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Huisvestingsbeleid 
geëvalueerd en aangepast
Velsen - De gemeenten in 
de IJmond en Zuid-Kenne-
merland hebben sinds 2015 
een nieuwe gezamenlijke 
huisvestingsverordening. 
Deze is geëvalueerd en op 
een aantal punten aange-
past. Eén van de belangrijk-
ste wijzigingen is dat sta-
tushouders (asielzoekers 
met een voorlopige of per-
manente verblijfsvergun-
ning) wel voorrang houden 
bij huisvesting. Dat geldt 
overigens ook voor slacht-
offers van huiselijk geweld 
en mantelzorgers.

Er is een landelijke wet aan-
genomen waarmee status-
houders niet meer automa-
tisch voorrang moeten krijgen 
op de woningmarkt. De wets-
wijziging gaat 1 april 2017 in. 
In deze regio hebben gemeen-

ten er echter voor gekozen de 
voorrang wel te gebruiken om 
de halfjaarlijkse taakstelling 
voor het plaatsen van status-
houders te kunnen volbren-
gen. Gemeenten kunnen een 
boete opgelegd krijgen als zij 
niet binnen 12 weken status-
houders huisvesten. Momen-
teel zijn de wachtlijsten voor 
sociale huurwoningen in alle 
regiogemeenten langer dan 12 
weken. Er ligt dus een belang-
rijke taak voor gemeenten om 
creatief met woonruimte om te 
gaan waarbij ook buiten de so-
ciale huurwoningen om wordt 
gezocht naar woonruimte voor 
statushouders. 
In Velsen zijn onlangs vier lo-
caties aangewezen voor 80 à 
85 statushouders. Deze men-
sen krijgen dan geen voorrang 
meer. Voor de gemeente Vel-
sen is de taakstelling vastge-

steld op 92 huishoudens met 
vergunninghouders per jaar.
De nieuwe huisvestingsveror-
dening is bedoeld om schaars-
te aan sociale huurwoningen 
tegen te gaan, vooral in geval-
len waar het gaat om kwets-
bare groepen, zoals jongeren, 
ouderen en gezinnen. Woning-
corporaties krijgen meer mo-
gelijkheden om maatwerk te 
leveren. Zo krijgen jongeren 
onder de 23 jaar voorrang bij 
goedkope woningen, waarbij 
ze op de wachtlijst kunnen blij-
ven staan zodat doorstroming 
wordt bevorderd. Ook kunnen 
woningen in bepaalde com-
plexen met voorrang worden 
aangeboden aan senioren.
Om overbewoning te voorko-
men wordt woonruimte met 
maximaal twee kamers met 
voorrang toegewezen aan één- 
of tweepersoonshuishoudens.

Velsen-Noord - Afgelo-
pen maandag vierde Edu-
ard Leonardus Roemer zijn 
100ste verjaardag. Bur-
gemeester Frank Dales  
kwam hem feliciteren. Het 
geheim om de 100 te be-
reiken zit volgens de heer 
Roemer in veel vis en fruit 
eten.

Roemer werd in 1917 geboren 

in Beverwijk. Hij groeide op in 
een gezin met acht kinderen, 
vijf jongens en drie meisjes. 
Zelf heeft hij twee zoons en 
een dochter en zelfs een ach-
terachterkleinkind. Zijn loop-
baan was zeer gevarieerd. 
Van groente- en fruit-import 
tot chauffeur. In de oorlog is 
hij twee keer door de Duitsers 
opgepakt. 
Eduard Roemer heeft veel 

gezongen en is jaren lid ge-
weest van de Beverwijk-
se Harmonie Kapel waar hij 
waldhoorn speelde. Nu kijkt 
hij graag naar sport op de te-
levisie en doet veel spelletjes 
op de computer. Tot zijn 96ste 
jaar heeft hij nog gefi etst en 
nu trekt hij er op uit met zijn 
booster. Zijn rijbewijs heeft hij 
nog steeds. (foto: Gemeente 
Velsen)

100 dankzij vis en fruit

Velsen - De rechtbank heeft 
de schorsing van schouw-
burgdirecteur Jacob Bron 
ongedaan gemaakt. Dat 
meldt de IJmuider Courant. 
Het bestuur had hem op ba-
sis van de statuten uit zijn 
functie ontheven, maar die 
maatregel is dinsdag onge-
daan gemaakt. Bron zegt 
volgende week weer aan het 
werk te willen.
In september dient het ho-
ger beroep waarin het be-
stuur van de Stadsschouw-
burg Velsen opnieuw om 
ontbinding van het arbeids-
contract vraagt. De uit-

spraak wordt pas maanden 
later verwacht. Het bestuur 
wil van Bron af omdat hij 
een fi nanciële chaos veroor-
zaakt zou hebben. Ook zou 
de verhouding met de staf-
leden ernstig verstoord zijn. 
De rechtbank stelde bron in 
december 2017 in het gelijk, 
waarop het bestuur hem op 
basis van een bepaling in de 
statuten de toegang tot het 
theater ontzegde. Die schor-
sing is nu dus van de baan.
Het schouwburgbestuur 
gaat met Jacob Bron in ge-
sprek om werkafspraken te 
maken.

Bestuur in gesprek over afspraken

Bron wint kort geding
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Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft of 
bijzondere gebeurtenissen 
die plaatsvinden. Achter elke 
foto schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. De-
ze week aandacht voor de 
monumentale aula van be-
graafplaats Duinhof.

Eind vijftiger jaren bestaat in 
de gemeente Velsen behoef-
te aan uitbreiding van begraaf-
plaatsruimte. Volgens de Plant-
soenendienst is er nog maar 
tot eind 1958 ruimte voor nieu-
we graven zijn op de gemeen-
telijke begraafplaatsen Wester-
begraafplaats in IJmuiden en 
De Biezen bij Santpoort-Noord. 
De situatie blijkt minder ernstig 
te zijn dan voorgesteld, maar de 
gemeente besluit wel tot aanleg 
van een nieuwe begraafplaats 
en koopt hiertoe een bosgebied 
in landgoed de Heerenduinen. 
Omwille van de aanleg moet 
het buitencentrum van Amster-
damse padvindersgroepen ver-
huizen. Achteraf blijkt deze ver-
huizing niet nodig, omdat de 
begraafplaats maar een klein 
hoekje van het padvinderster-
rein afsnoept.
De nieuwe begraafplaats wordt 
ontworpen door de architect 
Dudok, bekend van de aula en 
het columbarium op Wester-
veld, het wederopbouwplan van 
IJmuiden, het stadhuis van Vel-
sen en het hoofdkantoor van 
Hoogovens. Bij het ontwerp 
moet het oorspronkelijke karak-
ter van het duinterrein zo veel 
mogelijk in stand gehouden 

worden. De aanleg vindt plaats 
tussen 1959 en 1961. Eind 1960 
wordt gekozen voor de naam 
‘Duinhof’.
Dudok ontwerpt voor Duinhof 
drie in een U-vorm geschakel-
de gebouwen rond een gras-
veld met vijver. Het belangrijk-
ste gebouw is de aula, met les-
senaarsdak, bescheiden klok-
kentoren en vooruitspringen-
de luifel. Verder bevat het com-
plex een ontvangstzaal en een 
dienstgebouw. Dudok houdt 
het ontwerp eenvoudig. “Een 
begrafenis, het afscheid ne-
men van een geliefde, is al-
tijd een tragisch gebeuren voor 
ons mensen. Daarom moet men 
bij het aanleggen van begraaf-
plaatsen en het bouwen van au-
la’s altijd oppassen voor monu-
mentaliteit. Het moet eenvou-
dig blijven,” aldus Dudok tij-
dens een presentatie aan de 
gemeenteraad.
Dudok voorziet de gebouwen 
van grote ramen met zicht op 
de natuur. Uitgangspunt is dat 
de aanwezigen de natuur als 
troostend ervaren. Vanuit de au-
la heeft men zicht op het gras-
veld en de vijver. De graven lig-
gen verdeeld over met hagen 
omgeven veldjes en zijn van-
uit de aula onzichtbaar. Vanaf 
de ingang leidt een toegangs-
weg naar de centraal op het 
terrein gelegen aula, ook zon-
der zicht op de graven. Het ge-
bouwencomplex met de aula 
ziet er nog hetzelfde uit als bij 
de oplevering in 1961. In 2014 
wordt de niet als monument 
gebouwde aula op de lijst van 
Rijksmonumenten geplaatst. In 
2015 wordt een buitenaula ge-
opend op Duinhof, zodat de na-
bestaanden zich bij de uitvaart 
nog dichter bij de natuur kun-
nen bevinden.

Bigband in Beach Inn
IJmuiden - The Think Big-
band speelt op zondag 12 
maart bij Beach Inn. Het op-
treden begint om 16.00 uur 
en is gratis toegankelijk.  
De basis voor de The Think 
Bigband werd  gevormd in 
de jaren negentig. De Castri-
cumse Bigband Triple E be-
stond toen uit enthousiaste 
jonge muzikanten. De muzi-
kale ambities waren groot en 
er kon bijna niet genoeg ge-
speeld worden om de muzi-
kale behoeften te bevredi-
gen. Binnen korte tijd wist 
de toenmalig Triple E big-
band onder leiding van René 
Breetveld vele successen te 
boeken, zowel in Nederland 
als in de Britse Midlands.
De jonge studenten werden 
groot en de maatschappelij-
ke carrières maakten het bij-
na onmogelijk om op goede 
wijze de muzikale aspiraties 
van de bigband nog waar te 

kunnen maken. Zo kwam er 
onherroepelijk het moment 
om de stekker uit het Triple E 
project te trekken. 
Hoewel, onherroepelijk? In 
2010 nam René Zaal (trom-
pet) het initiatief om de big-
band nieuw leven in te bla-
zen. Diverse oud-leden van 
Triple E waren direct te por-
ren voor een nieuwe muzika-
le bigband uitdaging. Hieruit 
ontstond de Ray’s Initiative 
project Bigband en vervol-
gens in 2015 The Think Big-
band.
De band speelt bekende jazz 
klassiekers, maar richt zich 
vooral ook op het funky, rock 
en groovy repertoire. Jazz 
rock van Bill Chase, bekende 
hits van Earth Wind & Fire en 
zelfs disco en funk staan op 
het veelzijdige programma 
van de band. Zie ook www.
facebook.com/thethinkbig-
band.

Een land om door te geven
Beste Velsenaar, 

We leven in een prachtig 
land. En ondanks dat Ne-
derland één van de rijkste 
en meest welvarende lan-
den ter wereld is, groeien 
onze zorgen. De economi-
sche crisis, het toenemende 
respectloze gedrag, de on-
rust aan de grenzen van Eu-
ropa, en de vrees voor ter-
reur heeft veel mensen on-
zeker gemaakt over de toe-
komst. We zien een samen-
leving die langzaam afbrok-
kelt, waar een kleine groep 
het voor zichzelf goed heeft 
geregeld, en de eigen weg 
wel vindt in een snel veran-
derende, globaliserende we-
reld. Maar waar steeds meer 
mensen het gevoel hebben 
niet langer mee te doen of 
mee te tellen. 
Mensen ervaren het gevoel 
dat ze op zichzelf zijn aan-
gewezen. Dat anderen geen 
oog voor ze hebben. Het zijn 
gevolgen van een doorgesla-
gen individualisering. Het li-
berale uitgangspunt dat als 
iedereen voor zichzelf kiest 
we er allemaal beter van 

worden, is niet waar. Inte-
gendeel, vrijheid zonder ver-
antwoordelijkheid leidt tot 
egoïsme, polarisatie en het 
recht van de sterkste. Waar 
een gebrek aan is, is mede-
menselijkheid en verbinding 
met anderen. Het CDA wil 
juist dat veranderen! 
Solidariteit, zorg voor elkaar 
en een respectvolle omgang 
mét elkaar zijn daarbij be-
langrijke uitgangspunten. 
We mogen trots zijn op on-
ze afkomst, gedeelde waar-
den en staan voor onze tra-
ditie van tolerantie en voor-
al inzetten op de kracht van 
de gemeenschap en de ver-
binding met elkaar; de ver-
binding tussen verschillen-
de generaties, tussen werk-
gever en werknemer en tus-
sen autochtonen en Neder-
landers met een migratie-
achtergrond.
Help ons dit prachtige land 
nog mooier te maken. Tot 
een land dat we vol vertrou-
wen kunnen doorgeven aan 
onze kinderen. Het kan. Het 
woord is aan u. 

CDA Velsen 
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Week van Zorg & Welzijn
De ZorgSpecialist 
opent haar deuren

IJmond - Op woensdag 15 
maart tijdens de week van Zorg 
& Welzijn zet de Zorgspecia-
list haar deuren op twee lo-
caties open voor iedereen die 
kennis wil maken met hun visie 
op ouder worden, maar ook vi-
taal blijven. Dat gebeurt in het 
Odensehuis aan Trompstraat 
200 in IJmuiden van 15.00 tot 
17.00 uur. Tussen 15.30 en 16.30 
uur is er een presentatie, ge-
naamd ‘De visie op ouder wor-
den van de ZorgSpecialist’. 
Maar vooral tonen zij u de ve-
le mogelijkheden die zij bieden 
om, ondanks het ouder worden, 
vitaal te blijven. U kunt rondkij-
ken in het Odensehuis, de crea-
tieve ruimte en in de fitnesszaal 
van de Hoogeberg. 
Indien u niet in de gelegenheid 
bent om naar IJmuiden te ko-
men, is het ook mogelijk een 
kijkje te nemen op de locatie 
in Heemskerk, Marquettelaan 
2. Belt u in dat geval voor een 
afspraak met coördinator Mar-
tina Balk voor een rondleiding 
met uitleg over de verschillende 
mogelijkheden (023-5100400). 
U kunt ook een afspraak ma-
ken voor een proefles in de mo-
derne sportzaal, speciaal inge-
richt voor ouderen, om te wer-

ken aan de vitaliteit. Sport- en 
beweegcoach Kaylee zal u ont-
vangen met een kopje koffie.
In een ongedwongen sfeer 
en samen met leeftijdsgeno-
ten wordt u professioneel be-
geleid en krijgt u uitleg over 
de vele mogelijkheden om bij 
de Zorgspecialist te sporten en 
bewegen op het niveau dat bij 
u past.
Niet alleen voor zorg, maar 
ook voor vitaliteit bent u bij 
de ZorgSpecialist dus aan het 
goede adres. Zie ook www.
dezorgspecialist.nl of bel 023-
5100200.

 

9 MAART
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’. 
Voor volwassenen en oude-
re kinderen. Geopend don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro.

10 MAART
Pieter Vermeulen Museum: 
Gesloten i.v.m. opbouw nieu-
we tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed.
Bijeenkomst voor nabe-
staande na zelfdoding bij Me-
moria Uitvaartzorg, Plesman-
weg 400 Beverwijk. Van 15.00 
tot 17.30 uur.
Trio C tot de derde in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

11 MAART
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen Zee 
te Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Tentoon-
stelling ‘95 Jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 
uur. 
Repair Café in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 16.00 uur.
Toneelstuk ‘Help ik Leef’ in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Van 15.00 tot 
16.30 uur.
Dany Lademacher’s Wild 
Romance in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang concert 21.00 
uur, zaal open 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Voorjaarsconcert Soli. Aan-
vang 20.15 uur.

12 MAART
Gezinsdienst in de Ichthus-
kerk, Snelliusstraat IJmuiden.
Ierederen is om 10.00 uur van 
harte welkom.

Lezing over C.G. Jung’; du-
alitiet, religie en persoonlij-
ke groei door drs. Katrijne Be-
zemer in De Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
Gesloten i.v.m. opbouw nieu-
we tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’. 
Voor volwassenen en oude-
re kinderen. Geopend don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro. Maandelijkse rondlei-
ding door huis en tuinen. Aan-
vang 14.00 uur. Deelname 7,-
. Aanmelden via info@buitn-
plaatsbeeckestijn.nl.
Zeemansliederen en brass 
tijdens koffieconcert in De 
Naaldkerk in Santpoort-
Noord. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen Zee 
te Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Tentoon-
stelling ‘95 Jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 
uur. Om 15.30 uur film ‘Zicht 
op Water’. 
The Spirit of Gambo in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.
Optreden The Think Big-
band bij Beach Inn op het 
IJmuider strand. Aanvang 
16.00 uur. Toegang gratis.

13 MAART
Postzegelavond bij Postze-
gel Vereniging Santpoort in 
Het Terras, Dingrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Zaal open 
vanaf circa 19.00 uur.

14 MAART
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
nloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.
Alzheimer Trefpunt in de 
Centrale Bibliotheek IJmui-
den. Het onderwerp is ‘De-

mentie, hoe is het met de 
mantelzorger?’ Ontvangst 
vanaf 19.00 uur, programma 
start om 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Boeing Boeing’. Aanvang 
20.15 uur.

15 MAART
OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Pieter Vermeulen Museum: 
Gesloten i.v.m. opbouw nieu-
we tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Hol-
land op z’n smalst’. ‘Geen Zee 
te Hoog’ met schilderijen van 
Chris van Drunen. Tentoon-
stelling ‘95 Jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’. 3 Speur-
tochten. Geopend vanaf 13.00 
uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag voor kin-
deren van 4 tot 8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo-
gelijk als verjaardagspartijtje. 
Kosten 6,- per kind. Opgeven 
via carla_schut@hotmail.com 
of 06-26038252, dit kan tot ui-
terlijk de dinsdag ervoor tot 
18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
ISH zorg voor spectaculai-
re show met performers van 
de freestyle games. Aanvang 
19.30 uur.

16 MAART
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’. 
Voor volwassenen en oude-
re kinderen. Geopend don-
derdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 
euro.
Repair Café in Het Ter-
ras, Dingrevelaan Santpoort-
Noord. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Diederik va Vleuten met ‘Mijn 
nachten met Churchill’. Aan-
vang 20.15 uur.

▲

RTV Seaport Radio
Elke werkdag 12-14 u 

Velsen Vandaag

rtvseaport.nl/agenda

Regio - Iedereen die een keer 
van dichtbij wil bekijken hoe 
de ouderenzorg werkt, is op 
zaterdag 18 maart van har-
te welkom bij Zorgbalans. Vier 
locaties openen hun deuren 
voor buurtbewoners, familiele-
den en andere geïnteresseer-
den. 
De open dag hoort bij de Week 
van Zorg & Welzijn die loopt 
van 13 tot en met 18 maart. 
Diverse zorgorganisaties door 
het hele land openen hun deu-
ren om Nederland een kijkje te 
geven achter de schermen bij 
de zorg. Zorgbalans heeft dit 
jaar vier locaties die deelne-
men in Heemstede, Haarlem, 
Velserbroek en IJmuiden. Be-
zoekers van de open dag zijn 
in IJmuiden en Velserbroek 
welkom bij woonzorgcen-
trum De Moerberg en woon-
complex De Hofstede. Ook in 
Haarlem en Heemstede doen 
locaties van Zorgbalans mee 
aan de open dag. Alle locaties, 
tijden en activiteiten staan op 
www.zorgbalans.nl/opendag.

In woonzorgcentrum De Moer-
berg in IJmuiden kunnen be-
zoekers een rondleiding krij-
gen en de ‘Zorgeloos Wonen’ 
appartementen bekijken. Men 
kan in gesprek gaan met me-
dewerkers over de zorg in De 
Moerberg of over werk, vrijwil-
ligerswerk en opleidingen bij 
Zorgbalans. Ook is er live mu-
ziek, kan men een gokje wa-
gen in de loterij, zijn er diver-
se kramen met zelfgemaakte 
producten en kan men genie-
ten van lekkere hapjes. In Vel-
serbroek kan men in De Hof-
stede kennis maken met di-
verse teams en locaties van 
Zorgbalans: het ontmoetings-
centrum, thuiszorg teams, het 
Prettig Thuis team en woonge-
meenschap De Molenweid la-
ten zien wat ze voor ouderen 
kunnen betekenen. Daarnaast 
is er van alles te doen zoals 
beweegles en creatieve acti-
viteiten, biljarten, controle van  
bloedsuiker en/of bloeddruk 
en is er live muziek en gratis 
koffie en thee met wat lekkers.
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Prioriteiten bij 
IJmond Werkt
IJmond - De gemeenten Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk 
gaan jaarlijks prioriteiten stel-
len voor IJmond Werkt. Op die 
manier willen ze het beleid con-
stant actualiseren. Dat staat te 
lezen in de nieuwe Uitgangs-
puntennotitie Participatiewet 
IJmond Werkt voor de perio-
de 2017 tot 2021. Het principe 
blijft dat iedereen die kan wer-
ken aan de slag moet, maar er 
gaat 10 procent van het budget 
naar de doelgroep die niet (di-
rect) is door te schuiven naar 
werk, te besteden aan re-inte-
gratie en begeleiding. Nu sinds 
2015 de Wajongers erbij zijn 
gekomen is de druk op de ar-
beidsmarkt groter geworden. 
Ook is men druk bezig de soci-
ale werkplaatsen af te bouwen. 
IJmond Werkt gaat dan ook de 
werkgevers proactief benade-
ren en ze houden aan de So-
cial Return afspraken die bij 
aanbestedingen door gemeen-
ten zijn gemaakt om mensen 
met een arbeidsbeperking een 
plek te geven. Een andere be-
langrijke afspraak is preven-
tie, bedoeld om te voorkomen 
dat mensen in de bijstand te-
recht komen, bijvoorbeeld door 
jongeren te helpen bij het be-
halen van een startkwalifi ca-
tie (een beroepsopleiding of 
diploma). Uiteraard is IJmond 
Werkt er voor alle werkzoeken-
den. De meeste trajecten ver-
lopen groepsgewijs, maar voor 
wie dat niet haalbaar is moet 
er maatwerk komen. IJmond 
Werkt gaat verder samenwer-
ken met Zuid-Kennemerland.

Santpoort-Zuid - Dit jaar 
is het precies 35 jaar gele-
den dat Biljartvereniging Vel-
sen werd opgericht door Frans 
Kunst, Nico Kaag en Dick 
Pruis. Frans (bijna 90) en Nico 
(83) zijn nog steeds lid, inmid-
dels ereleden.
De biljartvereniging heeft een 
eigen clubgebouw aan de 
Wüstelaan 79 in Santpoort, 
met drie mooie en goed on-
derhouden Wilhelmina wed-
strijdtafels, een gezellige bar 
en alles volledig in eigen be-
heer. Er wordt uiteraard het 
klassieke libre spel gespeeld, 
maar ook bandstoten. En voor 
de wat sterkere biljarters is er 
een kaderteam dat aan de na-
tionale competitie deelneemt.  
Alle leden hebben de vrije 
keuze om recreant te zijn, in 
een team competitie te spelen, 
of in je eigen klasse aan het 
persoonlijke kampioenschap 
deel te nemen.
Biljartvereniging Velsen heeft 
zowel voor leden als niet-le-
den de mogelijkheid om bil-
jartles te nemen bij maar liefst 
4 KNBB gediplomeerde in-
structeurs die allen lid zijn van 
de vereniging. Wilt u uw bil-

jartkennis en uw moyenne wat 
opvijzelen dan is dat zeker de 
moeite waard.  Bovendien is 
de eerste les helemaal gratis. 
Ga eens kennismaken. 
Clubavonden zijn er op maan-
dag, dinsdag en donderdag,  
clubmiddagen zijn er op dins-
dag en donderdag.  De com-
petitie thuiswedstrijden wor-
den op woensdag- of vrijdag-
avond gespeeld. Op andere 
middagen kan er door alle le-
den vrij getraind of gespeeld 
worden. Op dit moment zijn 
er zo’n 55 leden.  Er is nog 
plaats voor enkele nieuwe le-
den die graag in clubverband 
hun moyenne wat op willen 
peppen. 
De biljartvereniging wil graag 
verjongen, en daarom komen 
er binnenkort in samenwer-
king met Sportloket Velsen en-
kele eindexamenklassen van 
een middelbare school naar 
het clubgebouw om ze  kennis 
te laten maken met biljarten. 
Biljartvereniging Velsen tim-
mert aan de weg, iedereen is 
van harte welkom aan Wüstel-
aan 79 te Santpoort. Zie www.
bvvelsen.nl voor meer infor-
matie of loop eens binnen.

LTC Brederode verder 
als LTC Groeneveen

Santpoort-Noord - De 
Santpoortse tennisvereni-
ging LTC Brederode heeft 
haar naam veranderd in LTC 
Groeneveen. De vereniging 
heeft nu dezelfde naam als 
het sportpark waar de club 
al meer dan 25 jaar is ge-
huisvest.
Voor die tijd werd er op de 
banen aan de voet van de 
Ruïne van Brederode ge-
speeld. Bij het vertrek naar 
Sportpark Groeneveen bleef 
er in Santpoort-Zuid een 
groepje tennissers over die 
zich verenigden onder de 
naam Ruïne van Brederode. 
In de loop van de jaren ont-
stond er daardoor bij bezoe-
kende tennisteams, maar 
ook bij hulpdiensten ver-
warring over de vraag welk 
Brederode nu waar speelde.
Om van dit hardnekkige en 
vervelende misverstand af 
te komen, heeft het eind 
2015 aangetreden nieuwe 
bestuur van LTC Brederode 
een voorstel tot naamswij-
ziging aan haar leden voor-
gelegd, dat door de de Al-
gemene Ledenvergade-
ring van 4 november 2016 
is aangenomen. Best wel 
een heftige beslissing ove-
rigens, om na zoveel jaren 
van trouwe dienst je oor-
spronkelijke naam aan de 
wilgen te hangen. Maar er 
moest wel iets gebeuren en 

bovendien mag de nieuwe 
naam er ook zijn. Zij vormt 
een duidelijke link met het 
mooie tennispark, waarop 
de club al zoveel jaar met 
plezier speelt.
Met behoud van al het goe-
de uit de historie, geeft 
een nieuwe naam ook 
een nieuw elan. Daarom 
stelt LTC Groeneveen zich 
in 2017 extra nadrukke-
lijk open voor nieuwe le-
den. Er lopen aan het be-
gin van het nieuwe buiten-
seizoen een tweetal specia-
le acties: Voor beginners is 
er in april ‘Maak kennis met 
tennis!’ via een drietal ten-
nislessen (leenrackets be-
schikbaar) en een afslui-
tend evenement.
Voor (meer) gevorderden 
in mei: ‘Toss er op los!’, een 
maand lang meedraaien in 
de toss op maandagoch-
tend, woensdag- en/of vrij-
dagavond. Aanmelden kan 
via welkom@ltcgroeneveen.
nl. Twee manieren om gra-
tis en vrijblijvend de tennis-
sfeer bij LTC Groeneveen te 
proeven. Als de kennisma-
king is bevallen ligt er een 
aantrekkelijk aanbod klaar 
om de rest van het jaar lid 
te worden van een spor-
tieve, gezellige, ervaren en 
dus ook al gauw vertrouw-
de tennisclub met de nieu-
we naam LTC Groeneveen!

Velsen 
beschermt 

archeologie en 
monumenten

Velsen - Vanwege de nieuwe 
Omgevingswet worden de 
belangrijke archeologische 
waarden en monumenten 
in Velsen in kaart gebracht 
en voorzien van een bepaal-
de categorie. De gemeente 
is sinds kort verantwoorde-
lijk voor het eigen archeolo-
gische erfgoed. Er is daarom 
een Beleidsnota Archeologie 
Velsen opgesteld en een Be-
leidskaart Archeologie geeft 
invulling aan de verantwoor-
delijkheden. De gemeente 
wil deskundige expertise in-
huren voor advisering en be-
geleiding bij het opstellen 
van bestemmingsplannen 
die rekening houden met het 
archeologisch belang en mo-
numenten.

Maatjesproject 
zoekt vrijwilligers

Velsen - Donderdag 16 
maart is er van 10.00 tot 
12.00 uur in Bibliotheek Vel-
serbroek een inloopochtend 
over het Maatjesproject. Het 
Maatjesproject zoekt ma-
tjes voor mensen van 18 tot 
95 jaar.
Het Maatjesproject brengt 
vrijwilligers in contact met 
ouderen en mensen die door 
psychische of sociale pro-
blemen in een isolement te-
recht zijn gekomen. De vas-
te maatjes ondernemen een 

keer per 14 dagen op vriend-
schappelijke wijze activi-
teiten, zoals koffi e drinken, 
naar de fi lm, samen fi etsen 
of biljarten. Maatjes zijn geen 
hulpverleners.
Het Maatjesproject Vel-
sen maakt onderdeel uit van 
Stichting Welzijn Beverwijk, 
voor vragen kunt u zich in 
verbinding stellen met Astrid 
Kruiswijk, via kruiswijk2@
welzijnswb.nl of 06-33653557 
op dinsdag en donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur.

PABO-toneel op 
de Pleiadenschool

IJmuiden - Vorige week vrij-
dag zijn de groepen 1 tot en 
met 4 van de Pleiadenschool 
getrakteerd op een toneel-
voorstelling van eerstejaars 
studenten van de PABO 
Haarlem. 
Het was een spetterende 
sprookjesvoorstelling waar-

in de gemene kapitein Haak 
belangrijke voorwerpen van 
de andere sprookjesfi guren 
nodig had voor een drankje 
waardoor Haak voor altijd de 
baas zou zijn... De kinderen 
vonden het erg spannend en 
hebben enorm genoten van 
dit spektakel!
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Regio - Nederland telt 
1.200.000 hartpatiënten. Jaar-
lijks verlaten 35.000 hartpatiën-
ten de hartrevalidatie of het zie-
kenhuis. Vrijwel elke hartpa-
tiënt krijgt het advies door te 
gaan met sporten en bewe-
gen. Het gaat dan om sporten 
en bewegen met een trainings-
element. Naar schatting gaan 
slechts enkele duizenden door 
met sporten en bewegen.
Voor dit grote verschil zijn 
meerdere redenen. Allereerst 
weten hartpatiënten niet waar 
je kunt sporten en bewegen 
onder deskundige begeleiding. 
Ook gaan zij niet sporten, als ze 
dat niet gewend zijn vóór het 
hartincident. En veel hartpa-
tiënten hebben geen vertrou-
wen meer in hun lichaam. Ze 
zijn bang voor een herhaling 
van een hartincident, zoals een 
hartinfarct.
Al 25 jaar lang wordt op de 
dinsdagavond het zwembad 
en de sportzaal van revalida-
tiecentrum Heliomare gevuld 
met sportievelingen van Hart 
in Beweging Kennemerland. 
Zij hebben ieder één ding ge-
meen: hartproblemen. Het is 
een kwetsbare groep mensen 

die juist zoveel baat heeft bij 
sporten. De sportavonden wor-
den geleid door gediplomeerde 
sport/zwemleiders. Zij worden 
ieder jaar bijgeschoold door de 
Hartstichting. Uiteraard hebben 
zij een reanimatiediploma en 
kunnen ze tevens omgaan met 
een AED (automatische ex-
terne defibrillator). Bij inschrij-
ving als lid moet wel een ver-
klaring van zijn/haar behande-
lend medisch specialist of car-
dioloog worden gevoegd, waar-
in deze aangeeft geen bezwaar 
te hebben dat zijn/haar patiënt 
deelneemt aan de activiteiten 
van Hart in Beweging Kenne-
merland.
Dinsdagavond 14 maart is er 
om 18.45 uur een introductie-
avond voor hartpatiënten.
Tijdens het sporten, dat plaats-
vindt in de sportaccommoda-
ties van Heliomare te Wijk aan 
Zee, krijgen de mensen weer 
vertrouwen in hun lichaam door 
op eigen niveau te sporten. Ze 
hebben er ook plezier in, want 
inspanning wordt ontspanning.
Meer weten? Bel dan 06-
20867080 of 0255-532538 . Zie 
ook www.hartinbewegingken-
nemerland.nl.

IJmuiden - De gezelligste 
kofferbakmarkt van IJmuiden 
gaat weer beginnen. Net als 
voorgaande jaren wordt de-
ze één keer in de maand op 
de zondag gehouden op het 
Velserduinplein achter He-
ma. Net als vorige jaren zal 
het plein weer helemaal vol 
staan met ruim 100 auto’s 
De kosten blijven het zelfde: 
10 euro per auto (met aan-
hanger 15 euro) en een bus 
ook 15 euro, voor een ruime 
plek. Tevens betaalt u 10 euro 
borg,  na afloop van de markt 
krijgt men die terug. Er is een 
toilet aanwezig. Reserveren 
hoeft niet, maar kom op tijd. 
De markt begint om 8.00 uur 
en vanaf 7.30 uur mag men 
het plein op waar u een plek 
wordt aangewezen. De markt 
duurt tot 15.00 uur. Ga niet 
eerder weg, want dan ver-
valt uw borg. In verband met 
geplande werkzaamheden 
op het plein, wordt de loca-
tie vanaf april Groothelmduin 
bij sporthal Zeewijk in IJmui-
den, met hetzelfde aantal au-
to’s. Zie ook facebook.nl/kof-
ferbakmarkt-ijmuiden. Mai-
len kan naar richard-rikkie@
hotmail.com ,of bel voor ver-
dere info naar 06-575390.

Kofferbakmarkt

Ruïne van Brederode 
feestelijk geopend
Santpoort-Zuid - Afgelo-
pen zaterdag vond de officië-
le opening plaats van de Ru-
ine van Brederode. Om 14.00 
uur verwelkomde voorzitter 
Marcel Sukel wethouder Ro-
bert te Beest en introduceer-
de hij de nieuwe beheerders 
van de Ruïne: Rob Kortekaas 
en Angelique Schipper. 
Wethouder Te Beest was 
trots op de grote belangstel-
ling voor de Ruïne en riep ie-
dereen op om vooral vaker 
te komen. Met elkaar werd 
het Brederodelied gezongen. 
Onder het toeziend oog van 
de oorspronkelijke bewoner 
de heer Willem van Bredero-
de en nazaat Folkert van Bre-
derode werd de vlag op de 
toren gehesen. 
Daarna lieten de wachters 
het publiek toe tot de Ruï-
ne, waar men persoonlijk kon 
kennismaken met de histori-
sche figuren, Aagje de Ver-
telster het verhaal van de 

machtige heren van Brede-
rode vertelde, middeleeuw-
se klanken en geuren de Ru-
ine vulden en het geluid van 
pijlen en harnassen buiten 
klonk. 
Zondag vond het eerste kof-
fieconcert plaats. Kapriol wist 
de volle ‘ridderzaal’ van be-
gin tot eind te boeien met 
verhaal en muziek en kreeg 
een groot applaus. Zondag 2 
april is het tweede koffiecon-
cert met Seyl en Treyl. 
Zondag 19 maart worden er 
om 13.00 uur en 15.00 uur 
rondleidingen gegeven. De 
entree inclusief rondleiding 
kost 5 euro (tot 4 jaar gra-
tis). Reserveren kan via www.
hoenu.nl > regio Haarlem. 
De Ruïne is tot en met okto-
ber geopend op woensdag 
en vrijdag van 12.00 tot 17.00 
uur en in het weekend van 
10.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.heerlijkheid-brederode.
nl. (foto: Anne Moss)

Kampioenschap 
Streetdance bij Ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zon-
dag deden er 19 kinderen   
mee aan het Kampioenschap 
Streetdance van Danscen-
trum ter Horst. Bij de jongste 
groep, van 4 tot 7 jaar, dans-
ten drie kinderen twee keer 
een finale en werden beju-
reerd door een dansleraar 
uit Lelystad. De uitslag was: 
3. Dewi Jochems; 2. Destiny 
May v.d. Woude en 1. Kampi-
oen Dalisha Malcorps. 
Bij de groep 7 tot 10 jaar de-
den 16 kinderen mee. Hier 

werd gedanst: een voorron-
de, herkansing, halve finale 
en een finale. De kinderen die 
geen finale dansten kregen 
allemaal een medaille. Zij die 
wel een finale dansten kregen 
een beker. De uitslag is: 6. Isa 
Pals; 5. Faith van Veen; 4. Me-
lody van Dongen; 3. Tamar 
Out; 2. Britt Jansen en kampi-
oen werd Femke Bleijendaal.
Leuke resultaten natuurlijk, 
maar veel belangrijker is het 
plezier waarmee ze hebben 
gedanst.

IJmuiden - Donderdag 23 
maart is er in Grand Ca-
fé Kruiten/Restaurant Per-
ron Zee een Salsadanswork-
shop. De avond wordt geor-
ganiseerd door studenten 
van Schoevers Hogeschool 
uit Utrecht om geld in te in-
zamelen voor het Nationaal 
Ouderenfonds.  Eenzaam-
heid is een maatschappelijk 
probleem en dat moet min-
der worden. Om de jeugd te 
betrekken bij dit maatschap-
pelijk probleem en ook om 
zelf een steentje bij te dra-
gen, hebben de studen-
ten gekozen om een evene-
ment te organiseren ten ba-
te van het Nationaal Oude-
renfonds. De dansworkshop 
is voor iedereen toegankelijk. 
Kaarten à 15 euro zijn voor-
af te koop via www.facebook.
com/Letsdance23maart of 
via amber.vdberg93@gmail.
com. U wordt ontvangen met 
een hapje en drankje alvo-
rens u kunt deelnemen aan 
de salsaworkshop. Grand 
Café Kruiten/Restaurant Per-
ron Zee aan de Kruitenstraat 
1-3 in IJmuiden stelt ruimte 
beschikbaar om de avond tot 
een succes te maken.

Jongeren 
dansen voor 

ouderen

Velserbroek - Er komen 
voorlopig drie Skaeve Huse 
op Broekeroog tegenover 
het Hillegondswegje. Vel-
sen heeft hierover een over-
eenkomst gesloten met Ve-
lison Wonen en Woningbe-
drijf Velsen. Er is een uit-
breiding mogelijk naar to-
taal zes Skaeve Huse op 
deze locatie. Op 14 maart is 
er een informatieavond voor 
omwonenden. 
Skaeve Huse zijn heel een-
voudige eenpersoonswo-
ningen voor mensen die 
vanwege onvoldoende soci-
ale vaardigheden moeilijk in 
een gewone buurt kunnen 
wonen. Er is enige begelei-
ding voor de bewoners en 
er wordt gewerkt aan re-in-
tegratie van bewoners naar 

een normale woonomge-
ving, met zo nodig zorg en 
begeleiding.
Er is nog een lange weg te 
gaan, met het opstellen van 
een nieuw bestemmings-
plan, het uitvoeren van 
voorbereidende onderzoe-
ken, bouwrijp maken van de 
grond en beheer en onder-
houd van de ruimte. 
Men verwacht de eerste be-
woners in het voorjaar van 
2019. De exploitatie van drie 
Skaeve Huse is niet kosten-
dekkend. sHet gaat om een 
begroting van 244.118 eu-
ro. De gemeente Velsen zal 
hiervan de helft betalen. De 
woningcorporaties betalen 
de rest. Als er meer dan drie 
Skaeve Huse komen zal dit 
iets meer huur opbrengen.
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‘De Grote Drie’ in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Ellen Pieters, Frédé-
rique Sluyterman van Loo en 
Hanneke Drenth spelen Adè-
le Bloemendaal, Conny Stuart 
en Jasperina de Jong in ‘De 
Grote Drie’. Recensenten zijn 
het eens: vooral Pieters speelt 
de sterren van de hemel in de 
met jubelrecensies overladen 
musical. ‘De Grote Drie’ kon 
op donderdag 16 februari he-
laas geen doorgang hebben 
in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Maar goed nieuws voor 
alle theaterfans: op woens-
dag 8 maart (20.15 uur) gaat 
in IJmuiden alsnog het doek 
op voor dé hitmusical van dit 
moment.
Drie legendarische theaterdi-
va’s op één avond. Drie top-
vrouwen uit de musical- en 
cabaretwereld van nú krui-
pen in de huid van Adè-
le Bloemendaal (Ellen Pie-

ters), Conny Stuart (Frédé-
rique Sluyterman van Loo) en 
Jasperina de Jong (Hanneke 
Drenth uit Velsen!). Zij spelen 
dat de drie diva’s voor één 
keer een gezamenlijke show 
met hun grootste successen 
gaan geven. Maar hoe pakt 
dat uit bij drie theatersterren 
die gewend zijn hun eigen 
hoofdrol te spelen? Gewel-
dig! Als een hilarische show 
waarin de gouden stemmen 
(mét groot orkest) het al-
lermooiste repertoire laten 
glimmen. Van’Dobbe Dob-
be Dobbe’ tot ‘Het is over’ en 
‘Wat heb je gedaan, Daan’. En 
veel meer.
Toegang 37,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Roy Beusker)

Stadsschouwburg Velsen
Wereldhit ‘Boeing Boeing’
Velsen - Een prachtige cast 
met onder meer Bas Muijs, 
Arijan van Bavel (beter be-
kend als Adje) en Maris-
ka van Kolck laat het pu-
bliek in de Stadsschouw-
burg Velsen op dinsdag 14 
maart (20.15 uur) gieren 
van het lachen in de kome-
die ‘Boeing Boeing’. Geniet 
een avondlang van de dol-
dwaze avonturen van een 
charmante piloot, zijn nor-
se huishoudster en gepas-
sioneerde stewardessen. 
Arijan van Bavel mag bij 
het grote publiek dan wel 
bekend zijn als Paul de 
Leeuw’s Adje, in het theater 
is hij de grote motor achter 
Theater van de Klucht. Al 
meerdere seizoenen brengt 
hij met veel succes dit gen-
re naar de Nederlandse 
theaters. Dit seizoen komt 
hij met de klucht der kluch-
ten: ‘Boeing Boeing’. Bas 
Muijs (Stefano uit ‘Goede 
Tijden’) neem de rol van pi-
loot op zich, musicalster én 
comedienne Mariska van 

Kolck de bemoeizuchtige 
huishoudster en Arijan van 
Bavel speelt vriend Robert. 
Wieneke Remmers (‘The 
Sound of Music’, ‘Non-
sens’), Sabine Beens en 
Femke van Assouw trekken 
de mantelpakjes uit de kast 
en zijn te zien als de ste-
wardessen.
De rijke vrijgezel Bernard 
heeft een relatie met drie 
verschillende stewardes-
sen uit drie verschillende 
landen. Zijn vluchtschema 
heeft hij zo in elkaar ge-
zet, dat de dames elkaar 
nooit tegen kunnen komen. 
De komst van een nieuwe 
en veel snellere Boeing 747 
en het onverwachte be-
zoek van zijn vriend Robert 
gooien zijn zorgvuldig ge-
plande leven echter hele-
maal in de war.
Prijs: 29,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en gardero-
be. Voor meer informatie: 
www.stadsschouwburg-
velsen.nl of telefoon 0255-
15789. (foto: Beelhouwers)

Stadsschouwburg Velsen
ISH zorgt voor 

spectaculaire show
Velsen - Op woensdag 15 
maart (19.30 uur) wordt in de 
Stadsschouwburg Velsen een 
halfpipe gebouwd die het he-
le toneel beslaat. Daarop zet-
ten de dansers van ISH en de 
performers van The Freestyle 
Games een grandioos spekta-
kel neer. Voor zijn show ‘The 
Elements of Freestyle’ se-
lecteerde ISH-choreograaf 
en Freestyle Games-jurylid 
Marco Gerris de Nederland-
se top. Zoals Sven Boekhorst 

(meervoudig wereldkampioen 
freestyle-inline skaten), Dez 
Maarsen (Nederlands kampi-
oen flatline BMX-er) en Mi-
chael Beekman (Nederlands 
kampioen freestyle basket-
bal). En de kersverse wereld-
kampioen Freerunnen: Bart 
van der Linden. Prijs: 22,50 
euro, inclufief pauzedrankje 
en garderobe. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789. (foto: Studio 
Breed Arnold)

Velsen - Op donderdag 16 
maart (20.15 uur) komt Die-
derik van Vleuten terug naar 
de Stadsschouwburg Velsen 
met een van de mooiste caba-
retprogramma’s van de laat-
ste jaren. In ‘Mijn Nachten met 
Churchill’ probeert Nederlands 
enige echte stand up history-
teller Diederik van Vleuten ant-
woord te krijgen op de vraag 
waarom zijn vader, in plaats 
van hem vertrouwelijk in te 
wijden in de wereld van seks, 
drank, voetbal, zijn zoon liever 
complete redevoeringen van 
Winston Churchill leerde, inclu-
sief diens stem en gebaren. En 
waarom hij meer dan vijftig jaar 
na het overlijden van Churchill 
bijna iedere dag, maar zeker ie-
dere nacht aan de legendari-
sche oorlogsleider denkt.Die-
derik van Vleutens zoektocht 
naar de antwoorden voert hem 
op een vermakelijke, confron-
terende en ontroerende manier 
terug naar de geestgronden 
van zijn kleurrijke familie en het 
landgoed van de oude Winston 
zelf. In Chartwell valt het kwart-
je. Dus dáárom was het. Had 
dat meteen gezegd. Dat had 
behoorlijk wat nachtrust ge-
scheeld. Een schat aan verha-
len, een smaakvol decor, stem-
mige muziek en dat alles in de 
regie van Berend Boudewijn. 
Dat is ‘Mijn nachten met Chur-
chill’.Met zijn eerste twee solo-
programma’s schreef Diede-
rik van Vleuten theatergeschie-
denis. Hij schiep een nieuwe 
theatervorm. Aan de hand van 
de lotgevallen van zijn fami-
lie dook hij vertellend, spelend 
en zingend in onze Nederland-
se geschiedenis en die van de 
wereld. Zijn debuut ‘Daar Werd 
Wat Groots Verricht’ ging over 
de val van het voormalig Neder-
lands Indië, de opvolger ‘Buiten 
Schot’ had de Eerste Wereld-
oorlog tot onderwerp. Voor de-
ze voorstellingen ontving hij de 
prestigieuze Prijs van de Kritiek. 
Toegang 25 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Meer 
informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of 
tel. 0255-515789. (foto: Katin-
ka Krijgers)

Diederik van 
Vleuten in 

schouwburg

Sanne Wallis de Vries 
viert jubileum met ‘Gut’
Velsen - Iedereen kent San-
ne Wallis de Vries van haar 
puike Beatrix-imitatie en vele 
andere typetjes en persifla-
ges in programma’s als ‘Kop-
spijkers’ en ‘Koefnoen’. In 
2017 is het twintig jaar gele-
den dat Sanne in het theater 
debuteerde met haar solo-
voorstelling ‘Sop’. Op vrijdag 
17 maart (20.15 uur) komt zij 
naar de Stadsschouwburg 
Velsen met een gloednieuwe 
show ‘Gut’. Vol suggesties, 
ideeën, voorstellen en nog 
nader te beramen plannen.
Wie is de Mol
Als comédienne schitterde 
zij in populaire tv-program-
ma’s als Cojones, Koefnoen 
en (vanaf januari) ‘Wie is de 

Mol’. Gelukkig is Sanne Wal-
lis de Vries nu ook weer terug 
op de cabaretplanken met 
‘Gut’. Geen recepten dit keer, 
wel tips. Plus: de gemakken 
van een open keuken, een 
tamme affaire, trapliften en 
een waarschijnlijk gloedvol 
betoog over het kind en straf. 
Tevens raad in de vorm van: 
hoe op te ruimen, het mys-
terie man (dat almaar gro-
ter wordt) en hoe je onder-
buikgevoelens naar de juis-
te uitgang te sturen. Gaan 
we samen aan werken. San-
ne heeft er #zinin! Bent u er-
bij? Gut.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789.
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Bosbeekschool wint 
schoolbasketbalfinale

Velsen - De Bosbeekschool 
uit Santpoort-Noord heeft het 
jaarlijkse schoolbasketbaltoer-
nooi gewonnen.
De halve finales en de finale 
werden voor het eerst op een 
andere dag gespeeld. Dit ex-
periment mag geslaagd ge-
noemd worden, want nu kon-
den de halve finalisten hun 
achterban mobiliseren. Het 
resultaat was een volle tribu-
ne met veel supporters van de 
vier overgebleven scholen.
De eerste halve finale ging tus-
sen de Bosbeek en de Francis-
cusschool. In het team van de 
Franciscus zaten vier basket-
ballers van Akrides, die net te-
rugkwamen van een compe-
titiewedstrijd. Of het de ver-
moeidheid was of toch het ver-
schil in kwaliteit: feit was dat 
de Bosbeek gemakkelijk won 
(18-4).
De andere halve finale ging 
tussen de Jan Campert 2 en 
de Toermalijn 2. Nadat de Jan 
Campert een 8-2 voorsprong 
had genomen, werd het toch 
nog 8-6. Lange tijd ging het 

gelijk op, maar uiteindelijk ze-
gevierde de school uit Driehuis 
met 16-13.
De strijd tussen de Bosbeek 
en de Jan Campert om de 
wisselbeker werd een heu-
se thriller. De Bosbeekschool 
liep gemakkelijk uit naar een 
6-2 voorsprong, maar de Jan 
Campert boog de achterstand 
om in een 8-6 voorsprong. 
Vlak voor tijd kwam de Bos-
beek langszij (8-8), waardoor 
een verlenging van 5 minuten 
noodzakelijk bleek.
In de verlenging bleek dat de 
enige clubbasketballer in het 
veld, Jord Hofland, met zijn 
techniek en zijn lengte de 
doorslag gaf. Met zijn scores 
en zijn mooie passes naar zijn 
medespelers werd er uitein-
delijk met 16-8 gewonnen en 
staat de wisselbeker een jaar 
lang in de prijzenkast van de 
school uit Santpoort-Noord.
Alle lof ging ook uit naar de 
Jan Campert 2, die zonder 
basketballers maar met een 
zeer enthousiaste coach de fi-
nale hebben bereikt.

Velsen - Op dinsdag 14 
maart is het volgende Alzhei-
mer Trefpunt in Velsen. Het 
onderwerp is ‘Dementie, hoe 
is het met de mantelzorger?’
Het is een schok wanneer bij 
je partner of bij één van je ou-
ders de diagnose dementie 
wordt gesteld. Steeds meer 
mensen worden, soms tegen 
wil en dank, betrokken bij de 
zorg voor hun naaste. En dat 
combineren met de eigen 
huishouding, gezin en baan 
is niet altijd even gemakkelijk. 
Als mantelzorger wil je niet al-
tijd hulp vragen en soms krijg 
je hulp die je helemaal niet 
wilt hebben. Hulp vragen en 
goedbedoelde hulp weigeren, 
dat kan soms een dilemma 
zijn. Hoe kun je dan toch voor-
komen dat het je boven het 
hoofd groeit? Gespreksleider 
Mick Flieringa gaat over dit 
thema in gesprek met Margit 
Kooter, werkzaam bij Socius 
Maatschappelijk Dienstverle-
ners. Wilt u meer weten over 
dit onderwerp of heeft u be-
hoefte aan andere informatie 
over dementie? Kom dan naar 
het Alzheimer Trefpunt in de 
Centrale Bibliotheek in IJmui-
den. De ontvangst is van-
af 19.00 uur, het programma 
start om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur. Iedereen is 
welkom: mensen met geheu-
genproblemen, partners, kin-
deren, vrienden, buren. Wie er 
nog nooit eerder is geweest 
moet beslist komen kennis-
maken. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelden is niet nodig.

Alzheimer 
Trefpunt

Velsen - Elke school in Vel-
sen krijgt een jeugdhulp-
team. Dat gebeurt in het ka-
der van de pilot Impuls Pre-
ventieve Jeugdhulp. Door di-
rect contact met scholen kan 
eerder worden gesignaleerd 
en ingegrepen als er proble-
men zijn. Zowel voor de leer-
ling als de ouders is er steun. 
De Jeugdhulpteams bestaan 
uit deskundigen van Socius, 
Centrum voor Jeugd en Ge-
zin (CJG) en GGD, naast be-
geleiders op de betreffen-
de school. Op deze manier 
wil men laagdrempelige on-
dersteuning geven bij op-
groeien en opvoeden, waar-
bij ook preventie belangrijk is. 
Als het nodig is kan worden 
doorverwezen naar specialis-
tische jeugdhulp. De evaluatie 
van de pilot vindt plaats in het 
tweede kwartaal van 2018.

Jeugdhulpteams 
bij elke school

Santpoort-Noord - Op zon-
dag 12 maart kunt u weer 
heerlijk genieten van twee lo-
kale muziekgezelschappen 
tijdens het koffieconcert van 
de Velser Gemeenschap.
De zangers én zangeres-
sen van Shanty- en Seasong-
koor ’t Staende Tuygh zingen 
mooie, voornamelijk Iers klin-
kende liederen zoals ‘Rolling 
Home’ , ‘Fair stood the Wind’  
en ‘The Fields of Athenray’.  
Zij worden begeleid door ei-
gen muzikanten.
Felison Brass, een 30-kop-
pige brassband, laat u ken-

nismaken met mooie koper-
klanken, die zo kenmerkend 
zijn voor een brassband. De 
brassband bestaat uit  alleen 
koperen blaasinstrumenten 
en percussie.
Felison Brass laat een varië-
rend programma horen met 
onder andere de mooie pop-
ballad ‘Perhaps Love’ van 
John Denver, en het swin-
gende ‘I Got Rhythm’ van Ge-
orge Gershwin.
Iedereen is om 12.00 uur van 
harte welkom in de Naald-
kerk in Santpoort-Noord. De 
toegang is gratis.

Zeemansliederen en 
brass op koffieconcert

IJmuiden - Alle ouders en 
kinderen van de Pionier kre-
gen afgelopen donderdag 2 
maart de schrik van hun le-
ven toen bleek dat alle juffen 
en meesters veranderd wa-
ren in sprookjesfiguren. 
Er liepen dwergen, een rood-
kapje, rapunzel, biggetjes, 
sneeuwwitje, doornroosje, 
prins en prinsessen en een 
akelige heks door de school. 
Gelukkig bleek dat ze thuis-
hoorden in een toneelstuk. 

Na het daverende slotlied 
werd het schoolproject ‘De 
Pionier goes wonderland’ ge-
opend. Samen met de do-
centen Charo, Eke, en Yvon-
ne van Kunstencentrum Vel-
sen wordt er in de komende 
weken weer een spectaculai-
re show gemaakt. Alle groe-
pen gaan werken rond het 
sprookje dat zij hebben uit-
gekozen. De voorstelling is 
op vrijdag 24 maart te zien in  
Stadsschouwburg Velsen. 

Pionier goes wonderland!

Wel Zijn Markt op 16 maart
Maak kennis met kunde
Regio - De Week van Zorg 
en Welzijn vindt plaats van 
13 tot en met 18 maart. Hon-
derden zorg- en welzijnsor-
ganisaties openen tijdens 
deze week hun deuren om 
te laten zien hoe het er aan 
toegaat op de werkvloer. 
Neem een kijkje bij het ver-
zorgingshuis om de hoek of 
in een operatiekamer in een 
groot ziekenhuis in de buurt! 
Van zorgboerderij tot GGZ, 
van nieuwe zorg in de wijk, 
kleinschalig wonen in de 
ouderenzorg, revalidatie in 
de gehandicaptenzorg, zie-
kenhuizen GGZ, mondzorg, 
buurthuizen, huisartsen, kin-
deropvang, noem het maar 
op, alles is te zien!
In deze regio gaan ruim 70 
locaties open tijdens de 
Week van Zorg en Welzijn. 
Op www.infopuntzorg.nl-
staat een overzicht van al-
le activiteiten van deze loca-
ties.
Enkele zorginstellingen van 
Samen Voor Betere Zorg or-
ganiseren tijdens de Week 
van Zorg en Welzijn blik-
semstages voor iedereen 
die kennis wil maken met 
de zorgsector. Het zijn korte 
meeloop stages van twee of 

drie uur. Op deze manier zie 
je welke beroepen er in de 
zorg zijn en kun je écht er-
varen wat het werk inhoudt. 
Een overzicht van deze sta-
ges staan op www.infopunt-
zorg.nl/bliksemstage.
Er zijn volop kansen op werk 
in Zorg & Welzijn. Daarom is 
er op de Wel Zijn Markt op 
donderdag 16 maart a.s. een 
Werken en Lerenplein inge-
richt. Hier kunnen werkzoe-
kenden en studenten infor-
matie krijgen over vacatures 
en opleidingen in de zorg in 
deze regio. 
De zesde Wel Zijn Markt 
vindt plaats in Winkelcen-
trum Schalkwijk in Haarlem. 
U krijgt tijdens deze markt 
informatie en advies over al-
le onvermoede mogelijkhe-
den in het actuele aanbod 
op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. De markt 
trekt al jaren veel bezoe-
kers en is zeker niet alleen 
bedoeld voor senioren. Er is 
veel te doen en te beleven, 
dus voor elk wat wils!
Samen werken aan zorg en 
ondersteuning voor mensen 
en door mensen in de regio 
Kennemerland, Amstelland 
en Meerlanden.
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Knallend slot bij 
voorjaarsconcert Soli

Velsen - Nog een paar da-
gen en dan vindt het jaar-
lijkse voorjaarsconcert 
van Muziekvereniging Soli 
plaats in de Stadsschouw-
burg Velsen. Alle geledin-
gen van de vereniging zet-
ten deze week de puntjes 
op de i om een knallend 
concert te geven.
Het opleidingsorkest van 
Soli trapt om 20.15 uur af 
met drie verrassende stuk-
ken waaronder het beken-
de Everybody needs some-
body van de Blues Bro-
thers. Daarna is het Klein 

orkest van de vereniging 
aan de beurt met een aan-
tal mooie popsongs. Beide 
orkesten staan onder lei-
ding van Henk Veldt.
De Slagwerkgroep begint 
na de pauze met het stuk 
Newsfl ash. Daarna geeft 
dirigent Edwin Plooyer het 
stokje over aan Vincent van 
den Bijlaard die het Har-
monieorkest leidt. De Har-
monie heeft haar deel van 
het concert ‘Incredible 
paintings’ genoemd. Een 
cross-over tussen muziek 
en schilderkunst met veel 

visuele verrassingen. Eén 
tipje van de sluier: er staan 
werkelijk kunstschilders op 
het podium! De avond sluit 
knallend af met het stuk 
Crocodile rock. 
Tijdens deze fi nale staan 
alle orkesten en ook de 
meiden van TwirlTeam So-
li de dansers van Jolein op 
het podium. Het belooft een 
afwisselende avond te wor-
den! Kaarten voor dit con-
cert zijn verkrijgbaar via 
de website van de Stads-
schouwburg Velsen of aan 
de kassa.

The Nylons in Velsen
Velsen - De vierkoppige, 
Canadese a capellagroep 
komt voor een afscheids-
concert naar Nederland! Op 
zaterdag 25 maart (20.15 
uur) staat de groep met hun 
‘Farewell Tour’ in de Stads-
schouwburg Velsen. De 
groep werd in 1978 opge-
richt in Toronto, Canada. De 
mannen staan bekend om 
hun a capella covers van po-
pulaire popliedjes als ‘Happy 
Together’, ‘The Lion Sleeps 
Tonight’ en Up the ladder to 
the roof’.
Met miljoenen verkochte al-
bums en ontelbare gouden 
en platina platen behoren 
The Nylons al ruim 35 jaar 
tot de wereldtop. De vier Ca-
nadezen zingen oorstrelen-
de close harmony, meesle-
pende gospels en a capella 
arrangementen van hitsongs 

van onder andere Sting en 
Paul Simon. De groep kent 
nog één ‘Nylon’ van het eer-
ste uur (founding-father 
Claude Morrison) en bevat 
verder nieuw toptalent dat 
de reputatie van de super-
groep helemaal waar maakt. 
Met hun ongeëvenaarde 
feeling voor harmonie weten 
The Nylons alle klassiekers 
een prachtig nieuw geluid te 
geven. En toch valt straks het 
doek. De close harmony-co-
ryfeeën besluiten hun carriè-
re met een bijzondere fare-
well-tour. Nog één keer ‘The 
Lion sleeps tonight’. En ‘Up 
the ladder to the roof’.
Toegang 32,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe. 
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Peter Boone)

Ashton Brothers terug 
in Stadsschouwburg

Velsen - De Ashton Brothers 
leverden dit voorjaar volgens 
vriend en vijand hun bes-
te show tot nu toe af. Twee 
avonden vergaapte een uit-
verkochte zaal in de Stads-
schouwburg Velsen zich aan 
hun mix van onwaarschijn-
lijke acrobatische caprio-
len en indrukwekkende the-
aterstunts. Op veler verzoek 
komen de heren op dinsdag 
28 maart (20.15 uur) ‘Enfants 
Terribles’ nog één keer spe-
len.
Het spektakelgehalte van 
‘Enfants Terribles’ is weer 
zeer hoog. Als tropische vo-
gels vliegen de Ashtons door 
de toneeltoren, als horror-
clowns racen zij rond op 
scootmobiels en als skelet-
ten zwemmen zij rondjes. 
Pim Muda, Joost Spijkers en 
Friso van Vemde voeren met 
al hun technische hulptroe-
pen een geraffi neerde super-
show op. Met niets te verge-
lijken en bijna niet te over-

treffen. Daarom komen de 
Ashtons na twee volle bak-
ken nog één keer terug naar 
IJmuiden. Voor iedereen die 
het heeft gemist of een her-
kansing wil.
Prijs: 29,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Tim Klaasse)

Pronk bepaalt lot 
van Stormvogels

IJmuiden - Na twee overwin-
ningen op rij leed Stormvogels 
in Enkhuizen tegen West Frisia 
haar eerste nederlaag van dit 
jaar. Na een vooral in de eer-
ste helft goed gespeelde wed-
strijd van het team van trainer 
Sjaak Lettinga werd uiteinde-
lijk met 2-1 verloren. De gro-
te boosdoener in de ogen van 
de IJmuidenaren aan de kant 
van de Enkhuizers was goal-
tjesdief Sonny Pronk die in de 
tweede helft beide doelpunten 
voor zijn rekening nam.
Na een half uur spelen nam 
Stormvogels de leiding door 
Mike Dam, die een van rich-
ting veranderde bal heel leep 
achter doelman Paul Kok de-
poneerde, 0-1. Het laatste 
kwartier van de eerste helft 
kregen Bas Scholten en Mike 
Dam beiden nog de mogelijk-
heid de ruststand een beter 
aanzien te geven, maar misten 
jammerlijk. In de 60ste minuut 
kwam West Frisia door een 

harde kopbal van Sonny Pronk 
op gelijke hoogte; 17 minuten 
later profi teerde hij van een 
verdedigingsfout in de IJmui-
dense defensie.
Door deze nederlaag zakte 
Stormvogels af naar de vier-
de plaats van onderen en zal 
daarom zondag a.s. in Koog 
aan de Zaan tegen KFC al-
les in het werk moeten stellen 
zich van de onderste plaatsen 
te ontworstelen.
In een uitwedstrijd ontmoette 
Stormvogels-zaterdag koplo-
per FC Velsenoord en na een 
wedstrijd met twee gezichten 
eindigde dit duel in een gelijk 
doel: de eerste helft dicteerde 
FC Velsenoord het spel; in de 
tweede helft deden de IJmui-
denaren dat.
Reeds binnen een minuut 
kreeg FC Velsenoord een 100 
procent opgelegde kans na 
een misverstand tussen doel-
man Ali  Al-Kueb en een paar 
verdedigers. Vanaf 10 meter 

werd Leroy Lans geconfron-
teerd met een leeg doel, maar 
op miraculeuze wijze wist Joey 
Verdikt daarna de bal van de 
lijn te halen. Door deze ge-
miste kans en in het achter-
hoofd de reeds eerder geleden 
0-6-nederlaag ging het team 
van trainer Marco Adema als 
een stelletje angsthazen voet-
ballen. Binnen 13 minuten 
kwam FC Velsenoord dan ook 
niet moeilijk op voorsprong 
door Gentile-Martin na een 
assist van Wezepoel, 1-0.
De tweede helft verscheen een 
veel beter voetballend Storm-
vogels in het veld en na een 
handsbal 16 minuten na rust 
van Vlieland tekende Robin 
Ukehake voor de gelijkma-
ker vanaf 11 meter, 1-1. De 
IJmuidenaren bleven de bete-
re ploeg, maar gescoord werd 
er niet meer.
Zaterdag 11 maart is in Haar-
lem Geel Wit de tegenstander 
van de Vogels.
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Velsen boekt gelukkige 
zege op AFC’34
Driehuis - Zondag kwam het 
sterke AFC’34 uit Alkmaar op 
bezoek. De regen en wind 
konden de vele toeschou-
wers er niet van weerhou-
den af te reizen naar Sport-
park Driehuis. 
AFC drukte Velsen meteen 
terug op eigen helft en com-
bineerde fraai richting het 
doel van Sander van der Lugt. 
De thuisploeg moest zich be-
perken tot verdedigen, maar 
grote kansen kreeg AFC niet. 
Het ging allemaal prima tot 
het strafschopgebied. Na een 
half uur was de Alkmaarse 
storm wat geluwd en noteer-
de men het eerste gevaar na-
mens Velsen: Sander Loog-
man mikte - geholpen door 
de wind - op de linker boven-
hoek. Doelman Joey Wiese 
redde fraai ten koste van een 
hoekschop. Met 0-0 kwam 
dan ook de rust.
Na de thee veranderde er 
weinig. AFC’34 bleef het 
meest in balbezit en Velsen 
verliet af en toe de verde-
digende stellingen. Na een 
fraaie redding van Sander 
van der Lugt op een pegel 
van Luc Schuffelen volgde 
aan de overkant een vrije trap 
genomen door Tim Groene-
woud. Zijn scherpe voorzet 
werd door Remco van Dam 
net naast gekopt. In de zes-

tigste minuut veel verwar-
ring voor het doel van AFC. 
Een terugspeelbal werd door 
doelman Wiese per abuis op-
gepakt en Velsen kreeg een 
indirecte vrije schop op de 
punt van het doelgebied. 
Heel AFC’34 stond op de 
doellijn met doelman Wiese 
daarvoor. Een tikkie van Eric 
Metgod op Mischa Plug ein-
digde in een snoeihard schot 
in de bovenhoek: 1-0, geheel 
tegen de verhouding in, daar 
kunnen ze kort over zijn. 
AFC’34 gooide alles op de 
aanval: zo werd een pegel 
van Jordan de Jong door 
Remco van Dam met een sli-
ding geblokt en even schoot 
Stefan Smal net over. Velsen 
loerde op de counter en had 
succes na een verre pass van 
Tim Groenewoud op de vrij-
staande Daniël Zuiverloon. 
Diens uitgemeten voorzet 
werd door de meegekomen 
Sven Braaij binnen gegleden: 
2-0. 
Deze tegenslag kwam 
AFC’34 niet meer te boven. 
Ondanks enkele specta-
culaire momenten voor het 
doel van Sander van der Lugt 
werd er niet meer gescoord. 
Deze keer was het geluk aan 
de zijde van Velsen. 
Volgende week thuis tegen 
Nieuw Utrecht. 

VV IJmuiden ten onder
Velsen - Afgelopen zater-
dag is een dag die de man-
nen van het eerste elftal van 
VV IJmuiden waarschijn-
lijk snel willen vergeten. Bij 
Kagia werd de wedstrijd na-
melijk onnodig met 2-1 ver-
loren gegaan. 
IJmuiden staat de eerste 30 
minuten met Mike Kries en 
Martijn Visser op het mid-
denveld en Michel Huisman 
achterin onder lichte druk 
van Kagia. Maar als Mike 
Kries in de 37ste minuut de 
keeper van Kagia passeert 
met een kopbal, lijkt IJmui-
den op 0-1 te komen. De 
scheidsrechter keurt het 
doelpunt alleen af vanwege 
een duwfout. Vlak voor rust 
zet Milan van Essen IJmui-
den toch op een 0-1 voor-
sprong met een fraai schot in 
de kruising. 
In de tweede helft is de 
scheidsrechter duidelijk op 
de hand van de thuisploeg 
en bezwijkt IJmuiden in de 
70ste minuut; Kagia maakt 
de gelijkmaker. Daarna zijn 
er kansen over en weer en 
het is dan ook vervelend als 

Kagia drie minuten voor tijd 
de 2-1 maakt. Vlak voor het 
eindsignaal gaat Kay Brou-
wer nog alleen op de kee-
per af en wordt door de laat-
ste man van Kagia onderuit 
geschopt. De scheidsrech-
ter houdt zijn kaarten op zak, 
maar geeft wel een vrije trap; 
deze wordt helaas gemist. 
IJmuiden lijdt, ditmaal onder 
leiding van Tom Beissel, dus 
een dure nederlaag. 
Tijd om te treuren is er ech-

ter niet, zaterdag staat er 
weer een zware wedstrijd op 
het programma. Om 14.30 
uur neemt IJmuiden het 
thuis op tegen de nummer 
2: Blauw-Wit Beursbengels. 
Ook het 2e, 4e, 5e, 6e, 7e, 
8e en de dames van IJmui-
den spelen hun wedstrijden 
op het thuishonk. Een heer-
lijke drukke bedoening dus 
aankomende zaterdag op de 
velden én de kantine van de 
zwart-witten!  

Geslaagde KNVB-
talentendag bij Velsen

Driehuis - Het meisjesvoet-
bal in Nederland zit al enke-
le jaren stevig in de lift: steeds 
meer meiden besluiten te gaan 
voetballen en Velsen is een 
van de verenigingen in de re-
gio met een bloeiende  meis-
jes-  en vrouwenafdeling. Dit 
houdt natuurlijk ook in dat er 
steeds meer talentvolle speel-
sters zijn. Daarom organi-
seerde de KNVB op zondag 5 
maart een talentendag op het 
Velsencomplex.  Meisjes uit 
heel Noord-Holland - geboren 
in 2005 en 2006 - konden via 

verschillende spelvormen hun 
talenten laten zien. Ruim 70 
speelsters hadden zich  aan-
gemeld en dankzij alle mee-
gereisde familieleden en ande-
re belangstellenden was het al 
vroeg gezellig op en rond het 
zonnige kunstgrasveld van Vel-
sen. 
Na ontvangst op het terrein en 
een openingswoord namens 
de KNVB werden de meisjes 
gedurende anderhalf uur via 
gevarieerde spelvormen getest 
op hun voetbalkwaliteiten.  Als 
spelleiders waren enkele offi -

ciële KNVB-trainers aanwezig, 
geassisteerd door trainsters 
van Velsen. De spellen wa-
ren erop gericht veel balcon-
tact te hebben en snel te sco-
ren en daar gaat het natuurlijk 
om bij voetbal. Via een roula-
tiesysteem maakten de meis-
jes kennis met alle beschikba-
re spelvormen en aan de rode 
gezichten te zien genoten de 
dames met volle teugen. Ook 
langs de lijn was het genieten 
van de inzet en het enthousi-
asme.  Na het laatste fl uitsig-
naal werden de doeltjes en 
verdere materialen samen op-
geruimd en tien minuten later 
lag het veld er weer bij zoals 
eerder deze ochtend: schoon 
en opgeruimd. Alleen de trot-
se, verhitte gezichten herinner-
den nog aan een geslaagde 
dag. Limonade en een groeps-
foto maakten het feest com-
pleet. Nu nog even wachten of 
de aanwezige scouts hun werk 
goed hebben gedaan. 
Voor voetbalvereniging Velsen 
geldt: dit is zeker voor herha-
ling vatbaar. De KNVB heeft in-
tussen gemeld graag een keer 
terug te komen.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: maandag 13 maart 20.00 uur Telstar - FC Emmen

Met trots presenteren de 
Witte Leeuwen haar nieuw-
ste aanwinst: Tony Kok. De-
ze 22-jarige E-Sporter is on-
der de jeugd bekend door 
zijn prestaties in FIFA en mag 
zich vanaf heden dé FIFA-
speler van de Witte Leeu-
wen noemen. Tony werd in 
het verleden drie keer Neder-
lands kampioen (2012, 2013, 
2014), deed mee aan gro-
te toernooien (ESWC, FIWC) 
en werd winnaar van Gfinity 
2015. Momenteel mengt To-
ny zich bijna elk weekend in 
de top 10 van de wereld. Met 
recht een wereldprestatie!
Algemeen directeur Pieter de 
Waard is in zijn nopjes met de 
nieuwste aanwinst. ,,De we-
reld is op allerlei terreinen in 
beweging. Een voorbeeld is 
dat het moeilijker wordt de 
jeugd te bereiken. Terwijl jon-
ge mensen de toekomst in 
handen hebben. En de toe-
komst is iets waar de Witte 
Leeuwen altijd mee bezig zijn. 
Veel jonge mensen zijn dol op 
computerspellen. Tony is een 
briljant voorbeeld voor deze 
ontwikkeling om reden waar-
van wij verrukt zijn dat Tony 
in zee is gegaan met Telstar.’’
Ook Tony is zichtbaar enthou-
siast over de aankomende 
periode. ,,Ik ben vereerd dat 
ik mijn prestaties nu mag la-
ten zien bij een betaald voet-
bal organisatie. Telstar is na-

tuurlijk bij veel mensen be-
kend om hun sympathieke 
imago en het feit dat zij graag 
pionier zijn in een omgeving 
waarin alles vaak volgens het 
boekje moet en gaat. De ko-
mende periode wil ik mij door 
blijven ontwikkelen als E-
Sporter, en hoop ik de Eredi-
visie te kunnen laten zien dat 
een club als Telstar niet onder 
hoeft te doen. De komende 
periode bekijk ik met de club 
hoe wij het traject gaan invul-
len. Ook zal ik binnen de club 
aanwezig zijn bij een aantal 
evenementen gericht op de 
jeugd. Ik heb er enorm veel 
zin in!’’
De Waard: ,,Telstar zal raak-
vlaken zoeken en vinden 
met de vele maatschappelij-
ke projecten die er reeds zijn 
binnen de club. Veel van de-
ze projecten zijn gericht op 
een gezonde levensstijl. Dat 
combineren met de toppres-
taties van iemand als Tony, 
daar zien wij een mooie for-
mule in. Buiten dat is het na-
tuurlijk topsport wat onze To-
ny laat zien, en wij zijn enorm 
vereerd dat hij het mooie wit-
te tenue gaat dragen.’’
Houd de social media van Tel-
star (@Telstar1963NV) en To-
ny Kok (@TonyKokNL) goed 
in de gaten de komende peri-
ode om te zien hoe Telstar en 
Tony Kok de aanval gaan in-
zetten!

De meest complete sportschool wordt nóg completer

Kanaalstraat 10 | IJmuiden tel. 0255 54 04 70 www.workoutvelsen.nl

Vanaf 27 maart sporten en
fysiotherapie onder één dak

Businessclub op reis
Bijna 50 businessclubleden 
van Telstar hebben afgelo-
pen weekend een bezoek 
gebracht aan de Premier 
League-wedstrijd Sunder-
land-Manchester City (0-2). 
Een deel van de groep was 
ook toeschouwer bij Hartle-

pool United-Exeter City, een 
duel in League Two. De le-
den van Businessclub Telstar 
maken eenmaal per seizoen 
een buitenlandse reis. Deze 
keer was gekozen voor een 
voetbalreis van DFDS naar 
het noordwesten van Enge-

land. De samenstelling van 
de groep was zeer divers: van 
directeur/eigenaar tot bur-
gemeester en van manager 
tot advocaat. De voetbalreis 
duurde drie dagen en werd 
mede mogelijk gemaakt door 
DFDS. (foto: Cor Varkevisser)

Kaarten Telstar - 
Jong Ajax in de verkoop
De kaarten voor de wedstrijd 
Telstar–Jong Ajax op  vrijdag 
7 april zijn online reeds in de 
verkoop gegaan.
Via www.telstarticket.nl kunt 
u zichzelf verzekeren van een 

plekje tijdens deze Noord-
Hollandse topper. Let op: 
wees er tijdig bij. De verkoop 
gaat snel. De verkoop aan 
het stadion begint twee we-
ken voor de wedstrijd.

Wilt u de wedstrijd bezoeken 
met een groep? Neem dan 
contact op via administra-
tie@sctelstar.nl voor de mo-
gelijkheden.

2 voor de prijs van 1
Wie deze week online een 
kaart koopt voor de wedstrijd 
Telstar-FC Emmen op maan-
dag 13 maart krijgt auto-
matisch gratis ticket(s) voor 

de wedstrijd van vrijdag 17 
maart tegen MVV Maastricht. 
Ga naar www.telstarticket.nl 
en doe beide wedstrijden in 
uw mandje. U krijgt dan au-

tomatisch de gratis ticket(s) 
toegewezen. Meer weten? 
Kijk op www.sctelstar of volg 
de club op Facebook.
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• Evaluatie Beleidsplan Integrale 
Schuldhulpverlening 2012-2015 
(Ijmond). Conclusie: de schuld-
hulpverlening is toegankelijk en 
er wordt goed samengewerkt. 
Er komt een nieuw beleidsplan 
voor de periode 2017-2020.

• Quick Scan Lange Nieuwstraat: 
er is een kort onderzoek ge-
daan naar de verkeersveilig-

heid van de vernieuwde Lange 
Nieuwstraat. Er wordt een aan-
tal maatregelen genomen om die 
verkeersveiligheid te verbete-
ren.

Meer informatie over deze en an-
dere collegeberichten vindt u op 
www.raad.velsen.nl.

Uit het college

Aanpassingen aan 
Lange Nieuwstraat
De Lange Nieuwstraat in IJmui-
den heeft een nieuw aanzien ge-
kregen. Er zijn aan beide kanten 
vrijliggende fi etspaden gemaakt 
en er zijn pleinen aangelegd. Bo-
vendien heeft het winkelgebied 
een facelift ondergaan. Het ge-
heel is nog niet klaar, want straks 
worden ook de bloembakken ge-
vuld en worden er nog meer bo-
men geplant.

Aanpassingen 
Toch waren er ook kritische gelui-
den, onder meer via Facebook. Niet 
duidelijk zou zijn wie voorrang heeft 
op de zijwegen en de fi etspaden na-
bij de pleinen en op bepaalde delen 
van de weg. Naar aanleiding hiervan 
heeft de gemeente verkeerskundig 
adviesbureau DTV Consultants op-
dracht gegeven onderzoek te doen. 
Dit bedrijf heeft een aantal aanbeve-
lingen gedaan, die leiden tot de vol-
gende werkzaamheden. 

1. De voorrangsregeling bij de zij-
straten is niet overal hetzelfde. 
Door het aanbrengen van haai-
entanden en plaatsing van bor-
den wordt dit overal eenduidig ge-
maakt. Dit zal de zichtbaarheid en 
voorrangssituatie van het fi etspad 
verduidelijken.

2. Bij de fi etsstraat, die begint bij 
het Marktplein en parallel loopt 
aan de Lange Nieuwstraat (rich-
ting Planetenweg), ontbreekt een 
voorrangsregeling. Deze wordt 
aangebracht, zodat duidelijk 
wordt dat fi etsers hier voorrang 
hebben.

3. Op het Marktplein en het Velser-
duinplein is voor alle soorten ver-
keer dezelfde kleur op het wegdek 
toegepast. Hierdoor is het fi ets-
pad niet goed zichtbaar. Om het 
onderscheid tussen fi ets- en voet-
pad duidelijker te maken zal langs 
de fi etspaden op deze pleinen een 
witte onderbroken streep worden 
aangebracht. Ook langs de fi etspa-
den op Plein 1945.

4. Doordat fi ets- en voetpad op de 
Lange Nieuwstraat op hetzelfde 
niveau zijn aangebracht, bestaat 
het risico dat fi etsers op het trot-
toir gaan fi etsen. Hierover hebben 
vooral bewoners aan de zuidzij-
de van de Lange Nieuwstraat en-
kele klachten geuit. Een hekje zal 
worden geplaatst om deze bewo-
ners - die vanuit hun deur direct 
het trottoir op lopen - een veiliger 
gevoel te geven. (foto’s: gemeente 
Velsen)

Twee raadsleden die lid zijn van 
het John van Dijk Fonds, de bur-
gemeester, gemeentesecreta-
ris en interim-gri  er van de ge-
meente Velsen gingen woens-
dag 1 maart in gesprek met leer-
lingen uit groep zeven van de 
basisschool Het Kompas.

De leerlingen kregen eerst een 
rondleiding door het gemeente-
huis. Daarna namen ze plaats op 

de stoelen van de raadsleden in de 
raadzaal. Naast de vele vragen was 
er ook een verzoek van een leerling 
om een selfi e te maken met de bur-
gemeester.  Maar om alle leerlingen 
die kans te geven werd lastig. Daar-
om is deze groepsfoto gemaakt van 
alle leerlingen samen met burge-
meester Frank Dales en de twee 
raadsleden Sander Smeets en Te-
resa Marcos. (foto: gemeente Vel-
sen)
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Belastingspreekuur 
in Bibliotheek Velsen
Belastingpapieren invullen? Bij de 
Centrale Bibliotheek aan het Du-
dokplein in IJmuiden kunt u hulp 
krijgen bij digitale belastingaan-
gifte en het aanvragen van toesla-
gen.

Gratis belastingspreekuur
Vanaf dinsdag 7 maart 2017 kunnen 
inwoners  van Velsen iedere dinsdag 
tussen 11:00 - 13:00 uur in de Centra-
le Bibliotheek in IJmuiden gebruik 
maken van het belastingspreekuur. 
Zij krijgen dan hulp bij de digita-
le belastingaangifte of bij het onli-
ne aanvragen van toeslagen. Stich-
ting Socius verzorgt het spreekuur. 

U hoeft geen lid te zijn van de bibli-
otheek. 
 
Gratis computergebruik
Wie zelf belastingaangifte wil doen 
of een toeslag wil aanvragen, kan 
gebruikmaken van de gratis faci-
liteiten in de Centrale Bibliotheek 
in IJmuiden. Er zijn twee compu-
ters beschikbaar om zelfstandig aan 
de slag te gaan. Bibliotheekmede-
werkers kunnen technische onder-
steuning bieden bij problemen, bij-
voorbeeld als de computer niet goed 
werkt. Voor specifi eke hulp bij de 
aangifte of aanvraag kunt u terecht 
bij het belastingspreekuur.

Magazine van IJmondgemeenten

Ruimte voor schone lucht
Sinds 2012 werken de vier 
IJmondgemeenten samen aan 
de verbetering van de luchtkwa-
liteit. Om inwoners op de hoogte 
te houden van de inhoud van de 
visie Luchtkwaliteit 2017-2021 
en de te tre en maatregelen, is 
het magazine ‘Ruimte voor scho-
ne lucht’ ontwikkeld.

Op een visueel aantrekkelijke ma-
nier en in duidelijke taal worden in 

het tijdschrift de speerpunten van 
de toekomstvisie uitgelicht. Denk 
aan de aanpak bij de bron en het 
centraal stellen van gezondheid. 

Omdat het blad twee keer per jaar 
verschijnt, kunnen inwoners zo 
makkelijk op de hoogte blijven van 
de lopende projecten en laatste 
ontwikkelingen. U vindt het maga-
zine op www.odijmond.nl/magazi-
ne.

Aan de rand van Velserbroek 
wil de gemeente drie tot maxi-
maal zes zogeheten Skaeve 
Huse bouwen. Dit in samenwer-
king met de woningcorporaties 
Velison Wonen en Woningbe-
drijf Velsen. De bouw van de-
ze Skaeve Huse staat gepland 
voor 2019 op een terrein aan 
de Broekeroog tegenover het 
Hillegondswegje.

Begeleiding
Skaeve Huse is een idee uit De-
nemarken, vandaar de bijzondere 
naam. Het gaat om eenvoudig in-
gerichte eenpersoonswoningen, 
op enige afstand van andere hui-

zen. Bewoners van Skaeve Hu-
se hebben meestal onvoldoende 
sociale vaardigheden. Hierdoor 
is het voor hen lastig om in een 
woonwijk te wonen. De ervaring 
uit andere plaatsen in Nederland 
leert dat het wel goed gaat als zij 
met enige begeleiding op een rus-
tige plek wonen. 

Direct omwonenden hebben een 
uitnodiging ontvangen voor een 
informatieavond, waar het plan 
wordt toegelicht en men vragen 
kan stellen aan mensen van de ge-
meente, de woningcorporaties en 
de Regionale Instelling voor Be-
schermd Wonen.

Skaeve Huse in 2019

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

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

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
februari  2017 tot en met 31 febru-
ari 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Saturnusstraat, Jupiterstraat en 
Mercuriusstraat ong., plaatsen toe-
gangshekken poorten (26/02/2017) 
5083-2017;
Geleenstraat 19, pedicure-praktijk 

aan huis (26/02/2017) 5043-2017;
Eksterlaan 24, afb ouwen casco klus-
woning (28/02/2017) 5280-2017;
Snippenbos ong. kavel SB03, oprich-
ten woning (28/02/2017) 5360-2017;
Snippenbos ong. kavel SB02, oprich-
ten woning (28/02/2017) 5361-2017;
Waalstraat 29, samenvoegen  onder- 
en boven woning (01/03/20175683-
2017;
Zeeweg 331, plaatsen rieten dak 
(03/03/2017) 5736-2017 (gemeente-
lijk monument).

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 16, plaatsen dakkapel 
(26/02/2017) 5076-2017;

Litslaan 27, plaatsen dakkapel 
(27/02/2017) 5133-2017;
Willem de Zwijgerlaan 45, plaatsen 
veranda (01/03/2017) 5512-2017. 

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 44, kappen boom 
(01/03/2017) 5432-2017;
Burgemeester Enschedelaan/Mid-
denduinder weg ong. (Landje van 
Scholz), plaatsen attributen vie-
ring Koningsdag 2017 (02/03/2017) 
5577-2017;
Kieftendellaan 53, wijzigen gevels 
(02/03/2017) 5618-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 43, kappen 
boom (6/03/2017) 5798-2017.

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg/Laaglandersluis-
weg ong., verlengen vergunning  tij-
delijke 150 kV hoogspanningsver-
binding (28/02/2017) 5333-2017;
Meervlietstraat 139, kappen boom 
(01/03/2017) 5466-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 21, oprichten 
woning (6/03/2017) 2519-2017.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 32, plaatsen 
dakkapel (2/03/2017) 1341-2017;

Wüstelaan 32, onderhouden / aan-
passen monument (6/03/2017) 
2746-2017(Gemeentelijk monu-
ment).

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 21, plaatsen dak-
kapellen (02/03/2017) 1442-2017;
Roos en Beeklaan 71, plaatsen erker 
(7/03/20172361-2016.

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, legalisatie van: 
isoleren dak, vervangen dakraam, 
plaatsen afvoerpijpjes (6/03/2017) 
22243-2016 
(Rijksmonument).

Driehuis
Feithlaan 4, vervangen  dakkapel 
(6/03/2017) 1853-2017. 

APV artikel 2:17 Evenementen

Brocante, landgoed Beeckestijn op 
28 mei en 20 augustus 2017 van 
09.00 tot 16.30 uur (2311-2017) 
(27/02/2017);
Rabobank fi etstoch,t op 11 juni 2017 
van 09.00 tot 16.00 uur (1114-2017) 
(27/02/2017);
Strandrace Garage Rijsenhout, op 18 
en 19 maart 2017 van 10.00 tot 18.00 
uur (25262-2016) (01/03/2017).

APV artikel 5:18 Standplaatsen

Velsen-Noord
T.o. Wijkerstraatweg 177, Oliebollen-
kraam op :2, 9, 16, 22, 23, 24, 29, 30 en 
31 december 2017.
(02/03/2017) 2307-2017.

Besluiten

Anterieure overeenkomst Lange Nieuwstraat
De gemeente heeft op 22 febru-
ari 2017 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘Lange Nieuwstraat Noord-
west,’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale perce-
len maken deel uit van het plange-
bied, gemeente IJmuiden, sectie L 
nummers 348, 349, 350, 351, 352. De 
overeenkomst heeft betrekking op 
de realisatie van 108 woningen en 
een bedrijfsruimte verdeeld over 4 
woonblokken en de daarbij behoren-

de openbare voorzieningen.
.
Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 14 maart 2017 tot en met 25 
april 2017 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis 
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-

ningstijden van het stadhuis zijn van 
9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot 
en met vrijdag en donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.
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Kapmelding
Op het Koeriersterpad (achterzij-
de De Weid nr. 26 t/m 36 ) in Velser-

broek worden 6 bomen gekapt. Het 
betreft 5 elzen en een acacia. Ze wor-

den te hoog en te groot voor de ach-
terliggende tuinen en huizen. 

Naamswijziging deel Snippenbos
Burgemeester en wethouders 
hebben op 28 februari 2017 be-
sloten tot naamswijziging van een 
gedeelte van het Snippenbos in 
Keetberglaan. Deze straten liggen 
in IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij het Klanten Con-
tact Centrum of via 0255 567352.
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Interessante lezing over 
Syrië, Poetin en Trump Santpoort-Noord - Op uit-

nodiging van de VVD IJmond 
heeft de nummer 33 van de 
kieslijst voor de Tweede Ka-
mer, Sven Koopmans, een le-
zing gegeven over Syrië, Vla-
dimir Poetin en Donald Trump.
In een goed gevuld Bartje Bo-
ven luisterden de aanwezi-
gen geboeid naar de ervarin-
gen van Sven Koopmans, die 
ondanks zijn nog relatief jon-
ge leeftijd, al ruim twintig jaar 
ervaring heeft op het gebied 
van diplomatie en vredes-
onderhandelingen. Hierdoor 
was Sven in staat om de si-
tuatie in Syrië, die men voor-
al vanuit de media kent, van-
uit een andere invalshoek te 
belichten. 
Aan het begin van de lezing 
worden de ‘getallen’ uit Sy-
rië door hem nog even in per-
spectief gezet en benadrukt 
waarom het goed is dat er uit-
eindelijk een eind is gekomen 

aan de grote stromen vluch-
telingen van over de zee van-
wege het akkoord met Turkije. 
Het publiek stelt regelmatig 
een vraag, waarbij er ook kri-
tiek wordt geuit op de keuzes 
die er zijn gemaakt met be-
trekking tot de vluchtelingen-
problematiek. 
Koopmans laat bij de beant-
woording zien dat hij goed 
op de hoogte is van alles wat 
er speelt rond dit dossier en 
blijft daarbij telkens realis-
tisch. De aanwezigen stellen 
niet alleen vragen over Tur-
kije, maar ook over de geva-
ren voor de eenheid van Eu-
ropa en de humanitaire as-
pecten bij de opvang in bij-
voorbeeld Griekenland.  
Vanuit zijn ervaringen als vre-
desonderhandelaar heeft 
Sven Koopmans steeds aan-
sprekende voorbeelden en 
benadrukt daarbij bijvoor-
beeld dat het met lastige en 

chanterende regimes zeker 
niet gaat over terug chante-
ren, maar over realistisch on-
derhandelen. De rol van Rus-
land en Vladimir Poetin in het 
conflict met Syrië wordt be-
licht en daarmee ook de hou-
ding van president Donald 
Trump ten opzichte van Rus-
land, maar ook de NAVO en 
de politieke dynamiek die dat 
ook in Nederland met zich 
meebrengt. 
De VVD heeft in het verkie-
zingsprogramma in dit kader 
ingezet op het sterk vergro-
ten van het defensiebudget 
en Koopmans legt uit waarom 
hij vindt dat dit een goed idee 
is en zet daarnaast zijn doe-
len uiteen waarvoor hij zich in 
de Tweede Kamer wil inzet-
ten. De kiezer is nu aan zet 
en wellicht dat zijn boeiende 
betoog hem vanuit de IJmond 
een aantal voorkeursstem-
men oplevert.

‘t Mosterdzaadje
Klez-X!’, giganten uit 
de Barok en expositie

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 10 maart om 20.00 uur 
is het Trio C tot de Derde te 
gast in ‘t Mosterdzaadje. De 
drie musici Carel den Hertog 
(viool), Coos Lettink (accor-
deon) en Caspar Terra (klari-
net) vormen samen Trio C tot 
de derde. Ze laten zich inspi-
reren door klezmer, Balkan- 
en zigeunermuziek.
Op zondag 12 maart om 
15.00 uur maakt ‘t Mosterd-
zaadje kennis met het inter-
nationaal spraakmakende 
ensemble The Spirit of Gam-
bo dat gespecialiseerd is in 
Oude Muziek. In het pro-
gramma ’Ongehoord Mees-
terlijk’ worden werken uitge-
voerd uit de latere Barok van 
rond 1740 van Jean Philippe 
Rameau en George Philip-
pe Telemann. Aan dit concert 
werken mee: Sachiyo Haya-
shi – traverso, Freek Borst-
lap en Ivanka Neeleman – vi-
ola da  gamba en Françoise 
Oberli – klavecimbel.
Kees Kalkman exposeert in 
de maand maart afbeeldin-
gen van verhalen over de 

Praagse rabbi Löw. De inspi-
ratie tot het maken van deze 
serie druksels kreeg hij door 
twee gebeurtenissen. In 1999 
bezocht hij in Praag de Jood-
se wijk en de grote begraaf-
plaats waar rabbi Löw (1525-
1609) begraven ligt.
De expositie is tot en met 31 
maart te bezichtigen, voor en 
na afloop van de concerten 
of op afspraak met de expo-
sant. ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.
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