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Tóch een leuke Koningsdag
Velsen - De weersvoorspellingen waren niet best voor zaterdag 27 april, Koningsdag. Het zou de slecht-
ste dag worden van die week. Maar gelukkig viel het mee. In alle gemeentedelen werden de schouders er-
onder gezet om er toch iets moois van te maken en dat is zeker gelukt! Deze kinderen en hun ouders lie-
ten zich in Driehuis niet kennen, ze stonden gewoon op de vrijmarkt en hadden nog een leuke omzet ook!
Elders in deze editie twee pagina’s met foto’s. (Foto: Joop Waijenberg)

Schietincident in IJmuiden
IJmuiden - Zondagmiddag werd 
op het Gijzenveltplantsoen rond 
16.40 uur een rijdende scooter be-
schoten waarop twee personen za-
ten. De schoten werden gelost van-
uit een rijdende auto. De bestuur-
der en bijrijder lieten de scooter 
achter op de Lange Nieuwstraat en 

zijn weggerend vanaf het Gijzen-
veltplantsoen in de richting van de 
Torricellistraat. Op het Gijzenvelt-
plantsoen werden meerdere kogel-
inslagen gevonden in een �atge-
bouw en een bushokje.
De politie sloeg groot alarm, de we-
gen werden afgezet en veel agen-

ten kwamen met kogelvrije vesten 
ter plekke. Ook hing er een tijd lang 
een politiehelicopter boven IJmui-
den. 
De verdachten zijn volgens de po-
litie licht getint. Eén van hen droeg 
een legergroen vest en een zwarte 
joggingbroek. 

Bent u getuige geweest van dit in-
cident en heeft u nog niet met de 
politie gesproken? Of heeft u infor-
matie die belangrijk kan zijn voor 
het onderzoek? Neem dan contact 
op met de recherche in Haarlem op 
telefoonnummer 0900-8844 (lo-
kaal tarief). (foto: Jasper Tol)

www.tinholt.nl    023 5385550
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Velserbroek, omgeving: 
• Lepelblad, Kleine Zonnedauw,  
 Pijpbloem, 195 kranten 
• Vromaadweg, Sri Lanka Bastion, 
 Ceylon Bastion, 185 kranten
• Rietkamp, Smallekamp, 
 Lieskamp, 205 kranten
• Westlaan, Fregat, De Zeiler, 
 175 kranten
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Ook entrees gemeentehuis, 
sporthal en zwembad vanaf 
1 mei rookvrij

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats 
 Duinhof in IJmuiden-Oost  
 Burgemeester Dales legt samen  
 met wethouder Diepstraten en het
 Comité 4 en 5 mei Velsen een krans 
 bij het herdenkingsmonument en 
 een bloemstuk bij het Indië-monu-
 ment

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het 
 gemeentehuis aan het Plein 1945

18.00 uur Herdenking in het gemeentehuis 
 met toespraken en muzikale inter-
 mezzo’s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
 Bloemen en kransen kunnen tus-
 sen 16.00 en 17.00 uur in het ge-
 meentehuis worden afgegeven

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf Plein 
 1945 naar Begraafplaats Wester-
 veld in Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkings-

 tocht op begraafplaats Westerveld

19.40 uur Muzikaal programma: zang door 
 het koor DECIBEL

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekon-
digd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het  
 eerste en zesde couplet van het  
‘ Wilhelmus’

20.05 uur Toespraak burgemeester Dales.  
 Vervolgens kranslegging en aan-
 vang defi lé langs het Herdenkings-
 monument, gelegenheid tot indivi-
 duele bloemlegging.

20.20 uur Einde programma

Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 
4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel 
te nemen aan het herdenkingsprogramma van 
4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de 
vlag halfstok uit te hangen als een eerbetoon 
aan hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. 

Dodenherdenking 4 mei 2019

 Woensdag 24 april heeft wethouder  Bram 
Diepstraten bij  de entrees van  het ge-
meentehuis,  Sporthal Oost en zwembad 
De Heerenduinen de vlag gehesen om aan 
te geven dat deze entrees, inclusief de lig-
weide van het zwembad, vanaf 1 mei rook-
vrij zijn.

Het zwembad, alle sporthallen en het gemeen-
tehuis zijn binnen al rookvrij. Wel wordt er nu 
nog vaak vlak bij de entrees van deze gebou-
wen gerookt. Dit zorgt voor een ongewenst  
rookgordijn waar kinderen en volwassenen  
doorheen moeten voordat ze het pand in of uit 

kunnen. Daarom gaan we nu een stap verder. 
Alle entrees van het gemeentehuis, de sport-
hallen en het zwembad (inclusief de ligweide) 
zijn vanaf 1 mei rookvrij. 

Zien roken, doet roken. Kinderen zien dat ro-
ken blijkbaar gewoon is. Zeker als zij mensen 
zien roken naar wie zij opkijken, zoals ande-
re sporters, trainers en ouders. Maar roken 
is niet gewoon. Daarom willen we dit zoveel 
mogelijk terugdringen. Kinderen hebben het 
recht op rookvrij en gezond op te groeien. Zo 
werken we toe naar een rookvrije generatie.
(Foto Reinder Weidijk)

Zondag 28 april jl hebben 40 jongens/ meis-
jes en een dame afgezwommen voor hun 
Zwem-ABC in zwembad De Heerenduinen.
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze 
fantastische prestatie!
 
A-diploma:  Hülya Yalcin, Vincent van der 
Linden, Levi Wenning, Feline Kok, Cristi-
ano Sergentini, Elin Pieters, Isis de Zwijger, 
Daan Poelgeest, Lars Borstel, Daniëlle Mol, 
Valentine Samy, Roxanne Godschalk, Dina 
Chaabouch, Tamara Overbeek, Medine Kat, 
Nisrine Bouazza, Morris van de Pieterman, 

Yara Brust,Abdirahman Qassim.

B-diploma: Jurre van Velzen, Dimitry La-
bree, Carmen Blokdijk, Jens Teule, Daivy de 
Vries, Jeslynn van Dongen, Alisha Verhoogt, 
Emiel Huininga de Groot, Kaelanvan den 
Bergh, Jente Hulscher, Marcel Drachaim, La-
rissa Mulder, Nout Korving, Nikki Verhoogt, 
Jente Hulscher, Silvano Lemoine, Mees Tol.

C-diploma: Tess van Wetering, Maxe Ver-
spui, Charlize Noortman, Dominique Mol en 
Staci Pastor – King.

Kinderen slagen voor het 
Zwem-ABC  

Vrijdag 26 april reikte burgemeester 
Frank Dales in het gemeentehuis van Vel-
sen vijf Koninklijke Onderscheidingen uit 
en voor het eerst dit jaar ook twee Jeugd-
lintjes. 
U kunt vanaf nu lintjes aanvragen voor 
de lintjesregen van volgend jaar Kent u 
iemand in Velsen die een lintje verdient? 
Bijna iedereen kan deze vraag met ‘ja’ 
beantwoorden. Want overal in Nederland 
zetten mensen zich in voor vele doelen. 
Weet u kandidaten? Draag ze voor! Dat 
kan tot en met 1 juli 2019. 
              
Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet 
voor de samenleving kan in aanmerking ko-
men. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in 
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg of op een 
ander terrein. Denk ook aan mensen die voor 
hun werk lang iets bijzonders doen waar de 
hele samenleving wat aan heeft. Persoonlijke 

inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan eerst contact 
op met het gemeentehuis in de woonplaats 
van de kandidaat. De ambtenaar die daar de 
lintjes behandelt, kan beoordelen of de ver-
diensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor 
een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u 
precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De 
contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordra-
gen voor de lintjesregen van 2020 moet het 
verzoek insturen vóór 1 juli 2019.

Meer informatie bij de afdeling kabinets-
zaken: 140255 (geen netnummer nodig) of 
0255-567200. Daar kunt u ook gratis de folder 
‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat 
alles wat u moet weten over de aanvraag van 
een Koninklijke Onderscheiding. Meer infor-
matie ook op www.velsen.nl of www.lintjes.nl

Lintjes aanvragen voor de 
lintjesregen van 2020
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Zondag 5 mei (Bevrijdingsdag) worden 
vanaf 11.30 uur zo’n 40 schapen van ver-
schillende rassen geschoren op de kin-
derboerderij. Scholieren met stage-erva-
ring helpen deze dag mee met scheren en 
hoeven verzorgen. Kinderen kunnen hel-
pen met wol spinnen en vilten, of onder 
begeleiding een konijntje  of cavia aaien 
en een kuikentje vasthouden. 

Twee schapendrijvers geven enkele demon-
straties met hun Border Collies, deze middag 

op de schapenweide vlakbij de kinderboerde-
rij. Vooral Britse en Ierse boeren en herders 
gebruiken deze honden tijdens hun werk met 
schapen. De Border Collies hebben door hun 
instinct, intelligentie, snelheid en uithou-
dingsvermogen overwicht op schapen en zijn 
een onmisbare hulp bij het schapendrijven.

De kinderboerderij van Park Velserbeek is te 
vinden aan de Parkweg in Velsen-Zuid (zie 
voor overige berichten Park Velserbeek-pa-
gina op Facebook).

 Schapen scheren in Velserbeek

“Aaaiiiooehiiieee”, daar gingen de “welpjes” 
mee met hun roedel! Kinderen van vijf tot ne-
gen jaar konden afgelopen woensdag 24 april 
vanuit BRAK! mee met De Ruige Roedel. Een 
levensechte educatieve en interactieve bui-
tenactiviteit waarbij de trainers van RUIG 
kinderen meenamen in het leven van een 
wolvenroedel. Wat een feest! Op de website 
www.wolveninnederland.nl kun je nakijken 
waar in Nederland échte wolven zijn gezien. 
Ook is er veel te lezen in het wolvendossier 
op site van Wageningen Universiteit.

Bij BRAK! IJmuiden vinden regelmatig acti-
viteiten plaats voor een breed publiek. Don-
derdag 2 mei staat het Zoutwaterlaborato-
rium gepland. Kinderen tussen de 7 en 13 
jaar kunnen als een echte onderzoeker expe-
rimenten uitvoeren op de locatie BRAK! in 
IJmuiden. Ook starten er vanaf het huisje 3 
wandelroutes. 
Download de gratis wandelapp op je tele-
foon en ga op avontuur. Meer informatie 
over BRAK! en onze activiteiten vind je op de 
website www.brakijmuiden.nl .

Wolven gespot bij BRAK! 
in IJmuiden

Op dinsdag 23 april 2019 is de Uitvoe-
ringsagenda Jeugd 2019 vastgesteld door 
de IJmond-colleges. De Uitvoeringsagen-
da Jeugd 2019 gaat over de jeugdigen 
in de IJmond van 0 tot 23 jaar. Centraal 
staat het investeren in het vroeg signale-
ren van problemen en het voorkomen er-
van. In de Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 
staat welke vier prioriteiten in 2019 bij-
zondere aandacht krijgen:

De vier prioriteiten zijn:
Sterke verbinding tussen zorg en 
onderwijs                 
Door samenwerking tussen gemeente, jeugd-
hulpaanbieders en het onderwijs te verster-
ken kunnen problemen bij jeugdigen en ge-
zinnen vroeg worden gesignaleerd en kan er 
op tijd passende ondersteuning worden ge-
boden om zo schooluitval en thuiszitterpro-
blematiek te voorkomen.

Alle kinderen verdienen een gezin                                             
 Een uithuisplaatsing heeft altijd grote im-
pact en is nooit de eerste keuze. Kinderen ge-
ven zelf bijna onveranderlijk aan dat ze het 
liefst ‘zo normaal mogelijk’ willen opgroeien 
met een vaste opvoeder die om hen geeft. Dit 

laatste is het uitgangspunt van deze priori-
teit. 

Soepele overgang van 18- naar 18+                                                                                                                      
Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd 
verandert er veel voor alle jongeren. Deze 
veranderingen spelen op verschillende leef-
gebieden zoals op wonen en inkomen. Er is 
in 2018 ingezet op dit thema en ook in 2019 
is dit een prioriteit omdat partners en jeugdi-
gen aangaven dat er nog steeds verbeteringen 
mogelijk zijn. 

Passende zorg op de juiste plek                                                                                                                              
In de IJmond willen we dat tijdig goede en 
betaalbare jeugdhulp beschikbaar is, dat de 
hulp dichtbij de jeugdige en het gezin wordt 
georganiseerd en dat de geboden hulp vol-
doet aan de wettelijke kwaliteitseisen.
Wethouder Sebastian Dinjens: ‘De uitvoe-
ringsagenda jeugd 2019 is vastgesteld in sa-
menspel met belanghebbenden. Er zijn veel 
gesprekken gevoerd met elkaar over wat al 
goed gaat en wat nog beter kan. Ik ben erg 
blij met jeugdzaken in mijn portefeuille. Ik 
wil graag dat jongeren zich hier thuis voelen, 
maar ook dat ze thuis een veilige basis heb-
ben.’

Uitvoeringsagenda Jeugd

Bruidspaar De Jong – Van Veen 
65 jaar getrouwd
Al 65 jaar deelt het bruidspaar De Jong – 
Van Veen lief en leed met elkaar. Niet voor 
niets wordt dit ‘Briljant’ genoemd.  Loco-
burgemeester Bram Diepstraten vierde het 
feestje  op 24 april mee met het echtpaar.

Bertus (90 jaar) en Jannie (89 jaar) zagen el-
kaar op de zangvereniging. Jannie keek ach-
terom omdat Bertus zo luid zong en de vonk 
sloeg over. Bertus durfde Jannie niet mee uit 
te vragen, dus regelden zijn broers het eerste 

afspraakje. 

Bertus werkte 30 jaar als machinebankwerker 
bij de Hoogovens ( het huidige TATA STEEL). 
Wat zijn ogen zagen maakten zijn handen: 
bedden  voor de kinderen en kleinkinderen, 
een hobbelpaard, poppenhuizen compleet 
met meubeltjes. Jannie bekleedde de meubel-
tjes die Bertus maakte. Ze werkte vroeger als 
coupeuse en na het huwelijk zorgde ze voor 
hun 4 kinderen. 

Er zijn veel klachten geweest over de voeg-
vulling van de natuursteen keien voorlangs 
de Hema. Voegvulling waaide eruit of werd 
opgezogen door de veegwagen, waardoor er 
struikelingsgevaar ontstond. Om dit pro-
bleem op te lossen krijgen de keien een harde 

voeg. Comfortabel en veilig. De werkzaamhe-
den starten maandag 27 mei. Om voor zo min 
mogelijk overlast te zorgen, worden de werk-
zaamheden gefaseerd uitgevoerd. Onder 
voorbehoud van de weersomstandigheden 
duren de werkzaamheden tot vrijdag 28 juni. 

Opnieuw voegen van de natuur-
steen keien voorlangs de Hema

Om de raad vroegtijdig te betrekken bij de 
richting van de Perspectiefnota 2019 is een 
raadsbrede, interactieve sessie gepland.  De 
raad wordt geïnformeerd over de keuzemo-
gelijkheden en de meningen en opvatting van 
de raad worden geïnventariseerd

Vervolgens komt het college met een con-
creet voorstel voor de Perspectiefnota 2019 
dat in de ‘reguliere’ bijeenkomsten door de 
raad behandeld en vastgesteld kan worden 
(sessie 13 juni, raadsvergadering 4 juli).

U bent van harte welkom om vanaf 18.00 
uur de sessie bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune in de 
Burgerzaal.

Locatie sessie: gemeentehuis Velsen, ingang 
Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd: 18.00 uur
Er is bij deze sessie geen mogelijkheid tot in-
spreken. In de vervolgsessie op 13 juni is deze 
mogelijkheid wel aanwezig. Voor meer infor-
matie zie: https://bit.ly/2GV31yw

Woensdagavond 8 mei 2019: 
Sessie gemeenteraad Velsen 
over de Perspectiefnota



Infopagina

3 mei 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

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 geno-
men. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen of 
burgemeester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Halkade 31, herindelen bedrijfsgebouw naar 14 

logieskamers (23/04/2019) 22921-2018
Blauwe Zeedistel 2, wijzigen gevel 
(23/04/2019) 7115-2019
Slingerduinlaan 4 (Duinhof ), onderhoud bui-
tenzijde rijksmonument (25/04/2019) 22644-
2018 (rijksmonument)
Kanaalstraat 48, plaatsen rookgasafvoer, dak-
doorvoer en portaalconstructie, verplaatsen 
dakramen (26/04/2019) 13808-2019 (gemeen-
telijk monument) 
Iepenstraat 7, plaatsen dakopbouw 
(26/04/2019) 13000-2019  
 
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 55, uitbouwen begane grond en 
1e verdieping, plaatsen dakterras (26/04/2019) 
12833-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijk ge-
bruik weiland als parkeerterrein i.v.m. eve-
nement “Pinksterjaarmarkt“ op 10 juni 2019 
(25/04/2019) 3298-2019  
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijk ge-
bruik weiland als parkeerterrein i.v.m. evene-
ment “ Midzomernachtwandeling” op 22 juni 
2019 (26/04/2019) 12056-2019

Velserbroek
Liniepad 55, verhogen schuur (wijziging op 
verleende vergunning 6904-2019 d.d. 28-03-
2019) (26/04/2019) 21287-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, kappen 3 bomen 
(24/04/2019) 6186-2019
Anna van Burenlaan 8, kappen 1 boom 
(25/04/2019) 10872-2019

Driehuis
Valeriuslaan 25, kappen 1 boom (24/04/2019) 
8813-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het onder-
staande besluit gedurende zes weken na 
de dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen of burge-
meester van Velsen,  Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Holland, 

locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Vissenloop, op 19 mei 2019 van 07:00 uur 
tot 18:00 uur, locatie: omgeving Trawlerkade 
(25/04/2019) 9421-2019
Bunkerdag 2019, op 25 mei 2019 van 10:00 uur 
tot 17:00 uur, locatie: de Schnellbootbunker II, 
Torpedo SK Popbunker en het Bunkermuseum 
(26/04/2019) 9178-2019

Santpoort-Noord
De Waerden Santpoortseboerenmarkt op 14 
en 15 september 2019, dagelijks van 10:00 
uur tot 16:00 uur, locatie: Spekkenwegje 8 
(25/04/2019) 2537-2019

Velserbroek
Haarlem Night Skate op 12 juni 2019, 10 juli 
2019 en 21 augustus 2019 van 20:00 uur tot 
22:00 uur, locatie: een route door de gemeen-
te Velsen met start/fi nish bij het Polderhuis 
(26/04/2019) 10571-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 20 april tot en met 26 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
Stephensonplein 5, plaatsen dak-
opbouw (20/04/2019) 23187-2019
Sparrenstraat 27, plaatsen dakop-
bouw (20/04/2019) 23207-2019
Zandhaver 74, vervangen garagedeur 
door kozijn (23/04/2019) 24146-2019
Eksterlaan 8, bouwen berging (24/04/2019) 
24758-2019
Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 15, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (24/04/2019) 24526-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 75, plaatsen dakop-
bouw en dakkapel (22/04/2019) 23317-2019
Wüstelaan 32, verwijderen verf op gevels 
(24/04/2019) 24381-2019 (gemeentelijk 
monument)

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 37, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (26/04/2019) 25628-2019      

Velserbroek
Elisabeth Vijlbriefstraat 10, plaatsen dakop-
bouw (26/04/2019) 25667-2019

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
Kompasstraat 74, herbestemmen bakke-
rij met winkel in 4 appartementen en rea-
liseren dakopbouw met 2 appartementen 
(24/04/2019) 9075-2019

Driehuis
P.C. Hooftlaan 72,  plaatsen nieuwe erfaf-
scheiding en legaliseren bestaande erfaf-
scheiding (23/04/2019) 8619-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Forteiland 10, legaliseren noodtrap bui-
tenzijde bunker nooduitgang zuidgang 
(23/04/2019) 10203-2019
Forteiland 10, legaliseren noodtrap zuidzijde 
bunker (23/04/2019) 10204-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 20 april tot en met 26 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.

Santpoort-Noord
Bourgondische fi etstocht, op 2 juni 2019 van 
11:00 uur tot 18:00 uur, locatie: diverse
horecaondernemingen omgeving Santpoort-
Noord (23/04/2019) 23664-2019

Velsen- zuid
52e Jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrij-
markt op 28 september 2019 van 09:00 uur 
tot 16:30 uur, locatie: Kerkplein en
Torenstraat (24/04/2019) 24793-2019

Kadernota Grondprijzen 2019 van het grondbeleid
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat de raad van Velsen in haar ver-
gadering van 25 april 2019 heeft besloten:
1.  de Kadernota Grondprijzen 2019 van het 

grondbeleid vast te stellen;
2.  de Kadernota Grondprijzen 2019 van het 

grondbeleid in werking te laten treden op 
de dag na publicatie;

3.  per gelijke datum de Kadernota Grondprij-
zen 2016 in te trekken;

4.  per gelijke datum de nota snippergroen 
1988 in te trekken. 

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 3 mei 
2019.
 
Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubli-

ceerd in het elektronisch gemeenteblad van de 
gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook 
gepubliceerd op de website www.overheid.nl   
Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
bedrijventerreinen Velsen-Noord

Burgemeester en wethouders maken, 
overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit 
ruimtelijke ordening, bekend dat zij 
voornemens zijn een nieuw bestem-
mingsplan op te stellen voor de bedrij-
venterreinen Velsen-Noord. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijd-
se planologische regeling te geven voor het 
plangebied. 

Ligging plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door 
het Noordzeekanaal ten zuiden van het plan-
gebied, een deel van het Noordzeekanaal is 
opgenomen in dit bestemmingsplan. Het ter-
rein van Tata Steel vormt globaal de begren-
zing aan de westkant van het plangebied. De 
woonkern Velsen-Noord vormt tevens de be-
grenzing van het plangebied. De gemeente-
grens vormt in het noordoosten en het oosten 
van het gebied de begrenzing. Onderstaande 
a� eelding laat de begrenzing van het plange-
bied zien.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan be-
drijventerreinen Velsen-Noord (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJVENTE1-
V001) ligt met ingang van  3 mei 2019 tot en 
met 13 juni 2019 voor een ieder ter inzage. 
Naast het voorontwerpbestemmingsplan lig-
gen tevens de daarop betrekking hebbende 
onderzoeken en rapportages ter inzage. 
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Digitaal raadpleegbaar op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op 
het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“inspraakreactie bestemmingsplan bedrij-
venterreinen Velsen-Noord, zaaknummer 
3111-2019”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw 
fysieke postadres aan te geven.
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Gratis clinic 
hardlopen
Velsen - Speciaal voor ieder-
een die met een juiste techniek 
wil hardlopen, organiseert Atle-
tiekvereniging Suomi een gra-
tis hardloop clinic op zondag 19 
mei van 10.00 tot 13.00 uur voor 
hardlopers vanaf 12 jaar. Uit on-
derzoeken is gebleken dat veel 
hardlopers zonder vakkundige 
training vaak met blessures te 
maken krijgen door verkeerd lo-
pen of te veel hardlopen zonder 
de juiste opbouw. In deze clinic 
krijg je meer te weten over onder 
andere hardlooptechniek, loop-
scholing, gerichte krachttraining 
en ontvang je een hardloopana-
lyse door middel van video op-

name.
Meer informatie op www.avsuo-
mi.nl. Om in te schrijven stuur 
een e-mail naar info@avsuomi.
nl onder vermelding van naam, 
leeftijd en telefoonnummer. (fo-
to: aangeleverd)

Tata Steel en Harsco 
starten bouw hal op 15 mei
Velsen - De voorbereidingen 
voor de bouw van de fabrieks-
hal tegen gra�ethinder zijn in vol-
le gang. In samenwerking met 
Harsco is het toekomstige bouw-
terrein vrijgemaakt, en op 15 mei 
kan de schop in de grond. Om dit 
moment te bezegelen, nodigt Ta-
ta Steel omwonenden uit Wijk 
aan Zee, lokale vertegenwoordi-
gers en overheden uit.

Tijdens deze bijeenkomst zal 
meer worden toegelicht over de 
vervolgstappen in het traject te-
gen gra�etoverlast, wat de nieu-
we werkwijze inhoudt en waarom 
deze e�ectief is. Voor omwonen-
den is aansluitend een burentour 
georganiseerd.
De Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied heeft onlangs de 
vergunning voor de bouw van de 
buitenkant van de hal verleend 
en de voorbereidende werk-
zaamheden zijn inmiddels ge-

start. Tegelijkertijd loopt de aan-
vraag van de milieuvergunning 
voor de werkzaamheden in de 
fabriekshal. De realisatie van het 
gebouw verloopt hiermee vol-
gens planning. Uiterlijk april 2020 
zal de fabriekshal volledig opera-
tioneel zijn.

Onderdeel van overkoepelend 
plan
De hal is onderdeel van een in-
tegraal plan tegen overlast dat 
Tata Steel eind maart heeft aan-
gekondigd. Onderwerpen in dat 
plan zijn oplossingen om niet al-
leen stofverspreiding maar ook 
hinder van geur en geluid tegen 
te gaan. Bij de totstandkoming 
van het plan worden verschillen-
de stakeholders, zoals lokale ver-
tegenwoordigers en overheden, 
betrokken. Tata Steel zal binnen-
kort bekendmaken wanneer het 
plan aan de omgeving wordt ge-
presenteerd.

ChristenUnie trekt aan de bel
Warmtenet veel duurder 
dan stoken op gas
Velsen - Mensen die hun woning 
verwarmen vanuit een collectief 
warmtenet, zijn veel duurder uit 
dan mensen met een traditionele 
gasaansluiting. De fractie van de 
ChristenUnie in Velsen maakt zich 
al langere zorgen over deze stij-
ging van woonlasten en trekt op-
nieuw bij het college aan de bel.

Al in 2017 kaartte de Christen-
Unie de kwestie bij het college 
aan. In het antwoord schreef het 
college toen: ,,Het uitgangspunt 
bij de uitrol van het warmtenet is 
dat de bewoners niet meer gaan 
betalen dan ze nu doen. Dit prin-
cipe is vastgelegd in de Woon-
agenda, die de basis vormt voor 
de prestatieafspraken met de wo-
ningcorporaties.’’ Toch blijken be-
woners in de praktijk wel degelijk 
veel duurder uit te zijn voor het 
verwarmen van hun woningen. 
De fractie van de ChristenUnie 
becijferde dat voor een duur-
zaam, goed geïsoleerd apparte-

ment van 70 vierkante meter bij 
Woningbedrijf Velsen, waar nu 
een systeem op basis van warm-
te- en koudeopslag (WKO) wordt 
toegepast, per maand vijftig eu-
ro meer moet worden betaald 
dan wanneer er een gasaanslui-
ting zou zijn geweest. ,, Deze kos-
ten zijn niet door zuinig stook-
gedrag te beïnvloeden’’, conclu-
deert men. 
Van het college wil men nu we-
ten welke acties sinds 2017 zijn 
ondernomen om een gunstige 
tariefstelling te realiseren en op 
welke termijn huurders kunnen 
pro�teren van lagere energiel-
asten en een toename van het 
wooncomfort, zoals in de pres-
tatieafspraken met de woning-
corporaties dit jaar is vastgelegd. 
Volgens de fractie is de zorg om 
de stijgende woonlasten in elk 
geval op zeven appartementen-
complexen met in totaal 330 wo-
ningen in Velsen (zowel koop als 
sociale huur) van toepassing. 

Dodenherdenking
Velsen - De 87-jarige heer Rob Vroom schreef een prachtig ge-
dicht over Dodenherdenking.

Ook dit jaar staan we stil landgenoten,
om te gedenken aan zij, die voor ons hun bloed vergoten.

De vlag halfstok, Last Post heeft geklonken,
Zij die hier liggen hebben ons de vrijheid geschonken.

In de stilte hoort men een vogel zingen in het riet,
En wij staan daar met al ons verdriet.

Wij zijn stil, ogen dicht, handen gevouwen, een van geest,
Is hun leven toch niet voor niets geweest.

In de blauwe lucht verschijnen wolken aan het zwerk,
Velen liggen hier onder de graszoden of een zerk.

Als deze overledenen nu eens tegen ons konden praten,
Zouden ze zeggen kunnen jullie die oorlogen niet laten.
Wij zijn gesneuveld voor ons ideaal, dat is een gegeven,

Opdat u allen in vrede zult leven.

R. Vroom

Grote reus in de achtertuin....
IJmuiden - Fietsend vanaf de Zuidpier richting kleine strand was afgelopen vrijdag dit fraaie plaatje in het oog springend. Het kleine strand 
met de strandhuisjes leek inderdaad kleiner dan klein, in verhouding met zo’n grote aangemeerde achterbuurman. (Arita Immerzeel)
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Samenwerking SportConnection
Sportgala Velsen kent een mooie, 30 jarige historie waarin we vele sport-
kampioenen hebben gehuldigd. Naar aanleiding van veranderingen in de 
organisatie hebben we een nieuw team samengesteld.

We zijn trots dat SportConnection ons gaat ondersteunen bij de realisatie 
van Sportgala Velsen 2020.

SportConnection is een veelzijdig evenementenbureau uit Haarlem 
onder leiding van Jan van der Meulen en Renée Faber. Jarenlange erva-
ring en expertise staan garant voor de kwaliteit en deskundigheid van 
SportConnection. 

Binnenkort worden de eerste afspraken gemaakt over onder andere de 
invulling van de programmering. We kijken uit naar deze samenwerking 
en streven er naar om weer een mooi en vernieuwd evenement neer te 
zetten waar we als sportieve gemeente trots op kunnen zijn.

Moeders kunnen zondag 12 mei (Moederdag) gratis 
zwemmen in zwembad De Heerenduinen. Een moeder 
die zich met haar kind(eren) die dag bij de kassa meldt 
hoeft niet te betalen (geldig voor jeugd t/m 15 jaar). 
Overige zwemmers betalen het normale tarief.

Om moeders extra te verwennen mogen zij ook nog 
een keuze maken voor een gratis proefles aquasporten 
of baby- peuterzwemmen, maak hiervoor gelijk een 
afspraak bij de kraam in de hal van het zwembad.

Het zwembad is op Moederdag geopend van 09.00 – 
17.00 uur.

Woensdag 24 april heeft wethouder Bram Diepstraten bij de entrees van  
het gemeentehuis, Sporthal IJmuiden-Oost en zwembad De Heerenduinen 
de vlag gehesen om aan te geven dat deze entrees, inclusief de ligweide 
van het zwembad, vanaf 1 mei rookvrij zijn.

Het zwembad, alle sporthallen en het gemeentehuis zijn binnen al rookvrij. 
Wel wordt er nu nog vaak vlak bij de entrees van deze gebouwen gerookt. 
Dit zorgt voor een ongewenst rookgordijn waar kinderen en volwassenen 
doorheen moeten voordat ze het pand in of uit kunnen. Daarom gaan we 
nu een stap verder. Alle entrees van het gemeentehuis, de sporthallen en 
het zwembad (inclusief de ligweide) zijn vanaf 1 mei rookvrij.

Zien roken, doet roken. Kinderen zien dat roken blijkbaar gewoon is. Zeker 
als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, 
trainers en ouders. Maar roken is niet gewoon. Daarom willen we dit zoveel 
mogelijk terugdringen. Kinderen hebben het recht op rookvrij en gezond 
op te groeien. Zo werken we toe naar een rookvrije generatie.

Entrees gemeentehuis, sporthal 
en zwembad vanaf 1 mei rookvrij

Sportloket Velsen is momenteel druk bezig om alle 
vaste verhuur van de gemeentelijke sporthallen en 
gymzalen in te roosteren voor komend seizoen. 

Heeft u interesse in het huren van een 
sportaccommodatie voor een geheel seizoen? 
Neem dan contact op met Sportloket Velsen 0255 
567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl

4/5 mei  Bevrijdingsloop
                www.avsuomi.nl

12 mei     79ste Krinkels Pim Mulierloop
  www.pimmulierloop.nl

12 mei Moederdagactie
 www.zwembadvelsen.nl

11 en 12 mei Strong Viking Obstacle Run 
  www.strongviking.com

19 mei  Vissenloop
                  www.vissenloopijmuiden.nl

23 mei Schooltriatlon
              www.sportloketvelsen.nl

24 mei Beachparty
                     www.zwembadvelsen.nl

28 mei Schoolpeanutbaltoernooi
                   www.sportloketvelsen.nl

Vrijdag 24 mei wordt het discoseizoen van zwembad De Heerenduinen 
traditiegetrouw afgesloten met de Beachparty. Tijdens de Beachparty is het 
recreatiebad en het buitenbad tussen 18.00-21.00 uur open en verzorgt de 
DJ zowel binnen als buiten de muziek. Net als vorig jaar wordt er weer groots 
uitgepakt. Wat we gaan organiseren is nog een verrassing, hou hiervoor www.
zwembadvelsen.nl in de gaten.

De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar.
Tarief € 6,20

Beachparty in De Heerenduinen

Zaterdag 29 en zondag 30 juni staat Sportloket Velsen met de SportContrainer 
op het Havenfestival. Voor deze dagen zijn we op zoek naar enthousiaste 
sporters/bootcampers die hier een dagdeel actief op willen zijn. 

Lijkt het je om leuk om een demonstratie te geven en tevens reclame te maken 
voor je sportschool/club of vereniging, stuur dan een mail naar sportloket@
velsen.nl.

Individuele sporters zijn ook welkom.

Bootcampers gezocht 
voor Havenfestival

Winnaars toegevoegd 
aan Wall of Fame

Verhuur sport-
accommodaties

Foto: Reinder Weidijk

Afgelopen week zijn de winnaars van het Sportgala 
Velsen 2019 toegevoegd aan de Wall of Fame.

Sinds vorig jaar hangen aan de buitengevel van 
sporthal IJmuiden-Oost 6 banieren. Op deze Wall 
of Fame staan de afbeeldingen van topsporters uit 
Velsen waar we trots op zijn. De sporters zijn Ne-
derlands kampioen, Europees kampioen of winnaar 
van een Olympische medaille. Een bijzondere muur 
die geldt als eerbetoon aan onze sportkampioenen 
uit Velsen.

Tijdens ons jaarlijkse sportgala in het prachtige 
Thalia Theater zijn deze sportkampioenen bekend 
gemaakt.  De banieren zullen gedurende één jaar 
zichtbaar zijn aan de gevel van sporthal IJmuiden-
Oost. De Wall of Fame wordt jaarlijks vernieuwd 
met iconische Velsense topsporters die hun prijzen 
hebben gewonnen op een NK, EK, WK of Olympi-
sche Spelen of een grote rol hebben gespeeld in de 
sportwereld.

Gratis zwemmen en aquasporten voor moeders
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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

Eind vijftiger jaren van de vo-
rige eeuw zijn de gemeentelij-
ke begraafplaatsen – de Wester-
begraafplaats in IJmuiden en De 
Biezen bij Santpoort-Noord – na-
genoeg ‘vol’. De gemeente koopt 
een stuk bosgebied in de Heeren-
duinen en laat daar tussen 1959 
en 1961 een nieuwe algemene 
begraafplaats ‘Duinhof’ aanleg-
gen naar ontwerp van de in Vel-
sen bekende architect Dudok.

Op Duinhof bevindt zich ten oos-
ten van de monumentale aula 
een veld met oorlogsgraven. Op 
het veld bevinden zich dertien 
graven van tijdens de Tweede We-
reldoorlog omgekomen IJmuide-
naren, het monument ‘de vallen-
de man’ en het Indië-monument. 
De dertien graven liggen op een 
rij aan de zuidkant van het veld 
en zijn gemarkeerd door dertien 
gelijke stenen. De graven zijn van 
P. Dekker (1921-1944), J. van Gel-
der (1902-1940), N.C. van Kampen 
(1923-1940), W. Korteweg (1915-
1940), J. Krijger (1904-1940), W. 
Mattijsen (1904-1942), J. Rijnsbur-
ger (1922-1940), A. Stadt (1910-
1940), G.L. Wolf (1919-1940), 
A.A. Homburg (1917-1945), J. 
Boszhard (1900-1945), A. Kraaije-
veld (1921-1944) en B.M.J.J.F. 
Smulders (1913-1940). Achter 
elke naam schuilt een verhaal, 
soms bekend en soms minder be-
kend. In enkele gevallen vermeldt 
de steen – naast de naam en ge-
boorte- en overlijdensdatums – 
de rang of titel van de gevalle-

ne, zoals soldaat, matroos, stoker, 
kok, luitenant-ter-zee of vlieger.

Een van de gevallenen is Ab 
Homburg, de naamgever van 
het Homburgplantsoen in IJmui-
den. Ab is de zoon van kruidenier 
Homburg in de Visseringstraat. 
In maart 1941 vertrekt Ab met 
Wim de Waard en Cor Sporre roei-
end met een vlet vanuit IJmuiden 
richting Engeland. Ze worden op-
gepikt door een torpedobootja-
ger en afgezet in Harwich. Hom-
burg en Sporre worden opgeleid 
als geheim agent en per para-
chute boven Nederland gedropt. 
Homburg wordt verraden door 
een “vriend” en door de SD opge-
pakt. Hij ontsnapt en weet, na on-
dergedoken te zijn geweest, per 
schip vanuit IJmuiden weer in En-
geland te komen. Hij vraagt over-
plaatsing aan naar de Royal Air 
Force en gaat vliegen. Als ‘Harvey’ 
vliegt hij in Spit�res en voert ver-
schillende missies uit. Op 1 april 
1945 stort de Spit�re van Hom-
burg neer bij Borne. Homburg 
wordt begraven in Delden. Na de 
bevrijding wordt hij eerst herbe-
graven op Westerveld en later in 
het oorlogsgraf op Duinhof. Voor 
zijn dappere inzet heeft hij twee-
maal de Bronzen Leeuw ontvan-
gen. Zijn steen vermeldt: ‘A.A. 
Homburg. Bronzen Leeuw 2x. 1E 
LT VL.M.L.GED. R.A.F. 12-6-1917. 
1-4-1945’.

Tegenover de dertien oorlogs-
graven onthult Velsens burge-

meester Bührmann op 15 februari 
1963 het monument ‘De Vallende 
Man’. Het is een ongeveer 2 me-
ter hoog bronzen beeld van een 
naakte man die achterover valt, 
gevallen in de strijd tegen de vij-
and, alsof hij door een kogel ge-
tro�en is. Het beeld staat op een 
voetstuk met de tekst: ‘Ter na-
gedachtenis aan hen die vielen 
1940-1945’. Het monument staat 
symbool voor alle Nederlanders 
die tijdens de Tweede Wereldoor-
log zijn omgekomen, en in het 
bijzonder voor de dertien IJmui-
denaren die op Duinhof ter aarde 
zijn besteld. Het beeld is in 1954 
gemaakt door de Rotterdam-
se beeldhouwer Cor van Kralin-
gen (1908-1977) in opdracht van 
de Oorlogsgravenstichting. Iden-
tieke beelden staan op het mili-
taire erehof op de Rotterdamse 
begraafplaats ‘Crooswijk’, bij Ne-
derlandse oorlogsgraven in Dor-
drecht en Loenen en op de Ne-
derlandse erevelden in Enge-
land (Mill Hill), Noorwegen (Oslo), 
Frankrijk (Orly-la-Ville), Oostenrijk 
(Salzburg) en Duitsland (Frankfurt 
am Main, Hamburg en Hannover).

Aan de noordzijde van het veld 
met oorlogsgraven bevindt zich 
het Indië-monument. Dit monu-
ment is opgericht op initiatief van 
een aantal oud-Indiëgangers ter 
nagedachtenis aan veertien mili-
tairen uit de gemeente Velsen die 
in voormalig Nederlands-Indië 
zijn omgekomen. Het monument 
is op 31 maart 1995 onthuld.

Elk jaar op 4 mei legt het gemeen-
tebestuur van Velsen samen met 
het Comité 4 en 5 mei Velsen 
kransen bij de Vallende Man en 
een bloemstuk bij het Indië-mo-
nument.

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

Thuis in Santpoort
Een hoeksteen in het dorp
Tijdens een wandeling of �ets-
tochtje in Santpoort-Zuid kun je 
plots aan de Willem de Zwijger-
laan een soort van toren vanuit 
het duin zien oprijzen, waardoor 
je wellicht vermoedt, dat het ge-
bouw er pal naast een kerk is ge-
weest. Dat klopt. Het droeg de 
naam De Hoeksteen: “De steen 
(Christus) die de bouwers (fari-
zeeërs) afkeurden, is de hoek-
steen geworden.” (NT; Marcus 12, 
vers 11). 

De Nederlands Hervormde kerk, 
gebouwd in 1960, lijkt ingegra-
ven in het duin en er in zekere 
zin mee vergroeid. Dat was ook 
de bedoeling. Architect J. Kru-
ger wilde namelijk gebruik ma-
ken van de geaccidenteerdheid 
van het terrein en het gebouw 
deel laten uitmaken van de na-
tuur, waar vroeger hagepreken 
werden gehouden: preken in het 
open veld ten tijde van de ver-
volging van de protestanten in 
de 16e eeuw.
De pilaren met het plafond van 

geschaafde planken, stelden bo-
men met loof voor en de tl-lam-
pen waren geplaatst in de vorm 
van een vlucht vogels. Het zwe-
vende dak suggereert het con-
tact met de lucht.
De Hoeksteen bestond uit 2 de-
len: boven was de kerkruimte, 
beneden de gemeenschappelij-
ke ontmoetingsruimte, De Duin-
pan geheten, met als bijnaam De 

Jeugdkapel, toen de jongeren 
daar regelmatig bij elkaar kwa-
men.
De voormalige kerk is gesplitst 
in enkele wooneenheden en zal 
qua interieur inmiddels danig 
veranderd zijn.

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Tialda Willems

Carmen de Haan organiseert op 4 mei:
Speciale herdenkings-
bezinningsavond
Regio - Onze vrijheid is niet van-
zelfsprekend. Daarom organi-
seert Carmen de Haan onder de 
titel ‘De oorlog in mij’ op 4 mei 
een speciale herdenkings-be-
zinningsavond die start met een 
meditatie. 
Na de 2 minuten stilte neemt ver-
halenvertelster Pauline See-breg-
ts de aanwezigen mee in verha-
len die iedereen raken. Harpiste/
zangeres Jopie Jonkers begeleidt 
met haar unieke speel- en zang-

stijl. De avond wordt afgesloten 
met een lichtceremonie. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het St. Raphaelkerkje, Popel-
laan 1 in Bloemendaal. Tijd: van 
19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 
19.00 uur. Bijdrage: 12 euro. Gast-
vrouw: Carmen de Haan. 
Reserveren: info@carmende-
haan.nl of telefonisch via 023-
5261144/06-21216801. Zie ook: 
www.carmendehaan.nl. (foto: 
aangeleverd)

Vishandel Molenaar 
breidt aanbod verder uit
IJmuiden - Vishandel Molenaar, 
beter bekend als De Volendam-
mer, maakt al jarenlang de heer-
lijkste visschotels voor feesten en 
partijen. Ook tijdens de feestda-
gen genieten de klanten van de-
ze visschotels van uitmuntende 
kwaliteit. Alle visschotels worden 
gecompleteerd met een heerlijke 
salade uit eigen keuken.

Onlangs is het bestaande aanbod 
uitgebreid met twee nieuwe vis-
schotels. Dit betreft de Cepheus, 
een schotel van 45 euro en de 
luxe variant van de Cepheus, die 
75 euro kost. De naam van deze 

nieuwe visschotel is ontleend aan 
de naam van de straat waar Vis-
handel Molenaar is gevestigd. De 
luxe Cepheus is bereid met gar-
nalen, paling�let, gerookte zalm, 
makreel�let, eigen warme ge-
rookte zalm en als topper gegril-
de tonijncarpaccio. Natuurlijk zijn 
de twee nieuwe visschotels een-
voudig via www.devolendam-
mer.nl te bestellen. Uiteraard kan 
ook telefonisch (0255-511620) 
worden besteld. Of kom gewoon 
even gezellig langs in de winkel 
aan de Cepheusstraat 29 in IJmui-
den. De ko�e staat er altijd klaar. 
(foto’s: aangeleverd)
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Bedrijfsbureau Leger des Heils Noord-
Holland feestelijk geopend in Velserbroek
Velserbroek - Het bedrijfsbureau 
van Leger des Heils Welzijns- en 
Gezondheidszorg Noord-Holland 
was tot eind 2018 gevestigd in 
Haarlem. Daar was de organisatie 
inmiddels uit het pand gegroeid 
en vond in Velserbroek aan de 
Kleermakerstraat een nieuw pas-
send onderkomen. 
Vorige week dinsdagmiddag 
werd het pand o�cieel geopend 
door wethouder Marianne Steijn 
(gemeente Velsen) en Commis-
sioner Hannelise Tvedt (comman-
dant van het Leger des Heils in 
Nederland).

De werkeenheid Noord-Holland 
van het Leger des Heils (de hele 
provincie met uitzondering van 
Amsterdam) biedt in diverse re-
gio’s zorg aan mensen die dak- 
of thuisloos zijn. Multiprobleem-
gezinnen. Kinderen die tijdelijk 
niet thuis kunnen wonen of dag-
behandeling nodig hebben. Ou-
deren die sterk geïsoleerd leven. 
Ze ondersteunen cliënten die 
een combinatie van problemen 

op meerdere levensterreinen er-
varen. Herstel van het gewone 
leven, het naar vermogen weer 
kunnen meedoen in de maat-
schappij, is daarbij de belangrijk-
ste doelstelling 

Commissioner Hannelise Tvedt 
overhandigde de Leger des Heils 
vlag aan Juriaan Petter die vervol-
gens gehesen werd. 

Aansluitend werd met het door-
knippen van het lint door de wet-
houder en de commissioner het 
pand o�cieel geopend en was er 
voor alle bezoekers de gelegen-
heid het pand te bezichtigen.
Meer informatie over het werk 
van Leger des Heils W&G Noord-
Holland is te vinden op www.le-
gerdesheils.nl/noord-holland. (fo-
to: Ton van Steijn)

Nieuwe kanjers voor de Vissenloop 
IJmuiden op 19 mei

Ik ben te gast bij Chantal Stoker. 
Getrouwd met Martijn en samen 
hebben ze twee jongens. Chan-
tal werkt bij een accountantskan-
toor in IJmuiden. Geboren in het 
voormalige Zeewegziekenhuis 
en dus een rasechte IJmuidense. 
En familie van, jawel Nico Stoker. 
Door hem is Chantal bekend met 
de Vissenloop en al vanaf het be-
gin is zij vrijwilliger voor dit prach-
tige wandelevenement. Veel fa-
milieleden met kanker, maar ook 
vrienden om haar heen gaven 
haar het gevoel om iets voor de 
kankerbestrijding te willen doen. 
Bij een evenement van Thuis in de 
wijk in het Rabobank IJmond  Sta-
dion is ze getackeld zoals ze het 
zelf noemt. Een prima vervang-
ster voor Kirsten Bouwens die het 
entertainment onder haar hoe-

de had. Samen hebben zij alweer 
een mooi programma klaarliggen. 
Chantal vond het al een geoliede 
machine waarin ze terecht kwam. 
Veel koren en bands willen graag 
terugkomen.  We zijn blij met haar. 
Maar dan hebben we nog iemand 
nodig om Maaike Bouwens te 
gaan vervangen.  De grote loterij 
met veel prijzen en een actie die 
heel veel geld opbrengt. Chantal 
weet het al, ze vraagt haar vrien-
din Jane van Baekel.
Jane is getrouwd met Patrick en 
beiden rasechte IJmuidenaren. 
Hier heeft Jane haar eigen bedrijf, 
een nagelstudio en een webshop 
in de trouwbranche. Ook haar net-
werk is groot.
Over de vraag van Chantal moest 
ze wel even nadenken, maar haar 
antwoord is dan duidelijk. ,,Ik wil 

iets betekenen voor KWF Kanker-
bestrijding en dus voor de Vissen-
loop.’’
Jane heeft dan ook te maken ge-
had met de ziekte van haar va-
der die op 69-jarige leeftijd over-
lijdt aan kanker. Nog genietend 
van zijn welverdiende pensioen, 
was dit voor hen een groot ver-
driet. ,,Mijn moeder heeft kanker 
overwonnen gelukkig”, vertelt Ja-
ne verder, ,,en samen met het hele 
gezin hebben wij voor mijn vader 
gezorgd.” Door die verzorging is 
haar gevoel om kanker te bestrij-
den nog groter geworden.
De uitdaging voor Jane, als ech-
te ondernemer is om “omzet” te 
draaien voor KWF. Daar is ze goed 
in. Volgende week lopen Jane en 
Chantal langs de IJmuidense win-
keliers. Maar u kunt hen natuur-
lijk een handje helpen.  U heeft 
voor hen en de loterij van de Vis-
senloop iets over? Kom zelf ook 
genieten van dit prachtige evene-
ment, wandel mee voor KWF Kan-
kerbestrijding. Samen komen we 
verder. En dat gratis visje is er nog 
steeds! (Joske Haver, foto: aange-
leverd)

Velsen - Nog een paar weken en de vijfde editie van de Vissen-
loop IJmuiden vindt plaats. Zondag 19 mei trekken weer hon-
derden deelnemers de wandelschoenen aan. Het prachtige eve-
nement met als doel meer geld in te zamelen voor KWF Kanker-
bestrijding, kan natuurlijk niet plaatsvinden zonder de inzet van 
tientallen vrijwilligers. Bestuurslid Joske Haver van de Velsense 
afdeling van KWF gaat regelmatig op bezoek bij die vrijwilligers 
en stelt ze graag aan u voor.

Social Sofa verbindt bewoners Langevlak
IJmuiden - In een garagebox aan 
het Langevlak wordt al weken ge-
werkt aan een bijzonder mozaïek. 
Een betonnen zitbank wordt door 
buurtbewoners beplakt met stuk-
jes van tegels. Zo ontstaat uitein-
delijk een echt IJmuidens kunst-
werk, dat straks in het plantsoen 
tussen de �ats zal worden ge-
plaatst.

,,Een hele leuke bezigheidsthe-
rapie’’, zo omschrijven de bewo-
ners het werk waaraan ze met 
ijzeren geduld vier middagen per 
week werken. Toch is het beplak-
ken van de stenen bank meer dan 
alleen dat. Het project Social So-
fa versterkt de onderlinge con-
tacten tussen de buurtbewoners 
en verbetert daardoor de soci-
ale cohesie in de wijk. Het idee 
komt overigens niet uit IJmuiden, 
maar uit Tilburg. Bewoonster Bet-
ty Sleurink kwam er voor het eerst 
mee in contact via haar dochter 
in Nieuwegein: ,,Vorig jaar heb ik 
het bij haar in Nieuwegein gezien 
en het leek me ook iets voor hier’’, 
vertelt ze. Een andere bewoon-
ster van het Langevlak bleek een 
garagebox te hebben waarin vol-
doende ruimte was om de be-
tonnen bank te kunnen plaat-
sen. ,,We komen elke maandag, 
woensdag, zaterdag en zondag 
bij elkaar om eraan te werken. We 
zijn nu twee maanden bezig en 
we hebben er zes maanden voor 
uitgetrokken. Als wij klaar zijn, 
dan wordt de bank door de leve-

rancier gevoegd en daarna kan hij 
worden geplaatst.’’

Achter in de garagebox liggen 
de nieuwe tegeltjes klaar. Kleine 
vierkante tegeltjes, die op matjes 
worden geleverd. Nadat ze van de 
matjes zijn gehaald, worden ze in 
nog kleinere stukjes geknipt, af-
hankelijk van het patroon. Dat 
patroon werd door Betty zelf be-
dacht. Ze koos voor afbeeldingen 
die een sterke associatie hebben 
met IJmuiden, zoals de zee, een 
schip en een anker. Elke maand 
plaatst ze op http://sofabank-lan-
gevlak.simplesite.com nieuwe fo-
to’s van de bank, zodat precies te 
volgen is hoe ver het project is 
gevorderd. Betty: ,,Er wonen veel 

55-plussers in deze wijk, met dit 
project willen we ze uit hun wo-
ningen trekken en het gevoel van 
saamhorigheid in de wijk vergro-
ten.’’ Het is niet de eerste activiteit 
die aan het Langevlak wordt ge-
organiseerd vanuit die gedachte. 
Het begon enkele jaren geleden 
met een Nieuwjaarsborrel en in-
middels is er ook elk jaar een zo-
merfeest met een gezellige bar-
becue. Het project Social So-
fa kost 4.600 euro, het overgrote 
deel daarvan is door de gemeen-
te Velsen gedragen. Eigen spon-
sorwerving en een bijdrage van 
Woningbedrijf Velsen maakte het 
mogelijk om het project �nanci-
eel sluitend te krijgen. (Bos Media 
Services)

Ondernemingsraad Noppes
zegt vertrouwen in bestuur op
Regio - De ondernemingsraad 
(OR) van kringloopketen Noppes 
heeft o�cieel het vertrouwen in 
het bestuur van de organisatie 
opgezegd. Het bestuur zou han-
delen uit eigenbelang en daar-
door de hele organisatie benade-
len, zo stelt men in een persver-
klaring. Bestuursvoorzitter Marjo-
lijn Dölle betreurt het dat de OR 
ervoor heeft gekozen om met de 
kwestie in het openbaar te tre-
den: ,,Er is geen enkel overleg ge-
weest tussen het bestuur en de 
OR. Men weigert halsstarrig om 
in overleg te treden.’’

Aanleiding voor alle commotie 
lijkt het besluit van het bestuur te 
zijn om directeur Willem Staphor-
sius uit zijn functie te zetten. Vol-
gens OR-voorzitter John Knook 
is dat ontslag niet volgens de re-
gels gegaan. Maar hij ziet nog 
meer zaken die in zijn ogen niet 
kloppen. Zo wijst hij erop dat een 

van de bestuursleden de partner 
is van de huidige directrice van 
Werkom, een organisatie die zich 
onder meer bezighoudt met so-
ciale werkvoorziening. ,,Samen 
hebben zij een relationeel, maar 
ook zakelijk belang te beharti-
gen. Dit lijkt natuurlijk zeer sterk 
op ongewenste belangenver-
strengeling’’, aldus Knook.

Op het gedwongen vertrek van 
directeur Willem Staphorsius wil 
bestuursvoorzitter Marjolijn Döl-
le, die sinds december de voor-
zittershamer hanteert, maar als 
sinds 2015 deel uitmaakt van het 
bestuur, niet te diep ingaan. ,,Wij 
hebben hele goede redenen om 
afscheid te nemen van de direc-
teur, het gaat daarbij om zijn per-
soonlijk functioneren. We wil-
len hierover niet in het open-
baar communiceren, maar we be-
treuren het wel dat de OR nooit 
de moeite heeft genomen om in 

overleg te treden en inhoudelijk 
naar onze argumenten te luiste-
ren.’’ Saillant detail is overigens 
dat die OR zich nog in de oprich-
tingsfase bevindt en geen geko-
zen leden heeft.

Kringloopketen Noppes heeft 
zestien vestigingen in Noord-
Holland en Utrecht, waaronder 
de vestigingen in Velserbroek en 
Santpoort. Hier werken mensen 
met een achterstand tot de re-
guliere arbeidsmarkt. Juist om-
dat het bedrijf werkt met mensen 
in deze kwetsbare doelgroep en 
voor het voortbestaan in belang-
rijke mate afhankelijk is van de 
gunfactor van het publiek, komt 
de negatieve berichtgeving over 
de gang van zaken op bestuur-
lijk niveau de organisatie niet van 
pas. Het bestuur hoopt dan ook 
dat de OR er alsnog voor kiest om 
het gesprek met het bestuur aan 
te gaan. (Bos Media Services)

Familierestaurant en viswinkel Gerard van Es
Het best bewaarde geheim van IJmuiden
Velsen - Verscholen middenin de 
haven op de Industriestraat 59 in 
IJmuiden ligt het best bewaarde 
geheim van IJmuiden: familieres-
taurant en viswinkel Gerard van 
Es. 
Al generaties lang bereiden ze 
hier dagverse vangst van de 
plaatselijke vissersvloot.

Neusje van de zalm
Gerard van Es is een bedrijf van 
�jnproevers, voor �jnproevers. 
Dankzij de locatie in IJmuiden, 
vlakbij de vissershaven en visaf-
slag, is het visaanbod altijd weer 
van dagverse kwaliteit. Met hun 

eigen duurzaamheidskeurmerk 
bent u verzekerd van een eerlijk 
en kwalitatief stukje vis.

Vis van het moment zet de trend
Een van de favorieten op de kaart 
is sliptong. ,,Een sliptongetje 
heeft alles wat gebakken vis zo 
lekker maakt’’, zeggen ze enthou-
siast bij Gerard van Es. ,,Zacht en 
ziltig visvlees van binnen en een 
krokant korstje van buiten. Om 
dat voor elkaar te krijgen, halen 
de koks de sliptong na het krui-
den even door wat bloem.’’
Visbeleving 
Naar Gerard van Es gaat u voor 

een visbeleving, net zoals onze 
ouders en grootouders dat de-
den toen G. van Es nog een res-
taurant – viswinkel was met open 
keuken én afhaalgedeelte. U kunt 
hier uw eigen visje uitzoeken om 
mee naar huis te nemen óf door 
één van de koks laten bereiden 
en even later in het restaurant op 
te eten. 
Op deze plek vindt u alles wat 
met verantwoorde, duurzame vis 
en de bereiding ervan te maken 
heeft, maar kunt u net zo mak-
kelijk terecht voor een snelle vis-
hap. Gerard van Es legt de nadruk 
op duurzaam, bewust en smaak-
vol vis eten. Bezoek Gerard van Es 
op de Industriestraat 59 in IJmui-
den, kijk op www.gerardvanes.nl 
of bel 0255 - 510 697. (foto’s: aan-
geleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Telstar in de ban van ‘Japie’ Waasdorp
Velsen-Zuid - Vorige week 
woensdag kregen de staf en het 
gehele team van Telstar een pre-
sentatie over ondernemerschap 
en omgang met winst of verlies. 
Deze presentatie werd verzorgd 
door Jaap Waasdorp, een rason-
dernemer met meer dan veer-
tig jaar ervaring in de visbranche. 
Hoogtepunten én dieptepun-
ten vormen zijn geheel eigen vi-
sie op het ondernemerschap. De 
gehele Telstarselectie heeft na de 
presentatie van Jaap ook het ge-
signeerde boek Een trotse markt 
koopman gekregen.

Met een �inke dosis humor en 
een schat aan ervaringen, waar-
uit hij rijkelijk spreekt, weet Waas-
dorp een veelzijdige en inspire-
rende presentatie neer te zetten. 
Deze geheel eigen stijl van pre-
senteren past bij Jaap. Als luiste-
raar is de ervaring een belevenis; 
je wordt meegevoerd in de ge-
weldige verhalen. Het helpt je om 
met een andere blik naar je eigen 
organisatie, onderneming of ver-
eniging te kijken. Elk publiek en 
elke organisatie is weer anders. 
Door middel van een kort over-
leg kan de workshop of presen-
tatie kan aan de speci�eke wen-
sen van de opdrachtgever wor-
den aangepast. 
Een presentatie om personeel 
(weer) te motiveren, tips om val-
kuilen te omzeilen of om nieuwe 
klanten te werven, de vraag van 
de klant is leidend voor de invul-

ling. Iedereen die belangstelling 
heeft om Jaap Waasdorp een ver-
frissende presentatie te laten ver-
zorgen binnen de eigen onder-
neming of vereniging, kan een e-
mail naar jaapwaasdorp@gmail.

com sturen of telefonisch con-
tact opnemen via nummer 06 
22486641. Men is natuurlijk ook 
van harte welkom bij visspecia-
list De Dol�jn aan de Halkade 25 
te IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Geslaagde metamorfose bij De Freules

Santpoort - De winnares van de 
metamorfose-actie van de Freu-
les via de Jutter/Hofgeest is af-
gelopen week gestyled en dit al-

les naar grote tevredenheid van 
de winnares, aldus haar eigen 
reactie.
,,Ik werd vrolijk begroet in een 

�jne en gelijk al gezellige winkel 
vol met verschillende kleding-
stijlen en onder andere schoe-
nen, sjaals en tassen. Ik mocht 
drie verschillende kledingsetjes 
en bijpassende schoenen uit 
proberen.
Ben ook zeker uit mijn comfort-
zone gehaald met kleding dat 
ik zelf niet zou uitkiezen, maar 
wat toch plots zeker wat had! 
Het was een erg leuke gezellige 
ochtend waarna ik met een leu-
ke set de deur uit ging. Bedankt 
voor de leuke en vooral goede 
adviezen en natuurlijk zeker be-
dankt voor de set!’’ 
Saskia Beths en Margot van Ou-
werkerk, eigenaressen van de 
Freules, hopen dat de winnares 
heel veel plezier en succes met 
de gekozen set zal hebben.

Wanneer u ook graag een keer 
uit uw comfortzone qua kleding 
gehaald wil worden, of gewoon 
een nieuwe out�t nodig heeft, 
bent u van harte welkom bij 
de Freules, die altijd klaar staan 
met een eerlijk en passend ad-
vies, zodat u leuk gestyled en 
vrolijk de winkel weer uitgaat.

De Freules, gelegen aan de 
Hoofdstraat 184 in Santpoort-
Noord is geopend van woens-
dag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.30 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. U kunt hier 
ook dagelijks kleding inbren-
gen. (foto: aangeleverd)

Jubileumactie bij Argentijns 
restaurant Parilla Grande
IJmuiden - Argentijns restau-
rant Parilla Grande bestaat 
op 9 mei precies vijfentwintig 
jaar. Een mijlpaal, die eigenaar 
Michel Awad niet ongemerkt 
voorbij wil laten gaan. In het 
kader van het jubileum krijgen 
gasten op die dag bij het beta-
len van de rekening een mooie 
�es wijn ter waarde van € 19,75 
mee naar huis…!

Zeg je Argentinië, dan zeg je 
vleesgerechten. In het Zuid-Ame-
rikaanse land wonen anderhalf 
keer zoveel mensen als in Ne-
derland, maar het aantal runde-
ren is er nog eens twee maal gro-
ter. Met name de Black Angus is 
er een veel gefokt ras en de die-
ren hebben er alle ruimte, want 
gemiddeld is voor één rund on-

geveer vijftienhonderd vierkan-
te meter land beschikbaar om vrij 
te grazen. Het vlees van deze run-
deren is van zeer hoge kwaliteit 
en wordt door het team van res-
taurant Parilla Grande nog op au-
thentieke wijze bereid, namelijk 
op een grill met houtskool.
Voor Michel Awad, zelf Egypte-
naar van geboorte, lag de keu-
ze voor een Argentijns restaurant 
destijds voor de hand. ,,Ik werk-
te mijn hele leven al in de hore-
ca en ik hou van mooie vleesge-
rechten. Eigenlijk vind je die wel 
in alle warme landen, maar de Ar-
gentijnse keuken heeft in Neder-
land een goede reputatie. Het 
vlees halen we rechtstreeks uit 
Argentinië, in speciale koelcon-
tainers komt het naar Nederland, 
dus geen diepvries en geen toe-

gevoegde conserveringsmidde-
len. Het is echt puur vlees en dat 
proef je!’’
Inmiddels heeft zijn restaurant 
een uitstekende reputatie opge-
bouwd en dat resulteerde in een 
grote schare trouwe bezoekers. 
Bovendien is Parilla Grande het 
enige Argentijnse restaurant in de 
gemeente Velsen. De gezellige in-
richting, met de fraaie saladebar 
midden in de zaak, wordt alom 
gewaardeerd. Ook de vriendelij-
ke bediening en uiteraard de su-
blieme kwaliteit van het echt Ar-
gentijnse rundvlees scoren hoog 
in de beoordelingen. Het restau-
rant is gevestigd aan de Kenne-
merlaan 93a te IJmuiden. Kijk op 
www.parrilla-grande.nl voor uit-
gebreide informatie. (foto: aange-
leverd)

Echtpaar De Jong-van Veen 
65 jaar getrouwd
Driehuis - Vorige week was 
het vijfenzestig jaar geleden 
dat Bertus de Jong het ja-
woord gaf aan zijn bruid Jan-
nie van Veen. De twee gebo-
ren en getogen IJmuidenaren 
kozen destijds voor park Vel-
serbeek als decor voor de hu-
welijksplechtigheid. Vorige 
week keerde het echtpaar te-
rug naar die locatie voor een 
gezellig samenzijn om het hu-
welijksjubileum te vieren.

Terug in hun appartement in 
woonzorgcentrum Huis ter Ha-
gen deden de heer en mevrouw 
De Jong twee dagen later het ju-
bileum nog eens dunnetjes over, 
want locoburgemeester Bram 
Diepstraten kwam langs om hen 
namens het gemeentebestuur 
te feliciteren. Eerder ontving het 
echtpaar al een brief van het Ko-
ninklijk huis en van de provincie 
Noord-Holland. 
Het huwelijk kwam destijds 
voort uit een eerste ontmoe-
ting bij de plaatselijke zangver-
eniging. Na een aantal jaren ver-
kering volgde in 1954 het hu-
welijksfeest. Het echtpaar kreeg 
twee zoons en twee dochters, 
inmiddels zijn er ook vijf klein-
kinderen en vijf achterkleinkin-
deren. Jarenlang woonden de 

heer en mevrouw De Jong met 
veel plezier aan de IJmuiden-
se Cederstraat, met pijn in het 
hart namen ze ruim een jaar ge-
leden afscheid van die gelief-
de plek, omdat het om gezond-
heidsredenen niet langer moge-
lijk bleek te zijn om zelfstandig 
te blijven wonen. 
In hun huidige onderkomen 
staan nog enkele attributen 
waaruit blijkt hoe creatief en 
handig de heer De Jong altijd 
is geweest. ,,Wat zijn ogen za-
gen, konden zijn handen ma-

ken’’, vertelt zijn echtgenote. 
Als machinebankwerker werk-
te hij decennia lang bij Hoog-
ovens, het huidige Tata Steel. In 
zijn vrije tijd vervaardigde hij de 
mooiste dingen, zoals een kaar-
senstandaard die nu pronkt in 
de woning. Ook een groot pop-
penhuis voor de kinderen maak-
te hij helemaal zelf. Met enige 
weemoed denkt het echtpaar 
nog terug aan hun vorige woon-
adres, maar: ,,De behandeling 
hier in Huis ter Hagen is goed!’’ 
(Bos Media Services)VV Waterloo organiseert weer 

het Jan van Zeelt Toernooi
Driehuis - Ieder jaar organiseert 
VV Waterloo het Jan van Zeelt toer-
nooi. Dit toernooi staat in het teken 
van saamhorigheid, gezelligheid 
en gelijkwaardigheid. Wat dit toer-
nooi zo uniek maakt is het feit dat 
iedereen welkom is ongeacht leef-
tijd en/of beperking. Ook dit jaar 
zijn er weer 3 gehandicaptenteams 
die meedoen, het plezier dat van 
deze spelers en speelsters afstraalt 
is prachtig om te zien.
Dit jaar heeft de Dirk Kuyt Foun-
dation besloten zich aan te sluiten 
bij onze mooie club, ze helpen de 
club organisatorisch en een stuk-
je �nancieel opweg om het toer-
nooi in goede banen te leiden. De 
Dirk Kuyt Foundation zet zich voor-

al in voor de gehandicapte sporters 
en heeft een �ink aantal volgers 
op social media. Op de dag van 
het toernooi zullen er dus ook lan-
delijk veel berichten via social me-
dia worden verspreid om verslag 
te doen van dit unieke evenement. 
Wellicht kunnen op deze manier 
meer nieuwe gehandicapte spe-
lers gebonden worden aan de club 
Waterloo, er is nog genoeg ruimte 
voor een extra team. Ook hebben 
de organisatoren weer een aan-
tal sponsors bereid gevonden om 
het toernooi te ondersteunen zo-
dat men er weer een mooie maar 
vooral gezellige dag van kan ma-
ken. In het bijzonder wil de organi-
satie via deze weg alvast Klussenier 

Mark Raspoort wederom bedan-
ken voor zijn bijdrage. Mark is nu 
voor het tweede jaar op rij hoofd-
sponsor en is erg betrokken bij  het 
Jan van Zeelt toernooi. Aankomen-
de zondag (5 mei) zal er vanaf 10.00 
uur worden afgetrapt. Vanaf onge-
veer 12 uur zal er ook live muziek 
aanwezig zijn, diverse artiesten zul-
len deze dag langskomen om hun 
steentje bij te dragen. De gebakken 
vis en de loterij mogen natuurlijk 
ook niet ontbreken. Om 18.00 uur 
zendt men op groot scherm ook de 
KNVB beker�nale uit zodat ze die 
gezamenlijk kunnen bekijken. Ie-
dereen is van harte welkom op ons 
prachtige sportpark waar het de 
hele dag erg gezellig zal zijn.

Boek van geboren IJmuidense
‘Geluk zit in een fotodoos’
Velsen - Via De Nieuwe Boekhan-
del verschijnt maandag 6 mei het 
boek ‘Geluk zit in een fotodoos’ van 
Geertje Paaij, geboren en getogen 
in IJmuiden, thans woonachtig in 
Hoorn. Een indringend boek over 
het belang van familiebanden en 
-verhalen. Wat doe je als je kinderen 
hieraan geen boodschap hebben?
Het verhaal van schippersvrouw Eli-
sabeth Zeeders begint in 1899 als 
een woeste Noordzee haar man 
en zoon meesleurt en zij later aan-
spoelen in de haven van Harlingen. 
Elisabeth blijft op Terschelling ach-
ter met vijf kinderen. De Waddenei-

landen zijn dan één van de armste 
gebieden van Nederland. Zes jaar 
later probeert Elisabeth een nieuw 
bestaan op te bouwen in IJmuiden 
dat zich ontwikkelt tot een vissers-
plaats van betekenis.
Tachtig jaar later vertelt kleindoch-
ter Engelien de familiegeschiedenis 
aan dochter Geertje.
Geluk zit in een fotodoos is een 
verhaal van alle tijden: over ramp-
spoed, lotsverbondenheid, wils-
kracht en de zorgzaamheid voor 
elkaar. Het is bovenal een verhaal 
over het belang van familiebanden. 
(foto: aangeleverd)
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Diverse foto’s op deze pagina zijn 
aangeleverd door lezers en oran-
jeverenigingen, de overige fo-
tografen zijn Joop Waijenberg 
(Driehuis en Velsen-Zuid), Erik 
Baalbergen (IJmuiden) en Aad de 
Gier (Velserbroek)
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Lintjesregen 2019

Christa van Dam uit Velsen-Zuid 
was vrijdag de enige vrouw die 
in Velsen werd benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 
Ruim 35 jaar intensieve inzet voor 
het vieren van Koningsdag, voor-
heen Koninginnedag, in Drie-
huis ligt hieraan onder meer ten 
grondslag. ,,Zonder haar zouden 
we niet weten hoe we het moe-
ten doen’’, aldus een van haar col-
lega-vrijwilligers. Christa regelde 
jaarlijks de kindervoorstelling en 
de kinderspelen, maar verzorg-
de ook de programmaboekjes en 
ging hiervoor zelf op zoek naar 
sponsors. Ook haar vrijwilligers-
werk voor onder meer het Ha-
venfestival bleef zeker niet onop-
gemerkt. ,,Christa zorgt voor een 
sfeer die vrijwilligers aan het ha-
venfestival bindt’’, sprak burge-
meester Dales lovend. Hij typeer-
de haar als een altijd goed ge-
humeurd, sociaal en empathisch 
mens.

Brandweerman Gerald Hofstra 
uit IJmuiden heeft een druk-
ke baan in de IT en een druk ge-
zinsleven, maar ziet daarnaast 
al ruim 25 jaar kans om zich vol-
op in te zetten voor de vrijwilli-
ge brandweer. Eerst deed hij dat 
bij de brandweerpost in Velsen-
Zuid, sinds enkele jaren in IJmui-
den. Interesse voor branden zat 
er bij hem al jong in: ,,Waar vuur 
was, ging hij kijken.’’ Binnen het 
korps is hij niet alleen chau�eur, 

maar ook mentor voor de aspi-
rant-brandwachten. ,,In zijn vrije 
tijd spreekt hij mensen regelma-
tig aan op het onvoldoende ge-
bruiken van rookmelders en hij 
hangt zijn eigen huis er iets te vol 
mee’’, aldus de burgemeester. Dat 
hij zijn werk en privéleven uitste-
kend met het vaak onverwach-
te brandweerwerk kan combine-
ren, komt niet in de laatste plaats 
door de uitstekende steun die hij 
daarbij ontvangt van zijn vrouw 
en zoon.

Theo Rienstra uit Santpoort-Zuid 
is volgens burgemeester Dales de 
man die alle vrouwen willen. Hij 
zet zich al een halve eeuw in voor 
de parochie van de Heilige Sacra-
mentskerk in Bloemendaal, die 
inmiddels is samengevoegd met 
de kerk van de Heilige Drie-een-
heid, eveneens in die gemeen-
te. Theo beheert onder meer de 
sleutels van het gebouw en zorgt 
voor het bestellen van goederen, 
zoals kaarsen en papier. Ook is hij 
coördinator van de wijkcontac-
ten en vervult hij zowel tijdens de 
zondagsvieringen als bij uitvaar-
ten de rol van koster. ,,Beschei-
den, op de achtergrond, stipt en 
betrouwbaar. Nooit doet iemand 
een tevergeefs beroep op hem.’’ 
Bovendien is Rienstra iemand die 
volgens velen zijn werk niet al-
leen vol plichtsbesef doet, maar 
die goede eigenschap tevens 
combineert met een gezonde do-

sis humor.

Ook het vierde lintje had een ker-
kelijke achtergrond. IJmuidenaar 
Jan Pieter Schoon werd geëerd 
voor het vele werk dat hij heeft 
verricht voor de Oud-Katholie-
ke parochies Heilige Adelbertus 
en Heilige Engelmundus in zijn 
woonplaats. Begin jaren 90 sloot 
hij zich bij de eerstgenoemde pa-
rochie aan, later zou hij een gro-
te rol spelen in het proces van sa-

menvoeging van de twee paro-
chies. Ook digitaliseerde hij de 
volledige administratie, die des-
tijds nog uit een ouderwetse 
kaartenbak bestond. Verder is hij 
actief betrokken bij de jongeren-
groep binnen de parochie. Als ac-
tief lid en penningmeester bij Ro-
tary Club IJmond heeft hij ook 
veel goed werk verricht en na zijn 
opleiding aan de Kingston Uni-
versity in Londen werd hij daar 
Member of the Alumi Board. ,,Een 

buitengewoon kundig, loyaal en 
hartelijk mens’’, aldus Dales.

Tenslotte was er een lintje voor 
Ben Wellink uit Velsen-Noord. 
Deze rots in de branding binnen 
de plaatselijke afdeling van de 
Indepedent  Order of Odd Fel-
lows staat bekend als zeer soci-
aal bewogen en prettig in de om-
gang. Al een halve eeuw is hij be-
trokken bij het werk van de Odd 
Fellows, hij was er voorzitter en 

commissielid, maar verzorgt nu 
nog altijd de PR en ledenwerving. 
Daarnaast was hij de grondlegger 
van de vereniging Santpoorts Be-
lang, een wijkorgaan dat hij op-
zette vanuit zijn expertise bin-
nen de activiteitencommissie van 
Velsen-Noord. Het motto van de 
gepensioneerde wijkagent luidt 
,,Alles is te leren’’, dus een nieuwe 
uitdaging gaat hij niet snel uit de 
weg. (tekst: Bos Media Services, 
foto: Reinder Weidijk Fotogra�e)

Velsen - In de burgerzaal van het gemeentehuis heeft burgemees-
ter Frank Dales vrijdagochtend aan vijf inwoners van de gemeen-
te Velsen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. In zijn ope-
ningswoord stond hij stil bij het feit dat de zeventigduizend in-
woners die Velsen telt samen een gemeenschap vormen. Hij on-
derstreepte daarbij het belang van de onderlinge verbonden-
heid: ,,Dat we er zijn met elkaar en voor elkaar. Dat we een stapje 
extra zetten voor het welbevinden van de ander en dat we er sa-
men voor zorgen dat deze gemeente een beetje mooier, hechter 
en meer solide wordt.’’

Voor het eerst ook jeugdlintjes in Velsen

Kayleigh de Bruin (16) uit IJmui-
den is een grote dierenvriend. Als 
jong meisje ging ze altijd al met 
opa John mee, als hij zijn vrijwil-
ligerswerk deed bij de volière en 
kinderboerderij van Velserbeek. 
Met name de ezels Dora en Di-
ego trokken haar aandacht. ,,De 
ezeltjes, die zijn van mij’’, riep ze 
dan. Toen opa om gezondheids-
redenen zijn vrijwilligerswerk 
moest staken, nam diens doch-
ter, de moeder van Kayleigh, het 
stokje over. Kayleigh zelf bleef na-
tuurlijk gewoon meegaan en dat 
doet ze nu nog steeds vol over-
gave. Inmiddels zit ze in het der-
de jaar van het voortgezet on-
derwijs, maar zodra ze het klaslo-
kaal verlaten heeft, spoedt ze zich 
vaak naar de kinderboerderij om 

daar allerlei taken te verrichten. 
Ze doet boodschappen, gooit de 
vuilniszakken in de container, al-
lerlei zaken worden door haar ge-
regeld. Daarnaast verdient ze wat 
bij door te werken in een tuincen-
trum. Het zal dan ook niemand 
verbazen dat Kayleigh een ‘groen’ 
plan heeft klaarliggen voor haar 
studie na de middelbare school. 
Het Clusius College in Alkmaar 
moet het gaan worden, de plek 
waar leerlingen worden opge-
leid voor een baan in de agrari-
sche sector.

Demi van Straaten (11) uit Vel-
serbroek is ook enorm betrokken 
bij natuur en milieu. Als actief lid 
van Beestenbende trekt ze regel-
matig ten strijde tegen zwerfaf-

val en al zolang ze zich kan her-
inneren is ze bezig met het cre-
eren van meer bewustwording 
over diabetes type 1, omdat haar 
oudere broer aan deze ziekte lijdt 
en ze niets liever zou wensen dan 
dat hij hiervan kan genezen. ,,Een 
heel sociaal meisje dat graag an-
dere mensen gelukkig maakt’’, zo 
wordt Demi getypeerd. Toen de 
schoolleiding besloot om geen 
palmpaastakken meer te gaan 
maken voor de senioren in de 
buurt, zette ze haar eigen actie 
op touw. Verkleed als paashaas 
toog ze naar een verzorgingste-
huis om daar paaseitjes aan de 
bewoners uit te delen. Het is ken-
merkend voor de manier waar-
op de 11-jarige in het leven staat. 
Ze is ook nog eens het vaste ma-
tje van Agnes, een meisje met 
een verstandelijke beperking. 
Eens per maand neemt ze Agnes 
mee naar de manege, daar leert 
ze haar hoe ze de paarden moet 
verzorgen. Voor Agnes is dat het 
hoogtepunt van de maand. 
Al met al volop redenen om ook 
aan Demi een jeugdlintje uit te 
reiken. De beide meisjes ontvin-

gen daarbij tevens een geschenk-
pakket met onder meer een 

10-badenkaart voor zwembad De 
Heerenduinen. (tekst: Bos Media 

Services, foto: Reinder Weidijk Fo-
togra�e)

Velsen - Tegelijk met de uitreiking van de Koninklijke onderschei-
dingen werden vrijdagochtend in het gemeentehuis ook twee 
jeugdlintjes uitgereikt. Een nieuw initiatief van de gemeente, 
bedoeld om ook jeugdige inwoners een blijk van waardering te 
kunnen geven als ze zich op bijzondere wijze verdienstelijk ma-
ken voor de maatschappij. Het voorstel van burgemeester Frank 
Dales om hiervoor een speciaal jeugdlintje in het leven te roe-
pen, is door de gemeenteraad omarmd en nu was het zo ver, twee 
meisjes ontvingen dit bijzondere lintje.

Soli 110 jaar!
Soli Night of Music is voor alle generaties
Velsen - ,,Wij zijn van de gekke 
dingen’’, antwoordt voorzitter Si-
mon Heeremans van Soli op de 
vraag waarom zijn muziekvereni-
ging op 25 mei met ‘the Night of 
Music’ het ongekende avontuur 
aangaat in Tennishal Velserbroek. 
,,Ons 110-jarig jubileum is daar 
een mooie aanleiding voor!’’

Rabobank IJmond is samen met Ri-
go Ver�abriek de hoofdsponsor van 
het bijzondere evenement. ,,Wij wil-
len graag een bijdrage leveren’’, licht 
directievoorzitter Jerry Notenboom 
van Rabobank IJmond toe. ,,Het past 
bij onze doelstelling om betrokken 
te zijn bij het sociale en culturele le-

ven in ons werkgebied. Soli is het af-
gelopen jaar niet voor niets uitge-
roepen tot de beste culturele vereni-
ging van Nederland. Dat de leden 
nu zo’n mooi en gedurfd spektakel 
organiseren, zegt genoeg.’’
Een groot orkest van bijna 120 mu-
zikanten van alle afdelingen, van 
het opleidingsorkest tot het harmo-
nieorkest, zijn samen met een nog 
groter samengesteld koor van 150 
zangers afkomstig van onder ande-
re Voices, Sparkle, Connection, Mul-
tivocaal en Vokaal Kabaal, al maan-
denlang aan het repeteren.
Koor en orkest brengen tijdens The 
Night samen een aantal nummers 
én vormen de begeleiding van een 

reeks bekende artiesten, bestaande 
uit souldiva Shirma Rouse, bando-
neon-solist Carel Kraaijenhof, zan-
ger-gitarist Gerard Alderliefste, pi-
anist Cor Bakker, zangeres Esther 
‘Funky Diva Ezz’ de Haas en DJ DNS. 
Laatstgenoemde verzorgt samen 
met de 100% Pretband ook een 
spetterende Afterparty.
 ,,Ik heb veel met bekende orkesten 
gezongen, zoals het Metropool en 
de Marinierskapel, maar dit is voor 
mij het grootste orkest ooit’’, vertelt 
Shirma Rouse. ,,Ik probeer de leden 
het gevoel van de Soulmuziek bij 
te brengen. Voor mij is dat sjansen 
en dansen, het moet sexy zijn.’’ Ze 
is zeer te spreken over het omvang-

rijke orkest. ,,De diversiteit is fantas-
tisch. De ouderen brengen vooral 
ervaring, de jongeren veel energie.’’
Simon Heeremans vult de zange-
res aan: ,,Dit wordt voor zowel het 
publiek als de vereniging een eve-
nement voor alle generaties. In het 
orkest spelen diverse ouders met 
hun kinderen en zelfs een opa met 
zijn kleinzoon.’’ Dirigent Vincent van 
den Bijlaard van het harmonieor-
kest weet het zeker: ,,Het program-
ma gaat van hoogtepunt naar hoog-
tepunt. De vereniging van het jaar 
speelt met The Night of Music het 
onmogelijke klaar!’’ Zie www.soli.nl 
voor meer informatie en de kaart-
verkoop. (foto: Ron Pichel)
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2 MEI
Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
gesloten wegens werkzaamhe-
den.

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. Jubileumjaar: 
Iedere maand kans op mooie 
prijzen. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 
(foto: aangeleverd)

3 MEI
Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 2 euro per per-
soon.

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. Jubileumjaar: 
Iedere maand kans op mooie 
prijzen. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 euro bo-
venop de entreeprijs. (foto: aan-
geleverd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Cello en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-

Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk. (foto: Christi-
ne Tamalet)

List, Sha�y & Piaf in Kennemer 
Theater Beverwijk met onder 
andere musicalster Renée van 
Wegberg, 20.15 uur. (foto: Robin 
Kamphuis)

4 MEI

Dodenherdenking
11.00 uur kranslegging door 
burgemeester Dales en wet-
houder Diepstraten op begraaf-
plaats Duinhof in IJmuiden-
Oost.
18.00 uur herdenking in het ge-
meentehuis.
18.40 uur kranslegging op 
Plein 1945 met aansluitend stil-
le tocht naar Westerveld alwaar 
om 20.00 uur twee minuten stil-
te in acht wordt genomen.
Het gemeentebestuur roept ie-
dereen op de vlag halfstok te 
hangen.

Dodenherdenking bij Tata Steel 
bij het oorlogsmonument aan 
de Wenckebachstraat en bij 
het gedenkteken ter herinne-
ring aan de dwangarbeiders uit 
de oorlogsjaren. Aanvang 09.45 
uur. (foto: aangeleverd)

BioMarkt van 10.00 tot 15.00 uur 
in de Haarlemmer Kweektuin, 
ingang Kleverlaan 9. (foto: On-
no Hulshof )

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

▲

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in IJmui-
den’. Jubileumtentoonstelling 
‘Museumschatten’. Expositie ‘Fe-
stung IJmuiden’ tot en met 1 
september. Jubileumjaar: Iedere 
maand kans op mooie prijzen. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Voorstelling GIF in Kraakthea-
ter Driehuis. Aanvang 18.15 uur, 
zaal open 17.45 uur. (foto: aan-
geleverd)

Herdenkings-bezinningsavond 
met verhalenvertelster en har-
piste bij Carmen de Haan, St. 
Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloe-
mendaal. Van 19.30 tot 21.30 
uur, inloop vanaf 19.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Bonekamp herdenkingscomi-
té organiseert een bijeenkomst 
bij het graf van Jan Bonekamp 
op de Westerbegraafplaats in 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Drieluik ‘Lotte’ in de Oude Kerk, 
Kerkplein in Spaarndam. Aan-
vang 20.30 uur. (foto: Jan Roe-
leveld)

Herdenkingsconcert op het 
hoofdpodium van Bevrijdings-
pop, meteen na de twee minu-
ten stilte. Het Kennemer Jeugd 
Orkest treedt op, samen met 
Van Dik Hout. Ook zijn er inter-
mezzi van Al�an Emir Adytia 
(cellist), Demi Baltus (dichter) 
en Mike Warners (spoken word). 
(foto: aangeleverd)

5 MEI
Bevrijdingsdag

Jan van Zeelt Toernooi bij VV 
Waterloo in Driehuis. Vanaf 
10.00 uur wordt er afgetrapt. 
Om 12.00 uur zal er ook live mu-
ziek zijn. 

Lezing door Klaas Laan in De Ka-
pel, Potgieterweg in Bloemen-
daal. Aanvang 10.30 uur.

Publieksdag Forteiland. De ver-
trektijden zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Retourvaart naar keu-
ze om: 13.00, 15.15 of 17.15 uur. 
(foto: aangeleverd)

Buitenplaats Beeckestijn: Huis 
geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 2 euro per per-
soon. Maandelijkse rondleiding 
door huis en tuinen. Deelname 
7 euro. Aanmelden via info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl of 
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. (foto: aangeleverd)

Schapen scheren op kinder-
boerderij Velserbeek in Velsen-
Zuid vanaf 11.30 uur. Kinderen 
mogen helpen.

Bevrijdingspop in de Haarlem-
merhout vanaf 12.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in IJmui-
den’. Jubileumtentoonstelling 
‘Museumschatten’. Expositie ‘Fe-
stung IJmuiden’ tot en met 1 
september. Jubileumjaar: Iede-
re maand kans op mooie prij-
zen. 3 Speurtochten voor kinde-
ren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘De Afval-experien-
ce’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Limehouse Jazzband in de 
Stompe Toren, Kerkweg Spaarn-

woude. Aanvang 14.00 uur.
. 

Bevrijdingsconcert IJmuider 
Harmonie in de Ichtuskerk in 
IJmuiden, 14.30 uur. (foto: aan-
geleverd)

Frank Bridge Pianokwartet in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. (fo-
to: aangeleverd)

6 MEI

(Leg)puzzelruilbeurs in wijkcen-
trum voor senioren in Zeewijk. 
Van 10.00 tot 11.00 uur. (foto: 
Pixabay)

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

Herdenking voor politicus Pim 
Fortuyn bij het tijdelijke graf op 
Crematorium en Begraafplaats 
Westerveld in Driehuis. Herden-
king begint om 18.00 uur, om 
18.06 uur zal een minuut stilte in 
acht worden gehouden.

Rabbijn Tamarah Benima houdt 
een vrijheidslezing in de vrijmet-
selaarsloge Ad Lucem et Pacem, 
Ripperdastraat 13 Haarlem. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.30 
uur. (foto: aangeleverd)

7 MEI
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aanmel-
den via contact@gezondnatuur-
wandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Open huis Israël Productencen-
trum van 10.30 tot 20.00 uur, 
Zeeuwstraat 12 in Velsen-Noord.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
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.

Bijbels rozenkransbidden om 
19.00 uur in de Mariakerk, Rijks-
straatweg 355 Haarlem en om 
19.30 uur in de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan Santpoort-Noord. 
(foto: aangeleverd)

Dit Koningskind en Sprank orga-
niseren een thema-avond voor 
ouders van kinderen met een 
verstandelijke beperking die 
zich oriënteren op begeleid wo-
nen. Locatie: Petrakerk, Spaar-
nestraat 8 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

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

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ’Opstand in IJmui-
den’. Jubileumtentoonstelling 
‘Museumschatten’. Expositie ‘Fe-
stung IJmuiden’ tot en met 1 
september. Jubileumjaar: Iedere 
maand kans op mooie prijzen. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Citymarketingcafé .IJmuiden 
over (stads)promotie in het 
kerkje aan de Helmstraat in 
IJmuiden. Van 17.00 tot 19.00 
uur. Aanmelden kan via citymar-
keteer@ijmuiden.nl. De toegang 
is gratis. (foto: Reinder Weidijk 
Fotogra�e)

Sessie gemeenteraad Velsen 
over de Perspectiefnota 2019 in 
het gemeentehuis, 19.30 uur.

9 MEI
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Ontmoetingsgroep nabestaan-
den in het Inloophuis Kenne-
merland, Wulverderlaan 51 
Santpoort-Noord. Van 19.30 tot 
21.30 uur.

Bijbels Themacafé in de Ont-
moetingsruimte Adelbertus-
kerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Ju-
bileumvoorstelling ‘Vogel’ voor 
85ste verjaardag steracteur 
Bram van der Vlugt. (foto: Marie-
ke Timp)
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Expositie ABC Architectuurcentrum in bibliotheek IJmuiden
Wederopbouwarchitectuur in Velsen

In ‘t Mosterdzaadje
Joodse muziek van Bloch en 
Bevrijdingsdagconcert
Santpoort - Op vrijdag 3 mei om 
20.00 uur zijn de vooraanstaande 
celliste Irene Enzlin en de Portu-
gese pianist Pedro Borges te gast 
in ‘t Mosterdzaadje. Uitgevoerd 
worden Beethoven(variaties 
op ‘Bei Männern, welche Lie-
be fühlen’), Bloch (From Jewish 
Life), Debussy (Cello sonate ) en 
Brahms (Cello sonate in e mineur). 
De stukken die ze uitkozen voor 
dit concert liggen beide musici 
dicht aan het hart. Samen speel-
den zij in hartje Jeruzalem de 
werken van de Joodse compo-
nist Bloch. In Tel Aviv speelden ze 
het bij de jaarlijkse herdenkings-
dag van Holocaust overleven-
den. Haar hele muziekleven lang 
speelt de Brahms cello sonate in 
e-mineur een rol in het leven van 

Irene. Het groeit met haar mee 

in klank en interpretatie. Irene 
Enzlin werd in 2005 uitgeroepen 
tot ‘Jong Talent van het Jaar’ Haar 
carrière is heel internationaal, erg 
indrukwekkend en bekroond met 
de meest prestigieuze prijzen. Zij 
studeerde met onderscheiding af 
in Engeland, Oostenrijk, Neder-
land en Frankrijk. Pedro Borges 
studeerde cum laude af in Portu-
gal en deed zijn Master in Basel. 
Hij werkt solistisch maar is als ka-
mermusicus ook veel gevraagd 
door vooraanstaande musici.

Op zondag 5 mei om 15.00 uur 
is in ‘t Mosterdzaadje het Frank 
Bridge Pianokwartet met een 
prachtig laat-romantisch pro-
gramma waarin Frankrijk en 
Duitsland vredig verenigd zijn in 
de muziek van Brahms en Fauré.  
Het pianokwartet bestaat uit er-
varen, internationaal actieve mu-

sici die behalve de vriendschap 
ook de liefde voor het pianokwar-
tet repertoire delen. Het kwartet 
bestaat uit Jacob Plooij – viool, 
Örzse Adam– altviool, Florien Ha-
mer – cello en Hans van Beelen - 
piano. Geopend wordt met Piano-
quartet op. 15 in c-klein van Ga-
briel Fauré uit 1883. Fauré schreef 
het ter gelegenheid van zijn ver-
loving die na 4 maanden werd 
verbroken en Fauré een gebroken 
hart bezorgde. Het Pianoquar-
tet op. 25 nr. 1 in g- klein uit 1855 
ging in première met Clara Schu-
mann achter de piano. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl. (foto pianokwartet: aange-
leverd)

Velsen - De gemeente Velsen is 
een duidelijk voorbeeld van een 
zogenoemde ‘Wederopbouw ge-
meente’. De periode van de weder-
opbouw, dat wil zeggen de twintig 
jaar na de Tweede Wereldoorlog, 
heeft een blijvend en een herken-
baar stempel gedrukt op de ge-
meente. 
Zo is er veel wederopbouwarchi-
tectuur te vinden in IJmuiden, 
Santpoort, Driehuis, Velsen-Noord 
en Velsen-Zuid. Door middel van 
een reizende fototentoonstelling, 
een lezingavond en een �etstocht 
vestigt het ABC Architectuurcen-
trum Haarlem de aandacht op de 
vormgeving van de woningen, ge-
bouwen en kunstwerken uit die 
tijd. 
De oorlogsschade na de Twee-
de Wereldoorlog in Velsen was 
enorm. Zo hadden de Duitsers tus-
sen 1940 en 1945 in verband de 
Atlantikwall in IJmuiden duizen-
den woningen afgebroken en ver-
woest. Direct na de oorlog werd de 
wederopbouw krachtig ter hand 
genomen. Men herstelde de ge-
bieden met oorlogsschade en bo-
vendien werden IJmuiden, Velsen-
Noord en Santpoort - vanwege de 
grote woningnood - fors uitge-
breid. Zo kwamen er Ieder jaar 400 
á 500 nieuwe woningen bij en kon 
de bevolking van Velsen groeien 
van 36.000 in 1945 naar wel 68.000 
inwoners in 1965. IJmuiden kreeg, 
naar het plan van architect W.M. 
Dudok, een geheel nieuw centrum 
met de Lange Nieuwstraat als cen-

trale as. De laatste jaren is er meer 
aandacht en waardering voor de 
architectuur uit de jaren na de oor-
log. De expositie toont de diver-
siteit aan architectuur uit de we-
deropbouwtijd in Velsen-IJmui-
den. Markante voorbeelden zijn 
het gemeentehuis van IJmuiden, 
het hoofdkantoor van de voorma-
lige Hoogovens (nu Tata Steel) en 
de ventilatietorens van de Velser-
tunnel. Daarnaast besteedt de ten-
toonstelling ook aandacht aan de 
naoorlogse kunst in de openbare 
ruimte en aan de grote variatie in 
de architectuur van ‘gewone’ pro-
jecten die tussen 1945 en 1965 is 
gerealiseerd. Zo worden er een 
grote verscheidenheid aan wo-
ningbouwprojecten, kerken, scho-
len en andere openbare gebou-
wen getoond. 
De tentoonstelling is samenge-
steld door het ABC Architectuur-
centrum Haarlem, het centrum 
voor architectuur, stedenbouw en 
leefomgeving voor Haarlem en de 
omliggende gemeenten Heem-
stede, Bloemendaal, Zandvoort en 
Velsen. 
De expositie is afgelopen maan-
den eerst getoond in het ABC Ar-
chitectuurcentrum Haarlem. In 
mei en juni zal deze opgesteld 
staan in de centrale bibliotheek 
van IJmuiden en vanaf september 
in het IJmuider Zee- en Havenmu-
seum “de Visserijschool”. In aanslui-
ting op de tentoonstelling orga-
niseert het ABC Architectuurcen-
trum lezingen en een �etsexcursie. 

Lezingen
Op woensdagavond 15 mei van 
19.00 tot 20.45 uur organiseert het 
ABC Architectuurcentrum Haar-
lem in de bibliotheek van IJmui-
den twee lezingen over de archi-
tectuur van de wederopbouw 
1945-1965. Tijdens twee lezingen 
wordt ingegaan op het herstel van 
de oorlogsschade en de nieuw-
bouw in de periode 1945-1965 in 
Nederland én in Velsen. De lezing 
van Anita Blom (specialist histo-
rische stedenbouw bij de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed) 
zal gaan over de wederopbouw in 
Nederland. De aansluitende lezing 
van Jacques Warmerdam (steden-
bouwkundige gemeente Velsen) 
richt zich op de wederopbouw van 
de Velsen. Het bijwonen van de le-
zingen kost 4,50 euro.

Fietsexcursie 
Op zondagmiddag 26 mei orga-
niseert het ABC architectuurcen-
trum een �etsexcursie langs we-
deropbouwprojecten in Velsen en 
IJmuiden. Als stedenbouwer en ar-
chitect heeft W.M. Dudok een gro-
te invloed gehad op de ontwik-
keling van Velsen-IJmuiden tus-
sen 1945 en 1965. Ook andere ar-
chitecten en stedenbouwers heb-
ben daarbij echter een belangrij-
ke rol gespeeld. Tijdens de �ets-
tocht zal naar voren komen dat er 
mede hierdoor na de oorlog heel 
verscheiden is gebouwd. De we-
deropbouwarchitectuur heeft een 
saai imago, maar de �etsexcur-
sie zal laten zien dat dat niet te-
recht is. Tijdens de �etstocht zal 
een toelichting worden gegeven 
door de samenstellers van de ten-
toonstelling over de wederop-
bouwarchitectuur in de biblio-
theek van IJmuiden, Marcel Mul-
der en Bert Harmsen. Ook Siem 
Schaafsma van de Stichting Dudok 
in Velsen �etst mee om projecten 
toe te lichten. Start �etsexcursie op 
Plein 1945 om 13.30 uur. Kosten: 
Vrienden ABC en leden Historische 
Kring Velsen 5 euro , anderen 7,50 
euro. Liefst vooraf aanmelden: ABC 
Architectuurcentrum 023-5340584 
(dinsdag tot zaterdag 12.00 tot 
17.00 uur, zondags 13.00 tot 17.00 
uur). (foto: Rijkswaterstaat)

Irene Enzlin (foto: Christine Tamalet)

Initiatief Sociale Wijkteams
Weer verkiezing van 
‘Straat van de Maand’
Velsen - Voor het tweede jaar op 
rij kiezen de vijf sociale wijkteams 
in Velsen dit jaar vijf Straten van 
de Maand. Deze straten worden 
een maand lang in het zonnetje 
gezet door het wijkteam.  Samen 
met bewoners wordt er een leu-
ke activiteit georganiseerd. Daar-
naast zijn er leuke acties, zoals 
bijvoorbeeld een tekenwedstrijd, 
een beste buur-bokaal, een lote-
rij of een gezamenlijk uitje.  Het 
doel van deze actie is om verbin-
ding te brengen in een straat en 
contacten tussen buurtbewoners 
te versterken. 
In 2018 hebben er een aantal 
leuke activiteiten plaatsgevon-
den. Zo werden er in verschillen-
de wijken buurtfeesten georgani-

seerd. Daarnaast was er onder an-
dere een taartenbakwedstrijd in 
Velserbroek, een creatieve work-
shop voor dames in Velsen-Noord 
en een groei en bloei activiteit in 
Santpoort-Zuid.

Vind je dat jouw straat het ver-
dient, om in 2019 verkozen te 
worden tot Straat van de Maand 
en wil je meehelpen met het or-
ganiseren van een buurtactivi-
teit? Stuur dan een mail met mo-
tivatie naar apieterman@swtvel-
sen.nl. De Sociale Wijkteams kie-
zen hieruit welke straten in aan-
merking komen voor deze eer.  
Voor meer informatie over de 
Sociale Wijkteams in Velsen zie 
www.swtvelsen.nl. 

Herdenking 
voor politicus 
Pim Fortuyn
Driehuis - Op maandag 6 mei 
zal er een herdenking voor politi-
cus Pim Fortuyn plaatsvinden bij 
diens tijdelijke graf op begraaf-
plaats Westerveld in Driehuis. Het 
is dit jaar 17 jaar geleden dat de 
�amboyante politicus in Hilver-
sum werd vermoord door de link-
se activist Volkert van der Graaf. 
De politieke partij Forza! Neder-
land, met een fractie in de ge-
meenteraad van Velsen (Forza! 
IJmond) vertegenwoordigd, or-
ganiseert de herdenking en no-
digt iedereen uit om hierbij stil te 
staan. Forza! oprichter Paul Me-
ijer: ,,Het is goed om onze politie-
ke inspirator te herdenken en te 
eren met onze aanwezigheid. Het 
is ook meteen een moment van 
bezinning. Veel van de door For-
tuyn benoemde problemen zijn 
nog steeds actueel en de politie-
ke elite heeft weinig van Fortuyn 
geleerd.’’ De herdenking begint 
om 18.00 uur en om 18.06 uur zal 
een minuut stilte in acht worden 
gehouden. Na de herdenking is 
men welkom om eventueel een 
toespraak te houden. Meer infor-
matie: forza@haarlemmermeer.
nl.

Exposanten 
gezocht
IJmuiden - Het Havenfestival 
IJmond  wordt dit jaar gehouden 
op zaterdag 29  juni en zondag 
30 juni van 12.00 tot 17.00 uur. 
In een bijzondere binnenlocatie 
kunnen tijdens dit festival 6 tot 
8 kunstenaars exposeren. Kijk op 
www.havenfestivalijmond.nl hoe 
goed het er in voorgaande jaren 
uitzag. Dit jaar is er ook een aan-
tal kraampjes te huur. Meer infor-
matie en een bezoek aan de loca-
tie volgt na aanmelding. Alvast 
enkele details voor je agenda: We 
richten in op vrijdagmiddag 28 
juni na 14.00 uur en ruimen uit op 
zondag 30 juni vanaf 17.10 uur. 
De auto´s mogen zondagavond 
pas het terrein op nadat de straat 
is vrijgegeven. Het is de bedoe-
ling dat je dit weekend zelf aan-
wezig bent. Het thema is ‘duur-
zaamheid’, het liefst moet een 
van je werken daarnaar verwij-
zen. Aanmelden kan via kunstop-
dekade@gmail.com. Heb je geen 
website stuur dan 3 foto’s van je 
werk met vermelding van tech-
niek en formaat. Inschrijven kan 
vanaf nu. Je hoort uiterlijk  1 ju-
ni of je gekozen bent. Aan deelna-
me zijn geen kosten verbonden, 
wel wordt een kleine borg ge-
vraagd die je weer terugkrijgt na-
dat alles weer keurig is achterge-
laten. Deelname aan de expositie 
staat ook open voor mensen die 
níet in de IJmond wonen maar 
wel a�niteit hebben met het on-
derwerp. Het is ook mogelijk om 
met een groepje deel te nemen.

Legpuzzel-
ruilbeurs
IJmuiden - Op maandag 6 mei is 
er weer een ruilbeurs van legpuz-
zels in het wijkcentrum voor seni-
oren in Zeewijk. Iedereen die wil 
legpuzzelen kan hier terecht om 
zonder kosten haar/zijn legpuz-
zels te ruilen. Dit kan tussen 10.00 
en 11.00 uur.

‘Vier samen muzikaal je vrijheid’
Bevrijdingsconcert 
IJmuider Harmonie
IJmuiden - ‘Vier samen muzi-
kaal je vrijheid’. Dit zal zondag 5 
mei het thema zijn van het bevrij-
dingsconcert in de Ichthuskerk 
in IJmuiden. Tijdens dit concert 
zullen het IJHmusementsorkest 
van de IJmuider Harmonie en het 
Harmonie Orkest Excelsior uit Via-
nen elkaar ontmoeten. Zij zullen 
samen een afwisselend program-
ma ten gehore brengen. 
Al eerder hebben zij een duocon-
cert in Vianen georganiseerd, wat 
een groot succes was, vandaar 
nu een editie in IJmuiden. Waar 
u van harte bij bent uitgenodigd 
om te komen luisteren. 
De zaal gaat open om 14.00 uur 
waarna het programma zal be-
staan uit drie delen;
Het eerste deel start om 14.30 uur 
en zal verzorgd worden door Har-
monie Orkest Excelsior uit Vianen. 
Onder leiding van muzikaal leider 

René de Jong zullen zij een aantal 
prachtige harmoniewerken ten 
gehore brengen. 
Na een korte pauze zal het in 
Velsen alom bekende IJHmuse-
mentsorkest onder leiding van 
hun nieuwe leider Elivera van Slo-
ten het programma vervolgen 
met mooie amusement muziek.
En om het thema ‘vier samen je 
muzikale vrijheid’ extra kracht bij 
te zetten zal deze dag afgesloten 
worden met een aantal gezamen-
lijke werken. 
Trouwe bezoeker van onze con-
certen, of nieuwsgierig naar een 
concert van een Harmonie orkest 
of een amusementsorkest? Laat u 
verrassen. Voor de kosten hoeft 
u het niet te laten; het concert is 
vrij toegankelijk. Wel stellen wij 
een donatie voor de onkosten bij 
de uitgang op prijs. (foto: aange-
leverd)

Expositie Mac Amsterdam 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - De laatste exposi-
tie van dit seizoen in ‘t Mosterd-
zaadje is samengesteld door 
de Amsterdamse kunstschilder 
Mac Amsterdam. Zijn werk is 
van 26 april tot en met 10 juni te 
bezichtigen.
Mac Amsterdam (1962) is Am-
sterdammer, geboren in de Jor-
daan. Na de Grafische School in 
Amsterdam en de Vrije Kunst 
Academy in Den Haag, is Mac 
uiteindelijk als autodidact ver-
der gegaan. Hij leerde zich 
meerdere schilder en teken-
technieken aan.
Geïnspireerd door reflecties in 
nat wegdek, achterlichten en 

glimmende bolides schildert hij 
met acryl op doek o.a. Amster-
damse straatjes. Daarnaast ook 
een collectie van zijn ‘Haring op 
een plankje’ Hij schildert harin-
gen in acryl op een oud fruitkist-
plankje. Ze lijken er tot leven te 
komen. 
Ook schildert Mac Amsterdam 
in opdracht. 
Voor contact: mokummac@
gmail.com. Voor meer: info@
macamsterdam.com. Bezich-
tigen tijdens concert of op af-
spraak met de schilder. Zie ook: 
www.mosterdzaadje.nl. Adres: 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
(foto: aangeleverd)WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Met Conny Braam en Fulco van Aurich
Herdenking verzetsheld 
Jan Bonekamp
IJmuiden - Het Bonekamp her-
denkingscomité organiseert op 
zaterdag 4 mei, om 20.30 uur, een 
bijeenkomst bij het graf van Jan 
Bonekamp op de Westerbegraaf-
plaats in IJmuiden. 
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 strijd-
bare inzet van vakbondsleden 
voor een fatsoenlijke oude dag, 
jongeren die in de benen komen 
voor een ambitieus klimaatbeleid 
en vluchtelingen en ontheemden 
die vechten voor hun bestaan. 
Bij deze 13e herdenking spreekt, 
na de bekende IJmuidense au-
teur Conny Braam, Fulco van Au-
rich. Fulco was lang antiapart-
heidsactivist en ook vandaag de 
dag staat hij op tegen onrecht, 

in het voetspoor van Bonekamp, 
van zijn moeder, zijn vader en van 
anderen.  
Naast het gesproken woord is er 
ruimte voor cultuur. Michel Zoet-
mulder blaast het Taptoe. Daan 
van Putten en Nicolette Knape 
brengen het lied Klokken van de 
hel uit het repertoire van Liesbeth 
List en Omgekeerde tijd van Stef 
Bos ten gehore. Petra van Koute-
ren leest ten slotte enkele passa-
ges uit het boek Het meisje met 
de vlechtjes, van Wilma Geldof.
Over Jan Bonekamp schrijft Con-
ny Braam: ‘Jan Bonekamp be-
hoorde tot de onverzettelijksten 
in de strijd tegen fascisme en ra-
cisme tijdens de bezetting. Op 21 
juni 1944 stierf de IJmuidenaar 
Jan Bonekamp, 30 jaar oud, in 
handen van de Duitsers.’
Door te komen kan men Jan Bo-
nekamp en de strijd die hij samen 
met vele anderen voerde, her-
denken. Opdat we niet vergeten... 
(foto: aangeleverd)

Week van de Romeinen 
in de Bibliotheek

Velsen - Van 4 tot en met 12 
mei vindt de zesde editie van 
de Nationale Romeinenweek 
plaats. Een week die volledig 
in het teken staat van de ge-
schiedenis van de Romeinse 
tijd in Nederland, met dage-
lijks vele tientallen activitei-
ten en evenementen voor jong 
en oud.

Thema Romeinenweek 2019 - 
Waar zijn de vrouwen?
Lange tijd toonden historici wei-
nig interesse in het leven van 
Romeinse vrouwen. Antieke li-
teratuur vormde de belangrijk-
ste bron van informatie over de 
Oudheid en daarin lieten man-
nelijke schrijvers zich laatdun-
kend uit over vrouwen. Met de 
opkomst van de moderne ar-
cheologie kwamen daar nieuwe 
bronnen bij, die een heel ander 
verhaal vertelden. En door gro-
te veranderingen in de samen-
leving, zoals de opkomst van het 
feminisme, gingen onderzoekers 
andere vragen stellen. Zo ont-
dekten we een heel nieuw deel 
van onze geschiedenis.

De Romeinen in de Bibliotheek
Kom op zaterdag 11 mei, van 
10.30 tot 12.30 uur, naar de Bibli-
otheek in IJmuiden voor een leu-
ke Romeinse activiteit. Maak je 
eigen Romeinse munt, of timmer 
een �bula (Romeinse gesp). Ook 
kan je lekker achterover zitten 
bij de �lm van Asterix en Obelix 
en de Romeinen, of eens lekker 
neuzen tussen de boeken over 
Romeinen. De toegang is gratis 
(foto: aangeleverd)

Vrouwenshantykoor
Grace Darling heeft 
nieuwe dirigent
IJmuiden - De schrik was groot 
toen in februari van dit jaar Vrou-
wenshantykoor Grace Darling te 
horen kreeg dat hun geliefde di-
rigent Hinke Hillege was opge-
nomen in het ziekenhuis en nog 
groter de schrik toen zij vier we-
ken later te horen kregen dat Hin-
ke aan een ernstige ziekte was 
overleden.
Elke dinsdag, 17 jaar lang, heeft 
Hinke met de dames gerepeteerd 
in het W.F. Visserhuis.
Het shantykoor moest op zoek 
naar een andere dirigent, net als 
de andere koren waar Hinke di-
rigent van was. Dirigent Mar-
lie Durge uit Velserbroek nam de 
taak op zich om tot pasen de ko-
ren te begeleiden, zo ook Grace 
Darling. Na deze periode zou 
Marlie beslissen of ze met Shan-
tykoor Grace Darling door wilde 
gaan. 
Tijdens de jaarvergadering, waar-

bij Marlie ook aanwezig was, 
sprak zij haar waardering uit voor 
de kracht en zelfstandigheid van 
het koor. Op de vraag van voorzit-
ter Sandra Zandbergen of Marlie 
als dirigent bij Grace Darling wil-
de blijven was haar antwoord ``ja, 
ik wil``. Om de komst van Marlie 
formeel kracht bij te zetten kreeg 
zij van Sandra de o�ciële speld 
van Grace Darling opgespeld.
Vrouwenshantykoor Grace Dar-
ling is erg blij dat zij met Marlie 
Durge door kunnen gaan.
Het shantykoor heeft nog plaats 
voor dames in de leeftijd tot 65 
jaar in diverse stemgroepen. El-
ke dinsdagavond wordt er gere-
peteerd.
Geinteresseerden zijn van harte 
welkom om dinsdags om 19.45 
uur een kijkje te komen nemen 
en mee te zingen in het W.F. Vis-
serhuis, Houtmanstraat 1 te 
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws: dringen 
om plek in eerste tiental
Velsen - Met nog een maand te 
gaan tot de zomerstop neemt de 
spanning toe in de onderlinge 
competitie van Damclub IJmui-
den (DCIJ). Alleen de top zes 
plaatst zich namelijk automatisch 
voor het eerste tiental. Behalve 
Cees van Duijvenbode waren alle 
kanshebbers dan ook aanwezig. 
Krijn ter Braake lijkt als enige al 
verzekerd van een plaats. Met 
nog drie rondes te gaan heeft hij 
de concurrentie op ruime achter-
stand gezet en lijkt hij het kam-
pioenschap komende week al te 
kunnen pakken. 
Ditmaal boekte hij een snel-
le overwinning op Jan-Maarten 
Koorn, die na een onhandige ope-
ning zijn voorpost zag sneuve-
len. Nummers twee en drie Mar-
tin van Dijk en Cees van der Vlis 
konden niet volgen. Van Dijk had 
na een spannende opening ten 
koste van wat tempoverlies zijn 
schijven wat beter gegroepeerd 
tegen Jesse Bos. Nadat Van Dijk 
een fraai dubbelo�er met goede 
winstkansen miste, o�erde Bos 

een schijf om remise af te dwin-
gen. Van der Vlis ging onderuit te-
gen Stijn Tuijtel. Tuijtel veroverde 
alle strategische velden en drukte 
hem van het bord. Dankzij deze 
overwinning nam Tuijtel de der-
de plaats over. 
Captain Wim Winter valt mo-
menteel met een zevende plaats 
nog buiten de boot, maar hij is in 
bloedvorm. Nadat hij een week 
eerder een fraaie derde plaats 
veroverde bij het Paastoernooi in 
Amsterdam, moest Kees Pippel er 
ditmaal bijna aan geloven. Pip-
pel leek een goede stand te heb-
ben, maar werd verrast door een 
o�er. In het dammeneindspel dat 
daarna op het bord kwam, pak-
te Pippel toch nog een punt. Win-
ter moet nu hopen dat nummer 
zes Bos nog steken laat vallen. Tot 
slot doorbrak Jacqueline Schou-
ten een slechte reeks door over-
tuigend te winnen van Albert 
Roelofs. Nadat Roelofs het slacht-
o�er werd van een tactische 
wending, ging Schouten als een 
stoomwals over zijn stand heen.

11 en 12 mei in Ruïne van Brederode
Kennemer Verhalenfestival

Santpoort-Zuid - In het week-
end van zaterdag 11 en zondag 
12 mei vindt in de Ruïne van Bre-
derode het jaarlijkse Kennemer 
Verhalenfestival plaats.
 
Zaterdagavond staat het in het 
teken van 1573, het jaar dat Haar-
lem werd belegerd en ingeno-
men door de Spanjaarden.  Maar 
ook het jaar dat kasteel Brede-
rode de genadeklap kreeg door 
toedoen van de daarin gelegerde 
Spanjaarden.
Deze avond begint om 20.00 uur. 
Bij mooi weer buiten, anders rond 
het haardvuur binnen in de kas-
teelkamer.
Guy Rocourt, Ingrid Bartels, An-
drea Roosen en Monique Veelen-
turf (www.verhalenmetmonique.
nl) uit Haarlem nemen voor de 
pauze de luisteraar mee naar het 
door de Spanjaarden omsingelde 
Haarlem. Yolanthe Cornelisse ver-
zorgt met haar harp de muzikale 
intermezzo’s.
Na de pauze vertellen Piet Paree 
(www.pietparee.nl) en harpiste 
Yolanthe Cornelisse (www.zonne-

harp.com) de legende: De Schat 
van de Spanjaardsberg, een mu-
zikaal en dramatisch liefdesver-
haal waarin zowel het belegerde 
Haarlem als kasteel Brederode in 
dat jaar 1573 een belangrijke rol 
spelen.
De entree voor de zaterdagavond 
is 10 euro.
 
Zondagmiddag is er een verha-
lensessies voor jong en oud om 
13.30 uur met een herhaling om 
15.00 uur. Ingrid Bartels, Andrea 
Roosen en Guy Rocourt nemen 
de luisteraar mee in de avonturen 
van Ridder Koen. Monique Veel-
enturf verhaalt over de kinderen 
Krijn en Klaartje die niet naar huis 
kunnen omdat ze bij toeval in 
Haarlem ingesloten raken. Yolan-
the Cornelisse gaat met de luiste-
raar een interactief muzikaal ver-
haal aan. De entree is 5 euro.
Adres Ruïne van Brederode: Vel-
serenderlaan 2 in Santpoort Zuid.
Reserveeroptie: www.hoenu.nl 
onder regio Haarlem. Nadere in-
fo: zie www.ruinevanbrederode.
nl. (foto: aangeleverd)

Open klootschiettoernooi
Velsen-Zuid - Ieder jaar organi-
seert S.V. Full Speed het Voorjaars 
Van Gerven Toernooi. Iedereen 
van 12 tot 100 jaar, die zonder 
problemen 4 kilometer kan lopen 
en onderhands een bal kan gooi-
en is welkom. Deelname is gratis.  
Klootschieten is ook heel gezond, 
want het houdt je zo’n 2,5 uur per
wedstrijd in beweging en dat is 
heel goed voor de conditie. Dus 

kom van de bank en doe mee!
Datum: zaterdag 11 mei, start tus-
sen 10 en 11 uur. Locatie: Club-
huis De Voltre�er, Tolsduinerlaan 
6 in Velsen Zuid, dit is het pad tus-
sen gymnasium Felisenum  en de 
kantine van VVIJ (achterzijde Tel-
star).
Aanmelden vóór 8 mei: tel. 06-
24973470 of e-mail: compritec@ 
gmail.com.

Kennemergaarde 
Outdoor groot succes
Santpoort - Zondag werd op Ma-
nege Kennemergaarde de jaarlijk-
se Outdoor wedstrijd gehouden. 
De Kennemergaarde Outdoor is 
een samengestelde wedstrijd be-
staande uit een dressuurproef in 
de binnenbaan, een springpar-
cours in de buitenbaan en een 
cross door het park naast de ma-
nege. In de cross staan leuke hin-
dernissen opgesteld, zoals een 
picknicktafel, een rustiek hek, een 
sloot en een muur! Deze cross is 
voor de paarden en ruiters een 
heel leuk en spannend onderdeel 
en voor de toeschouwers spec-
taculair om te zien. Aan het eind 

van de middag werd in de foyer 
de uitslag bekend gemaakt: in de 
rubriek manegepaarden ging de 
1e prijs naar Suzan Büchli op Dan-
cing Queen, de 2e prijs was voor 
George Timmers op Picasso en 
3e werd Zina Laan op Anyway. In 
de rubriek pensionpaarden won 
Koen de Wolf op Disaronno de 1e 
prijs, de 2e prijs werd gewonnen 
door Julia Kievits op Eureka en 3e 
werd Maartje Metten op Wanted. 

Op de foto de deelnemers met 
de paarden Titi, Disaronno, Fifty, 
Wanted, Irresistible, Flair en Eure-
ka. (foto: Anja Vogel)

Maandelijkse 
rondleiding 
Beeckestijn
Velsen-Zuid - Zondag 5 mei is ie-
dereen weer in de gelegenheid 
een boeiende rondleiding door 
het Huis en de historische tui-
nen mee te maken op Buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid. 
De lente zet nu echt door dus er is 
veel te zien! Een deskundige gids 
neemt de belengstellenden mee 
en tijdens de wandeling leert 
men Beeckestijn een stuk beter 
kennen en meer waarderen. De 
rondleiding begint om 14.00 uur.
Deelname bedraagt 7 euro per 
persoon. Aanmelden kan via in-
fo@buitenplaatsbeeckestijn.nl 
of via de website www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. (foto: aange-
leverd)

Open huis Israël 
Productencentrum
Velsen-Noord - Normaal gespro-
ken zou het Israël Productencen-
trum op 1 mei haar open huis 
hebben in het kerkgebouw aan 
de Van Riemsdijklaan 1 in Bever-

wijk. Dat kon door ziekte geen 
doorgang vinden. In plaats daar-
van is er op dinsdag 7 mei van 
10.30 tot 20.00 open huis in Vel-
sen-Noord op de Zeeuwstraat 12. 

Klootschietnieuws
Velsen-Zuid - Omdat het zater-
dagse klootschieten dit jaar op 
Koningsdag viel, besloten al-
le klootschieters van Full Speed 
in het oranje te gaan, dus ieder-
een was getooid met oranje hoe-
den en petjes, shirts en een en-
keling droeg zelfs oranje sport-
schoenen. Het park Beeckestijn 
heeft ook wel iets koninklijks, dus 
werd besloten deze locatie te ge-
bruiken. Nadat de ogen aan de 
oranje gloed waren gewend, kon 
het spel beginnen en bleek dat er 
zelfs een aantal leden met oranje 

kloten gooiden, die al snel ‘appel-
tjes van oranje’ werden genoemd. 
De feestvreugde was helemaal 
compleet, toen bleek, dat het 
team van Willem ook nog eens 
had gewonnen.

De einduitslag was: eerste het 
team van Willem B. Jr, Nico en 
Harm met 60 schoten en tweede 
het team van Sander D., Lia, Jan G. 
en Peter met 71 schoten. Ga voor 
meer informatie over klootschie-
ten naar www.fullspeedsport.
club of bel 06-24973470.








