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Duinbrand snel onder controle
IJmuiden - De brandweer is zaterdagmiddag in actie gekomen nadat er brand was uitgebroken in 
het duingebied bij de IJmuiderslag. Even voor vier uur werd de brand door langsrijdende agenten 
ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. De natuur in het duingebied is al een tijdje 
droog. De brandweer verhoogt daarom automatisch het risicoprofiel bij natuurbranden. Zo ook voor 
deze brand, waar veel eenheden naartoe snelden.Gelukkig was de brand vrij snel onder controle en 
is er een stuk van zo’n honderd vierkante meter in vlammen opgegaan. De dag ervoor was er ook al 
brand in de duinen van IJmuiden. Toen betrof het ook een klein brandje dat snel geblust werd. (foto: 
Michel van Bergen)

Blije dames de wei weer in!
Santpoort - Huppelend, springend en rennend kwamen ze naar buiten, de koeien op boerderij Westerhoeve op de Middenduinerweg in Sant-
poort-Zuid. Zaterdagochtend mochten ze voor het eerst deze lente de wei in. Het vrolijke tafereel zorgde voor veel bekijks. (foto: Erik Baalbergen)

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl
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AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
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VOLENDAM
VRIJDAG 26 APRIL

20.00 UUR

www.tinholt.nl    023 5385550

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op banden, remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers (beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder
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Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700  www.koene.nl  info@koene.nl

   Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
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VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

Bel: 0251-674433 of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

 • Velsen-Zuid omgeving: 
 De Ticht, Meershoef, Oude Pontweg, 270 kranten
 Van Tuylweg, Driehuizerkerkweg, 140 kranten

• Santpoort-Noord omgeving:
 Wüstelaan, van den Bergh van Eysinga-
 plantsoen, 225 kranten 

• Santpoort-Zuid omgeving:
 Anna van Saksenlaan, Anna van Burenlaan,  
 240 kranten 

• Velserbroek omgeving
 Floraronde te Velserbroek, 225 kranten

Meer daglicht 
in uw woning?
Denk eens aan 
openslaande deuren!

Broekerdreef 134-140 | Velserbroek

VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN
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Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

        
       

       
         

      

       
       

       
        

     

Winnaars schoolvoetbal 

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.

      
     

        
       

       
      

      
      

       
       

     
    

   

       
      

         
         

      

Veilig en gezellig
Vrijmarkten Koningsdag 2019

Gezocht vrijwilligers 
Avond4daagse IJmuiden 
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Jurylid gezocht 
          

          
       
      

     
       

        
      

 

Hoe worden sportkampioenen gekozen?                                                                                                                
        
          

       
       

      
       

            
          

        
 

      
   

Sportgala Velsen zoekt jurylid

IJmuidense kinderen kunnen dit jaar toch 
weer de Avond4daagse lopen. Noodge-
dwongen moest wandelsportvereniging 
De Kennemer Jagers de stekker uit het 
evenement trekken. Dat vond Rotaryclub 
IJmond zo jammer, dat de club besloot de 
organisatie op zich te nemen. Ze zijn van 
mening dat een evenement als deze niet 
mag stoppen.

        
        
       

   

         
        

         
 

Regelmatig worden er in de gemeente 
Velsen lege lachgaspatronen gevonden. 
Lachgas wordt vaak door jongeren ge-
bruikt om high te worden. Het gebruik 
geeft een korte, sterke roes en een ge-
voel van euforie. Maar het gebruik is 
niet zo onschuldig als wordt gedacht. 
Je kunt misselijk en duizelig worden van 
het gebruik, hoofdpijn krijgen of zelfs 
fl auwvallen. Ook kan het gebruik van 
lachgas zorgen voor een (tijdelijk) zuur-
stofgebrek en een tekort aan vitamine 
B12, waardoor je hersen- en zenuwbe-
schadigingen kunt oplopen. Daarnaast 
kun je ernstige brandwonden oplopen 
doordat je huid bevriest zonder dat je 
het merkt.
 

   “Een veilig Vel-
sen creëren we met elkaar, dus ook op het ge-
bied van drugspreventie. Het is een samenspel 
tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen, 

het delen van informatie en het nemen van 
verantwoordelijkheid.”

Wat is lachgas?
        

     
      
    

       
        

Zero-tolerance beleid
      
      

      
     

      
     

       
         

        
      

 Pas op met lachgas! 

Openingstijden gemeentehuis
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Meivakantie: 
MegaSport-
mix in Sporthal 
IJmuiden-Oost
Dinsdag 30 april 2019 vindt in sporthal 
IJmuiden-Oost de MegaSportmix plaats. 
Kinderen uit de gemeente Velsen kunnen 
dan weer sporten met de buurtsportcoaches! 
Er worden allerlei leuke sportonderdelen 
neergezet zoals: levend airhockey en sjoelen, 
tennis, hockey, turnen en nog veel meer.
Kinderen van de groepen 1 t/m 3 zijn wel-
kom van 10:00-12:00 uur, kinderen van de 
groepen 4 t/m 8 zijn welkom tussen 13:00 en 
15:00 uur.

Kosten: € 2,50
Inschrijven kan via: www.sportpasvelsen.nl

Tijdens de meivakantie is er extra vrijzwem-
men van 19 april t/m 3 mei 2019.
Van zondag 28 april t/m donderdag 2 mei ligt 
er een “Nijlpaard Hindernisbaan” in het wed-
strijdbad.

• Babypeuterlessen op donderdag  25 april 
en 2 mei 2019 en op vrijdag  26 april en 3 
mei 2019 komen te vervallen.

• Aquajogging op vrijdag 26 april en vrijdag 
3 mei 2019 zal worden verplaatst naar het 

doelgroepenbad op de reguliere tijd.
• Maandag 29 april 2019 komt het banen-

zwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 
De andere reguliere openingstijden op 
maandag blijven van kracht.

• Zwemlessen op woensdag 1 mei 2019 
zullen aangepast worden aangeboden.

• Zaterdag 27 april 2019(Koningsdag) ge-
sloten.

• Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere ope-
ningstijden.

In de landelijke Week van Ons Water 
zijn er in de IJmond volop activiteiten te 
doen! Tijdens deze (extra lange) week be-
steden we extra aandacht aan ons water. 
Het is namelijk helemaal niet zo vanzelf-
sprekend dat het water schoon en veilig 
is. Doe mee aan de activiteiten en leer 
meer over het water bij jou in de buurt!

Op de beide woensdagmiddagen kunnen be-
zoekers van het Pieter Vermeulen Museum 
hun eigen “slootwatermonster” meenemen! 
Daar is van 13:00 uur tot 16:00 een water-
specialist aanwezig van het Hoogheemraad-
schap Rijnland, die met de bezoekers het 
water analyseert. Wat zwemt er eigenlijk in 
jouw slootwater? En lijkt het water op een 
van de a¢ eeldingen in de mini Water-Expo? 
Doe de Water Quiz en leer meer over water in 
Nederland! Een kaartje voor het Pieter Ver-
meulen Museum is €2,50 voor kinderen tot 
12 jaar, en €3,00 euro voor volwassenen. Met 
een kaartje kan je het hele museum bezoe-
ken, inclusief De Afval Experience!

Een verdiepende lezing over de waterkwali-
teit in de IJmond vindt plaats op woensdag-
avond 1 mei om 19:30 uur in het Pieter Ver-

meulen Museum. Het Hoogheemraadschap 
Rijnland vertelt op deze avond over de water-
kwaliteit in de IJmond en kan op (bijna) alle 
vragen antwoord geven. Ook worden de be-
vindingen van de (sloot)watertesten meege-
nomen en vooruitgeblikt op het zoutwaterla-
boratorium voor kinderen. Vanaf 19:00 staat 
de ko¤  e klaar bij het museum in Driehuis. De 
lezing is gratis toegankelijk! 

Op donderdag 2 mei kunnen kinderen tus-
sen de 7 en 13 jaar meedoen met het Zoutwa-
terlaboratorium in science center BRAK! in 
IJmuiden. Als een echte onderzoeker neem 
je monsters uit de zee en ga je experimenten 
uitvoeren. Je leert de basisbeginselen van het 
laboratorium werk onder professionele be-
geleiding van het Hemlab team. Bij deze ac-
tiviteit is geen begeleiding van ouders nodig. 
Deelname aan het kidslab kost €6,50, voor-
af dient gereserveerd te worden. Neem even 
contact op, indien de toegangsprijs een be-
lemmering is voor deelname. 

Voor meer informatie over alle activiteiten in 
de Week van Ons Water kijk op https://www.
pietervermeulenmuseum.nl/ en https://
brak.ijmuiden.nl/. 

De Week van Ons Water 1 t/m 12 mei 2019 in 
de IJmond
Doen en weten over Ons Water 
in de Meivakantie!

Gewijzigde openingstijden 
meivakantie

Langs de Velserendlaan  in Santpoort-Zuid 
ontbreekt een stuk voetpad tussen sauna 
Ridderrode en de Bergweg. Voetgangers lo-
pen op dat stuk op de rijbaan, wat sommigen 
als vervelend en onveilig ervaren. Openbare 
werken kreeg hier meldingen over van wan-
delaars en verbeterde de situatie. De berm 

tussen de rijbaan en het hek is vrij gemaakt 
en er is een schelpenpad aangebracht.  Wan-
neer de bouwontwikkelingen op het Velse-
rend terrein beginnen, kan een defi nitief 
voetpad worden doorgetrokken.  Tot die tijd 
draagt h et huidige schelpenpad  bij aan de 
veiligheid van de wandelaars. 

Tijdelijk voetpad langs 
Velserendlaan

De laatste jaren is er hard gewerkt op 
en rond de stranden in Velsen. Zo is in 
2017 de strandopgang bij strand pavil-
joen Beach Inn volledig vernieuwd, werd 
in 2018 de openbare ruimte op strand 
Noordpier aangepakt en zijn we op dit 
moment bezig met het opnieuw inrichting 
van de openbare ruimte op het strand van 
IJmuiden aan Zee. Op 15 mei organiseert 
de gemeente een mini excursie over het 
opnieuw inrichten van de openbare ruim-
te op het strand van IJmuiden aan Zee. 

Waar & Wanneer
Woensdag 15 mei van 15.30 tot 17.00 uur bij 
Paviljoen Zeezicht aan het Kennemerstrand 
180  in IJmuiden.  
Tijdens deze excursie willen we u meer ver-
tellen over hoe dit project tot stand is geko-
men. Hoe ziet het hele traject van de her-
inrichting van de openbare ruimte op het 

strand van IJmuiden eruit?

Programma
• Ontvangst ko¤  e/thee en iets lekkers 

(paviljoen Zeezicht)
• Presentatie
• Kleine excursie in de openbare ruimte
• Afsluiting 

Lijkt het u leuk om meer te weten te komen 
hoe dit alles tot stand is gekomen? Doe dan 
mee aan deze excursie! Meld u vóór 10 mei 
aan door een mailtje te sturen naar gyonet@
velsen.nl 

Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. 
Wees er snel bij want vol=vol!

Voor vragen of informatie kunt u contact op-
nemen met Gamze Yonet via 0255-567200.
Tot 15 mei!

Mini-excursie
Herinrichting openbare ruimte 
IJmuiden aan Zee op 15 mei 2019

Gewijzigde openingstijden meivakantie

Tijdens de meivakantie is er extra vrijzwemmen van 19 april t/m 03 mei 2019.

Van zondag 28 april t/m donderdag 02 mei ligt er een "Nijlpaard Hindernisbaan" in het 

wedstrijdbad.

                                              Recreatebad                                Wedstrijdbad    

Vrijdag 19-04 10.00-15.30 uur 10.00-15.30 uur

                   

Dinsdag 23-04 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Woensdag 24-04 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Donderdag 25-04 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Vrijdag 26-04 10.00-15.30 uur 10.00-15.30 uur

Maandag 29-04 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Dinsdag 30-04 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Woensdag 01-05 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Donderdag 02-05 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Vrijdag 03-05 10.00-15.30 uur 10.00-15.30 uur

 Babypeuterlessen op donderdag  18, 25 april en 2 mei 2019 en op vrijdag 19, 26 april 

en 03 mei 2019 komen te vervallen.

 Aquajogging op vrijdagmiddag 19 april (Goede Vrijdag), vrijdag 26 april en vrijdag 03 

mei 2019 zal worden verplaatst naar het doelgroepenbad op de reguliere tjd.

 Maandag 29 april 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. De 

andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.

 Zondag 21 april en maandag 22 april 2019 (1e en 2e Paasdag) gesloten.

 Zwemlessen op woensdag 24 april en 01 mei 2019 zullen aangepast worden 

aangeboden.

 Zaterdag 27 april 2019(Koningsdag) gesloten.

 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.
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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 vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

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 hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Kennemerlaan 52, wijzigen begane grond 
(detailhandel) naar 2 winkels en 2 apparte-
menten (18/04/2019) 4442-2019
Marktplein 56, herindelen van een win-
kel naar een winkel met 3 appartementen 
(18/04/2019) 4142-2019
In en langs het Noordzeekanaal (meerde-
re locaties gemeente Velsen) vervangen 
van bermverlichting, havenverlichting en 
havenborden (inclusief voedingskabels) 
(18/04/2019) 1962-2019  

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 20, vergroten dakkapel 
(18/04/2019) 12938-2019

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 11, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (15/04/2019) 12874-2019
Kerkweg 26, 28 & 30, verbouwen van be-
drijfsunits naar 3 woningen (18/04/2019) 
7780-2019
Middenduinerweg 44, tijdelijk (1 jaar) op 

vrijdagavond openstellen van bestaande 
personeelskantine als commercieel restau-
rant (18/04/2019) 7229-2019

Velserbroek
Grote Buitendijk 250, realiseren uitbouw 
(zijgevel) (16/04/2019) 5238-2019  

Verleende omgevingsvergunningen – in 
heroverweging
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning in heroverweging verleend 
voor: 
Santpoort-Noord
Terrasweg 67, kappen boom (17/04/2019)  
18739-2018

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: 

Velserbroek
79ste Krinkels Pim Mulierloop, op 12 mei 
2019 van 09:30 uur tot 13:00 uur, locatie: 
route door de gemeente Velsen (18/04/2019) 
7069-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 13 april tot en met 19 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
Trompstraat 12, verbouw tot kamergewij-
ze verhuur (3 kamers) (15/04/2019) 21426-
2019
Marktplein 3, veranderen bedrijfs(boven)
woning naar 2 bovenwoningen (16/04/2019) 
21656-2019
Zeeweg 113-117, Willemsbeekweg 
108, oprichten een hotel (20 kamers), 
een woning en een woning met gale-
rie (16/04/2019) 21917-2019  
Stolstraat 20, realiseren nokverschui-
ving en plaatsen dakkapel (voor en achter) 
16/04/2019) 22313-2019
Rijksweg 114, plaatsen dakkapellen 
en interne verbouwing (17/04/2019) 
22511-2019(Rijksmonument)
Forteiland 10, legaliseren noodtrappen 

(18/04/2019) 22939-2019 (Provinciaalmo-
nument)
Kompasstraat 3, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (19/04/2019) 23127-2019
Fr. Naereboutstraat 9, wijzigen gevel 
(19/04/209) 23131-2019 

Velsen-Zuid
Stationsweg 61, isoleren dak en plaat-
sen zonnepannen (14/04/2019) 20767-
2019  

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden ope-
ningstijden (tot 21:00 uur) Hoeve Duin en 
Kruidberg (13/04/2019) 20723-2019 
Groenelaantje 6, plaatsen dagverblijf 
(14/04/2019) 20807-2019
Hagelingerweg 132A, veranderen 
bedrijfs(boven)woning naar 2 appartemen-
ten (16/04/2019) 21963-2019
Spanjaardsberglaan 7, veranderen garage, 
plaatsen aanbouw en overkapping zijkant 
woning (16/04/2019) 21979-2019
Kerkerinklaan 12, vervangen begane grond-
vloer (18/04/2019) 22968-2019
Hagelingerweg 155, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) 19/04/2019) 23119-2019
Kruidbergerweg 78, kappen boom 
(19/04/2019) 23121-2019

Velserbroek
Fregat 34, plaatsen dakopbouw (14/04/2019) 
20771-2019
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
voor evenement op 6 juli 2019 (2Generations 
Beach Edition) (14/04/2019) 20815-2019
Liniepad 55, oprichten tuinschuur 
(15/04/2019) 21287-2019
W. Kentstraat 26, aanpassen van diver-
se kozijnen (15/04/2019) 21434-2019
Linie 28, plaatsen beschoeiing en bouwen 
kapschuur (17/04/2019) 22547-2019

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

Slingerduinlaan 4 (Duinhof ), onderhouden 
buitenzijde rijksmonument (17/04/2019) 
22644-2018 (Rijksmonument)

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, plaatsen 2 twee dakkapel-
len (18/04/2019) 8189-2019
Santpoort-Noord 
Bosbeeklaan 22, veranderen en vergroten 
woning (16/04/2019) 7344-2019  
 
Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 13 april tot en met 19 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.

Velserbroek
2Generations Beach Edition, op 6 juli 2019 
van 16:00 uur tot 00:00 uur, locatie: strand 
Villa Westend (16/04/2019) 21609-2019

 Bekendmaking beleid 
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in haar vergadering van 23 
april 2019 heeft besloten:

1.  het Aanwijzingsbesluit strand en strand-

zonering gemeente Velsen 2019 vast te 
stellen;

2.  het Aanwijzingsbesluit strand en strand-
zonering (vastgesteld op 21 december 
2018) in te trekken;

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

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het elek-

tronisch gemeenteblad via www.o�  cielebe-
kendmakingen.nl (externe link) of www.vel-
sen.nl.Tevens wordt het beleid gepubliceerd op 
www.overheid.nl.



06 25 april 2019

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

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

COLOFON

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.800

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

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

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

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Tegenwoordig is het vanzelf-
sprekend dat je via je mobiel-
tje, of soms nog met een bedra-
de telefoon, bijna iedereen di-
rect kunt spreken. Maar in de 
eerste jaren na de opening van 
het Noordzeekanaal in 1876 is 
dat anders. Scheepsbevrachters 
en vishandelaren willen van-
uit het zich snel ontwikkelende 
IJmuiden ook snel communice-
ren met hun mensen in andere 
plaatsen. Al sinds 1845 is in Ne-
derland de elektrische telegraaf 
beschikbaar, waarmee berich-
ten op grote afstand verstuurd 
kunnen worden. Bij de opening 
van het kanaal heeft IJmuiden 
de beschikking over zo’n tele-
graaf in het hulppostkantoor 
bij de sluizen. In de beginjaren 
wordt daar naarstig gebruik van 
gemaakt. Maar toch is de tele-
graaf onhandig en tijdrovend. 
De snelle IJmuidense onderne-
mer verliest kostbare tijd tussen 
het verzenden van een bericht 
en het ontvangen van het ant-
woord. Men heeft behoefte aan 
een directere manier van com-
municeren.

In 1876 verkrijgt Alexander Bell 
in de VS het eerste patent op 
‘verbetering van de telegra�e’: 
de telefoon. Hoewel Bell be-
schouwd wordt als de uitvin-
der van de telefoon en het werk-
woord ‘bellen’ is afgeleid van zijn 
naam, zijn het anderen die het 
idee al eerder ontwikkeld heb-
ben, zoals de Franse telegra�e-
beambte Bourseul, de Italiaan-
se immigrant Meucci en de Duit-
se natuurkundige Reis. Maar Bell 
heeft geld, verkrijgt het patent 
en richt met zijn schoonvader in 
1877 de Bell Telephone Compa-
ny op. In 1880 wordt de ‘Neder-

landsche Bell-Telephoon Maat-
schappij’ als dochteronderne-
ming opgericht, de eerste aan-
bieder van telefonie voor parti-
culieren en bedrijven in Neder-
land. In 1881 opent zij het eer-
ste telefoonnet in Amsterdam. 
In 1888 volgt de eerste interlo-
kale telefoonlijn tussen Amster-
dam en Haarlem.

In 1895 krijgt de Bell maatschap-
pij vergunning voor de exploita-
tie van een interlokale telefoon-
lijn tussen IJmuiden en Amster-
dam. Deze lijn komt op initiatief 
van de scheepsbevrachter Hal-
verhout & Zwart, die sinds de be-
ginjaren van IJmuiden hier is ge-
vestigd en waaruit, na een fusie 
met Zurmühlen & Co, de KVSA 
is voortgekomen. De Bell maat-
schappij laat in 1896 aan de Vis-
seringstraat door aannemer G.H. 
Philips uit IJmuiden een tele-
foonkantoor bouwen naar ont-
werp van architect Johannes 
van Reijendam. Het Haarlem’s 
Dagblad noemt het gebouw-
tje een ‘sieraad voor de plaats’, 
dat er van binnen en van buiten 
‘allerliefst’ uitziet. In een steen 
aan de zijgevel prijkt de naam 
‘NedBellTelefoon’. In een eerde-
re a�evering van Typisch IJmui-
den over het Bell-huisje vroeg ik 
mij af of ‘Telefoon’ met een ‘f ’ in 
plaats van ‘ph’ een vergissing bij 
een restauratie was. Uit oude fo-
to’s blijkt echter dat de ‘f ’ al in de 
beginjaren op de gevel prijkt.

Vanuit het kantoor heeft Halver-
hout &Zwart eerst alleen con-
tact met vestigingen in Amster-
dam en Zaandam, maar spoedig 
kan ook met andere delen in het 
land gebeld worden. Een half 
jaar later wordt met machtiging 

van de Minister van Waterstaat 
het ‘intercommunale telefoon-
net’ voor het publiek openge-
steld en kunnen anderen vanuit 
IJmuiden bellen. Vooral vishan-
delaren maken hier gebruik van. 
Particuliere telefoonaansluitin-
gen zijn er nog nauwelijks. Het 
kantoor wordt tot halverwe-
ge de jaren twintig gebruikt als 
openbaar telefoonkantoor. Dat 
draadloze telefonie nog ver weg 
is, zien we op een foto uit 1908, 
waarop het kantoor te zien is als 
middelpunt van een web van te-
lefoondraden…

In 1897 neemt het Rijk de ex-
ploitatie van de interlokale lij-
nen over. De Telefonie wordt 
toegevoegd aan de Posterijen 
en Telegra�e. Vanaf dat moment 
wordt het kantoortje alleen voor 
de lokale gesprekken binnen de 
gemeente Velsen gebruikt. La-
ter neemt het Rijk ook de lokale 
telefonie over en koopt in 1916 
het telefoonkantoor. Halverwe-
ge 1927 verliest het kantoor zijn 
functie als een nieuwe telefoon-
centrale in het postkantoor aan 
de Kanaalstraat in gebruik wordt 
genomen. In de jaren daarop 
wordt het Bell-kantoortje onder 
meer gebruikt als verenigings-
gebouw van de IJmuider Ver-
eniging van Bootlieden en later 
als opslagplaats. Het gebouw-
tje komt de Tweede Wereldoor-
log ongeschonden door. Het is 
sinds 1987 een Rijksmonument. 
In 2010 knapt een IJmuidense 
ondernemer het drastisch op. 
De buitenkant wordt in oude 
staat hersteld en de binnenkant 
wordt ingericht als ‘historische’ 
en gezellige overnachtingsruim-
te. 
Tegenwoordig is het knusse 
kantoortje in gebruik als één-
kamerhotel onder de naam ’t 
Bellhuisje met een ‘oud-Engel-
se sfeer met een heerlijk bed’. 
Het staat onder beheer van ho-
tel Rauw aan de Kade. Maar het 
is nog steeds een sieraad!

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 het Bell-huisje, het eerste te-
lefoonkantoor van IJmuiden.

In Villa Westend van 30 mei t/m 2 juni
Villa’s Culinair 
Wijntheater 2019
Velserbroek - Eindeloos genie-
ten tijdens Villa’s Culinair Wijn-
theater. Aankomend Hemel-
vaartweekend staat het strand 
van Villa Westend voor de 5e 
keer in het teken van Villa’s Culi-
nair Wijntheater. 
Een 4-daags zinnenprikkelend 
wijnfestival waarbij alles draait 
om wijn, eten en beleving. Van 
donderdag 30 mei tot en met 
zondag 2 juni zijn er van 14.00 
tot 0.00 uur tal van activiteiten 
voor jong en oud te beleven op 
het festival. De toegang is gratis.

In het Wijntheater worden de lek-
kerste wijnen van Hans Moole-
naar uit Bloemendaal verkocht. 
Het Wijntheater vindt plaats in 
een ongedwongen sfeer waar al-
les draait om (culinair) genieten. 
Er zijn diverse foodtrucks, work-
shops, proeverijen, theateracts, 
vinyl dj’s en genoeg banken en 
relaxte zitjes om te kunnen ge-
nieten van de culinaire over-
daad. 

Vrijdagmiddag is de finale van 
Wijnvrouw van het jaar, en het 
hele weekend zijn alle oesters 
slechts 1 euro per stuk. Naast 

alle foodtrucks waar onder an-
dere charcuterie, heerlijk malse 
bavette, verse kreeft en pizza’s 
worden geserveerd kunt dit jaar 
ook aanschuiven in het Spaanse 
tapasrestaurant op ons strand. 
Met een heerlijke kan huisge-
maakte sangria, een plateau vol 
verse tapas en de voetjes in het 
zand. Alsof u zich even in Span-
je waant.  
Overdag vinden er verschillende 
shows plaats met uiteenlopende 
onderwerpen. Ontdek of wijn uit 
een bepaald glas van invloed is 
op de smaak, test uw kennis tij-
dens de blindproeverij of doe 
mee met de hilarische wijnquiz 
waarbij mooie prijzen te winnen 
zijn. P.S. zelfs voor níet wijnlief-
hebbers is dit het leukste festival 
van het jaar!

Voor kinderen is Villa’s Culinair 
Wijntheater één groot water en 
zandspektakel (zwemspullen 
mee). De toegang is gratis, maar 
voor parkeren wordt een bijdra-
ge gevraagd. Kijk voor meer in-
formatie en het programma op 
www.villawestend.nl, www.wijn-
theater.nl of volg het evenement 
op Facebook. (foto: aangeleverd)

Ramona Schuring behaalt 
vijfde plek op wereldbekerwedstrijd
Velsen/Minsk - Trampolinespring-
ster Romana Schuring (op de foto 
links) van TVIJ heeft in het week-
end van 20 en 21 april deelgeno-
men aan een World Cup trampoli-
nespringen in Wit-Rusland. Samen 
met Jackie Lionhar van de vereni-
ging Flik Flak uit Den Bosch wa-
ren zij als enige twee Nederland-
se deelnemers afgereisd naar de 
prachtige stad Minsk waar in ju-
ni van dit jaar ook de European 
Games zullen plaatsvinden. Voor 
Romana was dit de tweede World 
Cup in haar carrière. 
Tijdens de individuele wedstrijd 
liet zij helaas nog wat steken val-
len en behaalde met dit voor haar-
zelf toch wel teleurstellende op-
treden slechts een 47e plek in een 
deelnemersveld van in totaal 65 
sporters. 

Naast individueel kwamen Jackie 
en Romana ook als synchroonpaar 
in actie. Met hun optreden in de 
voorronde bereikten zij een ver-
rassende zesde plek, wat voldoen-
de was voor de �nale. Hier wisten 
de beide dames, die slechts één 
keer met elkaar getraind hadden, 
nog een plekje te stijgen en ein-
digden uiteindelijk als 5e. Een ge-
weldige prestatie, zeker gezien de 
korte voorbereidingstijd. Wie weet 
wat de komende World Cups van 
deze cyclus nog gaan brengen! 
Ramona moet haar deelname aan 
dit wereldcircuit helemaal zelf be-
kostigen. Mocht men een �nan-
ciële bijdrage willen leveren aan 
het World Cup traject van Roma-
na, neem dan contact op met TVIJ: 
info@tvij-trampoline.nl. (foto: aan-
geleverd)

Amsterdam in Amsterdam
Velsen/Amsterdam - Op 22 janu-
ari vertrok de Amsterdam vanuit 
Fort Lauderdale in Florida op haar 
jaarlijkse Wereldcruise van maar 
liefst 113 dagen. Na onder ande-
re Zuid-Amerika, Nieuw Zeeland, 
Australië en India verkend te heb-
ben, legt het enorme schip op 26 
april, de dag voor Koningsdag, 
aan in de haven van naamgever 
Amsterdam.

Tijdens de exclusieve avond in 
Amsterdam hebben de passa-
giers de mogelijkheid het Rijks-

museum te bezoeken. De twee 
bedrijven met een trotse Neder-
landse geschiedenis zijn in 2016 
een samenwerking aangegaan. 
De Wereldcruise passagiers be-
treden op vrijdagavond na slui-
tingstijd het Rijksmuseum en ge-
nieten daar van privé-rondleidin-
gen.
Passagiers aan boord van de We-
reldcruise hebben tientallen ver-
schillende nationaliteiten en zijn 
vaak gasten die zoveel mogelijk 
havens in de wereld willen zien. 
(foto: aangeleverd)

Ruud Koks Velserbroek
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of fietsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
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25 APRIL
Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ’Opstand 
in IJmuiden’. Jubileumtentoon-
stelling ‘Museumschatten’. Ex-
positie ‘Festung IJmuiden’ tot 
en met 1 september. Jubile-
umjaar: 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 
vanaf 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 
uur.

Historische rondleiding door 
Fort K’ijk, Lagendijk 22 in Uit-
geest van 13.30 tot 14.30 uur. 
Aanmelden op www.gaatu-
mee.nl. (foto: Jan van Mossel)

26 APRIL

Kermis op Plein 1945 tot en 
met woensdag 1 mei. Zie de 
kortingsbonnen in deze edi-
tie. (foto: aangeleverd, Kermis 
Freaks 2011)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ’Opstand 
in IJmuiden’. Jubileumtentoon-
stelling ‘Museumschatten’. Ex-
positie ‘Festung IJmuiden’ tot 
en met 1 september. Jubile-
umjaar: Iedere maand kans op 
mooie prijzen. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’. Voor iedereen vanaf 
4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Aan de slag met blik of schilder 
een salamander of kikker. Van 
13.30 tot 15.30 uur. (foto: aan-
geleverd)

Repair Café in De Hofstede, A. 
Jacobsstraat 227 Velserbroek. 
Van 14.30 tot 16.30 uur.

‘Ik Zing Je’ met Matthias Kadar 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk. (foto: aangeleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Telstar-FC Volendam in in Ra-
bobank IJmond Stadion. Aan-
vang 20.00 uur.

Optreden Full Count tijdens 
Koningsnacht in Café Bartje. 
Aanvang 20.00 uur. (foto: Mark 
Sassen)

27 APRIL
Koningsdag

Koningsdagprogramma IJmui-
den: Op de Lange Nieuwstraat 
en het Velserduinplein zal het 
vanaf 09.00 uur een drukte van 
jewelste zijn, de vrijmarkt voor 
kinderen wordt in de loop der 
jaren steeds groter.
In de Kennemerlaan is het van-
af 13.00 uur feest buiten bij Ca-
fé Cheers. ‘s Avonds gaat het 
feest binnen verder.
Ook is er in IJmuiden natuur-
lijk de kermis, dit keer op Plein 
1945.

Koningsdagprogramma Vel-
sen-Zuid- en Noord: Van 09.00 
tot 12.00 uur gevierd op het 
Van Tuyllpleintje. Dit meldt  de 
site van de VVV. Onze redactie 
heeft verder geen informatie 
gekregen/kunnen vinden.
Ook uit Velsen-Noord is geen 
informatie aangeleverd voor 
de viering van Koningsdag. 

Koningsdagprogramma Sant-
poort-Noord: Traditiegetrouw 
wordt gestart om 09.00 uur 
met het luiden van de Sant-
poortse kerkklokken.
9.30 - 9.45 uur: de kinderen ver-
zamelen zich bij de Naaldkerk 
op de hoek van de Frans Net-
scherlaan en de Middenduiner-
weg voor de optocht, die om 
09.45 uur van start gaat.
Vanaf 10.15 uur koffie en oran-
jesoes in de feesttent op het 
feestterrein op het Landje van 
Scholz. Hier komt dan ook de 
optocht aan.
10.30 - 10.45 uur: welkom, toe-
spraken, het Wilhelmus en vlag 

▲

hijsen op het feestterrein.
Vanaf 11.00 uur: inschrijving 
voor alle activiteiten.
11.00 - 11.45 uur: dans-optre-
den en workshop in de grote 
tent op het feestterrein.
11.15 - 15.00 uur knutselen en 
schminken.
11.45 - 13.45 uur: dorpsspel.
12.00 - 16.00 uur: kinderboer-
derij.
13.00 - 14.45 uur: penaltyschie-
ten vanaf 4 jaar.
15.00 - 17.00 uur: Bubble Ball.
16.00 - 20.00 uur: muzikale af-
sluiting door That’s for U! in de 
feesttent.

Koningsdagprogramma Vel-
serbroek: Vanaf 9.00 uur ’s 
morgens is Dorpsvereniging 
Velserbroek aanwezig bij het 
Vestingplein om ook Konings-
dag 2019 te vieren.
Zo verkopen zij onder ande-
re leuke spulletjes, waarvan de 
opbrengsten zijn voor het or-
ganiseren van de activiteiten 
door het jaar heen. Vanaf 10.00 
uur zal muziekvereniging Soli 
uit Driehuis het feest muzikaal 
opluisteren waarbij om 10.30 
uur bij het Polderhuis de vlag 
zal worden gehesen. 
Om 12.00 uur zal het Konings-
dagfeest worden afgesloten. 
Voor meer informatie kan men 
terecht op www.dorpsvereni-
gingvelserbroek.nl.

Koningsdagprogramma Drie-
huis: Om 10.00 uur Koffie en 
oranjegebak op het Oranje-
veldje en vertrek kinderop-
tocht met ‘Koel’ vanaf De Luch-
te. Kinderen mogen verkleed, 
thema is Oranje gaat Groen. 
Vanaf 10.00 uur ook inschrijven 
voor de bosloop en rommel-
markt voor kinderen tot 14.00 
uur.
10.30 uur aubade onder bege-
leiding van ‘Koel’ en aanslui-
tend vlag hijsen.
11.00 uur start bosloop en kin-
dervoorstelling.
12.00 uur prijsuitreiking bos-
loop en ophalen spelletjes-
kaarten en snoepkaarten. 
Wie van te voren de OVD-do-
natie van minimaal 10 eu-
ro heeft gedaan en heeft in-
geschreven op info@ovdrie-
huis.nl ontvangt op 27 april 
een gratis spelletjeskaart(en) 
en snoepkaart(en). Let op: wie 
niet van te voren doneert be-
taalt 5 euro per kind. De kin-
derspelen duren tot 13.30 uur.
12.15 uur optreden Table Ma-
gic (tussen publiek).
13.45 uur prijsuitreiking kin-
derspelen.
14.00 uur open podium tot 
15.00 uur.
15.00 uur 3House DJ’s met de 
lekkerste dansbare beats en 
meezingers.
16.30 uur avondband Van Lent 
Band tot ca. 19.30 uur (met mu-
zikale intermezzo’s van 3House 
DJ’s). Afsluiting 3House DJ’s tot 
ca. 21.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den: GESLOTEN in verband met 
Koningsdag

28 APRIL

Bunkermuseum organiseert 
een rondleiding langs en door 
de bunkers van de batterijen 
Olmen en Heerenduinen. Op-
geven kan via de website www.
bunkermuseum.nl. (foto: Ruud 
Pols)
Poppentheater Kizzebis op 

Boerderij Zorgvrij. Om 12.30 
en om 13.30 uur wordt er een 
voorstelling gehouden voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Toegang 
6 euro per persoon.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in 
IJmuiden’. Jubileumtentoon-
stelling ‘Museumschatten’. Ex-
positie ‘Festung IJmuiden’ tot 
en met 1 september. Jubile-
umjaar: Iedere maand kans op 
mooie prijzen. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’. Voor iedereen vanaf 
4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 

IVN Zuid-Kennemerland orga-
niseert een fietsexcursie door 
het veenweidegebied Spaarn-
woude. Van 13.00 tot 14.30 
uur. Deelname gratis. Verza-
melen Spaarndammerdijk bij 
standbeeld Hansje Brinkers in 
Spaarndam.

Optreden Jan Zwanenburg in 
Seniorencentrum Zeewijk. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Entree is 
grais, maar vol is vol. Vanaf 
13.00 uur is de zaal geopend. 
(foto: Erik Baalbergen)

Cultuurhistorische rondleiding 
Huis Leyduin, Woestduinweg 
4 Vogelenzang. Van 14.00 tot 
15.30 uur. Reserveren via www.
gaatumee.nl. (foto: Dutchpho-
to)’

IVN Zuid-Kennemerland orga-
niseert een ochtendwande-
ling in de prachtige Oosterplas. 
Verzamelen om 14.00 uur bij 
informatiebord, ingang Bleek 
en Berg, Bergweg 60 Bloemen-
daal. Deelname gratis. (foto: 
aangeleverd)

Trio Lataster in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. (foto: Pim 
van der Zwaan)

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

30 APRIL
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aan-
melden via contact@gezond-
natuurwandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek.

Mega Sportmix in Sport-
hal IJmuiden-Oost, Tiberius-
plein 6 IJmuiden. Van 10.00 tot 
12.00 uur voor groep 1 t/m 3. 
Van 13.00 tot 15.00 uur voor 
groep 4 t/m 8. Kosten 2,50 eu-
ro per deelnemer inclusief fruit 
en fruitsap. Inschrijven kan via 
sportpasvelsen.nl.

Minecraft in het echt bij Boer-
derij Zorgvrij. Van 12.00 tot en 
met 13.30 uur en van 14.00 tot 
15.30 uur. Voor kinderen van 8 
t/m 14 jaar met hun ouders/be-
geleiders. Kosten 10 euro per 
kind. Reserveren via www.peu-
tersinhetwil.nl/agenda.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ’Opstand 
in IJmuiden’. Jubileumtentoon-
stelling ‘Museumschatten’. Ex-
positie ‘Festung IJmuiden’ tot 
en met 1 september. Jubile-
umjaar: Iedere maand kans op 
mooie prijzen. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’. Voor iedereen vanaf 
4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Aan de slag met blik of schilder 
een salamander of kikker. Van 
13.30 tot 15.30 uur.

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

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het zieken-
huis.

Jaarvergadering Velser Ge-
meenschap in De Brulboei, Ka-
naalstraat 166 IJmuiden. Aan-
vang 19.00 uur.

1 MEI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Kidslab: Het Zoutwaterlabo-
ratorium bij BRAK! Kennemer-
meer 26, IJmuiden aan Zee. 
Aanvang 10.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in 
IJmuiden’. Jubileumtentoon-
stelling ‘Museumschatten’. Ex-
positie ‘Festung IJmuiden’ tot 
en met 1 september. Rondlei-
dingen Festung IJmuiden vol! 
Jubileumjaar: Iedere maand 
kans op mooie prijzen. 3 Speur-
tochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Pie-
ter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-expe-
rience’. Voor iedereen vanaf 4 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Aan de slag met blik of schil-
der een salamander of kikker. 
Van 13.30 tot 15.30 uur. Pop-
penkastvoorstelling ‘Rommel 

in het bos’. Aanvang 13.30 uur. 
Van 13.00 tot 16.00 uur is Henk 
Meijer, specialist op het gebied 
van waterkwaliteit, -dieren en 
-planten bij wate0rschap Rijn-
land en natuurgids bij IVN om 
van alles te vertellen over wa-
terdieren, gezond water en wa-
terplanten.

Grote bingoavond ten bate van 
Grieks asiel in café De Griffioen, 
Frans Naereboutstraat IJmui-
den. 19.00 uur. (foto: aangele-
verd) 

Jeugdtheater Laboman speelt 
‘Na Rosa’ in de Oude Kerk, Kerk-
plein Spaarndam. Aanvang 
15.00 uur.

2 MEI
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek van 10.30 tot 12.00 
uur. 

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den extra open van 13.00 tot 
17.00 uur. Expositie ’Opstand 
in IJmuiden’. Jubileumtentoon-
stelling ‘Museumschatten’. Ex-
positie ‘Festung IJmuiden’ tot 
en met 1 september. Jubile-
umjaar: Iedere maand kans op 
mooie prijzen. 3 Speurtochten 
voor kinderen van kleuter tot 
puber. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’. Voor iedereen vanaf 
4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Stadsschouwburg Velsen: Het 
Volk speelt ‘Het vermoeden 
van Poincaré’. Aanvang 20.15 
uur. (foto: Hans Vissers)
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 26 april 20.00 uur Telstar - FC Volendam

Wonderlijke voetbaldagen voor de Witte Leeuwen 

4-0 winst tegen de Koempels, 
deceptie in Almere

Je hebt het nu al twee keer ge-
zegd! Het gaat nergens meer 
om volgens jou”, zo brieste hij 
tegenover Rob Wanst. „Voetbal 
gaat om heel veel dingen. Het 
gaat om de eer, we moeten te-
gen FC Volendam. Geloof me: 
deze jongens zijn heel erg ge-
brand om wat tegen FC Volen-
dam te laten zien.” 
Om nog wat schitterends te-
gen FC Volendam en Jong PSV 
te laten zien, en zo tóch nog 
eventueel de play-offs te be-
reiken moet er wel een klein 
wonder geschieden. Almere 
City FC, waar drie dagen eerder 
kansloos van werd verloren, 
moet twee keer verliezen. Tel-
star moet daarnaast het doel-
saldo op medebelager Cam-
buur Leeuwarden goed ma-
ken. 

De twee voetbalpartijen van 
afgelopen dagen, waren sym-
bolisch voor het seizoen 2018-

2019. In de Flevopolder had-
den de Witte Leeuwen ‘mini-
kansjes’ die niet werden benut. 
Voor de rest was de 2-0 neder-
laag dik en dik verdiend. 
Een paar dagen later was het 
weer eens schitterend. Van Ro-
da JC werd geen spaan heel ge-
laten. FC Terell Ondaan (twee 

goals en een assist) sloeg weer 
eens toe. Maar de heerlijke 4-0 
tegen Roda JC zal waarschijn-
lijk niet allesverlossend wer-
ken. 
Het seizoen moet worden af-
gemaakt, maar het einde blijft 
ongewis. (Douwe de Vries, fo-
to: 1963-pictures.nl)

Door de 4-0 overwinning op Roda JC op een bloedhete Tweede 
Paasmiddag, gloort er tóch nog hoop voor Telstar. Toegegeven: 
een béétje hoop om nog iets van dit seizoen te maken. Wie heugt 
zich nog de uitspraak van Dick Advocaat, voor Wit-Rusland-Ne-
derland in het najaar van 2017? ‘Zweden wint nooit met 7 of 8-0 
van Luxemburg’. Ook het playo�  ot van Telstar zal een mathema-
tische (doelsaldo)kwestie worden. Rob Wanst van NH kwam met 
de ‘onoverbrugbare 18 doelpunten’-verschil in zijn interview met 
Snoei. En dat leverde mooie, viral gaande, televisie op. 

Gratis kibbeling bezoekers 
Telstar - FC Volendam!
Telstar en Noordzeevis IJmui-
den pakken uit tijdens de laat-
ste thuiswedstrijd in de reguliere 
competitie. 
In het Rabobank IJmond Stadion 
wordt op verschillende plaatsen 
verse kibbeling gebakken voor 
de bezoekers van de wedstrijd. 

De vis wordt aangeboden door 
Noordzeevis IJmuiden en is be-
schikbaar voor iedereen met een 
toegangskaart voor de wedstrijd.
Hier hoeft u niets voor te doen, 
behalve de website www.sctel-
star.nl in de gaten te houden. (fo-
to: aangeleverd)

Kidsclub ondergaat 
metamorfose
U heeft het ongetwijfeld ge-
merkt. Rondom de wed-
strijd Telstar - Roda JC stond 
de jongste jeugd volop in de 
schijnwerpers. Jarenlang is de 
Kidsclub van Telstar, de Wit-
te Welpen, een ondergescho-
ven kindje geweest. Dit gaat 
per direct veranderen. Wij no-
digen graag alle jeugd, t/m 14 

jaar, uit om gratis lid te worden 
van de Telstar kidsclub. Tot en 
met het seizoen 2020/2021 
zullen wij geen inschrijvings-
geld vragen en is de kidsclub 
gratis! 

Wil jij meer weten, of je in-
schrijven? Ga dan naar www.
sctelstar.nl

Let op: extra controles
Graag waarschuwen wij de be-
zoekers van de thuiswedstrijd 
van Telstar dat er extra gecon-
troleerd gaat worden op par-
keren rondom de thuiswed-
strijd. 

Parkeert u op plekken waar 
dit niet is toegestaan, riskeert 
u een boete. Bent u in de ge-
legenheid de wedstrijd te be-
zoeken met de fiets dan willen 
wij dit dringend adviseren.

Jeugd geniet van eerste 
stappen bij Telstar
Vorige week brachten wij een op-
roep de wereld in om kinderen en 
ouders via een leuke dag kennis 
te laten maken met de club. Tel-
star is een gevoel wat generaties 
meegaat, en dit dient overge-
bracht te worden. 
Veel mensen maakten gebruik 
van de oproep en gaven zich op. 
Uit deze groep werden een aan-

tal gezinnen gekozen om een dag 
mee te draaien bij de Witte Leeu-
wen. 
Met onder andere een rondlei-
ding, een meet en greet met trai-
ner Mike Snoei, meelopen met de 
spelers het veld op en natuurlijk 
de wedstrijd was de kennisma-
king meer dan succesvol te noe-
men! (foto: aangeleverd)

Telstar - FC Volendam: 
de vissersderby!
Vrijdag wacht Telstar een zwa-
re opdracht. Na de 4-0 over-
winning op Roda JC is Telstar 
nog altijd verwikkeld in de 
strijd om de vierde periode. 
Daarin is Telstar wel afhanke-
lijk van de resultaten van Al-
mere City FC en SC Cambuur, 
maar dient het bovenal zelf 
haar laatste twee wedstrijden 
te winnen. Telstar begint vrij-
dag met die missie in de thuis-
wedstrijd tegen FC Volendam. 
De enige echte vissersderby in 
de Keuken Kampioen Divisie. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.telstarticket.nl óf op de 
avond van de wedstrijd vanaf 
19.00 uur bij de stadionkassa’s 
rondom het Rabobank IJmond 
Stadion. (foto: aangeleverd)

Karim Daoudi wint FIFA 
Toernooi Telstar Esports
Op 2e paasdag deden 32 jonge-
ren mee aan het FIFA Toernooi ge-
organiseerd door Telstar Esports, 
in samenwerking met Bluetrace, 
Intertoys de Ballon en ECV Esports. 
Onder begeleiding van onze es-
porter Dion van Bronkhorst werd 
het toernooi succesvol afgewerkt 
door 32 deelnemers. Het toernooi 
werd gewonnen door Karim Da-
oudi die naar huis ging met een 

Playstation 4! Amin Charik werd 
2e en Damon Nijland werd 3e. Bei-
de deelnemers wonnen een waar-
debon van de Intertoys de Bal-
lon. De Playstation 4 en de waar-
debonnen werden aangeboden 
door Intertoys de Ballon. Wil jij op 
de hoogte blijven van esports bij 
Telstar? Volg dan @telstaresports 
op Facebook, Instagram & Twitter. 
(foto: aangeleverd)
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Akrides X14-1 kampioen
Velsen - Op zaterdag 13 april 
heeft het enthousiaste team Akri-
des X14-1 een mooie wedstrijd 
gespeeld in Almere, tegen de Pi-
oneers die ze gewonnen heb-
ben met 28-53. Hierna was het af-
wachten wat de wedstrijd op 14 
april tussen Leiden en Apollo Am-
sterdam zou gaan doen.

Leiden verloor deze wedstrijd wat 
betekent dat de spelers van Akri-
des X14-1 zich kampioen mogen 
noemen. 
Jord, Ivan, Simen, Mike, Ravi, Va-
lerie, Taeke en Tijs hebben on-
der leiding van Mark en Frank ge-
zorgd voor een prachtig mooi sei-
zoen. (foto: aangeleverd)

Jeugdkarperdag
in Spaarnwoude
Velsen - Wil je graag een keer kar-
pervissen of beter leren vissen op 
karpers? Op zondag 19 mei orga-
niseert Sportvisserij MidWest Ne-
derland een jeugdkarperdag in 
Spaarnwoude. 
Alle jeugd tussen de 10 en 17 
jaar is welkom. Ervaren karper-
vissers staan klaar om met de 
jeugd te gaan vissen. De karper-

dag begint om 9.00 uur en duurt 
tot 15.00 uur, verzamellocatie is 
het parkeerterrein voor manege 
Spaarnwoude, Houtrakkerweg 
62 in Spaarnwoude. Deelname is 
gratis. 
Voor meer informatie en aanmel-
den (verplicht!): Henk Zonneveld, 
06-57562142 / henkzon@casema.
nl. (foto: aangeleverd)

Borstprothese 
Informatie Centrum
Regio - De borstkankervereni-
ging (BVN) organiseert in samen-
werking met het Spaarne Gast-
huis iedere maand een spreek-
uur over borstprotheses, lingerie 
en badkleding. Het spreekuur is 
bedoeld voor vrouwen die borst-
kanker hebben (gehad) en vindt 
plaats op woensdag 8 mei van 
14.00 tot 15.00 uur in het Spaarne 
Ziekenhuis in Haarlem-Zuid.
Na een borstamputatie of een 
borstsparende operatie kunt u 
behoefte hebben aan voorlich-
ting over (uitwendige) borstpro-

theses. Waar kunt u een borst-
prothese kopen? Wat zijn er voor 
soorten? Waar moet u op letten? 
De medewerkers van de BVN ge-
ven u, in een individueel gesprek, 
tips en advies voor de aanschaf 
van een (deel)prothese, lingerie 
en/of badpak. Er wordt gewerkt 
volgens afspraak. Er is ruime gele-
genheid om materialen te bekij-
ken en vragen te stellen.

Aanmelden via www.spaarne-
gasthuis.nl – agenda – borstpro-
these informatiecentrum.

Jan Zwanenburg in Zeewijk
IJmuiden - Op zondag 28 april wordt er weer een gezellige middag 
met een optreden van zanger Jan Zwanenburg gehouden in Seni-
orencentrum Zeewijk van 14.00 tot 16.00 uur. De zaal is open vanaf 
13.00 uur, de entree is gratis maar vol is vol. (foto: Erik Baalbergen)

Zaaien voor de toekomst
Velsen - Vorige week woens-
dag  was imker Tim samen met 
Emma van het Pieter Vermeulen 
Museum op het Tender College 
in IJmuiden om de leerlingen 
van de Groenafdeling van al-
les te vertellen over het belang 
van bijen voor de natuur. Daar-
na hebben de leerlingen twee 
veldjes op het binnen-school-
plein ingezaaid met 20 soorten 
wilde bloemen en met Tim en 
Emma de bijen in de omgeving 
van de school geteld. 
De hoop is dat door de aanwas 
van bloemen en planten er vol-
gend jaar rond 10 april meer 
bijen zullen worden geteld! 
Het zaaien voor bijen vond 
plaats in het kader van het pro-
ject ‘Opgroeien, leren en mee-
groeien met klimaatadaptatie’ 
van het Pieter Vermeulen Muse-
um/Brak! dat wil bijdragen aan 
veel meer  groen in de gemeen-
te Velsen. Het Pieter Vermeulen 
Museum wil samen met een pi-

lotschool (wellicht het Tender 
college!) stapsgewijs vergroe-
nen en een tool-kit ontwikke-
len voor andere scholen die dat 
ook willen om zo het vergroe-
nen in het onderwijs in Velsen 
een stuk toegankelijker te ma-
ken. Tegelijkertijd zal er in sa-
menwerking met Leiden uni-
versiteit/citizen science shop 
met de leerlingen van de pilot-
school worden gemeten welke 
voordelen het vergroenen van 
de school heeft. 
Volgens de leerlingen van het 
Tender college betekent de 
tekst op de verkeersborden 
‘Velsen Zoemt’: dat er in plaats 
van bestrating veel meer bo-
men en planten komen die 
goed zijn voor de bijen en an-
dere insecten. Deze ‘groene 
maatregelen’ zullen hopelijk 
dankzij het nieuwe Groenstruc-
tuurplan van de gemeente ver-
der worden uitgebreid. (foto: 
aangeleverd)

Burgerschapsdagen 
op Het Molenduin
Santpoort - Vorige week donder-
dag gingen De Burgerschapsda-
gen van start op Het Molenduin 
in Santpoort. Tijdens De Burger-
schapsdagen leren leerlingen wat 
het betekent om deel uit te ma-
ken van een pluriforme samenle-
ving en op een respectvolle, zorg-
zame manier om te gaan met de 
medemens. Dit leren zij niet in de 
schoolbanken, maar in de echte 
wereld. Zo kregen de leerlingen 
een gastles van de Dierenambu-
lance, stelden zij voedselpakket-
ten samen voor de Voedselbank 
en werkten zij aan de groenvoor-
ziening rondom de school. Ook 
werden er cupcakes gebakken en 
bloemstukken gemaakt voor de 
buurtbewoners. De pakketjes wa-
ren door de leerlingen voorzien 
van een paaswens. 

Het Molenduin
Het Molenduin biedt praktijk-
gericht voortgezet speciaal on-
derwijs aan jongeren die (tijde-
lijk) geen regulier onderwijs kun-
nen volgen. Jongeren leren op 
Het Molenduin met hoofd, hart en 
handen onder persoonlijke bege-
leiding. Er wordt gefocust op ta-
lentontwikkeling en zelfredzaam-
heid, zodat de leerling zo goed 
mogelijk voorbereid wordt voor 
de toekomst op de arbeidsmarkt, 
binnen vervolgonderwijs of bij 
dagbesteding - maar ook voor de 
toekomst binnen onze samenle-
ving. Actief burgerschap en soci-
ale integratie zijn dan ook vaste 
thema’s binnen het onderwijspro-
gramma van de school.

De Burgerschapsdagen
Scholen voor primair, voortgezet 
en speciaal onderwijs hebben de 
wettelijke opdracht om aandacht 
te hebben voor burgerschap in 
hun onderwijsaanbod. Op wel-
ke wijze hier invulling aan gege-

ven wordt mogen de scholen zelf 
bepalen. Bo Pesch, locatiecoör-
dinator van Het Molenduin Sant-
poort: ,,Wij willen onze leerlingen 
laten ervaren wat maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid inhoudt. 
Door hier diverse activiteiten aan 
te koppelen krijgt dit abstracte 
thema meer betekenis. Eén van 
onze leerlingen bracht bijvoor-
beeld samen met een docent uit-
nodigingen rond in de buurt voor 
een rondleiding door de school. 
Bij de woning van een oude vrouw 
moest hij zich door een behoorlijk 
overwoekerde voortuin wanen 
om bij de brievenbus te komen. 
Hij kwam toen zelf met het idee 
om de voortuin van deze bewo-
ner met een aantal klasgenoten 
op te knappen. Dit is waar het ons 
om gaat: bewustwording van wat 
jij zelf kan bijdragen aan onze sa-
menleving – niet omdat dat moet, 
maar omdat het kan.”

Zomaar iets doen voor een ander
Een ander helpen is niet alleen �jn, 
maar soms ook meer dan welkom 
of zelfs noodzakelijk. Om leerlin-
gen hiervan bewust te maken stel-
den zij voedselpakketten samen 
voor minder welvarende huishou-
dens in de regio. Leerlingen haal-
den de producten voor het pakket 
op in de wijk. Aan de deur vertel-
den leerlingen bewoners over De 
Voedselbank en over hun inzame-
lingsactie. Zo stonden ze geheel 
toevallig ook aan de deur bij een 
man die zich eveneens inzet voor 
De Voedselbank, niet wetend dat 
deze man later een gastles over 
liefdadigheidsinstelling zou ver-
zorgen in de klas. De man deed 
alsof zijn neus bloedde en luis-
terde met volle aandacht naar de 
leerlingen die hem vertelden over 
zijn eigen werk. ,,Geweldig, jullie 
doen iets heel moois voor mensen 
in de buurt!” (foto: aangeleverd)

Zaterdag 4 mei
Voorstelling GIF in 
Kraaktheater Driehuis
Driehuis - Het begint een tradi-
tie te worden, voorafgaande aan 
de dodenherdenking op begraaf-
plaats Westerveld in Driehuis vindt 
er een bijpassende toneelvoorstel-
ling plaats in het Kraaktheater in 
Driehuis. Vorig jaar het ontroeren-
de stuk ‘Lotte’ en het jaar daarvoor 
‘Ik huil mijn moeders tranen ‘.
Dit jaar komt toneelgroep SPIN 
uit Rotterdam naar het Kraakthea-
ter met het toneelstuk GIF van Lot 
Vekemans. Een man en een vrouw 
ontmoeten elkaar in de aula van 
de begraafplaats waar zes jaar ge-
leden hun verongelukte zoontje is 
begraven. Moet dit hun door ver-
driet vergiftigde relatie genezen?
Deze inmiddels ex-echtelieden 
ontmoeten elkaar door een ‘spe-
ling van het lot’ pas weer na vijf jaar. 
Hij vertrok naar het buitenland, ter-
wijl zij achterbleef. Het wordt een 
ontmoeting met een traan, maar 
zeker ook met een lach. Zoals het 
leven.
Aanvang 18.15 uur (zaal open 
17.45 uur, na aanvang kan men 

niet meer naar binnen). Na a�oop 
van het stuk is er de mogelijkheid 
om aan te sluiten bij de 4 mei her-
denking op Westerveld of kan men 
op eigen wijze 4 mei herdenken.
Het Kraaktheater vraagt een bij-
drage van 5 euro (inclusief ko�e 
of thee).
Reserveren: kraaktheater@gmail.
com. (foto: aangeleverd) Imker Tim samen met Emma van het Pieter Vermeulen Museum

Informatiemiddag 
Neuropathie
Santpoort-Noord - Op don-
derdag 9 mei vindt bij Inloop-
huis Kennemerland een infor-
matiemiddag plaats over neu-
ropathie bij de behandeling 
van kanker, speciaal voor men-
sen met kanker en hun naas-
ten. 
Neuropathie kan ontstaan door 
de behandeling van kanker. 
Klachten zijn vaak prikkels of 
tintelingen, een doof of veran-
derd gevoel in handen of voe-
ten, maar ook kramp en verlies 
van spierkracht komen voor. 

Verpleegkundig oncologisch 
verpleegkundige Marlies Bak-
ker van het Spaarne Gasthuis, 
is tussen 14.00 en 15.30 uur 
aanwezig om alle vragen te be-
antwoorden. Er is uiteraard ook 
gelegenheid om adviezen en 
tips uit te wisselen met lotge-
noten. 
De informatiemiddag vindt 
plaats op de Wulverderlaan 
51, 2071 BH Santpoort-Noord. 
Aanmelden is verplicht en kan 
via info@inloophuiskennemer-
land.nl of 023-8885367.

ALV Velser 
Gemeenschap vervroegd

IJmuiden - Het aanvangstijdstip van de Algemene Ledenvergadering 
van de Velser Gemeenschap op 30 april in De Brulboei is vervroegd 
naar 19.00 uur. Dit in verband met de Championsleage wedstrijd tus-
sen Ajax en Tottenham Hotspur.

Masterplan 
onderwijshuisvesting
Velsen - In het najaar start de Ge-
meente Velsen met een nieuw Mas-
terplan Onderwijshuisvesting. Na 
een eerste verkennend overleg met 
de gemeenteraad wordt samen met 
de schoolbesturen het nieuwe Mas-
terplan opgesteld waarin een inte-
grale afweging wordt gemaakt over 
de toekomst van alle schoolgebou-
wen in de gemeente Velsen.

Spoedaanvragen
Het college heeft dinsdag een be-
sluit genomen over twee spoedaan-
vragen van de besturen van de st. At-
lant en van de st. Fedra. Het betreft 
aanvragen ingediend voor renova-
tie, vervangende nieuwbouw voor 
basisscholen De Beekvliet I en III en 
de Hoeksteen aan de Weid in Velser-
broek en de Toermalijn in Driehuis.
De aanvragen zijn getoetst aan de 
verordening Voorzieningen Huis-
vesting Onderwijs Velsen. Het colle-
ge heeft besloten de aanvragen af 
te wijzen omdat niet voldaan wordt 
aan de voorwaarden genoemd in 
de Verordening Voorzieningen Huis-

vesting Onderwijs Velsen 2015. Er 
is geen sprake van een calamiteit 
waardoor de voortgang van het on-
derwijs op de scholen in het geding 
is. Uit de door de besturen overge-
legde inspectierapporten blijkt dat 
onder andere het binnenklimaat van 
de gebouwen verre van optimaal 
is, de gebouwen niet energiezuinig 
zijn en onderwijskundig gedateerd. 
Dit betreft echter voorzieningen die 
voor rekening van het schoolbestuur 
komen.

Contact met schoolbesturen
Wethouder Steijn heeft deze, voor 
de scholen en de besturen teleur-
stellende, boodschap op 11 april in 
een bestuurlijk overleg met beide 
schoolbesturen gedeeld. Overigens 
heeft de Gemeente Velsen reeds in 
juni 2018 aan beide besturen geld 
beschikbaar gesteld voor renova-
tie en/of het tre�en van duurzaam-
heidsmaatregelen etc. uit te kunnen 
voeren aan de schoolgebouwen van 
de Beekvliet en de Hoeksteen in Vel-
serbroek.
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Kansrijke ontwikkeling regionale werkgelegenheid
Bedrijven zoeken samenwerking
in de energietransitie
IJmond - Woensdagmiddag 17 
april kwamen, op uitnodiging 
van Omgevingsdienst IJmond 
en stichting Huizenaanpak, ver-
tegenwoordigers uit de (ver)
bouw/installatiesector naar het 
Telstar stadion in Velsen-Zuid. 
Op het programma stond regi-
onale samenwerking binnen de 
energietransitie. Eregast Heinz 
Stuy, oud-keeper van Ajax met 
nog steeds het record van de 
meeste minuten (1.082) zon-
der tegengoal, bracht voor de-
ze speciale gelegenheid de be-
faamde Europacup uit 1973 
mee. ,,Samen een team vormen 
is samen winnen!” 
 
Wethouder Jeroen Verwoort van 
de gemeente Velsen benadruk-
te het belang van samenwerken 
en de kansen die daardoor ont-
staan voor de regionale werk-
gelegenheid. ,,Ik vind het goed 
om te zien dat er een mooie op-
komst is van bedrijven. Het gaat 
om verbinden, kennis uitwisse-
len en netwerken opbouwen. We 
hebben elkaar keihard nodig. Sa-
men kunnen we plannen maken, 
innoveren en business creëren. Er 
ligt een mooie voedingsbodem 
om stappen te maken met elkaar.” 
Herman Schotman, projectleider 
van stichting Huizenaanpak: ,,Het 
verduurzamen van de benodigde 
3.000 woningen per jaar, om daar-
mee de klimaatdoelstellingen van 
de regio’s IJmond en Zuid-Kenne-

merland te behalen, is een enor-
me opgave. Van concurrentie is 
dan ook geen sprake. We hebben 
elkaar nodig om de energietransi-
tie het hoofd te kunnen bieden.” 
 
Waar bestaat de samenwerking 
uit?
De Huizenaanpak is een samen-
werking van vakmensen in de re-
gio IJmond en Zuid-Kennemer-
land en heeft als doel om wo-
ningen te verduurzamen. Wonin-
geigenaren kunnen daar terecht 
voor vragen, onafhankelijk ad-
vies, uitvoering en deelname aan 
collectieve inkoopacties. De stich-
ting beschikt over een energielo-
ket, een showroom met adviseur 
en de nieuwste isolatie- en in-
stallatietechnieken en een aard-
gasvrij gerenoveerde voorbeeld-
woning. Bedrijven die aanslui-
ten bij de stichting kunnen daar 
gebruik van maken. Wigger Ver-
schoor van ThuisBaas (opgericht 
vanuit Urgenda) is onlangs in de 
showroom geweest en is enthou-
siast. ,,Het is heel belangrijk dat er 
o�ine plekken zijn waar mensen 
materialen en installaties kunnen 
ervaren, dat geeft toegevoegde 
waarde.”
 
Regionale opleidings- en trai-
ningsprogramma’s
Daarnaast is er ook een regionaal 
opleidingsprogramma dat onder 
de aandacht werd gebracht door 
het Nova college. De integrale op-

leiding Junior Consultant Duur-
zaamheid, richt zich naast de toe-
passing van duurzame technie-
ken ook op de �nancieel-econo-
mische kant en adviesvaardighe-
den. Stages zullen ook als onder-
deel van de opleiding worden in-
gezet. 
 
Toekomstbestendig renoveren 
en (ver)bouwen?
Met de stevige klimaatdoelstellin-
gen is duurzaam verbouwen en 
renoveren de nieuwe standaard 
geworden. Dat is voor de bouw/
installatie sector een kansrijke 
ontwikkeling en daarmee ook 
voor de regionale werkgelegen-
heid. Bouwers, installateurs, iso-
latiebedrijven, adviseurs en toe-
leveranciers die gebruik willen 
maken van de faciliteiten van De 
Huizenaanpak en zo ook toegang 
krijgen tot een ervaren netwerk 
van professionals in de duurza-
me renovatie en verbouw kunnen 
nog steeds aansluiten. Of zoals 
Heinz Stuy het verwoordde: ,,Om 
te winnen met voetballen moet 
je keihard trainen en een goede 
technische directeur hebben om 
nieuwe talentvolle spelers te be-
trekken. De Huizenaanpak brengt 
mensen in de regio bij elkaar voor 
de verduurzaming van de huizen 
en zoekt nieuwe spelers.” 

Meer informatie is te vinden op 
www.huizenaanpak.nl. (foto: aan-
geleverd)

Nagedachtenis aan Freddie Oversteegen 
centraal op 13e herdenking Jan Bonekamp
IJmuiden - Het Bonekamp her-
denkingscomité organiseert op 
vrijdag 4 mei 2019, om 20.30 uur, 
alweer de dertiende bijeenkomst 
bij het graf van Jan Bonekamp op 
de Westerbegraafplaats in IJmui-
den. 
Sprekers zijn Conny Braam en Ful-
co van Aurich, beiden anti-apart-
heidsactivisten. Conny Braam zal 
in het bijzonder stil staan bij Fred-
die Oversteegen, die 5 septem-
ber, daags voor haar 93e verjaar-
dag, overleed. Lang stond Fred-
die in de schaduw van haar twee 
jaar oudere zus Truus, met wie zij 
deel uit maakte van het verzet tij-
dens de Duitse bezetting. Met on-
der andere Hannie Schaft en Jan 
Bonekamp. Voor de toen nog 
jonge meid, die met haar vlecht-
jes lang voor een tiener door kon 
gaan, was de oorlog een trauma-
tische ervaring, waarvan zij zich 
moeilijk los kon maken, aldus 
haar zoon Remi. De reactie van de 
koude oorlog maakte dit alleen 

maar erger toen een herdenking 
van Hannie Schaft zelfs werd ver-
boden en zij zag dat prominen-
te collaborateurs hun verdiende 
straf ontliepen. 
De herdenking van de IJmuide-
naar Jan Bonekamp en de strijd 
die hij met velen van zijn tijd-
genoten voerde mag een bron 
zijn van inspiratie in een tijd van 
stormachtige politieke en econo-
mische ontwikkelingen. Van on-
verdraagzaamheid en intoleran-
tie. Maar ook een tijd van strijdba-
re inzet van vakbondsleden voor 
een fatsoenlijke oude dag en 
pensioenvoorziening. Jongeren 
die strijden voor volwaardig werk 
en inkomen en voor een ambiti-
eus klimaatbeleid. De vluchtelin-
gen en ontheemden die vechten 
voor hun bestaan. 
De 13e herdenking voorziet an-
dermaal in een uitgebreid cultu-
reel programma. Michel Zoetmul-
der blaast het Taptoe. Daan van 
Putten en Nicolette Knape bren-

gen liederen van Liesbeth List ten 
gehore. En ter afsluiting leest Pe-
tra van Kouteren enkele passages 
uit het boek ‘het meisje met de 
vlechtjes’ van Wilma Geldof. (te-
kening: aangeleverd)

Lezing over de spectaculaire berging 
van de ms Hornestrand
IJmuiden - In het Zee- en Haven-
museum geeft museumvoorzitter 
Cor Oudendijk, donderdag 16 mei 
om 20.00 uur een lezing met beel-
den over de spectaculaire ber-
ging van de Hornestrand. De Hor-
nestrand was een Deens schip, 
op weg van Hamburg naar West-
Afrika. Het schip was geladen met 
300 ton dynamietstaven en 100 
ton ontstekers. Op 3 maart 1987 
seinde de kapitein dat het schip 
in het Engels kanaal in brand was 
geraakt en dat de bemanning het 
schip had verlaten. De sleepboot 
Typhoon van Wijsmuller kreeg 
instructies vanuit IJmuiden om 
poolshoogte te nemen. De brand 
smeulde in het voorruim waar de 
ontstekers lagen gestuwd. Een 
bergingsploeg vanuit IJmuiden, 
onder leiding van Cor Ouden-
dijk, onderzocht de situatie, waar-
bij men detonators met tussen-
posen hoorde ontplo�en. Uitein-
delijk is de brand door het injec-
teren met verwarmde stikstof ge-
blust. Na opening van de ruimen 

werd duidelijk dat men door het 
oog van de naald was gekropen. 
Op 25 maart is het schip terugge-
sleept naar Hamburg om daar de 
instabiel geworden explosieven 
te lossen. 
De lezing begint om 20.00 uur 
(zaal open vanaf 19.30 uur) en 
duurt ongeveer een klein uur. En-

tree: gratis met Museumkaart of 
met uw donateursvrijkaartje, an-
ders euro 4 euro, te betalen aan de 
kassa. Reserveren van een plaats 
(ook met MK) kan via de website 
van het museum en wordt aanbe-
volen (vol is vol), www.zeehaven-
museum.nl. Adres: Havenkade 55, 
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Grote bingo ten bate van Grieks asiel
IJmuiden - Op woensdag 1 mei 
zal in café De Gri�oen een bin-
goavond worden gehouden ten 
bate van stichting Animal Wel-
fare Association in de Griekse 
stad Monemvasia. Deze stich-
ting zorgt voor de opvang en 
plaatsing van zwerfhonden en 
wordt grotendeels door Ne-
derlandse vrouwen gerund. 
Met de opbrengst van de bin-
go kunnen spullen worden aan-
geschaft die nodig zijn voor de 
opvang en de medische verzor-
ging van de honden.

Mandy Beets-Pelle zet zich er-
voor in om vanuit IJmuiden iets 
te kunnen doen voor de stichting 
Animal Welfare Association. On-
langs meldde ze zich aan om als 
gastgezin actief te zijn, maar daar 
bleef het niet bij. 
Mandy: ,,Honden op Grieken-
land worden helaas niet gezien 
als huisdier. Veelal worden ze ver-

giftigd en erger. In Monemvasia is 
een groot asiel gebouwd, onder 
andere door Nederlandse dames 
met een gigantisch hart voor die-
ren. De pups en volwassen hon-
den worden daar geobserveerd, 
gaan naar de dierenarts en wor-
den klaargestoomd voor hun 

grote reis naar Nederland. Alles 
gaat geheel vrijwillig.’’ Samen met 
Mandy Postma zet Mandy Beets-
Pelle nu alles op alles om de bin-
goavond tot een groot succes te 
maken. Dat lijkt te gaan lukken, 
want er zijn al heel wat reserve-
ringen gedaan. 
Ondernemers uit IJmuiden en 
omstreken hebben prijzen be-
schikbaar gesteld, naast de bin-
go zal er ook een loterij worden 
gehouden. De uiteindelijke op-
brengst zal persoonlijk aan de 
stichting worden overhandigd. 
Uitgebreide informatie over 
de actie is via www.doneerac-
tie.nl/zwerfhonden-monemva-
sia/-35199 te vinden. Daar staat 
ook een �lmpje, waarin beelden 
van het Griekse asiel te zien zijn. 
De bingoavond start om 19.00 
uur. Via Facebook (www.facebook.
com/events/588553814971410) 
kan men zich aanmelden voor 
deelname. (foto: aangeleverd)

Op Manege Kennemergaarde
Warme P(a)as de deux en Quadrille
Santpoort - Tweede paasdag zag 
het er wel heel vrolijk uit op ma-
nege Kennemergaarde. Wat heeft 
iedereen genoten van het mooie 
weer op deze warmste Tweede 
Paasdag sinds 1901, van de brave 
paarden en pony’s, de gezellige 
sfeer en vooral van al die prachtig 
verklede deelnemers en paarden. 
Iedereen zag er zo mooi uit. 
Pas de deux is een dressuurproef 
op muziek die je met z´n tweeën 
rijdt. De bedoeling is dat je de �-
guren van de proef zo mooi en 
synchroon mogelijk rijdt. Bij de 
Quadrille is dat nog een stapje 
moeilijker, dan rijd je de proef na-

melijk met zijn vieren. 
Aan het eind van de middag werd 
de uitslag bekend gemaakt: In 
groep A ging de 1e prijs naar de 
Quadrillegroep van Elaine Zon-
derman, Nel Koppenol, Eva van 
Weel en Anne Brummelkamp als 
Game of Thrones. 
De 2e prijs was voor de Queen 
Bees Lindy Evers en Maartje Met-
ten. In groep 2 was de 1e prijs 
voor the jungle girls Iris en Fleur 
van der Veldt. En bij groep C ging 
de 1e prijs naar Indiaan Lara Brus-
man en Cowgirl Dominiec Emme-
lot. 
Omdat iedereen verkleed was 

waren er ook originaliteitsprijzen 
en deze werd bij de Pas de deux 
gewonnen door Julia Kievits en 
Wouter Smits als de visjes van Fin-
ding Nemo. Zij reden hun proef 
zonder zadel op de Fjorden Girl 
en Picasso. De originaliteitsprijs 
bij de Quadrille was voor Hele-
ne van Nimwegen en haar doch-
ter Fiep en Brigitte Theeuwes en 
haar dochter Zara. De moeders 
waren de gijzelnemers uit de se-
rie ‘La casa de papel’ en de doch-
ters de spaanse politie.
Op de foto alle deelnemers en de 
Fjorden Picasso en Girl. (foto: An-
ja Vogel)

Herdenkingstegels gelegd ter nagedachtenis aan Razzia
Velsen-Noord/Beverwijk - Vo-
rige week op een gewone dins-
dag werd herdacht dat er 75 
jaar geleden huis aan huis een 
Razzia werd gehouden op zon-
dag 16 april 1944 In Velsen 
Noord en Beverwijk. Op die 
bewuste dag werden 486 jon-
gemannen opgepakt, waar-
van 143 Velsenaren. Zij werden 
op transport gezet naar Kamp 
Amersfoort en verbleven daar 
circa 3 maanden. 

Zo’n 49 personen werden vrij-
gelaten maar 94 Velsenaren 
gingen verder op transport 
naar het oosten van Duitsland 
in de omgeving van Braun-
schweig en Leipzig. Daarvan 
keerden 27 jonge plaatsgeno-
ten niet meer terug doordat ze 
omgekomen waren onder het 
Nazi-terreur. Om de herinne-
ring levend te houden, hebben 
het Informatiemanagement 
Werkeenheid Ruimtelijke Infor-

matie van de Gemeente Velsen 
en Historische Genootschap 
Midden Kennemerland hun 
medewerking verleend, zodat 
er op deze dag 6 herdenkingte-
gels geplaatst konden worden 
door de Stichting Herdenking 
Deportaties 1944. Tijdens het 
onthullen waren er naaste fa-
milie en belangstellenden aan-
wezig, een bewoonster had een 
gedicht geschreven wat velen 
ontroerde. (foto’s: aangeleverd)





De alom bekende markten in de openlucht of overdekt, 
wie kent die niet. Een wel en wee waar het nog altijd 
druk is en dat veel mensen trekt. De markt is al eeuwen-
lang een begrip, overal ter wereld. Het is de plek voor 
handel, verse producten tegen een mooi prijsje en te-
gelijkertijd een gezellige en sociale trekpleister. Anno 
2019 is het winkelgedrag aanzienlijk veranderd, ten op-
zichte van tien jaar geleden. Webwinkels schieten als 
paddenstoelen uit de grond en trekken veel consumen-
ten. Online shoppen is in en gemakkelijk vanuit je luie 
stoel thuis te doen. Zelfs de dagelijkse boodschappen 
in de supermarkt kun je vanaf de computer doen. Veel 
winkelketens hebben het daardoor moeilijk, gaan zelfs 
failliet of kunnen net het hoofd boven water houden. 
Geldt dit ook voor de markt? Nee, de markt echter lijkt 
zich staande te houden en niet aan populariteit in te 
boeten. Sommige markten groeien zelfs in populariteit.

De markt is natuurlijk oorspronkelijk ontstaan uit de beroe-
pen in de agrarische, veeteelt en visserij sector. De oogst van 
producten of de visvangst ging rechtstreeks naar de markt om 
verkocht te worden. Zo werd en wordt nog steeds in het le-
vensonderhoud voorzien. 
De kracht van de markt zit hem waarschijnlijk in de eenvoud, de 
gunstige prijsstellingen en de reputatie van puur- en versheid. 
Tevens wekken markten nieuwsgierigheid op bij mensen. Het 
zogenaamde ‘onverwachte’: je weet niet wat je er allemaal 
kunt aantreffen, zodat je er heerlijk kunt struinen en snuffelen. 
Marktkramen verkopen nauwelijks verpakte versproducten, 
een ruim assortiment versproducten ligt doorgaans voor het 

blote oog van de klanten uitgestald. 
De klant kan het product zo voelen, ruiken en zien, alvorens 
de keuze te maken. De versheid straalt er vaak gewoon vanaf.
Kijk bijvoorbeeld naar visproducten, alles ziet er even mooi 
en appetijtelijk uit om bereid te worden. De versheid kun je 
controleren door de heldere ogen van de vis, duidelijk her-
kenbare schubben. Verse vis mag ook niet te veel ruiken. 
Ooit las ik een boek over een Italiaanse kokkin uit Livorno die 
voor een gegoede familie werkte. Ze nam de dochter des hui-
zes, een jong meisje, vaak mee naar de markt. Deze kokkin had 
een goede neus voor het juiste product en ze leerde het meis-
je, waar ze op moest letten alvorens een keus te maken. Deze 
kokkin liet zich door de marktkooplui geen oor aannaaien en 
wist precies wat ze wilde. Zo was er een keer voor het gerecht 

verse venkel nodig. De kokkin wees erop dat er verschil zit in 
de mannelijke en vrouwelijke variant van de venkelknol. De 
vrouwelijke knol is dikker en was volgens de kokkin minder 
draderig. Belangrijk dus als je venkel verwerkt in gerechten. In 
dit opzicht is de markt de grote winnaar in keuze en versheid.
Naast versproducten worden op markten veel andere artike-
len aangeboden tegen een zacht prijsje. Kleding, stoffen, tas-
sen, schoenen, stroopwafels, huishoudelijke artikelen, dier-
voeders en ga zo maar door. In het buitenland, in landen 
als Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië is een bezoek aan de 
markt zeker de moeite waard om de regionale specialiteiten 
op de kop te tikken, zoals olijfolie, gedroogde worst, kaas, 
kruiden en dergelijke. Deze komen dikwijls rechtstreeks van 
de producent en zijn vaak nog biologisch ook.

Sommige markten nemen in zelfs in populariteit toe. Denk 
aan rommel- en vrijmarkten, antiekmarkten en dergelijke. ‘s 
Zomers, in België en Frankrijk, houdt ieder dorp vaak een bro-
cante, waar de duvel en zijn oude moer wordt verkocht. Leuk 
om te snuffelen naar bijzondere zaken en curiosa, tegen een 
leuk prijsje. In Nederland is deze traditie inmiddels al ruim-
schoots overgenomen. In Spanje in Portugal worden op diverse 
plaatsen wekelijks zigeunermarkten gehouden, zoals in Loulé 
in de Algarve. Voor dit soort markten dien je weer de kunst 
van het afdingen te beheersen, anders betaal je vaak te veel. 
Kortom: Wie economisch denkt, kan goed, vers en veel in-
kopen op de markt zonder te veel geld te besteden. Een  on-
verslaanbare grote winnaar, want de gulden is hier nog altijd 
een daalder waard, of meer. En daar is nog altijd ‘markt’ voor. 
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Op de markt is de gulden 
nog altijd een daalder 
waard, of meer…

Tweede pinksterdag, 10 juni a.s., organiseert 
de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) voor 
de twaalfde keer landelijk publieksevenement 
Dag van het Kasteel. Op deze dag openen kas-
telen, buitenplaatsen en landgoederen hun 
poorten voor publiek. Ook poorten die nor-
maal gesloten blijven, gaan van het slot. Mid-
dels activiteiten rond het jaarthema ‘Over de 
Grens’ combineert de NKS beleving met ken-
nisoverdracht. Hiermee wil zij het enthousias-
me voor behoud van dit erfgoed vergroten. 

Het thema ‘Over de Grens’ is een uitnodiging 
om nieuwsgierig te zijn naar verhalen van ver 
die met kastelen en buitenplaatsen verbonden 
zijn. In de programmering staan internationale 
familiebanden, exoten op landgoederen (plan-
ten en dieren van over de grens) en koloniale 
banden centraal. Tijdens Dag van het Kasteel 
zijn bezoekers van alle leeftijden welkom op 
activiteiten rond deze thema’s en meer. 

Het programma Koloniale banden gaat over 
een onbelichte kant van kastelen en buiten-
plaatsen. Sommige locaties vertonen sporen 
van een koloniaal verleden. Wat vertellen por-
tretten van bewoners met Afrikaanse bedien-
den? Welke verhalen over levens overzee her-
bergt een huisarchief? De verhalen van 6 ver-
schillende kastelen en buitenplaatsen worden 
onthuld. Kunstenaars en performers brengen 
deze onbekende geschiedenissen op unieke 
wijze tot leven. 

Bekijk het programma en alle aangesloten 
kastelen en buitenplaatsen op www.dagvan-
hetkasteel.nl. (Foto: aangeleverd)

Over de Grens centraal bij Dag van het Kasteel
Dag van het Kasteel tweede pinksterdag - 10 juni 2019



Gezond en � t ouder worden met Radmilo Soda’s nieuwe boek Seniority  

De ingrediënten voor een lang, 
gelukkig, � t en gezond leven 

Vanaf zaterdag 13 april is 
in De Nieuwe Kerk Amster-
dam de World Press Pho-
to-tentoonstelling 2019 ge-
opend voor publiek. De jaar-
lijkse expositie van de inter-
nationale persfotowedstrijd, 
die gevolgd wordt door de 
lange wereldtour. Zoals ge-
woonlijk zijn alle ruim 150 
bekroonde beelden en vi-
deo’s te zien, de winnende 
foto van het jaar en, nu voor 
het eerst, het verhaal van het 
jaar. 

Er zal ook werk van twee 
Nederlandse fotografen ge-
toond worden, Jasper Doest 
met Flamingo Socks en Pie-
ter ten Hoopen met zijn fo-
toverhaal De migrantenka-
ravaan. De in de Digital Sto-
rytelling Contest bekroonde 
videoproducties zijn te zien 
in nieuw ontworpen bios-
coopsettings. 

Nog  tot en met zondag 7 ju-
li 2019 is World Press Pho-
to 2019 dagelijks te zien van 
10.00 tot 18.00 uur. Geslo-
ten 27 april, 4 mei de gehele 
dag en 5 mei tot 13.00 uur. 

World Press Photo-
tentoonstelling 

2019 in 
De Nieuwe Kerk

Wij zijn al 12 jaar gespecialiseerd in het digitaliseren en 
omzetten van al uw dierbare herinneringen. Foto loek 
Anderson zet alles over op DVD, USB-stick of harde schijf. 
Door de merkbare mond- tot- mondreclame is de klan-
tenkring explosief gegroeid. De opdrachten komen uit de 
hele regio, van Alkmaar tot Zwanenburg.

Profi teer nu van onze nieuwe actie, korting van 10 tot 20 % op 
het scannen van uw dia’s smalfi lm en videotapes. Bij een grote 
opdracht voor het overzetten van uw dia’s krijgt u zelf twintig 
procent korting. Aan elke opdracht besteden wij veel aandacht. 

Slechte lassen van fi lms worden hersteld, videobanden gerei-
nigd en de kleuren verbeterd. Het zoekraken van uw dierbare 
beelden is uitgesloten. Alleen uw tevredenheid telt.
Heeft u nog vragen over de prijzen of mogelijkheden, kom dan 
met uw materiaal naar onze gezellige winkel voor een vrijblij-
vende offerte/ Foto Loek Anderson is 58 jaar gevestigd aan de 
Kennemerlaan 85-87 in IJmuiden.

Wie van ver komt kan even bellen voor een routebeschrijving 
naar 0255-515962 of mailen naar fotoloek.anderson2@out-
look.com. 

‘Alleen uw tevredenheid telt’

Nu met korting van 10 tot 20%

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Een algemeen graf: 
weet waarvoor je kiest!

Ooit werd ik gebeld door een 
moeder, wiens zoon is begraven 
in een algemeen graf. 
Een kenmerk van een alge-
meen graf is dat het geldt voor 
een periode van 10 jaar en het 
daarna niet meer kan worden 
verlengd. In principe kan de be-
graafplaats daarna tot ruiming 
van het graf overgaan.  De moe-
der wist dit en was hier dan ook 
vanuit gegaan. Totdat ze er bij 
toeval achter kwam dat dit niet 
het geval was en haar zoon, na 
12 jaar, nog steeds in het graf 
ligt. Ze was erg boos op de be-
graafplaats die haar niet in ken-
nis had gesteld hierover.
De begraafplaats kan echter 
niets worden verweten. Be-
langrijk is dat de familie bij het 
maken van de keuze voor een 
algemeen dan wel een koop/
huurgraf, goed wordt geïnfor-
meerd door degene die de uit-
vaart begeleidt.
Bij een algemeen graf is er geen 
rechthebbende van het graf. De 
begraafplaats hoeft dus geen 
toestemming te vragen voor 
ruiming en is niet verplicht tot 
aankondiging ervan. Ook staat 
er wettelijk geen maximale ter-
mijn voor ruiming.  
Een ander kenmerk van een 
algemeen graf is dat het met 
“vreemden” wordt gedeeld. Er is 
geen overleg met de familie wie 
en wanneer er nog meer in het 
graf worden begraven. Dat be-

paalt de begraafplaats. Daarom 
zijn er ook regels over het for-
maat van het steentje dat altijd 
een liggend steentje moet zijn.
Een algemeen graf is dan ook 
stukken goedkoper. Ter verge-
lijking: een algemeen graf op 
de gemeentelijke begraafplaats 
Duinhof is in 2019 € 615,00. 
Een huurgraf voor 10 jaar is 
€ 925,00 en daar komen nog de 
onderhoudskosten voor 10 jaar 
bij van € 600,00.
Na het overlijden van een ge-
liefde moeten, tussen alle ver-
driet door, in korte tijd veel keu-
zen worden gemaakt. Reden 
om hier rustig de tijd voor te 
nemen. Als dat bij deze moeder 
ook was gebeurd, had dit haar 
verdriet en boosheid bespaard 
kunnen blijven. 
Een algemeen graf: weet waar-
voor je kiest!

 Na zijn boeken ‘Echt Radmilo’ en ‘MOMS’ heeft personal trainer Radmilo So-
da half april het boek ‘Seniority’ gelanceerd, speciaal gericht op 50-plussers 
die graag gezond en fi t ouder willen worden. Ouder worden gaat vanzelf, 
maar wat is het geheim van langer fi t blijven of zelfs anti-aging? Aan de 
hand van achttien interviews met bekende hoogleraren, artsen, wetenschap-
pers, topsporters, diëtisten en ervaringsdeskundigen ontrafelt Radmilo de in-
grediënten voor een lang, gelukkig, fi t en gezond leven. Daarnaast bevat het 
boek informatie op basis van zijn jarenlange ervaring op het gebied van voe-
ding, beweging en lifestyle, eenvoudige oefeningen die je ook thuis of zelfs 
zittend kunt uitvoeren, en heerlijke recepten van Radmilo zelf. 

,,In alle fasen in je leven is het belangrijk om te zorgen voor gezonde voeding, vol-
doende beweging, goede slaap en weinig stress, zodat je spijsvertering, stofwisse-
ling, hormonen en immuunsysteem zo goed mogelijk blijven functioneren. Naarmate 
je ouder wordt, zul je jezelf meer moeten uitdagen om gezond te blijven en je ener-
gie te behouden, door bijvoorbeeld aan krachttraining te doen om je spiermassa op 
peil te houden, door gezond en vooral niet te veel te eten, door jezelf te blijven prik-
kelen om telkens iets nieuws te leren, én door een goede sociale omgeving te creë-
ren waarin je je prettig voelt en je je emoties kunt uiten. ,,Op die manier begin je van-
af je 50e met je tweede jeugd’’, aldus Radmilo.     

Hoogleraar veroudering Andrea Maier: ,,Een mooi voorbeeld van kleine bewegingen 
binnen- en buitenshuis die al een groot effect kunnen hebben op je fi theid is de ‘sil-
ly walk’, gebaseerd op een beroemde sketch van Monthy Python waarbij je activitei-
ten koppelt aan dingen die je toch al doet. Bijvoorbeeld huppelen naar de bushalte, 
tandenpoetsen op 
één been, squats 
doen als je naar de 
koelkast loopt. Dit 
kunnen gewoontes 
worden die inslijten 
en je helpen om fi t-
ter te blijven.’’ 

Erik Scherder, her-
senwetenschapper 
en hoogleraar neu-
ropsychologie: ,,Een 
van mijn tips om je 
hersenen gezond 
te houden is: Leer 
iets nieuws. Het 
gaat om de cogni-
tieve uitdaging, om 
teloorgang van de 
hersenen tegen te 
houden. Bijvoor-
beeld met spellen, 
een cursus en zo-
genaamde hersen-
krakers, of het leren 
bespelen van een 
muziekinstrument. 
Als je jong bent, 
maar ook als je ou-
der wordt, kan dit 
meer doen dan je 
denkt.’’  

Het boek ‘Seniority’ 
is per 19 april 2019 
verkrijgbaar bij o.a. 
bol.com. Prijs: 27,50 
euro. 

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Voorzitterswisseling 
Voedselbank Velsen
Velsen - Vorige week vond bij de 
Voedselbank Velsen een wisse-
ling van voorzitters plaats. Joop 
van Rijn, die vanaf 2014 als voor-
zitter functioneerde droeg de 
voorzittershamer over aan Jan 
Pieter van Stipriaan. 

Al in 2005 stelde buurtcentrum 
de Brulboei een ruimte beschik-
baar aan een groep vrijwilligers 
om een lokale voedselbank op 
te zetten. Min of meer onder de 
vleugels van de Stichting Welzijn 
Velsen ontstond er toen een ge-
doogsituatie van deze Voedsel-
bank. Later werd Velsen een soort 
van dependance van de Voedsel-
bank Haarlem maar het feit dat 
deze voedselbank wekelijks tus-
sen de 30 tot 40 pakketten uitga-
ven toonde de noodzaak en te-
vens het bestaansrecht aan van 
deze lokale Voedselbank.
Ondertussen was er een landelij-
ke ontwikkeling dat alle bestaan-
de voedselbanken in Nederland 
gingen functioneren onder de 
vleugels van een landelijke ver-
eniging genaamd Voedselbank 

Nederland. Als voorwaarde om 
deel te nemen aan deze vereni-
ging zouden de lokale voedsel-
banken een statutair zelfstandi-
ge Voedselbank moeten worden.
En zo ontstond medio 2014 de 
Voedselbank Velsen met een be-
stuur waarvan Joop van Rijn de 
voorzitter werd en die samen met 
de overige bestuursleden het 
fundament legde van de Voed-
selbank Velsen. Het is een zelf-
standige stichting geworden, be-
krachtigd door een  oprichtings-
akte dat staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. Vermel-
denswaardig is dat de kern van 
de toenmalige vrijwilligers ook 
nu nog volop actief is.
De huidige uitdeelpunten zijn in 
de Brulboei en in De Abeel van de 
organisatie  OIG-IHD en wekelijks 
worden er rond de 50 pakketten 
uitgereikt voor in totaal 120 per-
sonen, waarvan 60 kinderen. 
Met de komst van Jan Pieter van 
Stipriaan als nieuwe voorzitter is 
de komende jaren de continuï-
teit van de Voedselbank Velsen 
gewaarborgd. (foto: aangeleverd)

Soli 110 jaar!
Jarige Soli heeft de jeugd 
en dus de toekomst
Velsen - Op 25 mei viert muziek-
vereniging Soli haar 110e verjaar-
dag met The Night of Music, een 
groot spektakel in tennishal Vel-
serbroek waaraan zoveel mo-
gelijk leden en onderdelen mee 
doen. Daaronder bevinden zich 
ook veel jonge muzikanten, waar-
mee de Velsense vereniging zich 
gelukkig prijst. Want wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst.

Soli investeert daarom veel in 
haar (jeugd)opleiding. Nieuwe 
leden die beginnen met het be-
spelen van een instrument, krij-
gen vakkundig les en komen al 
heel snel in een ensemble te-
recht. Want niets is leuker dan sa-
men muziek maken. De omvang-
rijke vereniging kent diverse op-
leidingsgroepen, zoals de op-
stapklas, de blok�uitklas, de slag-
werkklas, de blok�uitklas en zelfs 
een startklas voor volwassenen.
Daarna volgt de samenspelklas 
en als het A-diploma is gehaald, 

het opleidingsorkest. Vanaf daar 
kunnen de muzikanten, na het 
behalen van hun B-diploma, 
doorstromen naar bijvoorbeeld 
het klein orkest, het harmonieor-
kest of de bigband.

Daarnaast doet Soli verschillen-
de projecten, zoals het schoolor-
kest op basisschool de Toermalijn 
in Driehuis. Onlangs maakte dit 
orkest kennis met de opstapklas 
van de vereniging. Samen waren 
zij met zeventien muzikanten van 
8 tot 12 jaar oud: met klarinet-
ten, saxofoons, trompetten, slag-
werk, een hoorn en een trombo-
ne speelden zij ‘The Lion sleeps 
tonight’ en dat werd een groot 
succes (zie foto).

Wie geïnteresseerd is, kan zich via 
het e-mailadres opleidingen@so-
li.nl melden. Of zie voor meer in-
formatie www.soli.nl - ook voor 
kaarten voor the Night of Music 
op 25 mei.

Jarno Braam (10) 
na zes wedstrijden 
leider in het NK Karten
IJmuiden - Karttalent Jarno Braam 
(10) heeft afgelopen weekend op 
het circuit van Berghem (Oss) goe-
de zaken gedaan. De jonge IJmui-
denaar won een maand eerder al 
tijdens de 1e NK alle regenraces op 
het Circuit van Lelystad en kon afge-
lopen weekend de leiding in het Ne-
derlands Kampioenschap behou-
den.
Na 2 dagen trainen, sleutelen en af-
stellen stonden er zondag 3 man-
ches op het programma waarvan 
Jarno er 1 won en 2 keer (binnen 
0.100 seconde) tweede werd. Het le-
verde hem op de “highspeed” baan 
van Berghem waardevolle punten 
op. Na een totaal van 6 wedstrijden 
waarvan 4 overwinningen leidt hij 
nu zowel het Rookie- als het alge-
mene Nederlands Kampioenschap.
Naast Jarno pakte zijn jongere broer 

Quinten (rijdend in een opstap-
klasse) op hetzelfde circuit zijn eer-
ste podium waardoor er uiteinde-
lijk drie grote bekers mee naar huis 
gingen!

Vanaf zijn 5e jaar is Jarno wekelijks 
op kartbanen in Nederland, Bel-
gië en Duitsland te vinden. In 2017 
startte hij voor het eerst in het Ne-
derlands Kampioenschap, werd 
daar direct beste Rookie en reed 
naar een 7e plaats algemeen. Na 2 
jaar maakte hij afgelopen winter de 
stap naar de Honda Cadet 160 klas-
se waar hij nu rijdt voor het Engel-
se fabrieksteam van ProjectOne Ra-
cing. 
Inmiddels is Jarno alweer vol aan 
het trainen voor de volgende wed-
strijd op 2 juni, die plaatsvindt op 
het TT-Junior Circuit van Assen.

Jarno en Quinten Braam na een succesvol weekend op Circuitpark Berg-
hem (Oss)(foto: ProjectOne Racing)

Citymarketingcafé .IJmuiden over (stads)promotie

Het citymarketingcafé op woens-
dag 8 mei staat in het teken van 
de promotie van IJmuiden en de 
omliggende woonkernen. De be-

stuursleden van de stichting city-
marketing en citymarketeer Friso 
Huizinga gaan graag met creatie-
ve Velsenaren in gesprek over de 

vraag hoe zij de gemeente met 
elkaar nog beter op de kaart kun-
nen zetten. 
‘Iedereen is van harte welkom, 
maar voor dit citymarketingca-
fé hoop ik op veel aanmeldingen 
van marketeers, vormgevers, fo-
tografen, tekstschrijvers, blog-
gers en vloggers’, aldus Friso Hui-

zinga. ‘Er zijn in Velsen veel initi-
atieven die raakvlakken hebben 
met citymarketing. Met die be-
woners en bedrijven willen wij 
graag in gesprek. Stadspromo-
tie kan alleen slagen als je partij-
en aan elkaar weet te verbinden 
en gezamenlijk de schouders er-
onder zet.’

Het citymarketingcafé wordt be-
geleid door Edith van Beek van 
Koester Media. Zij is naast trai-
ner Creatief denken ook hoofd-
redacteur, gra�sch ontwerper en 
bedenker van de ‘Ode aan…’-re-
gioglossy’s. Met een enthousi-
ast team heeft Edith zes eenma-
lige magazines voor en over Drie-

huis, Santpoort-Noord, Heemste-
de, Lisse, Zandvoort en Teylingen 
gemaakt.
Het citymarketingcafé duurt van 
17.00 tot 19.00 uur en heeft een 
informeel karakter. Aanmelden 
kan via citymarketeer@ijmuiden.
nl. De toegang is gratis. (foto: 
Reinder Weidijk Fotogra�e)

IJmuiden - Citymarketing .IJmuiden wil bezoekers, bewoners en 
bedrijven met elkaar verbinden en organiseert daarom iedere 
maand een citymarketingcafé in het kerkje aan de Helmstraat. 
Daarbij staat elke keer een ander thema centraal.
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Tender College voor tweede keer op 
rij een Gouden Schoolkantineschaal
IJmuiden - Het Tender College 
heeft een Gouden Schoolkan-
tineschaal 2019 van het Voe-
dingscentrum verdiend. Hier-
mee laat de school zien dat de 
schoolkantine gezond is inge-
richt.
Er is op school hard gewerkt om 
de kantine steeds gezonder te 
maken . Een gezonde uitstra-
ling en een gezonder aanbod 
staan centraal in de schoolkan-
tine. Het oog van leerlingen valt 
meteen op de keuze in gezon-
de broodjes, groente en fruit. 
En er is altijd water beschik-
baar in de vorm van een water-
tappunt in de kantine. De leer-
lingen zijn blij met dit aanbod 
dat verleidt om gezonder te kie-
zen.  De school heeft het afge-
lopen jaar mooie stappen ge-
zet. Zo is alles in eigen beheer 
en worden gezonde producten 
gemaakt door leerlingen en do-
centen van de horecagroep van 
de school. Ook wordt er gratis 
fruit aangeboden aan de leer-
lingen, afkomstig van Van Ewijk 
Groente en Fruit uit de Cronjé-
straat in Haarlem.  Laureen Don-
ker, gezonde schoolcoördinator 
van het Tender College, is erg 
trots op hoe er met elkaar een 
gezond voedingsbeleid wordt 
neergezet.
De school heeft de kantine ge-
zonder gemaakt aan de hand 
van de Richtlijnen Gezondere 
Kantines. Deze richtlijnen zijn 
opgesteld door het Voedings-
centrum, in opdracht van het 
ministerie van VWS. De visie er-

achter: jongeren zijn de toe-
komst. Willen we dat zij gezon-
der leven, dan is het belangrijk 
dat zij ook op school gezond 
kunnen eten en drinken. Zij 
brengen hier immers een groot 
deel van hun tijd door. Ervaren 
dat gezond eten lekker en heel 
gewoon is, helpt hen een ge-
zond eetpatroon te ontwikke-
len. De volgende stap voor het 
Tender College is het verwijde-
ren van de snoep- en frisdrank-
automaten uit de kantine van 
de school. Deze voldoen wel 
aan de richtlijnen van Gezon-
dere Kantines, maar leerlingen 
blijven het lastig vinden om een 

betere en gezondere keuze te 
maken.  Zij krijgen les over ge-
zonde voeding, maar hun keu-
ze heeft ook vaak te maken met 
groepsdruk. De automaten ge-
ven naar inziens van het Tender 
College nog steeds een te gro-
te verleiding tot het kopen van 
ongezondere producten.
De Gezonde Schoolkantine is 
een langlopend project van 
het Voedingscentrum. Het doel 
is een gezonder voedingsaan-
bod op vo- en mbo-scholen. 
Voor meer informatie: www.
voedingscentrum.nl/gezonde-
schoolkantine. (foto: aangele-
verd)

‘Finse school’ in Driehuis heeft nieuwe naam
Culturele broedplaats ‘De 3 KlanK’ 
nu al een begrip in Velsen

Vernieuwde bloemenwaaier op 
Beeckestijn officieel geopend

Driehuis - Vrijdag 5 april werd 
door wethouder Verwoort, Koen 
van der Wel en Eline Schmidt 
de nieuwe naam van de ‘Finse 
school’ in Driehuis onthuld. Dit 
gebeurde in het bijzijn van geïn-
teresseerde raadsleden en het be-
stuur van Stichting Cultuur Ver-
bindt IJmond. 

Het voormalige buurthuis ‘de 
Driehoek’ stond 3 jaar leeg voor-
dat Stichting Cultuur Verbindt 
IJmond afgelopen zomer de sleu-
tel van het houten pand in ont-
vangst nam. De hele zomer ston-
den de bestuursleden van de 
stichting samen met vrijwilligers 
en betrokken buurtbewoners te 
schilderen, timmeren en schoon 
te maken. 1 september open-
de KOEL, een van de hoofdhuur-
ders van de culturele broedplaats, 
feestelijk het pand en nu heeft 
het ook een nieuwe naam. 

,,We hebben met man en macht 
gewerkt om het pand weer leven 
in te blazen”, vertelt Eline Schmidt 
enthousiast. Van der Wel en 

Schmidt namen het initiatief om 
de ‘Finse school’ om te toveren tot 
cultureel centrum. ,,Elke dag kwa-
men mensen wel verf, bouwma-
terialen of versnaperingen bren-
gen. Hele vrachtwagens met stei-
gerhout en pallets vol tengels en 
schroeven kwamen hier voorrij-
den en allemaal donaties. Ieder-
een droeg dit initiatief een warm 
hart toe en mede daardoor is het 
gelukt!” 

Onder het genot van een glaas-
je bubbels kregen de raadsleden 
en de wethouder een rondleiding 
door het kersverse culturele cen-
trum. Ze namen een kijkje in de e-
music studio waar een jonge leer-
ling zijn eigen tracks maakte, ke-
ken rond in de oude schoolloka-
len waar nu piano, harp, yoga en 
diverse bandlessen gegeven wor-
den en liepen via de theaterstoe-
len in de gang en de decoratieve 
platen aan de wanden richting de 
‘theaterzaal’. Een prachtige zaal 
van 150 vierkante meter, volle-
dig verduisterd, met balletvloer, 
vleugel, theaterlicht en geluids-

installatie. In deze setting kreeg 
de raad een presentatie van de 
nieuwe voorzitter van de stich-
ting; Jolanda Visser. Ze stelde het 
bestuur voor en vertelde over de 
projecten die de stichting op dit 
moment doet en in de planning 
heeft. 
Eveneens belichtte ze de functie 
en positie die het nieuwe cultu-
rele centrum nu al heeft binnen 
de gemeente. ,,Er lopen wekelijks 
honderden mensen door het ge-
bouw van diverse leeftijden en 
met verschillende culturele en 
sociale achtergronden. Iedereen 
heeft één ding gemeen, muziek 
en theater verbindt!” (foto: aan-
geleverd)

De komende periode barst de 3 
KlanK uit haar voegen. Elk week-
end zijn er wel optredens, jam 
sessies of presentaties. Het be-
stuur wil laten weten dat ieder-
een van harte welkom is. Neem 
een kijkje op www.koelproduc-
tions.nl of www.cultuurverbind-
tijmond.nl voor meer informatie. 
(foto: aangeleverd)

Matthias Kadar en het kleurrijke Trio 
Lataster in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort - Op vrijdag 26 april 
om 20.00 uur brengt Matthi-
as Kadar in ‘t Mosterdzaadje de 
voorstelling “Ik Zing Je”. Een ont-
dekkingsreis door het Franse, Bel-
gische en Nederlandse chanson-
landschap. Hij vertolkt behalve ei-
gen werk ook dat van Toon Her-
mans, Sha�y, Brel en Brassens.
Matthias Kadar, componist en 
zanger, staat bekend om zijn ei-
gen, authentieke muzikale taal 
en uitgesproken schrijfstijl. Hij is 
thuis in het Frans, Duits en Hon-
gaars maar spreekt net zo gemak-
kelijk Nederlands en Engels. Met 
het Concertgebouw ensemble 
voerde  hij  zijn Opera “Casanova” 
uit en met het Nederlands Kamer-
koor stond een “Tour de Chanson” 

op het programma. De voorstel-
ling “Ik Zing Je” gaat over woord 
en klank, en de emotie die er mee 
verbonden is. 
Kadar studeerde compositie en 
piano in Bordeaux en later bij 
Theo Loevendie aan het Con-
servatorium van Amsterdam. Hij 
componeerde ongeveer 200 wer-
ken voor solostem of instrument, 
ensemble, orkest en theater die 
wereldwijd  worden uitgevoerd in 
de meest prestigieuze zalen. Hij 
wordt gezien als een van de beste 
en meest productieve componis-
ten van deze tijd. 

Hobo, Cello en Piano
Op zondag 28 april om 15.00 
uur is het Trio Lataster te gast in 

‘t Mosterdzaadje. Een hele eer en 
buitenkans om deze uiterst pro-
fessionele en bevlogen musici 
aan het werk te zien. Het trio be-
staat uit Ingrid Nissen (hobo), Ma-
grita Rondeel (cello) en Mariken 
Zandvliet (piano) . Op hun pro-
gramma staan zowel originele als 
gearrangeerde werken van Corti-
celli, Kirchner, Bowen en Poulenc.
Een verrassende en kleurrijke 
combinatie, waarvoor het trio 
reeds diverse composities liet be-
werken. Net als in de meer beken-
de triobezetting van klarinet, cel-
lo en piano is er de mooie samen-
smelting van houtblazer en strij-
ker, verbonden door de piano. 
Trio Lataster is als eerbetoon aan 
de kunstschilder Ger Lataster op-
gericht.
Vele concerten in diverse combi-
naties speelden zij in het mooie 
gastvrije huis van Ger en zijn 
vrouw Hermine. De laatste maal 
in deze bezetting: hobo, cello en 
piano.
De leden van Trio Lataster zijn ge-
pokt en gemazeld, spelen in gere-
nommeerde orkesten en ensem-
bles, treden wereldwijd op en de-
len met elkaar hun grote passie 
voor de kamermuziek.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook: www.mosterdzaad-
je.nl. 

Trio Lataster (foto: Pim van der Zwaan)

Velsen-Zuid - Woensdag 17 april 
opende Natuurmonumenten de 
herstelde bloemenwaaier op Bui-
tenplaats Beeckestijn in Velsen-
Zuid.

Historische beplanting
De fraaie bloemenwaaier op Beec-
kestijn heeft dit voorjaar beplan-
ting gekregen uit de periode van 
de oorspronkelijke aanleg, de 18e 
eeuw.
De beplanting is daarbij zo ge-
rangschikt dat de bloei geduren-
de de seizoenen van binnen naar 
buiten verloopt. In het centrum 
van de bloemenwaaier komen de 
vroegst bloeiende soorten en aan 
de buitenzijde de laatbloeiers. De 
groepjes planten worden gecom-
bineerd met een bodembedek-
ker, zodat de bloemenwaaier ook 
de rest van het seizoen aantrekke-
lijk is.

Ronde bloementuinen
De oorspronkelijke versie van de 
cirkelvormige bloemenwaaier is 
omstreeks 1745 door de toenma-
lige eigenaar Jacob Boreel Jansz. 
aangelegd om te pronken met zijn 
bijzondere plantencollectie. Ron-

de bloementuinen waren in de-
ze periode vrij gebruikelijk, maar 
de vorm van de bloemenwaaier 
op Beeckestijn met zijn gedraai-
de bloembedden is uniek. Zo’n 
zeldzame bloemenwaaier is ver-
der alleen te vinden op paleis Huis 
ten Bosch in Den Haag, ontwor-
pen door Huybert van Straalen in 
1778. Formeel aangelegde tuinen 
bevatten vaak symbolische ver-
wijzingen. De gedraaide vorm van 
de perken zou hier een verwijzing 
kunnen zijn naar de wentelende 
zon.

Groen erfgoed
De openingshandeling werd ver-
richt door dr Johan Carel Bierens 
de Haan, o.a. voorzitter van het 
tuinhistorisch Genootschap Cas-
cade en oud-bijzonder hoogleraar 
aan de VU op de leerstoel erfgoed 
van monument, tuin en landschap 
en Jan Gorter, landsdeelmanager 
Midden Nederland bij Natuurmo-
numenten. Buitenplaats Beeckes-
tijn is met de gebouwen en het 
hele parkbos een rijksmonument.

Versterkingsplan
Ook het herstel van de bloemen-
waaier vormt een onderdeel van 
het tienjarig versterkingsplan wat 
Natuurmonumenten in samen-
werking met SB4 (Bureau voor His-
torische Tuinen, Parken en Land-
schappen) voor Beeckestijn heeft 
opgesteld.

Wat vooraf ging
Met de jaren was de bloemen-
waaier op Beeckestijn volledig 
verloren gegaan. Door archeolo-
gisch onderzoek zijn sporen van 
de oorspronkelijke versie aange-
tro�en en in 1998 is de bloemen-
waaier gereconstrueerd. Bij de re-
constructie is gebruik gemaakt 
van materialen en planten, ge-
baseerd op algemeen historisch 
bronnenmateriaal. Het plantsche-
ma is toentertijd eigentijds inge-
vuld. 
Natuurmonumenten heeft dat 
nu hersteld door beplanting aan 
te brengen uit de periode van de 
oorspronkelijke aanleg in de 18e 
eeuw. (foto: aangeleverd)

Verkeersregelaars gezocht
voor avondvierdaagse
Velserbroek - In Velserbroek 
wordt de avondvierdaagse ge-
houden van 11 tot en met 14 juni. 
De start en �nish zijn bij het Pol-

derhuis op het Vestingplein. Hier-
voor is Dorpsvereniging Velser-
broek nog dringend op zoek naar 
verkeersregelaars om de kinde-

ren veilig te laten oversteken.  
Aanmelden kan via verkeersre-
gelaars@dorpsverenigingvelser-
broek.nl.





30 25 april 2019

VSV mist daadkracht
Wie had gedacht dat de mes-
sen bij VSV op tweede paasdag 
tegen Bloemendaal thuis wa-
ren geslepen had het goed mis, 
want na een wervelend beging 
zakte de ploeg ver weg en ver-
loor uiteindelijk met 1-2. De za-
terdag deed het niet veel beter 
en liep uit tegen Atletico Am-
sterdam ook tegen een 2-1 ne-
derlaag aan. 

De zaterdag 1 maakt zich lang-
zaam voor de nacompetitie op en 
had in Atletico Amsterdam een 
goede graadmeter om te kijken 
hoe het team er nu voor staat. 
Het is voor trainer Paul Meinders 
te hopen dat de ploeg dan beter 
van start gaat want VSV kon bin-
nen 8 minuten al 2 maal de bal uit 
het net halen. Daarna pakte VSV 
de draad weer op maar kon de ve-
le kansen niet verzilveren. Jesse 
Kooiman wist uiteindelijk 10 mi-
nuten voor tijd de aansluitings-
tre� er te scoren, maar verder dan 
dit feit kwam VSV niet en moest 
uiteindelijk met een 2-1 neder-
laag genoegen nemen. In mei 
volgen er nog 3 wedstrijden al-
vorens in juni met de nacompeti-
tie kan worden gestart en trainer 
Paul Meinders dus nog ruim een 
maand de tijd heeft om zijn ploeg 
op scherp te krijgen.
De zondag 1 moest winnen om 
een aantal ploegen voor de ge-
vreesde nacompetitie achter zich 
te laten. VSV ging voortvarend 
van start en het was Rick Michiel-
sen die na 12 minuten via een 

hard schot de keeper van Bloe-
mendaal wist te verschalken (1-
0). Bloemendaal leek al vroeg rijp 
voor de slacht, maar VSV maakte 
de fout om niet door te drukken 
en kroop in haar schulp. Deze tac-
tiek speelde Bloemendaal duide-
lijk in de kaart en uit de vele cor-
ners wist Bloemendaal vlak voor 
de rust de 1-1 te scoren. 
Na de rust wist VSV vrijwel niet 
meer onder de druk uit te komen 
en het was aan keeper Folke Mae-
nhout te danken dat zij nog voor 
een positief resultaat in de race 
bleef. Door onbegrijpelijk slecht 
uitverdedigen deed VSV zichzelf 
uiteindelijk de das om en kon een 
tegengoal alleen nog d.m.v. een 
overtreding binnen de 16 voor-
komen. De toegekende straf-
schop werd onberispelijk inge-
schoten zodat VSV uiteindelijk 
een 1-2 nederlaag moest slikken. 
Door dit resultaat staat VSV in de 
gevarenzone voor de nacompeti-
tie en zal de laatste 3 wedstrijden 
alles uit de kast moeten halen om 
zich veilig te spelen.
Er was ook nog positief nieuws 
te melden want het 2e team van 
VSV wist thuis tegen Vitesse 22, 
door een 2-1 overwinning, de 2e 
periode binnen te slepen en dit 
is een prestatie van formaat, we-
tende dat VSV vóór de winterstop 
nog stijf onderaan stond. Door 
deze wonderbaarlijke wederop-
standing is VSV nu al 9 wedstrij-
den achter elkaar ongeslagen en 
in de periode niet meer door de 
concurrenten te achterhalen.  

Stormvogels wint met 3-2 van FC VVC
Opnieuw boekte Stormvogels 
op sportpark Zeewijk, nu tegen 
FC VVC uit Nieuw Vennep, een 
heel moeizame, maar verdiende 
en belangrijke overwinning (3-2) 
en blijft daardoor op twee fron-
ten in de race voor een plaats in 
de nacompetitie. Na twee keer 
een achterstand weggewerkt te 
hebben (ruststand 1-2), slaagde 
het team van trainer Sjaak Let-
tinga er een kwartier voor tijd in 
door heel goede inzet en men-
taliteit te tonen de overwinning 
voor zich op te eisen door een 
benutte strafschop van Etkin Zi-
vkara, 3-2.

Omdat DEM gelijk speelde, is 
Stormvogels nu al verzekerd van 
de derde plaats. De IJmuidenaren 
bezetten momenteel de tweede 
en met 2 punten achterstand staat 

Pancratius op de derde plaats.
De eerst vijf minuten van de eer-
ste helft waren voor Stormvogels 
en werden er een paar kansjes ge-
creëerd. Hierna ging Stormvogels 
te gemakzuchtig spelen en FC VVC 
kon daar in de 25ste minuut van 
pro� teren: over links werd Storm-
vogels overlopen waardoor het 
team van trainer Rick van IJzen-
doorn door Patrick Duarte de lei-
ding wist te nemen, 0-1.
Na dit tegendoelpunt pakte Storm-
vogels de draad meteen weer op 
en vier minuten later belandde een 
mooie voorzet van Thomas Schol-
ten voor de schietgrage voeten van 
Joey Wolthuis en zo was de stand 
weer gelijk.
Diep in de eerste helft raakte Dan-
ny Blok geblesseerd en hij moest 
vervangen worden door José Leo-
ne, die niet meteen inzetbaar was 

omdat zijn shirt nog in de kleedka-
mer hing. 
Er volgden wat omzettingen: 
Scholten, die een heel goede wed-
strijd speelde, verhuisde naar het 
middenveld en Leone werd rech-
terspits. Maar terwijl hij nog op zijn 
shirt stond te wachten, pro� teer-
de FC VVC van de man-meersitua-
tie: een mislukte voorzet van Rez-
gar Kadmin vloog over de opnieuw 
goed keepende Floris Serné in de 
kruising waardoor de ruststand 
drie minuten voor tijd 1-2 werd.
Na de thee verscheen een heel fel 
Stormvogels in het veld en bin-
nen 11 minuten was de stand 
weer gelijk doordat Scholten met 
een schitterend schot de bal pre-
cies in de kruising kon prikken, 2-2. 
Stormvogels bleef na de gelijkma-
ker nog feller spelen, creëerde zich 
wat kansen, maar had geluk, dat 

Duarte voor VVC de paal raakte.
Een kwartier voor tijd trok Storm-
vogels toch nog de overwinning 
naar zich toe. Wolthuis werd de 
diepte ingestuurd, zette goed door 
en binnen de beruchte lijnen werd 
hij overduidelijk vastgehouden 
waardoor de scheidsrechter niets 
anders kon doen dan Stormvogels 
een strafschop te geven, die door 
Zivkera verzilverd werd, 3-2.
De laatste 10 minuten ging FC 
VVC op zoek naar de gelijkmaker 
waardoor Stormvogels voorin veel 
ruimte kreeg, maar niets kon doen 
met de geboden kansen. Door de-
ze overwinning boekte Storm-
vogels de vijfde overwinning op 
rij. De komende twee weken is er 
geen programma vastgesteld en 
vanaf 11 mei wordt de competitie 
hervat met een uitwedstrijd in Lis-
serbroek tegen kampioen Kagia.

Geslaagd Paastoernooi 
Op Paaszaterdag, 20 april, orga-
niseerde IJVV Stormvogels het 
Eurokozijn Paastoernooi voor 
de (jongste) jeugd. Een leuk en 
gezellig toernooi voor JO-8 t/m 
JO-11 en MO-13. 
Voortbordurend op de succes-
formule van voorgaande ja-
ren werden zoveel mogelijk re-
gionale verenigingen bena-
derd. Hierdoor mochten we 
teams van VSV, Velsen, De Ken-
nemers, Kon. HFC, SVIJ, IJmui-
den, ADO ’20, Geel-Wit en ui-
teraard Stormvogels begroet-
ten. Dat het toernooi ook bui-
ten de regio ‘naam’ gaat krijgen 
bewees de deelname van Alk-
maarse Boys, Nieuw West Uni-

ted, AVV Alphen, Purmersteijn, 
De Meern, Sporting Kromme-
nie, VVC, Schagen SRC en Kagia. 
Kortom; 18 verschillende ver-
enigingen, 35 teams en maar 
liefst 80 wedstrijden stonden 
deze dag op het programma!
Bij JO-8 was Nieuw West Uni-
ted in de finale te sterk voor 
de mannen van Stormvogels, 
met een ruime 9-1 overwinning 
stapten ze glunderend van het 
veld. Bij JO-9 bleek Purmer-
steijn netaan te sterk voor hun 
leeftijdsgenoten van SVIJ.  Met 
een nipte 2-1 zege mochten ze 
een mooie beker in ontvangst 
nemen.  
Bij JO-10 was het organiseren-

de Stormvogels de winnaar. 
In de finale versloegen ze VVC 
met 2-1.
De grootste deelname was bij 
JO-11. Zij speelden in twee af-
zonderlijke poules. De ene pou-
le werd gedomineerd door Vel-
sen die, zonder te verliezen, de 
hoofdprijs in ontvangst nam. 
Schagen SRC werd op ruime af-
stand tweede. 
De andere poule werd een 
prooi voor Kagia, op de hielen 
gezeten door Kon. HFC die met 
een tweede plaats genoegen 
moest nemen.
Meisjes O-13 speelden in een 
kleine poule twee wedstrijden 
tegen elkaar. Het team van SVIJ 

legde, met één puntje meer, 
beslag op de eerste plaats. Vel-
sen werd tweede door de laat-
ste wedstrijd van hekkenslui-
ter Stormvogels met 1-0 te ver-
liezen.
Al met al een zeer geslaagd 
toernooi waarbij de onderlinge 
(verenigings-)banden werden 
aangehaald. Gezien de positie-
ve reacties en onderlinge sfeer 
zal Stormvogels ook volgend 
jaar weer een Paastoernooi or-
ganiseren waarbij zoveel mo-
gelijk regionale verenigingen 
benaderd worden. Daarnaast 
is deelname van ‘buiten de re-
gio’ uiteraard zéér welkom! (fo-
to Andrea Koster)

Velsen terug aan de kop
Op een prachtige tweede paas-
dag trad Velsen aan tegen het 
Amsterdamse Zeeburgia. De 
heenwedstrijd werd indertijd 
met 0-3 gewonnen dus pro-
blemen werden niet echt ver-
wacht maar Zeeburgia heeft 
zeker een technisch vaardige 
ploeg en het is altijd oppassen 
voor de individuele acties. Los 
daarvan: het worden spannen-
de weken voor de mannen van 
Martin Haar en Marcel Looij.
Al in de vierde minuut liet Vel-
sen van zich spreken. Na een die-
pe bal van Daniël Zuiverloon op 
Giovanni Dors volgde een voor-
zet op maat op Patrick Castricum. 
Helaas raakte PC de bal maar half 
en verdween het leer naast het 
doel. Met de stevige wind in de 
rug volgde een kwartiertje doel-
man testen maar Gregory Martin 
bleek uit het goede keepershout 
gesneden. Schoten van Giovan-
ni Dors, Zeno van Ooijen en Mark 
Kloosterboer werden vakkun-
dig gestopt met een paar fraaie 
zweefduiken. Giovanni schoot 
vervolgens nog een keer hoog 
over na terugleggen van Patrick 
Castricum. Pas in de zes en twin-
tigste minuut liet Zeeburgia voor 
het eerst van zich horen. Een 
voorzet vanaf links via Imar Kort 
werd bij de tweede paal inge-
schoten door Edwin Milton. Rem-
co van Dam redde op de doellijn. 
Na ruim een half uur was het raak 
voor Velsen: na een goede voor-
zet van Jesper Gutteling kop-
te Patrick Castricum de 1-0 bin-
nen. Zeeburgia probeerde intus-
sen van alles maar individuele 
acties van de bezoekers strand-
den allemaal in schoonheid. Vel-
sen was volkomen de baas on-
der het veelvuldig coachen van 

Martin Haar. Je zou er een schorre 
stem van krijgen. De 2-0 volgde 
nog voor rust: een hoekschop van 
Giovanni werd door Mark Kloos-
terboer terug gekopt op Remco 
van Dam die probleemloos raak 
schoot. 
Na rust ging Velsen gestaag door. 
Een prachtige aanval bereikte uit-
eindelijk Jesper Gutteling. Zijn 
voorzet werd perfect ingekopt 
door Marc Kloosterboer: 3-0. De 
weinige kansen voor de Amster-
dammers - ze waren er wel -  wer-
den alle gemist.  Zo schoot de ge-
heel vrijstaande Mauro Schrö-
der net naast. Sebastiaan Schol-
ten deed hetzelfde voor Velsen 
na goed voorbereidend werk van 
Marc Kloosterboer. Velsen was 
deze middag oppermachtig. De 
vrijheid die de ploeg van Martin 
Haar kreeg was ongekend en Vel-
sen had de volledige regie. Toch 
moest Nino Pels, die overigens 
bijna niets kreeg te doen, red-
ding brengen toen Edwin Milton 
plotseling voor zijn neus opdook. 
Een minuut of tien voor tijd volg-
de het mooiste doelpunt van de 
wedstrijd. Zeno van Ooijen pikte 
de bal op bij de middencirkel, liet 
de achterhoede van Zeeburgia 
zijn hielen zien en schoot de bal 
ziedend hard hoog in het dak van 
het doel: 4-0. Even later werd dat 
ook de eindstand. Na een rela-
tief gemakkelijke wedstrijd heeft 
Velsen met deze overwinning de 
koppositie weer in bezit geno-
men en daarmee een kampioen-
schap volledig in eigen hand. Het 
wordt nog spannend de laatste 
wedstrijden met over twee we-
ken het uitduel tegen Boshuizen 
dat nu samen met JOS/Water-
graafsmeer tweede staat. (foto: 
Frans van der Horst)

Feest voor mannen van VSV Zondag 2
VSV zondag 2 heeft een geweldig 
2e paasdag achter de rug.  De eer-
ste speelperiode wonnen de man-
nen door veel blessureleed bijna 
geen voetbalwedstrijd. Gelukkig 
ging het na de winterstop een stuk 
beter. De ene na de andere wed-
strijd werd gewonnen. Afgelopen 
2e paasdag konden de mannen 
zelfs periodekampioen worden als 
de wedstrijd tegen Vitesse 22 ge-
wonnen zou worden.
Dankzij het mooie weer en de be-
langrijke wedstrijd waren er veel 
supporters rondom het veld van 
VSV. Het eerste doelpunt werd ge-
maakt door Mike Michielsen.  Een 
penalty genomen door de tegen-
partij zorgde voor een 1-1 stand. 
Tegen het einde van de wedstrijd 
werd Donny Reijs ingebracht. En 
deze zorgde uiteindelijk voor de 

2-1! Dolle vreugde toen eindelijk 
het eindsignaal klonk!
De � essen champagne en een heu-
se periodekampioen schaal zorg-

den voor een groot feest! De BBQ 
ging aan, DJ Mitch zorgde voor 
een uitstekende sfeer en iedereen 
genoot nog tot laat op het terras. 

Gefeliciteerd mannen van VSV 2 
en natuurlijk de coaches Ricardo 
Snoek en Mitchell Pauwels. (foto: 
aangeleverd)








