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Velsenaar wint met team mega-roeiwedstrijd
Velsen-Zuid - De Talisker Whisky
Atlantic Challenge staat bekend
als de zwaarste roeirace ter wereld. Een tocht van 5000 kilometer
van de Canarische eilanden naar
het Caribische Antiqua.
Een van de deelnemers van deze race die begin december van
start ging was Velsenaar Erik Koning. Samen met drie clubgenoten van Sloeproeivereniging
Haarlem, Bart Adema, Marcel Ates
en David de Bruijn, volbracht hij
de tocht in 34 dagen, 12 uur en 9
minuten. Storm, te weinig wind,
blaren op handen en voeten hebben de ‘Dutch Atlantic Four’ getrotseerd om uiteindelijk als winnaar over de finish te gaan. Het is
voor het eerst dat een Nederlands
team deze waanzinnige race wist
te winnen.
Vorige week woensdag werden
de helden opgewacht op Schiphol door familie, clubgenoten en
ook buurtgenoten. Erik woont op

een boerderij op de Genieweg en
zijn buren en leden van de bewonersvereniging Spaarnwoude
wachtten hem op in Velsen-Zuid.
,,Angsten heeft Erik niet gehad,
wel heel veel trek in witte boterhammen met een flinke uitsmijter
ham-kaas’’, aldus een buurvrouw.
,,Helaas was dit niet te krijgen bij
aankomst op Antiqua en moest
hij het doen met een hamburger
met een gebakken ei erop.’’
De roeiers van de Haarlemse sloeproeivereniging hadden
niet alleen een sportief doel. Met
hun Atlantische oversteek zamelden ze ook geld in voor Kika kankerbestrijding. De bewoners van
Spaarnwoude zijn in ieder geval
supertrots op hun ‘kapitein’, die
nu thuis geniet van zijn welverdiende rust. Binnenkort komen
we in deze krant uitgebreider terug op deze uitzonderlijke prestatie van onze plaatsgenoot. (foto:
aangeleverd)

www.tinholt.nl
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In zoektocht naar grootste schildertalent van Nederland

nneke nsing i

Driehuis - In het nieuwe NTR
programma
Project
Rembrandt, gepresenteerd door
Annechien Steenhuizen, wordt
in acht afleveringen op zoek
gegaan naar de beste ama-

WIJ BIEDEN U
GRIP BIJ GLADHEID!

teur kunstschilder van Nederland. Uit vijftig kandidaten zijn
tien gepassioneerde talenten
gekozen die zich in een half
jaar tijd het oude ambacht van
kunstschilder meester proberen te maken. Anneke Ensing
uit Driehuis wist het zondag
tot de laatste tien te schoppen.
Anneke (59) werkt als operatie-assistente op de OK-afde-

e

finalisten

ling in Haarlem. In haar vrije
tijd doet ze niets liever dan
schilderen.
De meeste ervaring als kunstschilder heeft ze opgedaan
door haar kinderen op het
doek vast te leggen.
Daarnaast maakt ze af en toe
portretten in opdracht. Geduld is daarbij een schone
zaak, want Anneke neemt de

tijd om ieder schilderij laag
voor laag op te bouwen. Haar
grote droom is om zo veel te
verkopen dat ze er van kan leven en zo elke dag bezig kan
zijn met wat ze het liefst doet:
schilderen.
Voor haar is het spannend dat
ze bij Project Rembrandt onder tijdsdruk moet presteren.
(foto: Ruben Timman)

Omgeving:
• Santpoort-Z., Brederoodseweg,
220 kranten
• Velserbroek, Binnenweid en Tussenweid, 220 kranten

OOK 55+ VAN HARTE WELKOM
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Kinderen helpen kinderen
IJmuiden - Leerlingen van de
Kuba moskee hebben de afgelopen drie weken 1500 euro bijeen gehaald voor kinderen in Jemen. Naast de leerlingen hebben
ook de kleuters en de werkgroep
meisjes van de Kuba moskee aan
het project deelgenomen. Alle
kinderen hebben childerijen op

canvas gemaakt en verkocht. De
opbrengst hiervan is zondag aan
penningmeester Mustafa Yigit
van de Islamitische Stichting Nederland overhandigd. In totaal is
meer dan 300.000 euro door de
bij Islamitische Stichting aangesloten moskeeën voor Jemen opgehaald. (foto: aangeleverd)
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Tip ons!

100 actieve bewoners
gezocht voor een etentje
Wie in uw straat zorgt er altijd voor dat
er tijdens Koningsdag leuke dingen gebeuren?
Wie regelt de opruimdag in uw buurt?
Wie stuurt namens de wijk die brief aan
de gemeente over een onveilige verkeerssituatie? Wie zet zich in uw ogen
echt actief in voor de gezelligheid,
zorgzaamheid of actie in uw buurt of
wijk?

Geef ons een tip als u zulke mensen kent.
Want de wethouders, gemeenteraad en
ambtenaren van de gemeente willen ze
graag bedanken en (nog) beter leren kennen.
Daarvoor willen we 100 actieve bewoners
uitnodigen voor een etentje en een bijzondere voorstelling op maandagavond 4 maart in
het Thaliatheater.
Natuurlijk hopen we ook op goede gesprekken over Velsen. En dan een keer niet aan
een vergadertafel, maar gewoon, tijdens het

eten. Over wat je energie geeft, en wat energie kost. Een theatergroep maakt daarover
- ter plekke! - een muzikale theatervoorstelling.
Wij kennen vast al een boel van deze mensen, maar u weet pas écht wie we moeten
uitnodigen. Mail aan bijeenkomsten@velsen.nl wie dat is, en waarom. Mocht mailen
niet lukken, dan kunt u bellen met Suzanne
Hofstra (bereikbaar op telefoonnummer
0255-567494). Wij hopen op een bijzondere
bewonersavond.
Wat:

een bedank-etentje voor
100 actieve bewoners
Wanneer: maandagavond 4 maart
Waar:
in het Thalia Theater
Tip ons! Mail de gegevens van uw buurman
of buurvrouw naar bijeenkomsten@velsen.
nl en vertel waarom hij of zij echt bij die 100
mensen hoort.

Klopt uw adres?
De gemeente Velsen doet mee aan een landelijk proefproject. Het project gaat om de
controle van adresgegevens. Medewerkers van de gemeente bezoeken adressen
waarover twijfels zijn over de bewoning.
Als start van dit proefproject ging burgemeester Frank Dales woensdag 23 januari mee op pad.

Het is belangrijk dat alle inwoners ingeschreven staan op het juiste adres. De gemeente
houdt dit bij in de Basisregistratie Personen
(BRP). Deze gegevens worden ook gebruikt
door bijvoorbeeld de politie, brandweer, sociale dienst, belastingdienst en zorginstellingen.

Kinderen slagen voor het
Zwem-ABC
Zaterdag 26 januari jl hebben 66 jongens en
meisjes afgezwommen voor hun Zwem-ABC
Allemaal van harte gefeliciteerd!

B-diploma:

A-diploma: Bram Jumelet, Maud van Riessen,

Wolferen, Eva Remmers, Philou van Schagen,
Marysia Pastor, Amy Broersen, Robin Rietveld,

caat), Elise Blokker, Jente Hulscher, Jens Teule,
van de Bergh, Roan den Enting, Mohamed Sa-

Zalewski.

LAA
Het proefproject heet Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA). In het project werken
verschillende overheidsdiensten samen. Als
zij twijfelen over de gegevens over bewoning
van een adres, geven zij dit door aan de gemeente. Als er inderdaad onduidelijkheid is,
onderzoekt de gemeente dit. Met een verkeerd

woonadres in de BRP is fraude mogelijk met
bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen. Ook om
mensen te bereiken die zorg of (schuld)hulp
nodig hebben, is een juist adres belangrijk.
Bezoek
Het kan dus gebeuren dat toezichthouders
van de gemeente voor de LAA bij u aan de deur
komen. Vraag dan altijd aan de toezichthouder om zich te legitimeren. Als een toezichthouder van de gemeente uw huis bezoekt,
betekent dit niet dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om onvolledige gegevens
bij een overheidsinstantie of bijvoorbeeld een
vergeten verhuismelding.
Waarom
Als een inwoner op een verkeerd adres staat
ingeschreven, kan dit grote financiële gevolgen hebben (positief of negatief ) voor zowel
de overige bewoners als de overheid. Door mee
te doen aan dit proefproject, weten we beter of
de gegevens kloppen en kan de gemeente Velsen de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. (Foto: Reinder Weidijk).

Angelika Micek, Zion Nibte, Hannah SchuurC-diploma:
Mats Nijssen, Pepijn Engbers, Sylvie Smits, Tess
de Graaf, Jamie van de Heuvel en Aron Hofstra.

Uit het college
•

veel mogelijk Velsenaren die moeilijk aan
werk komen, te helpen. Het gaat nu economische goed en in sommige bedrijfstakken zijn meer mensen nodig zoals de
zorg. Dit biedt kansen voor mensen zonder
werk. Deze inwoners worden ondersteund
in een stap richting de arbeidsmarkt.
Velsen gaat de armoede aanpakken. Er
wordt dit jaar een nieuwe visie gemaakt

voor het minimabeleid en bijzondere bijstand . Er blijft aandacht voor kinderen
die in armoede leven. En er wordt gekeken
hoe op een gerichte manier hun omstandigheden kunnen worden verbeterd.
Meer informatie:
•
•
•

Infopagina
31 januari 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Vuurwerkgesprek op 7 februari
Zelf vuurwerk afsteken tijdens Oud en
Nieuw. Uit een recente enquête in Velsen bleek dat dit onderwerp de gemeente verdeelt. Er zijn mensen die dit
een mooie traditie vinden, terwijl een
groeiend aantal mensen ook wel wil nadenken over andere manieren om dit
te vieren. Op de vraag of een centrale
vuurwerkshow een goed idee is, wordt
voorzichtig positief gereageerd.

Sportbrochure Velsen: sport
voor volwassenen
De Jeugdsportpas is in de gemeente Velsen al langer bekend. Nu is er ook een
sportbrochure voor volwassenen. Met
deze brochure kunnen volwassen inwoners kiezen uit maar liefst 42 sporten en
activiteiten.

Velsen volop in beweging!

Ruime keuze

Samen maken we Velsen nog mooier

Enquête Cultuur in Velsen
Tips tegen woninginbraak
Schade aan uw woning, gestolen spullen
en het idee dat een vreemde in uw woning
is geweest: een inbraak heeft grote gevolgen. Als huurder of eigenaar kunt u zelf
veel doen om een woninginbraak te voorkomen. Hieronder een opsomming van
maatregelen die u kunt nemen om uw woning, flatgebouw en ook uw wijk veiliger
te maken.

•
•
Bij een verdachte situatie, bel altijd 112!

Preventietips
•
•
•
•
•
•
•

Nationale Voorleesdagen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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 melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 19 januari tot en met 25 januari 2019 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 248zw, legaliseren dakterras
(20/01/2019) 2818-2019
Trompstraat 122, plaatsen dakopbouw
(21/01/2019) 2838-2019
Velserduinweg 248rd, legaliseren dakterras
(21/01/2019) 2978-2019
Snippenbos 38,plaatsen dakkapel voorzijde
(22/01/2019) 3089-2019
Meidoornstraat 13, vergroten bestaande dakkapel (25/01/2019) 3694-2019
Santpoort-Noord

Paramaribostraat 56, plaatsen erker (voorzijde) uitbouw (zijgevel) (21/01/2019) 29842019
Hagelingerweg 209, plaatsen dakopbouw
(23/01/2019) 3274-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, gebruik weiland
als parkeerterrein voor evenement “Pinksterjaarmarkt” op 10 juni 2019 (22/01/2019)
3298-2019
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 25, uitbreiding kelder, aanpassen fundering(23/01/2019) 3275-2019
Middenduinerweg 80, afwijken van bestemmingsplan voor verkoop eigen zuivelproducten (23/01/2019) 3309-2019
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2 (Droompark), graven voor waterpartijen, kabels en leidingen
(24/01/2019) 3357-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 105, vergroten 2e verdieping (aanpassing op verleende vergunning
16112-2018) (23/01/2019) 3313-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kennemerstrand 160, diverse wijzigingen
rondom ZanDiego (21/01/2019) 14926-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Koningsdag, op 27 april 2019 van 9:00 tot
21:00 uur, locatie: landje bij Van Tuyllweg
(20/01/2019) 2918-2019
The Passion Velsen, op 13 april 2019 van 18:30
tot 20:00 uur, op 14 april 2019 van 19:30 tot
21:00 uur, locatie: terrein Engelmunduskerk,
Kerkplein 1 (21/01/2019) 2919-2019
LatinVillage, op 17 augustus 2019 van 12:00
tot 23:00 uur, op 18 augustus 2019 van 13:00
tot 23:00 uur, locatie Velsen Valley Spaarnwoude (15/01/2019) 3679-2019
Ingekomen aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:12
IJmuiden
De Veroordeling, filmopnamen van 6 tot en
met 8 februari 2019 van 14:00 tot 00:15 uur, locatie: Casembrootstraat 6
(23/01/2019) 3209-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en) 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 Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van

het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Orionweg ong., realiseren van 94 appartementen (24/01/2019) 7693-2018
Santpoort-Noord
Wüstelaan 102A, wijzigen van de constructie
(portaal naast trap) (het vergroten van de aanbouw en plaatsen raam (24/01/2019) 212832018
In heroverweging verleende standplaatsvergunning APV artikel 5:18
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben het hierna volgende besluit genomen.

Driehuis
Driehuizer friethuis, van 5 april t/m 29 december 2019 op vrijdag, zaterdag en zondag
van 16:00 t/m 20:00 uur , locatie hoek Driehuizerkerkweg/Nicolaas Beetslaan (22-012019) 11878-2018
Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR
Haarlem. Bij verzending van het beroepschrift
per post moet u het beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post bezorgen. Het is
dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn bij
de rechtbank is ontvangen. Het beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend
en moet tenminste bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht (zo mogelijk dient u
een afschrift van dit besluit bij uw beroepschrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u de president van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook beroep heeft
ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep – en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).

Beleidsregels
Op grond van de Participatiewet is het mogelijk om bijzondere bijstand te verstrekken aan
inwoners met een laag inkomen. Naast een financiële bijdrage voor noodzakelijke uitgaven
ondersteunt gemeente Velsen mensen ook

door het mogelijk te maken dat zij meedoen
aan sport, cultuur en sociale activiteiten. De
voorwaarden waaronder dit mogelijk is zijn
verwoord in beleidsregels. Het college heeft
de beleidsregels aangepast zodat ze beter aan-

sluiten bij wat in de praktijk nodig is. Het is
bijvoorbeeld wenselijk om schoolkosten niet
alleen te vergoeden voor kinderen op de middelbare school, maar ook op de basisschool
of het MBO. Ook bleek dat de hoogte van een

lening voor woninginrichting soms niet voldoende was. Het college heeft de beleidsregels
daarom geactualiseerd.
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Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond
van artikel 5:17, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te
verlenen aan:

•

•

Schoorl Verhuurbedrijf BV in Assendelft, voor het rijden op het Noordstrand
met 3 voertuigen, kenteken VK-757-H
(DodgeRam) en 2 shovels Liugong 865III
en Paus 1055SL, voor het uitvoeren van
werkzaamheden, voor de periode van 1
januari t/m 31 december 2019
Bierwacht Peter in Zaandam, voor het
berijden van het Zeewindenpad om Paviljoen Beach Inn te bereiken met een
voertuig met kenteken V-787-GP tussen

07.00 – 10 uur van 1 januari t/m 31 december 2019
•

Seaport Marina IJmuiden BV in IJmuiden, voor het rijden op het Zuidstrand
met 3 voertuigen, kenteken 28-NPB-4,
6-TTT-19 en V-412-BS, voor de periode
van 1 januari t/m 31 december 2019

•

De Strandfabriek in Heemskerk, voor het
rijden op het Noordstrand met een voertuig, kenteken VT-DB-57, voor het laden
en lossen van spullen t.b.v. het outdoor
sportbedrijf , voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2019

•

De gemeente Beverwijk, voor het rijden
op het Noordstrand met een voertuig,

•

kenteken V-036-HV, voor het bereiken
van de pier, voor de periode van 1 januari
t/m 31 december 2019

voertuig met kenteken V-677-HS tussen
07.00 – 10 uur van 1 januari t/m 31 december 2019

Reddingsteam Zeedieren Velsen in
IJmuiden, voor het rijden op het Noorden Zuidstrand met 4 voertuigen, kenteken 5-VTT-96 (Opel combo), PL-VR-46
(Suzuki samurai,)
9-KVF-46 (Quad)
en VJ-772-B, om levende zeehonden etc.
van het strand te halen of uit te zetten,
die slachtoffer zijn geworden of geweest
van (olie)verontreinigingen voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2019

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt, schriftelijk
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Velsen.

• VHC Jongens BV in Oostzaan, voor het
berijden van het Zeewindenpad om Paviljoen Beach Inn te bereiken met een

Praktijkopleiding Louise
a -filosofie en t oo taal

Een nieuw (tijdelijk) onderkomen
voor De Hypotheker IJmuiden
IJmuiden - 2019 wordt een bijzonder jaar voor De Hypotheker
IJmuiden. Ze zullen namelijk niet één, maar twee keer verhuizen. Het nieuwe kantoor, gevestigd aan het Marktplein 40a (onderdeel van project IJkpunt), is op dit moment nog in aanbouw.
Daarom moest franchisenemer Danielle Rabelink op zoek naar
een tijdelijk onderkomen. Dit vond zij aan de Dokweg 27a, in het
pand van onder andere Janus Makelaardij en Notarishuis IJmond.
,,Inmiddels hebben wij ons geliefde pand naast het Velserhof verlaten en zit de eerste verhuizing, naar de Dokweg, erop. Net alsof
we op kamers zijn gegaan”, aldus Danielle.
De Hypotheker IJmuiden was tot
vorige week gevestigd naast het
Velserhof in een karakteristiek
pand, welbekend onder de IJmuidenaren. Daar hebben zij meer
dan 11 jaar talloze mensen geholpen met de financiering van hun
droomhuis. Danielle: ,,Hoewel we
het jammer vinden om ons huidige pand te verlaten, is een verhuizing naar een grotere locatie

hoognodig. We groeiden letterlijk
het pand uit.”
De eindbestemming van De Hypotheker IJmuiden bevindt zich
aan het Marktplein 40a, tegenover de ‘oude’ locatie. Er wordt
op dit moment druk gebouwd
aan het nieuwbouwproject dat
naast 30 koopappartementen
ook 270vierkante meter aan commerciële ruimte biedt. ,,Toen de

mogelijkheid zich voordeed om
ons te vestigen in dit prachtige
nieuwbouwproject, greep ik die
kans direct aan. Een mooi, ruim
hoekpand op een toplocatie. Wat
wil je nog meer?”, aldus Danielle.
De verwachting is dat De Hypotheker IJmuiden halverwege 2019
de nieuwe locatie kan betrekken.
Danielle: ,,Tot die tijd staat ons
team voor iedereen klaar op de
Dokweg 27a. Heb je een vraag
over je hypotheek of wil je weten wat jouw financiële mogelijkheden zijn? Kom dan eens vrijblijvend langs om te checken wat
er allemaal mogelijk is. Misschien
steek je binnenkort dan, net als
wij, de sleutel in de deur van je
droomhuis.”
Zie ook www.hypotheker.nl (foto:
aangeleverd)

Gezondheidsbeurs druk bezocht

Velsen-Zuid - De Gezondheidsbeurs op zondag 27 januari in
het Rabobank IJmond stadion, is door meer dan 400 inwoners bezocht. De bezoekers
waren enthousiast over de opzet, waarbij er van alles was te
doen en te vinden over gezond
en vitaal blijven voor 40 plussers.

Naast voorlichting van tal van
deskundigen zoals artsen, voedingsdeskundigen en fysiotherapeuten, ging het ook over sport
en bewegen, gezonde voeding,
zorg en welzijn. Daarnaast kon
men gratis een check laten uitvoeren door bijvoorbeeld een
cardioloog, dermatoloog of orthopedisch specialist.
Verder waren er demonstraties
van Yoga, Essentrics, Tai Chi, bewust bewegen, Aerobics, rolstoeldansen en Latijns-Ameri-

kaans dansen.
Om 14.00 uur was er een levendige paneldiscussie van wethouder
Marianne Steijn, Nouveau-redacteur en blogger Wies Verbeek,
voorzitter Loek Ruiter van tennisvereniging Hofgeest in Velsen
en cardiologe Iris van het RKZ dat
onder leiding van Gertjan Huij-

bens (onder andere bekend van
RV Seaport) met elkaar en het publiek in discussie ging over actuele kwesties, zoals gezonde voeding, preventieve gezondheidszorg en het stimuleren en faciliteren van sport en bewegen op latere leeftijd. (bron: RTV Seaport)

Velsen - Carmen de Haan geeft
vanaf 9 februari een tweewekelijkse training van in totaal tien
bijeenkomsten die inspireren om
het gedachtegoed van Louise
Hay in je dagelijkse leven te integreren. ,,Het is een traject waarin
jouw persoonlijke ontwikkeling
centraal staat’’, aldus Carmen. ,,De
lessen zijn zó samengesteld dat je
de filosofie met plezier in je eigen
leven kunt toepassen én, indien je
dit wilt, het kunt overdragen aan
anderen.’’
De deelnemers leren hun eigen
omstandigheden te optimaliseren; waardering en liefde voor
zichzelf te krijgen; oude belemmerende overtuigingen om te
zetten in overtuigingen, die gebaseerd zijn op groei en vertrouwen; naar hun intuïtie te luisteren;

nieuwe mogelijkheden en doelen
voor zichzelf te ontdekken; luistervaardigheden aan te scherpen en
verder te ontwikkelen; een groot
empathisch vermogen te ontwikkelen en hun Stroomtaal® eigen te
maken waardoor ze meer tijd en
ruimte in hun leven ervaren.
Carmen: ,,Stroomtaal is een eenvoudige, uiterst prettige leefstijl
die je steeds weer leert dat je met
vriendelijkheid heel ver komt in je
leven.’’
Er wordt op een stimulerende,
nieuwsgierig-prikkelende
manier lesgegeven met korte theoretische presentaties, demonstraties, individueel oefenen en duidelijk lesmateriaal. De trainingen
zijn om de week op zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 14.00
tot 16.30 uur en gaan zaterdag 9

februari van start. Informatie: info@carmendehaan.nl,
telefoon
023-5261144 of 06-21216801. (foto: aangeleverd)

12 februari Valentijnsevent in A.G. Bodaan en De Molenburg

De liefdesverklaring van Kennemerhart
Regio - Binnenkort is het Valentijn. De dag waarop men elkaar de liefde verklaart. Sommigen doen dat anoniem, anderen komen er rond voor uit
dat ze van iemand houden!
Ouderenzorgorganisatie Kennemerhart grijpt Valentijnsdag
aan om openlijk de liefde te
verklaren aan alle mensen die
in de zorg werken óf in de zorg
willen werken. Zo worden de
medewerkers van Kennemerhart in de week voorafgaand
aan Valentijn verrast met een
bijzondere boodschap waarin
de cliënten van de ouderenorganisatie een centrale rol spelen.
Maar niet alleen medewerkers
worden verrast... ook aan mensen die op zoek zijn naar een
leuke baan in de zorg wordt de
liefde verklaard.
Dat gebeurt op dinsdagmiddag 12 februari van 15.00 tot
17.00 uur in woonzorglocatie A.G. Bodaan in Bentveld en
dinsdagavond 12 februari van
19.00 tot 21.00 uur in woonzorglocatie De Molenburg in
Haarlem. Iedereen die graag
meer wil weten over werken
als helpende (plus), verzorgende of verpleegkundige of geinteresseerd is in een andere
baan bij Kennemerhart is van
harte welkom zijn of haar licht
op te komen steken over de
mogelijkheden die Kennemerhart biedt.
Actuele vacatures bij Kennemerhart worden uitgelicht, je
kunt in gesprek met cliënten
en medewerkers, er is informatie over leren voor een baan

Cliënten van Kennemerhart ontmoeten jou graag op het Valentijnsevent
op 12 februari (foto: aangeleverd)
in de zorg en de woonzorglocaties van Kennemerhart presenteren zich. En speciaal voor
hen die graag willen weten wat
hun (werk)toekomst brengen
zal, is er een waarzegster aanwezig. Is er op het event meteen een match, dan maak je
ook nog kans op een dinerbon
ter waarde van 75 euro. Als je
bent opgeleid voor niveau 3,

4 of 5 en het klikt dan krijg je
binnen een week een vast contract. Roze hapjes en drankjes
worden natuurlijk niet vergeten en als het niet sneeuwt dan
regent het tijdens het event in
ieder geval complimenten.
Meer informatie en gratis aanmelden op www.kennemerhart.nl/valentijn of via 0235214214.
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Ruud Koks Velserbroek
Reparatie & onderhoud
van alle merken,
ook voor
uw lease auto

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 reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig 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
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 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

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Op zoek naar een occasion, dakkoffer
of sneeuwkettingen? Zie www.ruudkoks.nl
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Door Erik Baalbergen
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-

Sterretjescafé van start
Haarlem - Op vrijdag 8 februari start het Sterretjescafé Haarlem met de eerste bijeenkomst.
De koffieochtend is een moment voor ouders die hun baby
verloren hebben om elkaar te
ontmoeten, ervaringen te delen en steun te vinden. Via een
doneeractie is geld opgehaald
om de ouders een kopje koffie
aan te kunnen bieden. De ouders zijn welkom van 10.00 tot
11.30 uur in het Kweekcafé in
Haarlem.

maar op iemand af te stappen
was te groot. Hiermee komt er
een plek waar dat gewoon kan en
dat helpt om het zichtbaar en bespreekbaar te maken.”
Om ouders het eerste kopje koffie aan te kunnen bieden, is er
een doneeractie gestart. Van het
streefbedrag is al meer dan de
helft opgehaald.
Naar verwachting is er 300 euro nodig om alle ouders van een
bakkie troost te voorzien. U kunt
het initiatief steunen met een online bijdrage: https://www.doHet initiatief voor deze ochten- neeractie.nl/actie/32746.
den komt van Ariënne Post. Eerder realiseerde zij al het Sterretjesveld op Begraafplaats Akendam en organiseerde zij Wereldlichtjesdag.
,,Ook dit idee komt voort uit een
eigen behoefte die ik voelde na
mijn miskramen en het verlies
van mijn zoontje. Niet iedereen in
mijn omgeving wist dat ik zwanger was en dat maakte het verlies heel onzichtbaar. Ik had behoefte om het te delen. Ik wilde
weten hoe anderen hiermee omgingen. Maar de drempel om zo-

Dorn-therapie, Haarlem

Pijnloos af van rugen nekklachten
Haarlem - Mensen die al heel
lang rug- en gewrichtsklachten
hebben horen vaak van de dokter: ,,Er is niets meer aan te doen,
het is slijtage en u moet er maar
mee leren leven.” Dat is fundamenteel onjuist. Een machine
slijt, maar een levend organisme herstelt zich zo lang het leeft.
Sinds kort kunt u ook bij Healing
Balance in Haarlem de Dorn-therapie krijgen. Een pijnloze methode om van rug- en nekklachten af
te komen.
Al onze organen, botten, weefsels, gewrichten, alle cellen bevinden zich in een voortdurend
proces van afbraak en vernieuwing. Daardoor zijn wij tot op hoge leeftijd nog in staat ons aan
nieuwe situaties en belastingen
aan te passen.
Vrijwel iedereen heeft een beenlengte verschil. Daardoor wordt
het lichaamsgewicht verplaatst

naar het korte been en komt de
ruggenwervel in de verkeerde
houding. Eerst wordt het beenlengte verschil gecorrigeerd door
het lange been korter te maken,
daarna worden de wervels op een
voorzichtige manier teruggezet.
Een pijnloze en effectieve manier
om iedereen te helpen.
De Dorn behandeling wordt aangevuld met de Breuss massage,
dat is een zachte rugmassage van
de tussenwervelschrijven. Je kunt
er veel tussenwervelkolom-problemen succesvol mee behandelen.
Tot 22 februari 2019 is er een aanbieding: Dornmethode inclusief
massage voor 55 euro. Behandelingen worden (deels) vergoed
door veel aanvullende zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie
op www.nugezondheid.net, of email naar annelies@de-vreeze.nl,
telefoonnummer 06-16610276.

(Huis)dier van de Week

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
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
over IJmuiden. Deze- week aandacht voor de intocht van de nieuwe sluisdeuren vorige week.
De aanleg van de nieuwe zeesluis
bereikte vorige week zondag een
van zijn hoogtepunten. Na een zeereis van zes weken en ruim 26.000
km en een lange tussenstop met
tewaterlating op de Tweede Maasvlakte bereikte de eerste van de
drie sluisdeuren zijn toekomstige
‘thuishaven’ IJmuiden.
De buiten-, binnen- en reservesluisdeur zijn vorig jaar met het zwaartransportschip Talisman van ZuidKorea naar Nederland vervoerd
en begin december in een haven
op de Tweede Maasvlakte aangekomen. De Talisman is een schip
van Dockwise, een dochteronderneming van Boskalis. Dockwise is
voortgekomen uit onder meer het
IJmuidense Wijsmuller, ooit actief
in de sleepvaart, berging en transport van zware ladingen. De grote zeereis had in elk geval al een
IJmuidens tintje!
De deuren lagen tijdens deze zeereis op hun kant op het dek van het
schip. In de haven is het schip deels
afgezonken zodat de deuren van
het dek gesleept konden worden.
Zo’n sluisdeur is een gesloten bak
met luchtkamers, waardoor ze net
als een schip kunnen blijven drijven. Ingebouwde ballasttanks kunnen met water gevuld worden zodat de deur ook nog stabiel in het

water ligt. Later zijn de deuren in
het water rechtop gezet. Dat klinkt
allemaal eenvoudig, maar is toch
een hele onderneming. Bedenk dat
elke stalen sluisdeur 72 meter lang,
24 meter hoog en 11 meter breed
is en 3000 ton weegt!
Vervolgens was het wachten op
beter weer voor de laatste etappe:
een tocht van zo’n 30 uur op eigen
drijfvermogen achter een sleepboot naar IJmuiden. Zo’n transport
is sterk afhankelijk van het weer
en de waterstand. De golfhoogte,
windrichting en windkracht bepalen of er gevaren wordt.
Daarnaast is hoogwater nodig om
de sluisdeuren, die zo’n meter of
13 diep steken, de Noordersluis in
te varen. Zo’n kleine twee weken
geleden waren de vooruitzichten
goed en op zaterdag 19 januari vertrok de eerste deur vanaf de Tweede Maasvlakte richting IJmuiden.
De sluisdeur werd getrokken door
de sleepboot ‘En Avant 1’ van Muller uit Dordrecht. De sleper Telstar
van Iskes hing achter de deur voor
het in toom houden en zo nodig
bijsturen van het gevaarte.
In de loop van zondagmorgen hadden veel belangstellenden en de
pers zich verzameld op de pieren
en strekdammen, langs het buitenkanaal en bij SHIP. Het weer werk-

te prima mee. Onder een blauwe
hemel kwam het transport met
de eerste deur tergend langzaam
van zee door de vaargeul naar binnen varen. Tussen de pieren werd
de voorste sleper vervangen door
de Triton van Iskes. Bij hoog water rond drie uur ’s middags begeleidden de Triton en de Telstar
de sluisdeur door de Noordersluis
naar Amsterdam. De deur werd tijdelijk geparkeerd bij het Logitiek
Centrum OpenIJ in de Alaskahaven in het Westelijk Havengebied
van Amsterdam. Foto’s en video’s
van de intocht waren uitgebreid te
bewonderen op sociale media, in
de kranten en zelfs ’s avonds in het
NOS-journaal!
Vorige week woensdag werd deur
weer naar IJmuiden gesleept. In
een uitgegraven deel van de toekomstige kolk van de nieuwe zeesluis wordt de deur verder afgebouwd. Alle in Nederland gefabriceerde elektrische en hydraulische installaties, waaronder de rolwagens en de aandrijving, worden
dan ingebouwd. Dezelfde woensdag vertrokken de tweede en derde deur vanuit de Tweede Maasvlakte.
De tweede deur kwam, begeleid
door de slepers DMS Stork en Brent
(de laatste van Iskes), heel stiekem
donderdagmorgen vroeg door de
Noordersluis. De derde deur kwam
donderdagmiddag door de Noordersluis, begeleid door Brent en
Telstar. Beide deuren zijn afgeleverd bij het Logistiek centrum OpenIJ en worden daar afgebouwd.

Win gratis kaarten

Vier de liefde tijdens de Huishoudbeurs

Regio - Het grootste consumentenevent van Nederland gaat bijna
weer van start: dé Huishoudbeurs,
IJmuiden - Leila is een jongvolwas- open van maandag tot en met vrij- dit jaar in het teken van Liefde &
sen gesteriliseerd poesje en gevon- dag tussen 10.00 en13.00 uur en Lust. Naast veel aandacht voor liefden bij de Bazaar in Beverwijk. Leila tussen 14.00 en 16.00 uur en op za- de tussen vriendinnen, moeders en
vindt mensen op dit moment nog terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of dochters, aandacht voor romantiek,
heel eng maar langzaam aan gaat kijk op www.dierenbescherming.nl, worden ook de pikante randjes ophet steeds iets beter. Als we niet op twitter:@dierenbescherming en Fa- gezocht. Hoewel uit onderzoek blijkt
de afdeling zijn loopt ze al lekker cebook.com/dierenbescherming. dat 70% van de ondervraagden lierustig rond te wandelen en kijkt lek- (foto: aangeleverd)
ver naar een bierbuik kijkt dan een
ker naar buiten. Leila is wel supersosixpack, kun je je op de Huishoudciaal met andere katten en zou heel
beurs op allerlei manieren laten ingoed als maatje van geplaatst kunspireren op dit vlak. Tijdens het
nen worden. We zoeken voor Leievent zijn er diverse workshops op
la mensen met veel geduld en tijd;
het Plein der Lusten: van een erotidie het niet erg vinden als ze niet
sche VR experience met Mister Grey
aanhankelijk wordt of heel lang noin de hoofdrol tot erotisch dichten.
dig heeft. Leila wil op den duur wel
De Huishoudbeurs vindt plaats van
graag naar buiten kunnen.
zaterdag 16 februari tot en met zonVoor meer informatie over Leila en
dag 24 februari in RAI Amsterdam.
alle andere dieren die een nieuw
Het Plein der Lusten barst van de
baasje zoeken, bel met het Kerbert
sensuele hoogtepunten. Hier vinDierentehuis aan de Heerenduinden bezoekers workshops van onweg, tel. 0255-515744. Het asiel is
der andere sexpert Mandy Ronda

waar ze met haar in gesprek gaan
over hun seks- en liefdesleven. Ook
kunnen bezoekers passievol leren
dichten, bh’s pimpen en als kers op
de taart een erotische VR experience beleven met Mister Grey in de
hoofdrol!
In de Happy & Healthy Villa worden
naast diverse workshops als stoelyoga of mindfulness ook wat meer
serieuzere topics besproken. Zoals
Liefde en geld, waar Annemarie van
Gaal aandacht besteedt aan de financiële (on)afhankelijkheid van de
vrouw na bijvoorbeeld een scheiding en gaan bezoekers met Wendy
van Dijk gezond aan de slag met een
intensieve workout!
,,Naast het nieuwe Huishoudbeurs
logo en design, hebben we veel liefde en aandacht besteed aan het vernieuwde concept. Liefde voor wijn
in het wijntheater, liefde voor eten
op het Foodtruckfestival, liefde voor
muziek met de dagelijkse Huishoud-

beurs feestband met artiesten zoals Xander de Buisonjé, Samantha
Steenwijk en Charly Luske. Liefde
voor fashion met de pret a porte collectie van Addy van de Krommenacker’’, aldus Nicole Babay, beursmanager Huishoudbeurs.
De beurs is dagelijks geopend van
11.00 tot 18.00 uur, op donderdag
21 en vrijdag 22 februari van 11.00
tot 22.00 uur. The Hang-out is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Pasar
Colour Festival is dagelijks geopend
vanaf 11.00 tot 19.00 uur, donderdag 21 en vrijdag 22 februari van
11.00 tot 22.00 uur en op zondag 24
februari van 11.00 tot 18.00 uur.
Lezers van de Jutter en de Hofgeest maken kans op een gratis toegangskaart. Vul daarvoor
het formulier in op www.jutter.nl/
mailwin. Prijswinnaars krijgen uiterlijk 11 februari persoonlijk bericht. (foto: aangeleverd)
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Westbroekerweg 2 wint Stratentoernooi
Velserbroek - Wat een prachtige finale-avond, zaterdag in
het Polderhuis. Een historische
overwinning werd geboekt
door het tweede team van de
Westbroekerweg. In een zeer
spannende en sportieve finale tegen het Ossenland grepen
zij de overwinning, 3-2 was de
eindstand.

Twee mensen vallen uit
raam in Velserbroek

Velserbroek - In Velserbroek
moest zowel zaterdag als zondag een traumahelicopter in actie komen. Voor een soortgelijk incident want in beide gevallen was
iemand uit het raam op de eerste
verdieping gevallen. Zaterdagmidden kwam een vrouw op de Zwanenbloembocht bij een val uit het
raam op de eerste verdieping van
haar woning op haar rug terecht.

Zondag viel een man uit een raam
van een woning op de H. Reptonstraat.
Een traumahelicopter landde op
het fietspad van de Dammersweg
maar de man is uiteindelijk met
een ziekenauto vervoerd. Op de foto de massaal uitgerukte hulpdiensten zondag voor het incident op
de H. Reptonstraat. (foto: Reinder
Weidijk Fotografie)

vorige week de poule won betekende voor Ingmar dat hij
afgelopen weekend weer terug moest komen vanuit Spanje. Niets teveel en zo ook gedaan. Met een heuse spelersbus kwam het Team Ossenland
aan in de sporthal.
Ruim 700 bezoekers hebben de
finaledag bijgewoond en dit resulteerde in een mooi geldbeHet team van Ossenland was drag van 1300 euro dat de orqua samenstelling en beleving ganisatie heeft gedoneerd aan
de meest opvallende ploeg dit
jaar. Ingmar van Maurik die in
Spanje woont was voor de gezelligheid terug naar Nederland gevlogen om met zijn
oud- buurmannen samen te
voetballen. Dat het Ossenland

Stichting Paardrijden gehandicapten Kennemerland.
De RTL Sterren wonnen zaterdag in een spannende wedstrijd met 2-1. De ploeg van
Velserbroek gaf goed partij en
had vele kansen maar de doelman van RTL, Randy Sanchez,
pareerde de vele aanvallen.
De jubilerende organisatoren
Peter Geldof en Rob Tousain
kregen van wethouder Bram
Biesterbos een bos bloemen en

een boek van Hans van Breukelen voor hun inzet en bijdrage aan saamhorigheid in de
Velserbroek. Dit was het 25ste
toernooi dat zij samen organiseerden.
Na afloop van de RTL wedstrijd
begon de feestavond waar heel
Velserbroek samen feestte tot
in de late uurtjes. Zanger Roy
Meijaard en Zangeres Kelly
Hensen traden op. (foto’s: aangeleverd)

Engelmunduskerk viert
125ste verjaardag

Driehuis - Op zondag 7 april bestaat de Engelmunduskerk in
Driehuis 125 jaar.
De voorbereidingen voor het
feestelijke jubileum zijn van start
gegaan. Dinsdagavond 15 januari waren 18 deelnemers in de parochiezaal aanwezig om deze verjaardag niet ongemerkt voorbij te
laten gaan. Er werd flink gebrainstormd en allerlei mogelijke activiteiten gingen over tafel. Het

ziet er goed uit. Maar de plannen
moeten nog uitgewerkt worden.
Zeker is wel dat het een feestelijk
lustrum wordt voor heel Driehuis
en omstreken.
Met zoveel ideeën beginnen de
festiviteiten wellicht al op donderdag 4 april. Voor één van de
activiteiten hebben de organisatoren hulp nodig.
Men stelt: ‘Zou het niet leuk zijn
om van uw verhalen en herinneringen, maar ook van uw (oude) foto’s, filmmateriaal, tekeningen enzovoorts, die iets over onze kerk zeggen, een muurkrant te
maken? Dus over wat u beleefd
heeft en wat aan de feestvreugde kan bijdragen. Die muurkrant wordt dan een deel van de
tentoonstelling. Zij zijn erg benieuwd wat er misschien nog bij
u op zolder ligt of wat u met hun
wilt delen.’
Stuur inzendingen naar j.g.vink@
hetnet.nl of bel 06-29034387. (foto: aangeleverd)

Yorick van Norden geeft
lezing in Felisenum
Velsen-Zuid - Op woensdag 13 februari van 15.30 tot 16.30 uur is de
tweede lezing van het Studium Generale op het Gymnasium Felisenum. De titel luidt ‘Music, the story of my life’. De lezing wordt gegeven door oud-leerling Yorick van
Norden.
Yorick is musicus. Zijn eerste soloalbum verscheen in 2015 ‘Happy
Hunting Ground’. Hij heeft bepaald
niet stilgezeten. Dit is onder andere te zien aan een geslaagde clubtour met als een van de hoogtepunten een supportshow van Neil
Young in de Ziggo Dome, evenals
aan een verkiezing tot Radio 2 talent met zijn single Stranglehold.
Tevens wist hij tijd te vinden om
toe te treden tot de begeleidingsband van de Vlaamse zanger Bent
van Looy (Das Pop) en om met Anne Soldaat (Daryll-Ann) een rondje Nederland te doen met Unsung
Heroes. In deze muziekvoorstelling
bracht het tweetal een ode aan vergeten pophelden, gecombineerd
met eigen werk.
‘The Jester’ is het tweede album
van Yorick. Hij is vernoemd naar

de hofnar die ook Yorick heette, uit
Shakespeare ’s Hamlet. Hij speelde
liedjes, vertelde verhalen, bracht
muziek aan het hof van prins Hamlet. De dagelijkse bezigheden van
Yorick van Norden verschillen dus
maar weinig van die van zijn naamgenoot. De songs op het album
‘The Jester’ staan vol van op de
sixties en seventies geënte tijdloze pop. Het album van vaderlandse bodem is het afgelopen jaar zeer
goed ontvangen. Zo repte OOR
over de “de perfecte popplaat, een
muzikaal hart- en zielmeesterwerk”
en de Volkskrant noemde het “zo
aanstekelijk dat je de nieuwe Paul
McCartney er gerust even voor laat
liggen”. In december 2018 volgde
de ultieme beloning met een Edison-nominatie in de categorie ‘alternatieve’.
Tijdens de lezing zal Yorick vertellen over zijn werkzaamheden in de
muziek en de ontwikkeling van zijn
liefde voor muziek sinds het Felisenum.
De zaal is open vanaf 15.15 uur, de
toegang is gratis en het adres is Van
Hogendorplaan 2 in Velsen-Zuid.

Soli viert 110-jarig jubileum met groots muziekspektakel

Voorverkoop Rigo Verffabriek Night of Music gestart

Velsen - De Velsense muziekvereniging Soli gaat op een bijzondere wijze invulling geven aan zijn 110-jarig bestaan. Dat gebeurt
op zaterdag 25 mei in de hal van tenniscentrum Velserbroek met
de ‘Rigo Verfabriek Night of Music’; een groots spektakel waaraan diverse bekende Nederlandse artiesten hun medewerking
verlenen.

nen plaatsbewijzen worden gekocht voor slechts 20 euro per persoon. Aan de zaal kosten de kaarten
25 euro.
Rigo Verffabriek uit IJmuiden is
hoofdsponsor van het evenement,
onlangs is hiervoor het contract ondertekend (zie foto, aangeleverd).

Derde 1-1 op rij

Gelijkspel voor Telstar tegen Sparta
Velsen - De zo vurig gehoopte nieuwe start, schone lei zo je wilt,
voor Telstar lijkt maar geen gestalte te gaan krijgen. In het kalenderjaar 2019, de start van de tweede seizoenshelft van 20182019, speelden de Witte Leeuwen drie keer op rij met 1-1 gelijk.
De tegenstanders (Helmond Sport, NEC en Sparta) leken toch
meer wedstrijdpunten in het vooruitzicht te stellen. Tegen Helmond en de Nijmegenaren werd er in fases ronduit bedroevend
gespeeld. In het duel met hoogvlieger Sparta Rotterdam zat er
meer in dan een gelijkspel. „Een punt tegen een titelkandidaat is
niet verkeerd”, zo sprak doelpuntenmaker Senne Lynen na afloop.

Maar toch zat er meer in voor
de Witte Leeuwen afgelopen
vrijdagavond. Dat werd al duidelijk in het uiterste begin, de
eerste vijf minuten, van de wedstrijd. Kleine kansjes konden
nog niet worden benut, en waren vrij makkelijke prooien voor
Sparta-doelman Roy Kortsmit.
Diezelfde Kortsmit ging flink in
de fout bij de openingstreffer
van de Belg Senne Lynen. Een
afstandsschot van Terell Ondaan werd door hem op spectaculaire wijze gepareerd. In
zijn val naar de grond bokste hij
Velsen-Zuid - Het deel van Vel- stonden geruime tijd blank. Het de bal echter recht in de voeten
sen-Zuid achter de Brandweer- heeft enkele uren geduurd voor- van Lynen. De van Club Brugkazerne is zondagmiddag getrof- dat PWN de reparatie uitgevoerd ge overgekomen middenvelfen door een waterleidingbreuk heeft. Een deel van het dorp zat al der kon de bal simpel binnenop het kruispunt Oosteinderweg die tijd zonder water. (bron: RTV schuiven.
en Meervlietstraat. De straten Seaport)
Voetballend kon Sparta daar

Waterleidingbreuk

De diverse orkesten van het veelzijdige en omvangrijke Soli vormen samen een symfonisch blaasorkest van meer dan honderd spelende leden.
Dit mega-orkest zal die avond in
combinatie met een groot gemengd koor optreden met artiesten zoals Shirma Rouse, Carel
Kraaijenhof, Cor Bakker, Gerard Alderliefste, DJ DNS, Timothy Drake
en Funky Diva Ezz.
De ongeveer 175 zangers en zangeressen zijn afkomstig van de regionale koren Voices, Sparkle, Multivocaal, Connection en Vokaal Kabaal uit Castricum. Het belooft
een onvergetelijke avond te worden, waarmee Soli wil laten zien
waarom zij vereniging van het jaar
2018/2019 zijn geworden.
De tennishal wordt voor de Night
of Music op 25 mei omgetoverd tot
een concert- en feestzaal, waarin
met tapeilanden of de foodtrucks
ook aan de inwendige mens wordt
gedacht. De kaartverkoop is inmiddels gestart, via www.soli.nl kun-

weinig tegenoverstellen. Een
vrije trap, net buiten de rand
van de zestien, moest de gelijkmaker van ‘good old’ Royston
Drenthe inleiden. Een naïeve
overtreding van Toine van Huizen werd terecht bestraft door
arbiter Richard Martens. Het
ooit zo grote jeugdtalent van
onder meer Feyenoord en Real
Madrid, krulde de bal wel fraai
achter Telstar-goalie Wesley
Zonneveld. In het restant van
de partij kon vooral worden genoten door de voetballiefhebbers. Telstar-Sparta golfde ouderwets op en neer in de resterende 72 minuten (na het doelpunt van Drenthe, red.).
Een winnaar kwam er niet, en
dat was toch op zijn minst curieus te noemen als de dotten

van kansen aan het einde op
een rij worden gezet. Tegenover NH Sport liet Mike Snoei
zich lovend uit over Senne Lynen. „Senne wordt steeds beter,
ook op fysiek vlak. Ik ben erg tevreden over hem. Hoe hij altijd
in de zestien verschijnt, daar
gevaarlijk is. Daar gaan we nog
veel plezier aan beleven”, zei de

oefenmeester zichtbaar opgetogen. Maar toch werd er (maar)
weer één puntje gehaald. Met
name de kans voor open doel
voor Rodney Lopes Cabral, leek
ogenschijnlijk niet te missen.
Toch gebeurde dat en dat beklijfde op een verder schitterende voetbalavond. (Douwe de
Vries, foto: 1963-pictures)
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Duister Meesterschap door Jurgen Bulterman

Velserbroeker schrijft boek over WOII
Velsen - Van de hand van Velserbroeker Jurgen Bulterman (45)
verscheen onlangs het boek Duister Meesterschap, een spionage-thriller die zich afspeelt in de
tweede wereldoorlog. Het verhaal richt zich op de strategische
en economische belangen uit die
tijd. ,,Hoewel het verhaal fictief
is plaatst het niet alleen enkele
vraagtekens bij de geschiedenis,
zoals deze algemeen wordt aangenomen, maar biedt het ook nog
eens een zeer geloofwaardig alternatief’’, aldus de auteur.

BASEL MAART 1945

Op een gure vroege ochtend loopt een man haastig door de

straten van Basel. Met zijn rechterarm houdt hij zijn schoudertas
stevig in de houdgreep terwijl zijn ogen onafgebroken door de

straten turen. Hij is te laat, maar durft nauwelijks op zijn horloge
te kijken om de tas maar niet te hoeven loslaten.

Wie is die man met de tas? Wat doet hij in Basel? Wat is zijn relatie
met de twee Harvard studenten Will en Jake? Wat voert Darcy,

het meesterbrein van de Office of Strategic Services, in zijn schild
en waarom heeft hij juist Will en Jake gerekruteerd?

Duister Meesterschap is een bijzonder avontuur, vol gevaren,

belangen en tegenstrijdigheden, waarin niets is wat het lijkt te
zijn en werkelijk alles is geoorloofd.

Duister Meesterschap speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog.
De zwartste pagina uit onze geschiedenis. De vraag hoe dit
heeft kunnen gebeuren, hoe je als mens zover gaat in het

opvolgen van bevelen en wat er nu precies is gebeurd, houdt de

DUISTER MEESTERSCHAP

gemoederen nog elke dag bezig. In dit boek word je als lezer

meegenomen in het verhaal achter de strategische belangen van
die tijd en worden hardnekkige geruchten en theorieën
samengebracht tot een zeer aannemelijk verhaal.

JURGEN BULTERMAN

Voor dit boek heeft Bulterman jarenlang onderzoek gedaan naar –
met name - geheime missies gedurende de Tweede Wereldoorlog. De
vele historische feiten, hardnekkige
geruchten én opvallende tegenstrijdigheden die hij hierbij tegenkwam,
zijn verwerkt in een aannemelijk fictief verhaal dat tot denken zet.
1942: De Tweede Wereldoorlog is in
volle gang. Door de aanval op Pearl
Harbor zijn de Amerikanen de oorlog in getrokken en wordt door alle partijen alles uit de kast gehaald
om de oorlog naar de hand zetten.
De Office of Strategic Services (de
voorloper van de CIA) wordt opgericht voor het plannen en uitvoeren
van geheime missies achter vijande-

zonder iets vroegtijdig te verklappen.
Duister Meesterschap is inmiddels
genomineerd voor de Indie Awards
2019, een award voor independent
auteurs. Het boek is verkrijgbaar bij
Bruna Velserbroek, Bruna Marsmanplein, Northend Marsmanplein en
The Readshop Hoofdstraat Santpoort.
Jurgen Bulterman is geboren Haarlemmer en woont sinds 2005 in Velserbroek. Hij voetbalt bij Schoten, is
bekend bij RKVV Velsen (aantal jaar
assistent trainer vrouwen geweest)
en VV IJmuiden (oud bestuurslid,
lijke linies. Nick Darcy, het meester- oud speler en momenteel trainer
brein van de OSS, rekruteert twee vrouwen). (foto’s: aangeleverd)
JURGEN BULTERMAN
Harvard Studenten
(Will en Jake)
DUISTER
MEESTERSCHAP
van
Duitse komaf,
om geheime missies uit te voeren in hartje Berlijn. De
jongens gaan in training, maar kunnen geenszins de omvangrijkheid
van de missies overzien, noch hebben ze inzicht in de tactische en strategische plannen van Darcy. Al snel
merken ze dat er een hoge prijs betaald dient te worden om de dekJURGEN BULTERMAN
mantel beschermen. Een dekmantel
die ze toegang geeft tot de nazi-top.
Duister Meesterschap heeft een
even waanzinnig als realistisch plot,
MEESTERSCHAP
waarbij de lezer zich geen moment
verveelt. Bulterman is er in geslaagd
een heuze pageturner te schrijven,

DUISTER

‘De Bibliotheek op School’ op
basisschool de Pleiaden geopend
IJmuiden - Vorige week woensdag hebben basisschool De
Pleiaden en Bibliotheek Velsen ‘de Bibliotheek op school’
op basisschool De Pleiaden geopend. In het bijzijn van alle
leerlingen heeft de leerlingenraad samen met Martijn van
Embden, bestuurder van OPO
IJmond, de officiële opening
uitgevoerd.
Goed kunnen lezen is de basis
voor al het leren. Lezen leer je tijdens de lessen voor lezen, maar
ook door veel en vaak zelf te lezen. Door ‘leesmeters’ te maken.
Het is daarom heel belangrijk
dat kinderen plezier hebben in
lezen. Met meer plezier in lezen
gaan leerlingen meer lezen, worden ze beter in lezen, worden ze
beter in taal en kunnen ze beter
leren. Vrij lezen is daardoor goed
voor begrijpend lezen, spelling en grammatica. Kortom: het
vormt een sterke basis voor de
schoolcarrière.
Onderzoek toont aan dat de
aanpak van ‘de Bibliotheek op
school’ (dBos) bijdraagt aan positieve lees- en leerresultaten. Eén
van de speerpunten van basisschool De Pleiaden is een ‘goede basis’. Een onderdeel van de-

Jubileumoptreden voor 50-jarige
majorettes-TwirlTeam Soli
Velsen - Op 7 maart is het precies 50 jaar geleden dat er bij
muziekvereniging
Soli
een
nieuw onderdeel werd gepresenteerd: een eigen majorettepeloton, het eerste in Velsen. Ze
waren erg trots op de 14 meiden,
die voortaan voor het korps gingen lopen om zo de optredens
op te fleuren met verschillende
shows. Nu, 50 jaar later, heeft Soli als enige muziekvereniging in
Velsen, nog steeds een majorettegroep, nu TwirlTeam Soli geheten.
Dat er door de jaren heen meer
veranderd is, dan alleen de
naam, moge wel duidelijk zijn.
Het Marsorkest, waarbij de mei-

dengroep nog steeds voorop loopt, heeft tegenwoordig
veel minder optredens. Daarom
maakt het team nu ook zelfstandige shows, op livemuziek van
de diverse orkesten of op zelf gekozen muziek van bijvoorbeeld
Kinderen voor Kinderen of Imagine Dragons. Ook de kleding
is flink veranderd, van vrij stijve
uniformpakjes met witte laarsjes, naar soepele jurkjes en trainingspakken met twirlgympen.
Als je 50 jaar bestaat, dan mag je
dat best vieren, vond het Twirlteam. Daarom nodigen zij alle
oud-leden uit voor iets unieks:
een reünie-optreden met het
Marsorkest door de straten van

Driehuis.
Het optreden zal plaatsvinden op zondag 17 maart tussen
14.00 en 15.00 uur. Hierna kunnen er in het Soli-centrum, onder het genot van een hapje en
drankje, nog een heleboel herinneringen worden opgehaald.
Ook voor diegenen die echt niet
mee kunnen of willen lopen.
Opgeven voor of vragen over dit
spektakel: mail twirlteamsoli@
gmail.com. Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 27 februari. Je
ontvangt dan een e-mail met
meer informatie. Zie ook de facebookpagina bij TwirlTeam Soli of majorettes-TwirlTeam Soli 50 jaar.

Speciaal jubileum op het Tender College

30 jaar les aan dezelfde school!
IJmuiden - Op het Tender College
werd een bijzonder jubileum gevierd op 30 januari, want op die
datum werkte docente Annette
van der Kraan daar al 30 jaar. Als
studente stond ze achter de bar
bij eetcafé De Zandpoort, (het
huidige Palet) in Santpoort, waar
de toenmalig directeuren van de
school Het Flevum, Willem Kolkman en Jaap de Vries, kwamen
Van links naar rechts Martijn van Embden (bestuurder OPO IJmond), La- eten. Zij zagen wel wat in haar
rissa Streppel (bibliotheek Velsen) en Lucas Warren (schoolleidear De Plei- en dus boden ze haar een baan
aden) (foto: aangeleverd)
aan als ze afgestudeerd zou zijn.
En zo begon Annette aan Het Fleze goede basis is een goed aan- men om dBos tot een succes te vum als docente Duits en Nederbod met het leesonderwijs met maken. Een compleet vernieuw- lands. Zij maakte in haar carrièeen vernieuwde Bibliotheek op de schoolbieb, een echte uitleen- re mee dat Het Flevum het Tenschool.
computer en lidmaatschap van der College werd dankzij de fuBasisschool de Pleiaden en Bibli- de bieb voor alle leerlingen zijn sie met de Tiberiusschool en dat
de school ondergebracht werd bij
otheek Velsen hebben een con- onderdeel van dBos.
venant gesloten voor de komen- Lezen, mediawijsheid en ouder- de Noordzee Onderwijsgroep en leerling herinnert zich de door
de drie jaar. Medewerkers van betrokkenheid zijn onderdelen later bij Dunamare. Menig oud- Annette georganiseerde reizen
de bibliotheek en medewerkers om het project tot een succes te
van de school werken nauw sa- maken.

naar een Kerstmarkt in Duitsland,
de reisjes met de boot naar Engeland of op kamp zijn op Texel. Op
het Tender College is zij de enige
docent die Duits geeft, maar Annette onderhoudt nauwe contacten met haar collega’s van de andere Dunamare scholen. Niet alleen is zij een gedreven docente,
maar een bijzondere eigenschap
van haar is vooral dat zij feilloos
niet alleen de namen van (oud-)
leerlingen weet, maar ook vaak
die van hun ouders, broers en
zussen. Inmiddels heeft ze al vier
keer kinderen van oud-leerlingen
in de klas gehad.
Normaal gesproken wordt 30 jaar
niet als jubileum gevierd, maar 30
jaar aan dezelfde school is zo uitzonderlijk dat het zeker een feestje waard was. (foto: aangeleverd)

Nieuw inzamelpunt Stichting
Babyspullen in Velserbroek

Eerste Dutch Tennis Toernooi goed bezet

IJmuiden - Vorige week woensdag vond het eerste LTC Hofgeest
Dutch Tennis Toernooi (HDTT)
plaats in Sporthal Zeewijk. Het
was een gezellige dag met veel
spannende en hoogstaande partijen. Met 36 deelnemers was dit
eerste HDTT goed bezet. Er werd
gespeeld in twee groepen met ieder 5 speelrondes van 20 minuten. De deelnemers startten met

Het huidige TwirlTeam in pakjes van de afgelopen 50 jaar (foto: aangeleverd)

een kop koffie met zelfgebakken taart en uitleg van het toernooiprogramma. Tussen de middag een uitgebreide lunch dankzij enkele deelnemers. Uiteraard
kon dit toernooi een succes worden door de wedstrijdtafel. Deskundig werden de deelnemers ingedeeld voor hun partijen. Na afloop van het toernooi de prijsuitreiking met mooie prijzen aange-

boden door de diverse sponsoren. De organisatoren kijken terug op een succesvol Dutch Tennis Toernooi en voor volgend jaar
staat de tweede editie in de agenda gepland!
Voor meer informatie over Dutch
Tennis kijk op www.ltchofgeest.nl
of stuur een e-mail naar ledenadministratie@ltchofgeest.nl. (foto:
aangeleverd)

Velserbroek - In Velserbroek is
sinds enige tijd een inzamelpunt
van Stichting Babyspullen gevestigd. Stichting Babyspullen verzamelt gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt daar babystartpakketten van.
Deze pakketten worden gratis
verstrekt via diverse hulpverleningsinstanties aan (aanstaande)
ouders die het financieel moeilijk hebben. ,,In Nederland groeit
één op de negen kinderen op in
armoede. Ouders kunnen in die
gevallen vaak niet voldoen aan
de basisbehoeften voor hun pasgeboren baby: een warme deken, een kruik, verzorgingsspulletjes of voldoende kleertjes”, aldus
Adri van Driel, die het inzamelpunt in Velserbroek beheert. ,,Wij
vinden dat elk kind recht heeft op
een goede start.”
Stichting Babyspullen werkt uitsluitend met vrijwilligers en is afhankelijk van bedrijven en particulieren die het doel steunen. Dit
kan zijn door het schenken van

babyspullen, het leveren van een
financiële bijdrage of door praktische ondersteuning als vrijwilliger.
Meer informatie over hoe bedrijven en particulieren het werk
van de stichting kunnen onder-

steunen is te vinden op www.
stichtingbabyspullen.nl. Het inzamelpunt in Velserbroek staat
op de Tjotter 43. Adri van Driel is
voor vragen bereikbaar op avanriel07@icloud.nl. (foto: aangeleverd)
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IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

schouwburg Haarlem, 20.15 uur.
(foto: Dik Nicolai)

7 FEBRUARI

▲

Vuurwerkgesprek over zelf vuurwerk afsteken tijdens Oud en
6 FEBRUARI
NIeuw. Uit een recente enquête
OIG tweedehandswinkel open bleek dat dit onderwerp de geaan de Industriestraat IJmui- meente verdeelt. Aanvang 19.30
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: uur, Burgerzaal gemeentehuis
0255-522330.
Velsen. Ingang Plein 1945.

31 JANUARI

Finales Hofstede Biljarttoernooi
in De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Vanaf
13.00 uur.

Ichthus Lyceum in Driehuis houdt
informatie-avond voor ouders, Zee- en Havenmuseum IJmui19.30 uur.
den open van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie ’Opstand in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’. 3 Speurtochten voor kinVerhaallezing ‘Wie niet waagt wie
deren van kleuter tot puber.
1 FEBRUARI
niet wint’ bij Carmen de Haan, St.
Bibliotheek IJmuiden: Praathuis Stadsschouwburg Velsen: Brigit- Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloevan 10.00 tot 12.00 uur.
te Kaandorp met soloprogramma mendaal. Van 14.00 tot 16.00 uiur. Bijdrage 9 euro. Zie ook www.
‘Eh’. Aanvang 20.15 uur.
Tentoonstelling ‘De Afval-expecarmendehaan.nl. (foto: aangelerience’ in het Pieter Vermeulen
verd)
Museum. Voor iedereen vanaf 4
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Maandelijkse rondleiding door
huis en tuinen van Buitenplaats
Beeckestijn. Aanvang van de
rondleiding is 14.00 uur, start is in
het huis. Kosten: 7 euro p.p.

De Gouden Jaren, PolygoonfilmFilmmiddag bij Vereniging Sant- beelden en nostalgische liedjes
poorts Belang in ‘t Brederode in het Kennemer Theater in BeHuys, Bloemendaalsestraatweg verwijk, 20.15 uur. (foto: Tos KosSantpoort-Zuid, 14.00 uur. Toe- termans)
gang gratis. (foto: aangeleverd)
Duin en Kruidbergmavo houdt
open huis, 19.00-21.00 uur. Ook
zaterdag.

Klaverjassen bij Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden, 20.00 O’dreams, Ierse songs en dwaze
verhalen van drie muziekvrienuur.
den in het kennemer Theater in
Beverwijk, 20.30 uur. (foto: Victor
Lacken)

3 FEBRUARI

Fluit en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Jamsessie bij Café De Griffioen,
Frans Naereboutstraat IJmuiden.
De band Crazy Old begeleid je
met zang of elk instrument wat
je wil spelen. Aanvang 15.00 uur.
(foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Brigitte Kaandorp met soloprogramma
‘Eh’. Aanvang 20.15 uur.

Jochen Otten in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. ‘Doordacht en doortimmerd met rake
grappen’. (foto: Scala Photography)

Laatste strand- en duinloop van
dit seizoen in Castricum over 2,3,
4,1, 8,8 of 12,4 kilometer. Start
vanaf de atletiekbaan aan de Zeeweg in Castrcum, 10.45 (kortste
afstanden) en 10.45 uur. Inschrijven: www.inschrijven.nl. (foto:
Piet Hein Donner is te gast in de
aangeleverd)
Bloemendaalse Dorpskerk waar
predikant Ad van Nieuwpoort
met hem spreekt over wat onze samenleving deze dagen nodig heeft om ook werkelijk een
samenleving te kunnen blijven.
Aanvang 16.00 uur, iedereen is
welkom. (foto: Patrick van Katwijk)

2 FEBRUARI

Tender College op de Eenhoornstraat in IJmuiden houdt open
huis van 10.00 tot 12.00 uur.
Duin en Kruidbergmavo houdt
open huis, 10.00-13.00 uur.
Gymnasium Felisenum houdt
open huis van 09.30 tot 13.00 uur.
Wekelijkse excursie op Huis te
Manpad in Heemstede tot en met
15 oktober. Start 10.00 uur. Zie
ook www.huistenmanpad.nl.

4 FEBRUARI

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geZee- en Havenmuseum IJmui- heugenspelletje. Voor interesden open van 13.00 tot 17.00 uur. se als deelnemer of begeleider,
Expositie ’Opstand in IJmuiden’ Janneke Cluistra, telefoon 023en ‘100 jaar staaltransport in de 3031228.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen
Museum. Voor iedereen vanaf 4
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. (foto: aangeleverd)

5 FEBRUARI

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 09.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29 IJmuiden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via contact@gezondnatuurwandelen.nl

Mind-Walk®, ontmoeten en ontmoeten. Mindful wandeling gecombineerd met invloeden uit de
yoga ontspanningsoefeningen,
ademhalingsoefeningen en meKledingbeurs Het Kruispunt van ditatie. Start 10.00 uur NP Zuid10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Kennemerland, ingang Duin en Lezing over de Tapuit door Herman van Oosten, georganiseerd
Kruidberg. (foto: aangeleverd)
door Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. NME-ruimte, Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9
Haarlem. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. (foto: Piet Munsterman/Saxifraga)

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café. Van 10.00 tot 12.00 uur. Van
10.30 tot 11.30 uur Zing Nederlands Met Me. Praathuis van 10.00
tot 12.00 uur. Taalspreekuur van
14.00 tot 16.00 uur. (foto: aangeleverd)
Pianoduo Dimitrov - Boelee in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Open avond Maritiem College
IJmuiden en Technisch College Velsen, 18.00-21.00 uur.

Jacob. 2e Bijbelfilm van reeks.
Graag aanmelden. Grote zaal van
de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. Aanvang 20.00
uur. (foto: aangeleverd)

Bedrijfswagen
door brand
verwoest

IJmuiden - Een geparkeerde bedrijfswagen op de Ampèrestraat
Zee- en Havenmuseum IJmui- in IJmuiden is zondag rond 04.00
Klaverjassen in De Brulboei, Ka- den open van 13.00 tot 17.00 uur. uur door brand verwoest. De
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot Expositie ’Opstand in IJmuiden’ brandweer heeft het vuur geblust.
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’. 3 Speurtochten voor kinMeer informatie: 0255-510652.
deren van kleuter tot puber. JuSpreekuur Sociaal Wijkteams in bileumrondleiding met film van
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 14.00 tot 15.30 uur. Toegang gravoor patiënten en hun familie. El- tis (na entree). Het thema: ‘Geke dinsdagmiddag van 14.30 tot schiedenis en het graven van het
16.30 uur onder de trap in de hal Noordzeekanaal’. Meer info en inschrijven vooraf (aanbevolen) via
van het ziekenhuis.
www.zeehavenmuseum.nl (foto:
Velserbroek - De politie is op
Cees Ebbinge)
zoek naar getuigen van een
Tentoonstelling ‘De Afval-ex- ernstige mishandeling van een
perience’ in het Pieter Vermeu- 51-jarige man uit Velserbroek
len Museum. Voor iedereen van- die op dinsdagavond 22 januari
af 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. plaatsvond op de Velserbroekse
Workshop knutselen 13.30 tot Dreef in zijn woonplaats.
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop Omstreeks 21.00 uur kreeg de
politie melding dat er een misde entreeprijs.
handeling had plaatsgevonden
Jacob. 2e Bijbelfilm van reeks. op de kruising Velserbroekse
Open avond bij VZOS, Kerkepad Graag aanmelden. Engelmundus- Dreef met de Westbroekerweg.
79 Santpoort. Aanvang 19.30 uur. kerk, Driehuizerkerkweg Driehuis. Ter plaatse bleek het slachtof(foto: aangeleverd)
fer in zijn auto langs een groepAanvang 14.00 uur.
je van zo’n acht jongeren te zijn
Groei & Bloei presentatie in Longpuntbijeenkomst in Rode gereden. In het voorbijgaan hadWoonzorgcentrum De Blinkert, Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, den de jongeren de auto bekozaal De Duinpan, Rockaertshof 14.30-16.00 uur. Thema: E-health: geld met sneeuwballen.
66 Haarlem. Aanvang 20.00 uur, wat heeft u daar als longpatiënt Het slachtoffer stopte en stapzaal open vanaf 19.30 uur. Toe- aan? Aanmelden: 06-45606799 of te uit. Toen hij in de richting van
gang gratis.
072-5336395 of per e-mail: bever- de jongeren liep werd hij door de
groep belaagd en naar de grond
wijk@longpunt.longfonds.nl.
geslagen. Terwijl het slachtoffer op de grond lag hebben de
jongeren hem meerdere malen
geschopt, waarbij hij meerdere
trappen tegen zijn hoofd kreeg.
Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn. Toen hij later bij kwam,
waren de jongeren weggerend
Theaterspektakel Jakop Ahlbom
over het Vestingpad in de richin Stadsschouwburg Velsen. Aanting van het winkelcentrum. Het
vang 20.15 uur. (foto: Sanne Peslachtoffer had behoorlijk aanper)
gezichtsletsel. Hij werd door de
ambulancedienst overgebracht
naar het ziekenhuis.
De ongeveer acht jongens hebben een leeftijd van rond de
18 jaar. Zij hadden een blanke huidskleur, droegen donkere
Bibliotheek Velserbroek: Voor- kleding en kort haar. Een jongen
leesfeest van 14.30 tot 15.30 uur. viel bijzonder op.
(foto: aangeleverd)
Hij was lang, ongeveer 1.90 meter, en zijn blonde haren waren
Bibliotheek IJmuiden: Craft Café aan de zijkant kort opgeschoren.
van 19.00 tot 21.00 uur.
Een andere jongen was gekleed
in een rode broek. Hij had donLezing over de gierzwaluw door kerblond kort haar.
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland om 20.00 uur in Bezoekerscentrum De Hoep, Johannisweg 2 in Castricum. Lezing gratis
voor leden vogelwerkgroep, niet
Richard Groenendijk in Stads- leden betalen drie euro.

Politie zoekt
getuigen
mishandeling

GEEN KRANT?
0251-674433
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Kangoeroe Klup bij DKV

Magnus Carlsen wint Tata Steel Chess
Regio - Magnus Carlsen heeft zondag na een spannende ontknoping het Tata Steel Chess Tournament gewonnen. Carlsen begon
de 13e ronde met een half punt
voorsprong op Anish Giri, tegen
wie hij vandaag met zwart speelde.
Zij waren nog de enige kanshebbers op de overwinning. Hun partij
eindigde in remise. Giri werd tweede in de Tata Steel Masters en Ian

Nepomniachtchi (Rusland) sleepte de derde plaats in de wacht. Met
zijn resultaat heeft Carlsen nu zeven keer het Tata Steel Chess Tournament gewonnen. Dat is een indrukwekkende prestatie. Niemand
anders is er ooit in geslaagd om
het toernooi in Wijk aan Zee meer
dan vijf keer te winnen.
Vladislav Kovalev uit Wit-Rusland
wist de overwinning bij de Ta-

ta Steel Challengers binnen te halen. Daarmee verdient hij promotie naar de Tata Steel Masters 2020.
Max Warmerdam (19) uit Tegelen heeft de Toptienkamp gewonnen en mag dus volgend jaar deelnemen aan de Tata Steel Challengers. Het Tata Steel Chess Tournament 2020 vindt plaats van 10 tot
en met 26 januari 2020. (foto: aangeleverd)

Vellesan College in finale kunsten techniekwedstrijd Artcadia
IJmuiden - Het Vellesan College
heeft samen met elf andere scholen de finale van Artcadia (de landelijke techniek- en kunstwedstrijd ‘Artcadia, Imagine your future’, www.artcadia.nl) bereikt met
het project ‘ShellTerdam’, een woning in de natuurlijke vorm van een
schelp die bij storm kan dichtklappen. In de fictieve toekomststad
Artcadia doen zich vraagstukken
voor op het gebied van mobiliteit,
water, milieu, ruimte en gebouwen.
De wedstrijd is georganiseerd door
ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis en de ideële organisatie KNHM Foundation in samenwerking met de leverancier van digitale printsystemen Canon Nederland
om jongeren van middelbare scholen te laten zien en ervaren hoe Artcadia wordt voor de elfde keer
boeiend de wereld van techniek is. gehouden. Het is een technieken kunstproject voor leerlingen
van havo/vwo 2. De leerlingen bedenken samen creatieve oplossingen voor deze fictieve toekomststad. Dit jaar doen er 131 scholen
mee. Naast Nederlandse doen er
ook 23 Belgische scholen mee. De
winnende school bezoekt met tien
leerlingen en twee docenten bijzondere locaties en mooie, technisch interessante projecten in Parijs. Daar nemen ze ook een kijkje
‘achter de schermen’. De 2e prijs is
een 3D-printer. Er kwamen ongeveer 400 projecten binnen: schilderijen, multimedia en andere creatieve uitingen. Die werkstukken zijn
door een deskundige jury beoordeeld en daaruit zijn de finalisten

geselecteerd. Deze groepen werken hun projecten vervolgens verder uit en geven tijdens de feestelijke finale een presentatie. Dat gebeurt op woensdag 10 april in Het
Evoluon Eindhoven. Tv-presentator
en acteur Tim Senders is gastheer
van deze spannende finale. In de afgelopen jaren hebben duizenden
jongeren kennis gemaakt met de
combinatie van kunst en techniek.
De afgelopen jaren kwamen ook
fantastische ideeën voorbij variërend van stoeptegels die energie
opleveren, een waterbesparend
luchtbad tot een oplossing om te
besparen op bouwmaterialen. We
hopen natuurlijk dat dit jongeren
heeft geholpen om voor een technische richting te kiezen. (foto’s:
aangeleverd)

Oeuvre Award voor Judith Porsch
Velsen - Judith Porsch van handboogvereniging VZOS in Santpoort, heeft op zondag 27 januari van de Nederlandse Handboogbond een Oeuvre Award ontvangen. Zij ontving deze prijs tijdens
het Nederlands Kampioenschap
handboogschieten Indoor 2019
uit handen van Arnoud Strijbis, directeur van de Nederlandse Handboog Bond. Deze prijs is speciaal
voor Judith in het leven geroepen
omdat zij al een aantal jaren op
hoog niveau handboogschieten

beoefent. Zij is al meerdere jaren
Nederlands Kampioen Longbow
individueel en Nederlands Kampioen samen met haar team. Vorig
jaar werd ze Europees Kampioen
en dit jaar zelfs Wereld Kampioen
met een wereldrecord in punten
in deze klasse. Dit jaar werd ze ook
Nederlands Kampioen 3D schieten en 2de bij het Nederlands Kampioenschap Veldschieten. In 2018

was Judith ook Sportmaster van de
gemeente Velsen, haar foto hangt
aan sporthal Oost. Daarnaast doet
Judith veel om de handboogsport
op een positieve manier onder de
aandacht te brengen.
Op dinsdag 5 februari om 19.30 uur
is er een open avond voor geïnteresseerden bij VZOS, Kerkepad 79
in Santpoort. (foto’s: aangeleverd)

Velsen - Korfbalvereniging DKV
heeft een Kangoeroe Klup voor
kinderen van 3 tot en met 6 jaar
waar ze leuke en sportieve spelletjes kunnen doen samen met
leeftijdgenootjes. De Kangoeroe
Klup is elke zaterdagochtend van
10.15 tot 11.00 uur in de gymzaal
van basisschool De Boekanier,
Willemsbeekweg 80.
Jonge kinderen houden van bewegen, rennen, springen en met
een bal bezig te zijn. De Kangoeroe Klup biedt leuke en gevarieerde spelvormen aan waarbij
gebruik wordt gemaakt van allerlei materialen uit de gymzaal.
De kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd om te klimmen,
klauteren, rennen, springen, samenspelen, zingen, dansen en
te werken aan hun motoriek. De
spelvormen zijn nog niet gericht
op het aanleren van korfbaltechnieken en het spelen van wedstrijden.
DKV vindt het belangrijk dat kinderen op een veilige, laagdrempelige wijze kennismaken met
bewegen en daarbij in contact
komen met elkaar. Naast de wekelijkse trainingen op de zaterdagochtend worden er ook nog
andere activiteiten georganiseerd, zoals het grote Sinterklaasfeest, vossenjacht, knutselen of
een middag naar de speeltuin of
Ballorig. ,,Wij zijn altijd een half

uur van tevoren in de gymzaal
aanwezig om alle toestellen klaar
te zetten en de spelletjes voor te
bereiden”, geeft Lucie aan, één
van de trainers van de Kangoeroe Klup. ,,Kirsten en ik geven nu
al een paar jaar samen trainen en
dit doen we nog steeds met heel
veel plezier. Sommige kinderen
beginnen bij ons vanaf 3-jarige
leeftijd en blijven tot ze 6 jaar zijn.
Je ziet dan heel goed hoe zij zich
in deze tijd ontwikkelen en wij
zijn erg trots dat wij hier deel van
mogen uitmaken.”
Meer informatie? Neem dan contact op met Lucie Duin, e-mail:
l.uciiee@hotmail.com, telefoon
06-22779071. (illustratie: aangeleverd)

Sjaak Lettinga blijft
trainer Stormvogels
IJmuiden - Ook volgend seizoen
is Sjaak Lettinga hoofdtrainer van
IJVV Stormvogels. De samenwerking, die al enkele jaren loopt, bevalt van beide kanten erg goed.
Ook de wisselwerking met de regionale en jonge spelersgroep
is uitstekend. Ondanks het feit
dat Sjaak gevraagd is door andere verengingen had hij zijn keuze snel gemaakt. ,,Er liggen nog
volop uitdagingen bij Stormvogels, zeker na de recente overstap
naar het zaterdagvoetbal, Ik zie
nog volop groeikansen voor deze
groep, mijn staf en mijzelf”, aldus
Sjaak Lettinga. Ook het bestuur
van Stormvogels is blij met de beslissing van Sjaak Lettinga. ,,Wij
sturen al een aantal jaren aan op
continuïteit in onze selectie, op
basis van regionale en eigen jongens en Sjaak is daar, samen met
de andere stafleden, ook een belangrijke persoon in”, zegt voorzitter Nico Stoker. Ook geeft hij
aan dat de ambitie van de club
is om de komende jaren met de
huidige groep door te groeien
naar een positie als stabiele tweedeklasser in het zaterdagvoetbal,
waarbij ook het tweede elftal op

een hoger niveau zal gaan acteren. Er zit volop ontwikkeling in
de jonge spelersgroep van 1 en
2. Marco Adema als trainer van
Stormvogels 2, Bert van Duivenbode als assistent-trainer van het
eerste elftal, Rob Verdikt als keeperstrainer en Paul van Leeuwen
als hersteltrainer zorgen ook het
komend seizoen voor continuïteit
en stabiliteit bij het werken aan
alle doelen. Stormvogels is supertrots op deze staf. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Op vrijdag 1
februari om 20.00 uur treden in ‘t
Mosterdzaadje op de pianist Bernard van den Boogaard en de fluitiste Anke Buringa-Lont. Een duo
dat reeds jaren de sporen heeft
verdiend in de muziekwereld.
Zij hebben een programma met
werken van Joseph Jongen, Charles Griffes, Jean Ph. Rameau, Astor
Piazzolla en Maurice Ravel. Van de
Belgische componist Joseph Jongen twee stukken uit 1924. De
Amerikaan Griffes schreef ‘Poèm’
waarin invloeden uit de Ierse
volksmuziek is terug te horen.
Van dezelfde componist soleert
Bernard van den Boogaard in ‘Roman Sketches’. Eveneens pianosolo is de Gavotte van Rameau.
Met ‘Histoire de Tango’ van Piazzolla wordt de pauze ingezet. Het
concert eindigt met de meest beroemde melodie van Ravel ‘Pavane pour une infante défunte’. Zowel Anke Buringa-Lont als Bernard van den Boogaard zijn bekende namen in de muziekschool
van Castricum. Het pianoduo Dimitrov-Boelee is op zondag 3 februari om 15.00 uur voor het
eerst te gast in ‘t Mosterdzaadje.
Het bestaat uit de Bulgaarse pianist Dimitar Dimitrov en de Nederlandse pianiste Elvire Boelee.
Vierhandige muziek van Mozart,
Brahms, Rachmaninov en Liszt
staan op het programma. Hun samenwerking begon tijdens hun
studie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Een
opmerkelijk duo dat al snel in de
prijzen viel en regelmatig voor radio en tv optreden. Ze hebben
ook een belangrijke missie: ze
willen hun publiek laten genieten van het meest romantisch repertoire dat ze met grote kwaliteit en hart en ziel vertolken. Elvira maakt de inleving voor het
publiek nog groter door voor elk
stuk iets over de muziek te vertellen. Over het vierhandig spel vertelt ze: “Het is één van de meest
unieke vormen van kamermuziek. Het is alsof je twee puzzelstukjes hebt die precies in elkaar
passen en elkaar aanvullen. Alsof
je elkaars zinnen afmaakt. De interactie tussen twee pianisten die
één instrument delen is intiem,
en bijzonder om mee te maken”,
aldus Elvire Boelee. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang
vrij, een bijdrage in de onkosten
wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

Plus-Wij

WWW.50PLUSWIJZER

Plus-Wijzer
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Verhaallezing: ‘Wie niet
Plus-Wijzer
waagt wie nietWWW.50PLUSWIJZER.NL
wint’
Regio - Carmen de Haan geeft
zondag 3 februari in Bloemendaal
een verhaallezing met als titel: ‘Wie
niet waagt, wie niet wint’.Moed, je
hebt er een flinke portie van nodig
in het leven. Maar wat als de moed
zelfs je schoenen heeft verlaten?
Dan heb je een steuntje nodig. Het
noodzakelijke aan moedig zijn is
het vaste voornemen vanbinnen
dat angst jou niet regeert, maar jij
de angst. Of het nu om salarisverhoging vragen gaat, of toegeven

Duo fluit/piano
en pianoduo in
‘t Mosterdzaadje

dat je je beloftes niet na kunt komen of gelogen hebt, weggaan bij
je partner, het zijn allemaal acties
die om moed vragen. Een middag
vol moed sprokkelen en zelfkennis
vergaren.
Zondag 3 februari in het St.
Raphaёlkerkje, Popellaan 1, 2061
GS Bloemendaal. Van 14.00 tot
16.00 uur. Bijdrage 9 euro, inclusief koffie, thee of fris en schrijfgerei. Zie ook: www.carmendehaan.
nl. (foto: aangeleverd)

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

4 X PER
JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!
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RKVV Velsen doet zichzelf tekort, 1-1

Driehuis - Zondag was de eerste wedstrijd voor Velsen na
de winterstop. Na de afgelasting van vorige week moesten
de mannen van trainer Martin
Haar nu aan de bak. De thuiswedstrijd werd indertijd moeizaam met 1-0 gewonnen. Bij
winst zou Velsen zicht houden
op de tweede plaats dus stond
er wel wat op het spel zondagmiddag.
Marc Kloosterboer had zich binnen één minuut al onsterfelijk
kunnen maken door een voorzet van Daniël Zuiverloon binnen
te schieten. Helaas stond het vizier nog niet in de juiste richting.
Meteen daarna was Yorinn Albers
wel attent door de doorgebroken Davey Kho de bal te ontfutselen. En zo begon de wedstrijd
in ieder geval spannend. Na een
kwartier een corner voor Velsen
genomen door Bastiaan Scholten. Remco van Dam wist in een
mêlee aan spelers de bal richting
doel te schieten, maar Redun

Magouz redde op de doellijn.
Even later een prachtige voorzet van Giovanni Dors maar Zeno van Ooijen zag zijn inzet vanuit de tweede lijn naast vliegen.
Wij noteerden ook nog een pegel van Bastiaan Scholten, maar
de bal werd door doelman Terry Bosma uit zijn doel geranseld.
Velsen had de eerste helft veel
meer balbezit maar de meeste voorzetten waren te scherp
en werden zodoende een prooi
voor de doelman van Zaanlandia. Dat gebeurde ook na een
goede voorzet van Daniël Zuiverloon. Patrick Castricum kopte
recht in de handen van de Zaanse goalie. Giovanni Dors slalomde nog een keer met de bal aan
de voet richting doel maar ook
hij had het vizier nog niet op
scherp staan. Vlak voor rust liet
de thuisploeg nog even van zich
horen: Jeremy Kho schoot over.
En zo had Velsen in de eerste drie
kwartier aardig wat kansjes laten
liggen om op voorsprong te komen terwijl Zaanlandia nauwe-

lijks gevaarlijk bleek.
De tweede helft begon zoals de
eerste maar nu met succes voor
Velsen. Een lobje van Giovanni Dors over de verdediging van
Zaanlandia bereikte Patrick Castricum. Zijn boogballetje over
doelman Terry Bosma was voldoende voor de voorsprong: 0-1.
Velsen gaf nu wat meer gas en
de tegenstander moest achteruit. Een schot van Patrick Castricum vanaf zo’n twintig meter
ging net over de deklat. Geheel
onverwachts kwam Zaanlandia
terug in de wedstrijd.
Een slippertje van Daniël Zuiverloon aan de rechterkant werd
door Jeremy Kho opgepikt waarna hij zijn meegelopen broerbediende. Alleen voor Yorinn Albers
maakte Davey Kho geen fout:
1-1. Velsen was even wat aangeslagen en Zaanlandia rook kansen, maar echt gevaarlijk werd
het niet. Patrick Castricum schoot
namens Velsen net naast na een
voorzet van Giovanni Dors. Het
ontbrak hem duidelijk aan geluk:
na een voorzet vanaf links (Marc
Kloosterboer) vloog de bal via de
paal in handen van doelman Terry Bosma. De rest van de tijd golfde het spel op en neer maar de
nauwkeurigheid van beide ploegen bleef te wensen over houden. Er was nog één mogelijkheid voor Bastiaan Scholten in
blessuretijd. Zijn schot vanaf de
rand van het strafschopgebied
werd door doelman Terry Bosma
uitstekend uit de hoek getikt en
zo behoedde hij zijn ploeg voor
een late achterstand.
Volgende week thuis tegen
Hoofddorp, dan maar weer drie
punten halen. (foto: Frans van
der horst)

Deelname gratis

u ileu on lei ingen
in ee- en a en useu

Ook bij VV IJmuiden

De eek an e sneeu
Velsen-Zuid - Het was weer een
weekje zo op de velden van VV
IJmuiden: een hard veld met
een laagje sneeuw, dat is geen
lekkere combinatie om te voetballen.
Gelukkig waren er nog voldoende alternatieven. Zo ging de selectie van de heren op donderdag op bezoek bij Sportcafé Nol
om te darten.

De dames waren in de hal bezig
met een training. Diverse jeugd
teams weken uit naar de kleinere zaaltjes in de buurt. Op zaterdag kwam de selectie bij elkaar
bij Donar om daar een pittige
conditietraining te krijgen.
De zaaltak van IJmuiden beleefde natuurlijk wel het geplande
programma, zij voetbalden er
dan ook pittig op los.

Pleiadenschool verdient Wecyclee tifi aat en steunt a ige o
IJmuiden - Leerlingen van openbare basisschool De Pleiaden hielpen familie en bekenden te ‘wecyclen’ door oude kleine elektrische
apparaten op school in te leveren
voor recycling. De school ontvangt
naast een mooie beloning een We-

eate

cycle-certificaat met 1 ster. 206 basisscholen deden mee met de inzamelactie. Deze werd georganiseerd door Wecycle, die de inzameling en recycling regelt van afgedankte elektrische apparaten en
energiezuinige lampen. De schole-

IJmond - Van 12 tot en met 15
september zal in het havengebied van IJmuiden door Stichting Theatermanifestatie IJmond
de nieuwe theatervoorstelling
‘Luwte’ worden gespeeld. Na het
succes van Schemering in 2017
is het tijd voor een nieuw verhaal op wederom een bijzondere locatie in de IJmond.
Het stuk gaat over een kleine
gemeenschap op een vergeten stuk niemandsland die zich
staande probeert te houden in
een leefomgeving waar ze wei-

nig controle meer over hebben.
Een wereld van uitbundige groei
en innovatie, maar ook van bijgeloof en willen beschermen
wat er is. En de wind, er is altijd
de wind.
Ook deze editie werken ze weer
graag samen met spelers, dansers, (beeldend) kunstenaars,
decorbouwers, zangers en muzikanten uit de gehele IJmond.
Maar ook koren, verenigingen en
potentiële samenwerkingspartners kunnen zich aanmelden.
Iedereen vanaf 9 jaar is welkom

De tussenstan na ie
sluit bij het onderwerp van de
rondleiding. Reserveren vooraf
wordt aanbevolen en kan via de
website van het museum www.
zeehavenmuseum.nl. De eerste
rondleidingen zijn op woensdagmiddag 6 februari met het thema: geschiedenis en het graven
van het Noordzeekanaal.
Daarna: 6 maart: ontstaan en ontwikkeling van IJmuiden; 3 april:
visserij en koopvaardij tijdens de
tweede wereldoorlog; 1 mei: Festung IJmuiden; IJmuiden tijdens
de tweede wereldoorlog; 5 juni:
het Loodswezen; 3 juli: geschiedenis van Scheveningen Radio;

Velsen - Het Hofstede biljarttoernooi is inmiddels vier weken aan
7 augustus: geschiedenis en ont- de gang en na een enerverenwikkeling van telegrafie op sche- de strijd zijn de finalisten uit beipen; 4 september: sleepboten; 2 de poules bekend. Na een weekoktober: visserijmethoden; 6 no- je rust kunnen zij zaterdag in het
vember: bergingen, mv. ‘Elwood finaleweekend weer volop aan de
Mead’; 4 december: sluizencom- bak.
In poule A won het Visserhuis
plex IJmuiden.
Bezoekers van het museum kun- haar laatste wedstrijd tegen Hofnen het gehele jaar meedoen stede A met wel heel ruime cijmet de jubileumprijsvraag met fers. De uitslag was echt onthutiedere maand mooie prijzen. In send (92 tegen 64). In de andefebruari is de hoofdprijs een over- re poulewedstrijd speelden Heenachting voor 2 personen in het renduinen en Dukdalf gelijk (84 –
Apollo hotel. Meer informatie 84). Hierdoor eindigt Heerenduiover de jubileumactiviteiten op nen als eerste in poule A met 267
www.zeehavenmuseum.nl. (foto: punten. Tweede werd het Visserhuis met 252 punten. Derde is geCees Ebbinge)
worden Hofstede A met 231 punten en vierde werd Dukdalf met
230 punten.
In poule B werd maar één wedstrijd gespeeld namelijk Velserheel divers is, is er voor ieder wat broek tegen Watertoren. De Wawils. Mensen die van klussen hou- tertoren won met 89 tegen 80.
den kunnen bijvoorbeeld aan Hierdoor eindigt Watertoren met
de slag met het opknappen van 267 punten als eerste in haar poueen buurthuis, tuinierliefhebbers le. Als tweede eindigt Hofstede B
kunnen een voedseltuin lente- met 253 punten. Zij bleef hierdoor
klaar maken en mensen die graag Velserbroek net voor die met 249
wat aandacht willen geven aan punten derde werd. Vierde einanderen kunnen bijvoorbeeld digde het Terras met 217 punten.
een uitstapje maken met oude- Een en ander resulteert in de volren of kinderen.
gende finalepartijen die op zater-

an e on s opent aan el ing oo
Regio - Heel Nederland kan zich
vanaf nu aanmelden voor de
15e editie van NLdoet. Het Oranje Fonds organiseert de grootste
vrijwilligersactie van Nederland
dit jaar op 15 en 16 maart.
Tijdens deze dagen kan iedereen
op zijn of haar manier meedoen
om ons land nog socialer te maken. Een leuke vrijwilligersactiviteit vinden kan op nldoet.nl. Er

zijn al bijna 6.800 activiteiten aangemeld.
Ieder jaar melden duizenden sociale organisaties in heel Nederland activiteiten aan waar ze hulp
bij kunnen gebruiken. Tijdens NLdoet komen honderdduizenden
vrijwilligers in actie om deze organisaties te helpen bij de activiteiten en zo iets voor een ander te doen. Omdat het aanbod

Doet

ninzamelactie van Wecycle leverde naast veel afgedankte apparaten een sponsorcheque op van
10.000 euro voor Stichting Jarige
Job. Deze stichting bezorgt kinderen uit minder bedeelde gezinnen
een onvergetelijke verjaardag.

ani estatie oekt eelne e s

Hofstede Biljarttoernooi

IJmuiden - In 2019 bestaat het
IJmuider Zee- en Havenmuseum
25 jaar. Eén van de jubileumactiviteiten is een themarondleiding
op elke eerste woensdag van de
maand om 14.00 uur en om 15.30
uur. Elke maand komt een ander thema en een andere museumzaal aan de orde. Een ervaren
rondleider toont en vertelt bijzonderheden die u anders misschien ontgaan. De rondleiding
is, na betaling van de toegangsprijs of scannen van een museumkaart, gratis en duurt ongeveer een uur. De rondleidingen
beginnen met een film die aan-

De veteranen 3 (zie foto) speelden maandag hun wedstrijd tegen VSV, helaas met een 1-2 nederlaag. Meer informatie over
zaalvoetballen bij VV IJmuiden?
Zie de website.
Zaterdag speelt IJmuiden 1 om
14.30 uur thuis. Er zal na de wedstrijd een feestje zijn ter ere van
het 92-jarig bestaan. (foto: aangeleverd)

om mee te doen en ervaring is
niet nodig. De repetities starten half maart op dinsdagavond
(volwassenen) en dinsdagmiddag (jeugd). Daarnaast zijn er in
juni, juli en september drie repetitiezondagen. De dansrepetities zijn vanaf mei 1 á 2 keer
per maand op maandagavond.
Voor de muziekrepetities worden aparte afspraken gemaakt
met muziekverenigingen en koren. Aanmelden kan tot en met
17 maart via de website: www.
theatermanifestatieijmond.nl.

eken

dag 2 februari worden gespeeld.
Om de eerste en tweede plaats
strijden Watertoren tegen Heerenduinen. Deze wedstrijd begint
’s middags om 13.00 uur. ‘s Morgens om 9 uur spelen Hofstede B
en het Visserhuis om de derde en
vierde plaats.
Direct na afloop van de middagpartijen vindt de prijsuitreiking
plaats. Voor het winnende team
staat een fraaie wisselbeker klaar.
Voor het team dat het slechts in
het toernooi heeft gepresteerd
heeft men een oude wisseltrofee

van stal gehaald te weten de Rode
Lantaarn. Verder zijn voor de eerste vier teams extra bekers te verdienen. En ‘last but not least’ krijgt
de beste speler van het toernooi
de Johan Helder trofee uitgereikt.
Deze laatste prijs wordt jaarlijks
uitgereikt en is dus geen wisseltrofee.
Voor belangstellenden staat de
deur van het Wijkcentrum de Hofstede zoals gedurende het gehele toernooi het geval is, gastvrij
open. (foto: aangeleverd)
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DUBBEL BLOK: € 24.50

HIEP HIEP HOERA!

WORDT 31-1-2019

11 JAAR

Hartelijk gefeliciteerd
van Opa en Oma Boot
Te koop:
Koperen kroon 8l 85,-, rollator m.
mandje 25,-, wijnrekje hout 12 fl. 10,-,
noren, mt. 40 merk. 20,-, 2 zilveren
kandelaars 50,-, oude koffer 25,-.
Tel. 023-5255325

Te koop:
Nieuwe Pediform schoenen, maat
40, te klein gekocht, 20,-. Gevraagd:
Artiszegels van Dekamarkt. Spaart u
ze niet? Ik kom ze graag ophalen.
Tel. 06-10029073

Carmen S.A. de Haan
Praktijk voor communicatie
Centrum voor innerlijke Vrede

Praktijkopleiding
Louise Hay
filosofie & Stroomtaal®
10 daagse training 1 x per 2 weken
op zaterdag (overdag)
Start 9 februari 2019
Lestijden: 10.00 - 12.30 uur en 14.00 - 16.30 uur
Informatie: info@carmendehaan.nl
Telefonisch: 023-5261144 – 06-21216801

KORTING
KORTING
NORMAAL
3.299,KORTING
BANKSTEL 3+2 ZITS RUNDLEDER
BANKSTEL 3+2 ZITS RUNDLEDER

NORMAAL
KORTING3.299,85 %

VOORBEELD
VOORBEELD
VOORBEELD

Charlene

IS MOGELIJK

VOORBEELD
VOORBEELD
VOORBEELD

ENKEL BLOK: € 19.50

TOT
TOT
TO

NU KOPEN BETEKENT
WEEKAANBIEDING
VEEL GELD VERDIENEN!!
WEEKAANBIEDING

BANKSTEL
3+2
ZITS RUNDLEDER
Robuuste
bank
Rafaël
230 cm breed
KORTING
85
%
Nu
voor
slechts
€
495,Robuuste bank
Rafaël
NORMAAL
3.299,-

NU 495,€
495,NU
495,KORTING
85 %
Robuuste bank
Rafaël
€ 495,NU 495,230 cm breed
230 cm breed

Parkeren voor de

Nu voor slechts

Gevraagd:Parallelweg
Te koop:
deur
104B

Beverwijk
Beverwijk

Parallelweg 104B

Beverwijk

Parkeren voor de deur
Te koop:
Parkeren voor de
3 glasplaten, helder, 66 x 61 1 cm dik,
60 x 55 cm 5 mm dik, 61 x 35 cm 4 mm
dik 5,- p. stuk. Voor het a.s. fietsseizoen lange zwarte fietsbroek zonder
zeem medium nieuw 20,-.
Tel. 06-55141785

Nu voor slechts

Parallelweg 104B

Boiler 50 of 80 liter, defect is geen
probleem. Tel. 06-10763953
Te koop:
Blankhouten babyledikantje, blauwe
bekl. Met matras, laken, deken, 126 x
65 cm. 40,-. Tel. 0255-533375
deur

Gazellefiets her. 4 versnel i.z.g.st. 225
euro. Tel. 0251-314138
Te koop:
Div. maten Keulse potten 5,- tot 15,-,
elektr. orgeltje, kl. speeltafel 25,-.
Tel. 0255-531107

Te koop:
Viking lage noren, mt. 43, incl.
beschermers in originele doos. 35,-.
Tel. 023-5387131
Te koop:
nieuw matras afm 200 x 80 x 15, 15,-.
Tel. 023-5389158

