kan ver-
zorgen, de voorraad aanvult en de 
overige werkzaamheden die daar-
bij horen verricht. De tijden zijn van 
9.00 tot ongeveer 12.30 uur.
Voor zowel Buurtcentrum de Spil 

in IJmuiden als Jongerencentrum 
de Koe in Velserbroek zijn we op 
zoek naar een klusjesman. Ge-
zocht wordt iemand die een paar 
keer per maand kleine klussen aan 
gebouw en of  inrichting kan ver-
richten. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij Buurtcentrum 
de Spil, tel.0255-510186 of vander-
Lee@welzijnvelsen.nl.

Paasbingo

Het Terras - Op donderdag 18 
april wordt in Dorpshuis het Terras 
in Santpoort-Noord een geweldi-
ge Paasbingo georganiseerd. Al-
tijd spannend, wie gaat er met 
een grote prijs, met een kleine of 
met een troostprijs vandoor. Voor 
ieder die van bingo houdt is het 
een middag genieten. Entree is 
slechts 2 euro waarvoor u de eer-
ste consumptie (ko�e/thee) gratis 

ontvangt en mee kunt doen met 
1 bingoronde. Totaal zijn er 3 ron-
des en een verloting. Een bingo-
blaadje kost 1,50 euro en een set-
je lootjes ook. De middag is van 
13.30 tot 16.30 uur, zaal open van-
af 13.15 uur. Adres: Dinkgrevelaan 
17 te Santpoort Noord. Van tevo-
ren aanmelden is niet noodzake-
lijk. Meer weten? Bel 023-3031228. 
(foto: aangeleverd)

Vrijwilligers gevraagd
De Hofstede - Voor Wijkcentrum 
de Hofstede zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers voor bu�etdienst,  o.a 
voor de zondag-openstelling. Dit is 
1 keer in de 4 weken van 10.30 tot 
14.00 uur. Ook zoeken we vrijwilli-
gers voor het bu�et voor dinsdag-/
woensdag en vrijdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur en dinsdag- en 
donderdagochtend om de ande-

re week van 9.00 tot 13.00 uur. Lijkt 
het u leuk om ons gezellige team te 
komen versterken neem contact op 
met Thea Verbrugh 06- 23755202. 
Voor de Speelotheek, in de biblio-
theek, zoeken wij (om deze bijzon-
dere ontdek/speelplek te waarbor-
gen) nieuwe vrijwilligers. Voor info 
en aanmelding kunt u bellen met 
Thea Verbrugh, 06-23755202.

Spaanse les
De Spil - Op donderdag 19 sep-
tember 2019 starten wij de cur-
sus Spaans van 10 lessen á 1 uur. 
U kunt u vanaf heden inschrijven 
bij Buurtcentrum de Spil. 
Fijn als u in Spanje bent om de 
weg of iets anders te kunnen 
vragen. Aanvang beginners om 
19.15 uur, gevorderden om 20.30 

uur. De kosten zijn 65 euro excl. 5 
euro lesmateriaal, te betalen bij 
de eerste les. 
Doen! Opgeven kan via: glor-
ub456@gmail.com of u kunt een 
inschrij�ormulier ophalen bij De 
Spil in IJmuiden.
Meer weten? Bel 0255-510186. 
Tot 19 september in de Spil.

IJmuiden wat vertel je.... 
De Brulboei - Op donderdag 25 
april beleeft u de laatste IJmuiden 
wat... van dit seizoen in uw Buurt-
huis de Brulboei. 
Nog niet bekend is welke �lms 
er gedraaid worden, maar zo-

als altijd wordt het een boeien-
de avond. 
De eerste �lm begint om 20.00 
uur en kaarten à 3,00 euro zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Puzzelbeurs 
in Velsen-Noord
De Stek - Woensdag 17 mei van 
14.00 tot 15.30 uur is er weer 
een ruilpuzzelbeurs in Tweede-
hands kledingwinkeltje de 2de 
Kans in De Schulpen. Geïnteres-
seerden kunnen gratis legpuz-
zels komen ruilen onder het ge-
not van een kopje ko�e of thee. 
Er is een groot assortiment puz-

zels aanwezig, maar er worden 
ook altijd nieuwe puzzels aange-
bracht; volop keuze dus! U vindt 
De 2de Kans aan de achterzijde 
van De Schulpen, ingang via de 
parkeerplaats aan de Van Diepen-
straat. Meer weten of andere goe-
de ideeën? Wijkcentrum de Stek, 
0251-226445

Nieuwe beheerder
in Zeewijk
Zeewijk - Sinds kort werk ik (tij-
delijk) als beheerder van het Se-
niorencentrum Zeewijk en wil me 
daarvoor op deze pagina van SWV 
in het kort introduceren. Mijn naam 
is Co de Klerk. Mijn arbeidsverleden 
ligt op een heel ander vlak maar 
heeft me wel geleerd snel alle ur-
gente problemen aan te pakken en 
voor minder urgente problemen 
een goede oplossing te vinden. Ik 
hoop de meest uiteenlopende ge-
sprekken met iedereen te hebben 
omdat niemand hetzelfde leven 
heeft gehad.
Op dinsdag en donderdag ben ik in 
principe aanwezig in het senioren-
centrum maar daarnaast kunnen 
de aanwezige vrijwilligers u altijd 
snel met mij in contact brengen. 
Met de reeds grote inzet van veel 

vrijwilligers en het bestaande team 
van toegewijde medewerkers ho-
pen we op korte termijn het aantal 
activiteiten van het centrum uit te 
breiden. We houden u daarvan op 
de hoogte met �yers, huis aan huis 
bezorgde mededelingen en via de 
aanmeldingsborden in het pand. 
Tot binnenkort in Seniorencentrum 
Zeewijk. (foto: aangeleverd)

Budget kookcursus
Het Sociaal Wijkteam van Vel-
sen-Noord organiseert een bud-
get-kook-cursus voor moeders 
van kleine kinderen met een klei-
ne beurs. De cursus bestaat uit 
4 cursusochtenden op dinsdag 
van 9.00 tot 11.00 uur in Wijkcen-
trum de Stek in Velsen-Noord en 
begint steeds met een kwartier-
tje informatie over geldzaken en 
budgettips. De ochtenden zijn 
op: 21 mei, 25 juni, 17 september 

en 15 oktober. Deelname is koste-
loos, aanmelden (wees op tijd) en 
info bij Judith de Ruyter: deruy-
ter@welzijnvelsen.nl 
Het Sociaal Wijkteam helpt men-
sen met hun individuele vragen, 
maar probeert ook mensen bij el-
kaar te brengen. Deze cursus is 
opgezet om met een kleine beurs 
heerlijk en gezond te leren koken, 
maar ook om onderling tips uit te 
wisselen en elkaar te ontmoeten. 

 11 april 2019 37










