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Eef Limmen sloeg hiervoor de 
handen ineen met uitgever en 
ontwerper Edith van Beek van 
Koester Media uit Driehuis. ,,Ik 
wilde mijn verzameling naar het 
Noord-Hollands Archief brengen, 

maar het is toch echt veel leuker 
als iedereen nog kan genieten van 
deze foto’s.” Eef Limmen en Edith 
van Beek kennen elkaar van het 
magazine ‘Noord’, dat Koester Me-
dia in 2014 maakte voor en over 
Santpoort-Noord. In dit bewaar-
exemplaar werd een ode gebracht 
aan Tante Eef in de vorm van een 
gedicht en een kunstwerk.
Tante Eef gaat vanaf nu op pad 
om ondernemers te interesseren 
om zichtbaar te worden in het fo-
toboek. Alleen met voldoende 
sponsors kan het boek gemaakt 
worden en uitkomen. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden uitge-
werkt om bij te dragen. Daarna zal 
het boek, met een dikte van circa 
130 pagina’s, vol sprankelende fo-
to’s geproduceerd en te koop aan-

geboden worden. ,,We hopen dat 
er voldoende bedrijven en onder-
nemers deel willen nemen’’, aldus 
Edith. ,,Er zijn zoveel mensen die 
nu al generaties lang plezier heb-
ben beleefd in Speeltuin Sant-
poort. Dit verdient een mooi boek 
vol met herinneringen. Het is on-
mogelijk om alle foto’s te plaatsen, 
maar we kunnen zeker een fraai 
beeld van de speeltuin en haar 
bezoekers door de jaren heen la-
ten zien.”
Heeft u interesse in deelname en 
wilt u meer weten over de mo-
gelijkheden om Tante Eefs lang-
gekoesterde wens uit te laten ko-
men? Neem dan contact op met 
ema.limmen@quicknet.nl of ad-
ministratie@koestermedia.nl. (fo-
to: Koester Media)

Santpoort-Noord - Eef Lim-
men was van 1979 tot 2012 als 
vrijwilliger en grote drijvende 
kracht verbonden aan Speel-
tuin Santpoort. Tante Eef, zo-
als zij beter bekend staat bij al-
le Santpoorters, heeft sinds die 
tijd vele ordners en dozen ge-
vuld met foto’s. Die wil zij nu 
graag bundelen in een mooie 
uitgave. De titel van dit boek 
wordt ‘Het archief van Tante 
Eef - Speeltuin Santpoort 1946-
2012’.

Genomineerden Sportgala Velsen

Velsen - Het Sportgala is vrij toe-
gankelijk en de presentatie is zo-
als altijd in handen van Frank 
Snoeks, sportverslaggever van 
Studio Sport.
Genomineerd als Sportman zijn 
Lars Bottelier (openwater zwem-
men/lb zwemmen), Matthijs 
Büchli (baanwielrennen), Jimmy 
Demmers (trampolinespringen), 
Robin van der Kolk (� etscross), 
Olav Molenaar (roeien). Sport-
vrouw: Boxie Borchart (skiën), 
Tessa Dijksman (wielrennen baan 
+ weg), Zoë Hekelaar (trampoli-
nespringen), Nina Kessler (wiel-
rennen baan + weg), Romana 
Schuring (trampolinespringen), 
Maaike Spring in ’t Veld (trampo-
linespringen). Sportploeg: Dutch 
Diversity (moderne dans), Terras-
vogels Softbal (softbal), TVIJ Syn-
chroon Team (trampolinesprin-
gen), TVIJ (trampolinespringen), 
VOB Demoteam Danceworks 
(dansen), VZOS (handboogschie-
ten). Sporttalent: Amine Abai-
di (turnen), Yannick Bak (volley-
bal), Nick Boxelaar (honkbal), Cal-
listo Costantin (karten), Ella Ed-
wards (trampolinespringen), Ri-
co Haarbosch (karten), Anaïs Hol-

lander (karate), Nadine Hollan-
der (karate), Deacon Huijbers 
(motorcross), Naomi Schotvan-
ger (openwater zwemmen), Ten-
zin Tieman (openwater zwem-
men), Blanca Uijtendaal (judo), 
Robin Vogel (pencak silat), Yvette 
de Vos (judo), Celine Willemsen 
(karate). Sportmaster: Monique 
Boerema (schaatsen), Ernie Breu-
er (handboogschieten), Gerard 
Brussaard (zwemmen lb), Brian 
Burggraaf (wielrennen), Maarten 
Duijn (wado karate), Simone Geel 
(atletiek), Edwin Hiense (jiu jit-

su), Victor van den Ho�  (schaat-
sen), Bernard Jonkman (tennis), 
Rebecca Neus-Wichmann (bmx), 
Judith Porsch (handboogschie-
ten), Maarten Porsch (handboog-
schieten), Wim Roosen (atletiek), 
Richard Schenk (handboogschie-
ten). Gehandicapte Sporter: Flo-
rianne Bultje (zwemmen).
De jury bestaat uit Annette Baer-
veldt (wethouder sport), Michel-
le Diemeer (oud-judoka), Friso 
Huizinga (chef redactie de Jutter/
de Hofgeest), Corina Post (vak-
leerkracht bewegingsonderwijs), 
Frank Snoeks (sportverslaggever 
Studio Sport), Pieter de Waard 
(algemeen directeur SC Telstar) 
en Govert Wisse (freelance sport-
journalist). Zie ook www.sport-
galavelsen.nl. (foto: Reinder Wei-
dijk)

De organisatie heeft een groot aantal aanmeldingen ontvan-
gen voor het jaarlijkse Sportgala Velsen, dat vrijdagavond 
wordt gehouden in het Thalia Theater. Tijdens het gala wordt 
bekendgemaakt wie zich de Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter van het jaar 
2017 mag noemen

Tante Eef droomt van fotoboek 
over Speeltuin Santpoort

Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390
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Ben jij die AMBITIEUZE 
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WERKVOORBEREIDER
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cremefresh.nl

TELSTAR
Helmond 

Sport
VRIJDAG
9 MAART
20.00 UUR

Vertrouwd
en dichtbij

#TeamCDA: 
deze week 

Gideon Nijemanting 
en Cees Sintenie.

Zie verderop in de krant.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Jongens (8 en 9) 
mishandeld 

door volwassen 
mannen

Sanpoort-Noord - Twee jon-
gens van 8 en 9 jaar oud zijn 
maandagavond in Santpoort-
Noord mishandeld door twee 
mannen. Volgens de politie 
vond het incident plaats tus-
sen 18.15 en 18.45 uur op de 
hoek van de Kerkweg met de 
Kruidbergerweg. Daarbij zou 
zijn geschopt en geslagen. 
De verdachten zouden tus-
sen de 30 en 35 jaar oud zijn. 
Het is onduidelijk wat er pre-
cies is gebeurd, maar volgens 
een woordvoerder van de 
politie vroegen de mannen 
de kinderen om geld. De po-
litie roept getuigen op zich te 
melden via 0900-8844. (bron: 
NH Nieuws)

KORT NIEUWS:

De krant voor Velsen

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver
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Voor de eerste keer heeft de gemeente 
Velsen subsidie uit het Winkelfonds Vel-
sen toegekend. Het betreft de onderne-
mers  Jolanda Cheng en haar man Jireh 
Lim van snackbar lunchroom De Driehoek 
aan de Galle Promenade in Velserbroek.  
Zij knappen hun winkelpui op.  Wethou-
der  Arjen Verkaik van Economische Za-
ken verheugd:  “Een mooiere zaak, daar 
wordt het hele winkelcentrum aantrekke-
lijker van”. 

Nu heeft de zaak nog houten gevels en lui-
fels met enkel glas. Straks krijgt de snack-
bar aluminium luifels met duurzaam dub-
bel glas. Behalve de renovatie wordt de zaak 
ook voorzien van een nieuw, modern en hip 
interieur. Wethouder Arjen Verkaik, Econo-
mische Zaken, feliciteerde het echtpaar per-

soonlijk: “We zijn blij dat zij hun zaak op deze 
manier aantrekkelijker maken. We willen als 
gemeente graag meer ondernemers helpen 
met deze subsidieregeling. Daar is het Win-
kelfonds Velsen speciaal voor bedoeld. On-
dernemers kunnen subsidie krijgen om hun 
winkelgevels- en luifels in goedlopende Vel-
sense winkelcentra op te knappen. Ook kan 
het geld gebruikt worden voor verhuizing 
naar de zogeheten kernwinkelgebieden. We 
nodigen alle ondernemers met zulke plannen 
uit om contact met ons op te nemen!” 

Meer informatie over de subsidieregeling 
Winkelfonds Velsen: www.velsen.nl. U kunt 
ook contact opnemen met de winkelloods 
van Velsen, Floor Thomasse fl oor@staden-
co.nl of met het ondernemersloket@velsen.
nl. (foto: Reinder Weidijk)

Snackbar Lunchroom De Driehoek
Subsidie voor gevelrenovatie

Op woensdag 21 maart kunt u naar de 
stembus om de leden van de gemeen-
teraad te kiezen en uw stem  uit te 
brengen in verband met het referen-
dum over de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017. Het gemeen-
tehuis is dan ’s avonds open. Op don-
derdagavond 22 maart is het gemeen-
tehuis dicht.

U kunt woensdag de 21ste op afspraak 
terecht bij Burgerzaken tussen 18.00 en 
20.00 uur. Voor deze avond kunt u telefo-
nisch een afspraak maken op de nummers:  
0255-567200 of 140255. Uiteraard is het 
ook mogelijk digitaal een afspraak te ma-
ken op www.velsen.nl 

Het stembureau - in de hal van het ge-
meentehuis - is ook open. Velsenaren 
die een stempas en een geldig legitima-
tiebewijs hebben, kunnen tot 21.00 uur 
hun stem uitbrengen. De locaties van alle 
stembureaus staan op www.velsen.nl. 
(foto: Friso Huizinga)

In plaats van donderdag 22 maart
Gemeentehuis Velsen op 
woensdagavond 21 maart open

• In 2016 begon een proef met GGZ-hulp 
(geestelijke gezondheidszorg) aan kinde-
ren en hun ouders, die werd gegeven door 
de praktijkondersteuner van een aantal 
huisartsen. Doel: snelle hulp, en voorkó-
men van doorverwijzing naar de specialist. 
Deze proef was succesvol. Inmiddels doen 
er meer praktijkondersteuners jeugd-GGZ 
en huisartsen mee, en wordt deze hulp blij-
vend aangeboden.

• Voor het seizoen 2018-2019 voldoet Tel-
star aan de licentievoorwaarden van de 
KNVB.  Deze licentie waarborgt de veilig-
heid tijdens de wedstrijden en bevordert de 
kwaliteit van de wedstrijd- en veiligheids-
organisatie. De inspectie is uitgevoerd 
door de brandweer, bouw- en woningtoe-

zicht van de gemeente en Telstar zelf. Zij 
hebben geen knelpunten gesignaleerd die 
een belemmering vormen voor het gebruik 
van het stadion.

• In het eindrapport Corridordialoog Ken-
nemerlijn is een plan gemaakt om de om-
geving van de stations tussen Uitgeest en 
Haarlem aantrekkelijker te maken. Het 
plan is om betere fi ets- en P+R-voorzienin-
gen te maken en te zorgen voor goede be-
wegwijzering en snelle toegang naar woon-
wijken en de natuur. Deze plannen zullen 
in de komende jaren worden uitgevoerd.

Meer informatie op: www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichte.

   Uit het college

Op woensdag 21 maart a.s. kunt u uw 
stem uitbrengen voor de verkiezing van 
onze gemeenteraad. Dat is mogelijk in 
één van de 32 stembureaus, maar ook in 
onze mobiele Stembus! Uiteraard met uw 
stempas en een geldend legitimatiebe-
wijs. De bus is overigens helaas niet toe-
gankelijk voor (minder) validen. Op bij-
gaande afbeelding valt te lezen waar en 
wanneer de Stembus bij u in de buurt 
staat op 21 maart.

Op de weekmarkt
Tijdens de weekmarkt van IJmuiden op 15 
maart a.s., staat de bus op het Velserduin-
plein. Niet om er te stemmen, maar om u op 
weg te helpen bij uw keuze. Het gaat om een 

online stemhulp: velsen.mijnstem. nl. Uiter-
aard kunt u ook thuis gebruik maken van de 
stemhulp. Ga naar www.velsen.mijnstem.nl 
en vul jouw standpunten bij de stellingen in. 
U kunt meteen zien hoe de partijen tegen-
over de standpunten staan.

Stemmen 
Op uw stempas, die u thuis heeft ontvangen, 
staat het voor u dichtstbijzijnde stembu-
reau aangegeven. Maar u bent vrij om in alle 
stembureaus in de gemeente uw stem uit-
brengen. Op de website www.velsen.nl/ver-
kiezingen op de pagina ‘Hoe werkt het stem-
men?’ vindt u de locaties. De stembureaus 
zijn geopend van 07:30 tot 21:00 uur en zijn 
voor alle stemgerechtigden toegankelijk.

Mobiele Stembus
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Komende tijd laten we jongeren uit ge-
meente Velsen in korte video’s  aan het 
woord over thema’s zoals wonen en wer-
ken, horeca, vrije tijd, duurzaamheid en 
veiligheid. Wat vinden jongeren nu echt 
belangrijk? Dat vertellen ze zelf.

Heeft u ons camerateam al in actie gezien?  
Bekijk de video’s de komende tijd via de so-
cial media kanalen van de gemeente en op 
velsen.nl/verkiezingen. 

En we herhalen het nog maar eens: volg 
#Velsenindestemming op social media. 
Raakt u ook al in de stemming? Laat het ons 
weten! (foto: Young Infi nity)

Wist u dat?
de gemeente jongeren aan het 
woord laat in video’s voor de 
verkiezingen?

De laatste jaren staan onderwerpen als 
woninginbraak, woningovervallen en 
babbeltrucs in de belangstelling. U krijgt 
hierdoor de indruk dat het erg onveilig is 
in Nederland. Dit valt echter mee; er wor-
den veel maatregelen genomen om de 
veiligheid te vergroten.

Toch blijven senioren zich soms onveilig 
voelen en daar willen wij samen met u aan 
werken. Daarom krijgt u nu en de komen-
de twee weken praktische tips om uw vei-
ligheid én uw veiligheidsgevoel thuis en op 
straat te verbeteren.

Tips: Veilig met fi nanciën
- Geef nooit uw pinpas en pincode aan ie-

mand mee als u zelf niet meer in staat bent  
om te pinnen of geld te halen. 

- Zorg dat er niet teveel geld op uw betaalre-

kening staat. Boek het extra geld over naar 
uw  spaarrekening.

- Vertrouw niet iedereen. Wees alert op 
mensen die ineens bevriend met u willen 
worden en vervolgens uw fi nanciën gaan 
doen.

- Leg vast (in bijvoorbeeld een ‘levenstesta-
ment’) wie uw fi nanciën mag beheren als 
u het  zelf niet meer (goed) kunt door zie-
kenhuisopname/ziekte/ouderdom.

- Benoem ook iemand die de controle doet 
als iemand anders uw fi nanciën beheert.

- Heeft u geen familie/vriend die uw fi nan-
ciën kan regelen? Dan kunt u ook een pro-
fessioneel bewindvoerder inhuren. Deze 
persoon regelt uw geldzaken en moet daar 
verantwoording   over afl eggen.

Volgende week besteden wij aandacht aan 
tips Veilig pinnen.

Senioren & veiligheid

In het najaar van 2017 startte gemeen-
te Velsen samen met verschillende zorg-
, woon en welzijnspartners het project 
‘Thuis in de Rivierenbuurt’. Zij gingen sa-
men met de buurtbewoners aan de slag 
om het langer zelfstandig wonen in de 
Rivierenbuurt te stimuleren. Van de vele 
ideeën die buurtbewoners tijdens een 
buurtcafé uitwisselden, zijn 14 activitei-
ten uitgewerkt in het buurtplan Thuis in 
de Rivierenbuurt.

Informatiepunt
Eén van de activiteiten is dat het sociaal 
wijkteam IJmuiden Noord-Zuid een infor-

matiepunt start. U kunt vanaf 15 maart a.s.  
iedere donderdag van 10 tot 12 uur in woon-
zorgcentrum Velserduin (Scheldestraat 101 
IJmuiden ) langslopen voor al uw vragen. 
Het Sociaal Wijkteam begint op 15 maart 
feestelijk; wethouder Floor Bal opent de 
ochtend en bij de ko�  e en thee staat een ge-
bakje voor u klaar. 

Buurtplan
Bent u benieuwd naar het buurtplan en de 
activiteiten voor de komende tijd ? Kom 
dan ook naar het informatiepunt, waar het 
buurtplan ter inzage ligt. We zien u graag 
dan in woonzorgcentrum Velserduin!

Buurtplan Thuis in de Rivierenbuurt:
Wekelijks informatiepunt in 
Woonzorgcentrum Velserduin

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 
maart is het weer de Week van het Geld. 
Net als andere jaren hebben we in de 
gemeente Velsen een leuk gevarieerd 
programma voor alle leeftijden. Hier-
onder een kort overzicht. Kom kijken, 
maak plezier en steek er wat van op!

Hoe ga je goed met geld om? Mike-E en 
Spike-Y laten in een viertal theatervoor-
stellingen aan kinderen van groep 6 van 
alle basisscholen in Velsen zien hoe dat 
moet. Deze voorstellingen worden gehou-
den op  maandag 12 maart in Buurtcen-
trum de Brulboei in IJmuiden.
Budgetkoken

Een lekker maaltje koken met weinig geld. 
Woensdagmiddag 14 maart gaat de mei-
denclub in Wijkcentrum de Stek in Vel-
sen-Noord verstandig om met geld. Na een 
afwisselend programma met een interac-
tieve geldquiz en budgetspel zullen zij ge-
nieten van hun zelf bereide budgetdiner. 

De meiden kunnen een bedrag verdienen 
(als ze slim omgaan met geld ) voor een ac-
tiviteit of aanschaf voor de groep.

Tips geldzaken voor 18 en ouder
Geldzaken voor 18 jaar en ouder. De spe-
linloop van de jongengroepen bij De Stek 
in Velsen-Noord en De Koe in Velserbroek 
wordt ook niet overgeslagen. Zij gaan in 
gesprek met de jongerenwerker met be-
hulp van het boekje ‘Voor boven de 18’ van 
het Nibud. In het boekje staan allerlei tips 
en zaken die geregeld moeten worden als 
je 18 wordt. Zoals een eigen zorgverzeke-
ring regelen, zorgtoeslag aanvragen etc. 

Meedenken
Op vrijdag 16 maart denken de leerlingen 
uit groep 7 van basisschool De Plataan 
mee over het onderwerp ‘kinderen in ar-
moede’. De gemeente gaat aan de slag met 
de uitkomsten. Het hele programma van 
de Week van het Geld staat op www.vel-
sen.nl.

12 t/m 16 maart
Week van het Geld 2018
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Op donderdag 15 maart staat het Sociaal 
Wijkteam van 15.00 tot 17.00 uur op het 
Canopusplein (bij de Lidl) met de Formu-
lieren Brigade. Vooral interessant voor 
mensen met een klein (minimum) inko-
men. De brigade weet of ze recht hebben 
op een ‘regeling van de gemeente’ voor een 
fi ets voor een kind, een 10-baden zwem-

kaart of iets anders. Zij kunnen ook hel-
pen met de aanvraag. En u kunt wat win-
nen! Doe mee aan een ludieke actie en 
maak kans op een leuke prijs. Het wijk-
team heeft een spaarvarken staan. U kunt 
met al uw geldvragen (of andere zaken) bij 
het Sociaal Wijkteam terecht. Zij staan er 
klaar voor!

Regelingen van de gemeente
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Het voorjaar staat weer voor de deur, tijd 
om de tuin een opknapbeurtje te geven. 
Een laagje compost zorgt daarbij voor de 
nodige voeding voor de plantjes.

Dit jaar organiseert de Huisvuilcentrale 
(HVC)  ook weer een compostactie voor alle 
bij HVC aangesloten gemeenten. Zij leveren 
gratis compost, het eindproduct van het ge-
scheiden groenafval, zodat u als inwoner van 
Velsen hiervan kunt profi teren. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnol-
dy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid wordt 
weer een grote hoeveelheid compost afgele-
verd. U kunt hier gratis compost a� alen op 
vrijdag 16 maart tussen 08:00 en 16.00 uur en 
zaterdag 17 maart tussen 08:00 en 14.00 uur.

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, maar ook 
zakken, kruiwagen etc. (foto: gemeente Vel-
sen)

Bij wijkpost Santpoort-Zuid
Gratis compost scheppen

Vrijdag 9 maart a.s. wordt in het Thalia 
Theater in IJmuiden het Sportgala van 
de gemeente Velsen gehouden. Tijdens 
deze avond worden de genomineer-
de sporters gehuldigd en worden de 
sportkampioenen van 2017 benoemd.

De kampioenen ontvangen een bronzen 
beeldje (zie foto), dat speciaal door kun-
stenares Ada Leenheer is ontworpen. Er 
zijn 6 beeldjes te verdelen in de catego-
rie Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 

Talent, Gehandicapte Sporter en Master. 
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd 
door Funky Diva Esther de Haas die voor 
en na het o�  ciële gedeelte van het gala de 
sfeer in het Thalia Theater zal verhogen. 

Onder aanvoering van Frank Snoeks, die 
de presentatie van het gala voor zijn re-
kening neemt, wordt de aanwezigen een 
aantrekkelijke avond voorgeschoteld. Het 
Sportgala is vrij toegankelijk. De zaal gaat 
om 19.30 uur open.

Op zaterdag 17 en 24 maart 2018 organi-
seert HVC in de groene energiefabriek in 
Middenmeer twee kijkdagen. Na een pre-
sentatie krijgt u als deelnemer een rond-
leiding over het terrein waarbij duidelijk 
wordt hoe van gft en etensresten groen 
gas en compost worden gemaakt. Ook 
kunt u als bezoeker het verwerkingspro-
ces van een klokhuis met een virtual re-
ality bril ervaren. Inschrijven (vol = vol)  
kan via www.hvcgroep.nl/kijkdagen of 
via HVCgroep op Facebook.

Met eigen ogen
Uw etensresten, uitgebloeide bloemen en 
ko�  eprut vormen de basis voor compost 
en is een supergrondstof voor de bodem. 
Iedere volle gft-bak van 140 liter staat ge-
lijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Het ver-
betert de structuur van de grond en regelt 
de doorlaatbaarheid. Bovendien activeert 

compost het leven in de bodem en slaat het 
voedingssto� en voor planten op. Daarnaast 
gaat compost bodemziekten tegen. Op 17 en 
24 maart ziet u met eigen ogen hoe uw gft en 
etensresten worden verwerkt.

Compostdag 
Naast de kijkdag bestaat er ook de mogelijk-
heid om gratis compost te komen scheppen 
ter gelegenheid van de landelijke Compost-
dag. Op vrijdag 16 maart tussen 8.00 en 16.00 
uur en op zaterdag 17 maart tussen 8.00 uur 
en 14.00 uur kunt u gratis compost ophalen 
bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy 
Danielslaan 43 in Santpoort-Zuid. HVC en 
de gemeenten willen u met deze actie be-
danken voor het scheiden van uw gft-afval. 
U kunt een aantal zakken of een aanhanger 
meenemen om uw compost in te vervoeren. 
Let wel, het is verplicht om uw aanhanger af 
te dekken met een zeil of net.

Op 17 en 24 maart
Kijkdag groene energiefabriek

Op maandag 19 maart 2018 
start het  asfalteren van de 
fi etspaden op de Broekeroog 
en gedeelte van De Kamp. De 
werkzaamheden worden, in 
opdracht van de gemeente 
Velsen, uitgevoerd door De 
Bie Wegenbouw. De werk-
zaamheden duren tot vrijdag 
27 april 2018, onder voorbe-
houd van gunstige weersom-
standigheden.

Wat gaat er gebeuren?
Het gehele fi etspad van de 
Broekeroog vanaf De Kamp tot 
aan het viaduct N 208 worden 
voorzien van asfaltverhardin-
gen.

Verkeersmaatregelen
Om deze werkzaamheden uit 
te kunnen voeren wordt het 
gehele fi etspad afgesloten. He-
laas is het niet mogelijk om de 
fi etsers veilig langs het werk 
te leiden. Het fi etsverkeer ko-
mend vanaf Velserbroek rich-
ting Beeckestijn en andersom 
worden omgeleid via De Kamp <> Dree¤ rug 
<> Santpoortse Dreef <> rechtsaf Rijksweg 
(zie bijgaand kaartje).

De woningen en bedrijven aan de Hofgees-
terweg blijven bereikbaar via de Roosen-
steinweg of Hofgeesterweg. Deze omleidin-
gen worden met borden aangegeven.

Asfalteren fi etspad Broekeroog
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Omleidingsroutes i.v.m. werkzaamheden 
fietspad Broekeroog.

© GEMEENTE VELSEN - 
AFDELING NFORMATIEMANAGEMENT

Omleiding fieters vanaf de Velserbroek
richting de Rijksweg/Beeckestijn/Pont.

Werkgebied afgesloten vanaf de Kamp 
hoek Grote Buitendijk tot de 
Broekeroog hoek Rijksweg.

In de afgelopen weken gaven we in-
formatie over ‘vogeloverlast voor-
komen’, en tips daarvoor. Dat is te-
gelijk het belangrijkste ‘wapen’ van 
de gemeente: voorlichting geven.

Als gemeente vertellen we u graag hoe u 
vogels van uw dak af kunt houden (of van 
de straat). U kunt daar zelf veel aan doen – 
tot 15 maart, als het broedseizoen begint. 
In de afgelopen weken schreven we daar 
een aantal artikelen over. Mensen denken 
nogal eens dat de gemeente vogeloverlast 
kan (en moet) voorkomen, maar de ge-
meente heeft daar niet veel mogelijkheden 
voor. 

Informatie en tips 
We geven informatie, en tips. We verwij-
zen naar de woningcorporatie, als u daar 

een huis van huurt. Of – als u met een 
groep bewoners actie tegen vogels wilt on-
dernemen en u heeft daar wat hulp bij no-
dig – we verwijzen u naar onze relatiema-
nager, Rob Plessius. U belt het algemene 
nummer van de gemeente 02455 567200, 
of 140255 (zonder netnummer ervoor). Of 
u kijkt op de Facebookpagina bewonersi-
nitiatievenbinnenVelsen.

Gebonden aan de wet
En verder moet de gemeente zich houden 
aan de wet – in dit geval aan de Flora- en 
faunawet, een onderdeel van de Wet na-
tuurbescherming. Deze wet moet ‘in het 
wild levende planten- en diersoorten’ be-
schermen. Niet alleen meeuwen, maar 
bijna alle vogels vallen daaronder. De ge-
meente mag niets doen dat een schadelijk 
e� ect op hen kan hebben. (foto: Pixabay)

Wat kan de gemeente doen
Overlast van vogels
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
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 inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen De Jutter 
en De Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 24 februari 2018 tot en met 2 
maart 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Keetberglaan 9, legaliseren van dakkapel en 
gevelwijziging (26/02/2018) 2682-2018;
Reaumurstraat 3, oprichten 16 garageboxen 
(27/02/2018) 2757-2018;  
Makreelkade 9, (het stuk grond tussen Kot-
terkade en Strandweg) aanleggen uitrit en 
plaatsen weegbrug (28/02/2018) 2810-2018.

Velsen- Zuid
Amsterdamseweg 10, uitbreiden fi etsenstal-
ling (27/02/2018) 2752-2018;
Amsterdamseweg ong. (“De Ven”)  hande-

len in strijd met regels bestemmingsplan in 
verband het op- en a� ouwen voor diverse 
evenementen (28/02/2018) 2825-2018.  

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17c, wijzigen gevel 
(27/02/2018) 2719-2018;
Kennemergaardeweg ong., handelen in strijd 
met regels bestemmingsplan (hobbymatig 
agrarisch gebruik weiland) (28/02/2018) 
2800-2018.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, eenmalig ge-
bruik van weiland als parkeerterrein op 16 
juni (27/02/2018) 2759-2018;  
Duin- en Kruidbergerweg 89, eenmalig ge-
bruik van weiland als parkeerterrein op 21 
mei (28/02/2018) 2819-2018;
Hoofdstraat 270, legaliseren toegangspoort 
(28/02/2018) 2839-2018.  

Velserbroek
De Zeiler 138, legaliseren  berging 
(24/02/2018) 2652-2018.                

Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 27 bomen 
(28/02/2018) 2789-2018;
Driehuizerkerkweg 240, wijzigen gevel 
(2/03/2018) 2961-2018.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
Radarstraat ong., oprichten 63 apparte-

menten met stallingsgarage (02/03/2018) 
32242-2017.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 (naast 190), tijdelijke toe-
stemming voor het exploiteren van een ter-
ras bij lunchroom 
‘t Laantje (27/02/2018) 32174-2017.

Velserbroek
Lockerskamp 10, wijzigen gevel 
(27/02/2018) 273-2018.

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Circusvoorstellingen, 9 t/m 14 oktober 2018, 
locatie: parkeerplaats zwembad De Heeren-
duinen, (28/02/12) 2812-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-

gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 

verleend voor: 

IJmuiden
Visseringstraat 2, herstellen van monument 
(01/03/2018) 31723-2017.
Leeuweriklaan 13, plaatsen dakopbouw en 
constructieve doorbraak (02/03/2018) 547-
2018.

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 25, vervangen en vergroten 
dakkapel (01/03/2018) 2020-2018.

Velsen-Noord
Melklaan 26, starten wimpersalon (01/03-

2018) 554-2018.
  
Velserbroek
Galle Promenade 25, gevelwijziging 
(02/03/2018) 879-2018.   

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

Velsen-Zuid
Spaarnwoudeloop,  op 4 maart 2018 tussen 
09.00 tot 14.00 uur, locatie Spaarnwoude  
(28/02/2018) 1444-2018.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

om 12 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-
hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, met onderborden met de tekst ‘alleen 
om elektrische voertuigen op te laden’ en 
onderborden OB504. De 12 parkeerplaatsen 
zijn gelijk verdeeld over zes locaties: 

1. De Kerkweg te Santpoort-Noord, ter hoog-
te van de kruising met de Kruidbergerweg;

2. De Vromaadweg te Velserbroek, ter hoogte 
van de kruising met de Dammersboog;

3. De Velserbroekstraat te Santpoort-Noord, 
ter hoogte van het Broekbergenplein; 

4. Santpoortse Dreef (parallelweg) te Sant-
poort-Noord, ter hoogte van de kruising 
met de Stuyvesantstraat;

5. Dennekoplaan te IJmuiden, ter hoogte van 
de kruising met de Blauwe Zeedistel;

6. Wulverderlaan te Santpoort-Noord, ter 
hoogte van de kruising met Kruidberger-
weg.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum, ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Van-
af 1 januari 2013 vindt formele publicatie 
van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering van 22 
februari 2018 heeft besloten:

1. de Re-integratieverordening Participa-
tiewet IOAW en IOAZ 2018 gemeente 
Velsen vast te stellen;

2. De Re-integratieverordening Participa-
tiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente 

Velsen in te trekken;
3. De Verordening loonkostensubsidie Par-

ticipatiewet 2015 gemeente Velsen in te 
trekken;

4. Deze besluiten in werking te laten treden 

op de eerste dag na bekendmaking.

De verordening is gepubliceerd in het elek-
tronisch gemeenteblad en op de website 
www.overheid.nl.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Voor menig IJmuidenaar is het 
een groot gemis: de Fast Flying 
Ferry, de draagvleugelbootver-
binding over het Noordzeekanaal 
tussen het Pontplein bij IJmui-
den naar het Amsterdamse Cen-
traal Station. De verbinding werd 
geëxploiteerd door Connexxi-
on in opdracht van de provincie 
Noord-Holland. De lijn werd op 
27 april 1998 geopend door An-
nemarie Jorritsma, de toenmali-
ge minister van Verkeer en Wa-
terstaat. De verbinding werd aan-
vankelijk verzorgd met vier twee-
dehands Voshkod draagvleugel-
boten uit de Oekraïne. Een van de 
boten kreeg de naam Annemarie. 
De verbinding werd een succes, 
maar betekende het einde van 
Lovers’ Kennemerstrand Express, 
de treinverbinding tussen Am-
sterdam Centraal en IJmuiden.
In 2002 werden drie van de vier 
boten vervangen door nieuwe 
draagvleugelboten van het type 
Voshkod 2M-FFF. Dit type werd 
speciaal voor Connexxion ge-

bouwd in 2002 in de Oekraïne 
en was geschikt om naast passa-
giers ook � etsen op het boven-
dek mee te nemen. De Annema-
rie bleef eerst als reserveboot be-
schikbaar. De afstand tussen Vel-
sen en Amsterdam werd aanvan-
kelijk in 27 minuten afgelegd. In 
de daluren was er elk uur en in de 
spits elk half uur een afvaart. La-
ter werd de frequentie iets ver-
hoogd.
Na een aantal incidenten met ge-
wonden kwam de Onderzoeks-
raad Voor Veiligheid in 2009 tot 
de conclusie dat de veiligheid van 
de draagvleugelboten niet was 
gewaarborgd. Connexxion had 
intussen al veel gedaan ter ver-
betering van de veiligheid. Sinds 
2012 werd ook de snelheid ver-
laagd van 65 km/uur naar 50 km/
uur. Het traject werd nu in 36 mi-
nuten afgelegd. Vanwege de la-
gere snelheid vonden minder af-
vaarten plaats. Hierdoor liep het 
reizigersaantal terug.
De verbinding is ruim vier jaar ge-

leden opgeheven, met als o�  ci-
ele reden dat het geen rendabe-
le toekomst meer heeft vanwe-
ge fors teruglopende reizigers-
aantallen. De draagvleugelboot 
kostte de provincie per passa-
gierskilometer bijna het dubbe-
le dan dat van een bus. Een peti-
tie door trouwe passagiers mocht 
niet meer baten. Op oudejaars-
dag 2013 vond de laatste tocht 
plaats. Op deze dag kwamen de 
vier draagvleugelboten Cathari-
na-Amalia, Karla, Klaas Westdijk 
en Rosanna voor een laatste keer 
samen bij de eigen aanlegsteiger 
bij het Pontplein, en werden de 
laatste tochtjes gemaakt. Onder 
grote belangstelling werd met di-
verse toespraken afscheid geno-
men van deze voor forenzen en 
toeristen snelle verbinding tus-
sen Velsen en centraal Amster-
dam.
Sindsdien wordt nog dikwijls ge-
sproken over het opnieuw opzet-
ten van de verbinding, maar voor-
lopig is de IJmuidenaar aangewe-
zen op bus- en treinverbindin-
gen. Twee van de draagvleugel-
boten varen nu rond in Oekraïne 
als de Nibulon Express 1 en 2. Van 
het binnen een half uur bij het 
Centraal Station staan kunnen wij 
alleen nog maar dromen...

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor de verdwenen Fast Fly-
ing Ferry.

Gezellig op de thee bij 
de fractie van LGV

Velsen - Op twee zaterdagen, 10 
en 17 maart, van 13.00 tot 18.00 
kunt u gezellig op de thee bij de 
LGV, de fractie van Levendig en 
Gezond Velsen in de tijdelijke 
pop-up store van LGV aan Kenne-
merlaan 65 in IJmuiden. Hier kunt 
u kennis maken met de fractiele-
den van LGV en allerlei onderwer-
pen met ze bespreken.
De fractieleden komen graag met 
u in gesprek over onderwerpen 
die u bezig houden. Bijvoorbeeld, 
hoe ziet de democratie er over 
tien jaar uit. Wat zou er moeten 
gebeuren voor jongeren vanaf 16 
jaar? Hoe kun je de kloof verklei-
nen tussen politiek en de inwo-
ners? Samen met anderen kan er 
worden gebrainstormd, voor dat 
doel is er een � ip-over aanwezig. 
Het is dus niet alleen maar gezel-
lig, maar ook functioneel.

Driehuis - Het Reumafonds 
streeft naar een beter leven voor 
alle 2 miljoen mensen met reuma. 
Door te collecteren of organisator 
te worden voor de collecteweek, 
van 19 tot en met 24 maart, helpt 
u dit doel te realiseren. In Driehuis 
is men nog op zoek naar meer 
collectanten. Het geld dat wordt 
opgehaald gaat voor 100 pro-
cent naar wetenschappelijk on-
derzoek om zo nieuwe behandel-
methoden te ontwikkelen voor 
de ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen die 
reuma behelst. U kunt zich opge-
ven via reumafonds.collecteweb.
nl/aanmelden/.

Reumafonds 
zoekt  
collectanten Team Kim van der Toorn 

Hair & Make-up uitgebreid

Santpoort-Noord - Kim van der 
Toorn Hair & Make-up is sinds drie 
jaar gevestigd aan Hoofdstraat 
210 in Santpoort-Noord. Wegens 
grote drukte is het team uitge-

breid met Ilse Vrenegoor. Sinds 
vier weken is zij ook werkzaam in 
de salon en vormen Kim en Ilse 
een fantastisch team. 
,,Wat wij heel belangrijk vinden is 

de persoonlijke aandacht voor de 
klant, goed luisteren naar de klant 
en het optimale er uit halen. We 
staan voor kwaliteit en exclusivi-
teit. Maar het moet ook toegan-
kelijk, gezellig en laagdrempelig 
zijn”, aldus Kim. 
Een van de specialiteiten bij de 
salon is hairweaving van Djarling. 
Hairweaving creëert volume en/
of lengte, zonder het haar te be-
schadigen. ,,U kunt kiezen uit een 
groot scala aan kleuren en schit-
terend echt haar. Elke klant gaat 
met een glimlach en volle tevre-
denheid de deur uit”, aldus Kim. 
Sinds kort kan iedereen op don-
derdag, vrijdag en zaterdag bin-
nenlopen zonder afspraak. Toe 
aan een nieuwe coupe? Kim en Il-
se heten iedereen van harte wel-
kom in de salon aan de Hoofd-
straat 208 in Santpoort-Noord. 
Tel. 06-54970575. (foto: aangele-
verd)

Santpoort-Noord - Jos, Annelies en de crew zijn super trots dat 
ze afgelopen maandag de verkiezing van het leukste restaurant 
hebben gewonnen. Ze wonnen niet alleen de award voor Velsen, 
maar ook van geheel Noord-Holland! Annelies: ,,Dit voelt als dik-
ke waardering voor al ons werk. Wij bedanken dan ook al onze 
gasten, vrienden en kennissen die gestemd hebben.’’

Dingespoort nu ook 
winnaar Noord-Holland

Annelies vertelt dat ze al 38 jaar 
werkzaam zijn in de horeca en 
dat Jos nog steeds zes dagen in 
de week met grote liefde in zijn  
keuken staat om de heerlijkste 
gerechten te bereiden. Annelies: 
,,We staan vooral bekend om on-
ze overheerlijke malse tourne-
dos en verschillende ossenhaas-
gerechten. Onze shawarma ma-
ken wij op de ambachtelijke ma-
nier. Wij kruiden ons vlees nog 
zelf en rijgen het daarna op de 
spie zodat het heerlijk gegrild 
kan worden. Natuurlijk komt on-
ze vis zo kersvers uit de vishallen 
van IJmuiden.’’
Annelies zorgt met haar crew 
voor de gasten in het restaurant 
zodat ze een heerlijke avond 
hebben met veel aandacht en 
interesse. En het woordje ‘hallo 
lieverd’ zal u wel bekend zijn uit 
de mond van Annelies.
Ook doen ze veel feestavonden 
met huiszanger Peter van Bug-
num. Kerst 2018 zit alweer bij-

na vol. Maar niet getreurd, want 
Tweede Pinksterdag en met de 
feestweek treedt hij weer vol-
op op!
Omdat Dingespoort winnaar is 
geworden willen zij hun gasten 
laten mee genieten. Het drie-
gangen keuzemenu kost 26,95 
euro, maar nu voor iedereen 
24,95. En wie in het restaurant 
de leukste  of de apartste, gek-
ste foto of collage maakt van het 
drie gangen keuzemenu kan dit 
menu voor twee personen win-
nen.
Zo zie je maar dan is iedereen 
een winnaar. Gooi je creaties 
maar los. Deze actie duurt tot 26 
april, dat is de trouwdag van Jos 
en Annelies. Daarna maken zij 
de winnaar bekend.
Zoek Dingespoort op Facebook   
en word lid, dan blijf je op de 
hoogte van wat er allemaal ge-
beurt in het restaurant.
Restaurant Dingespoort, Hoofd-
straat 188, Santpoort–Noord, 

Jongeren in debat
Velsen - In de debatreeks voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen is het op zaterdag 17 maart 
de beurt aan de jongeren. In 
een Lagerhuis-setting gaan de 
jongste kandidaten van de tien 
partijen vanaf 14.00 uur ver-
baal de strijd aan met elkaar en 
met jongeren uit het publiek. 
RTV Seaport zendt het debat in 
de Burgerzaal live uit.

Het jongerendebat is een initia-
tief van het John van Dijk Fonds 
en Raadsplein TV. John van Dijk 
werd in 1990 op 26-jarige leeftijd 
gemeenteraadslid en kwam op 
voor de ideeën van jongeren. Het 
naar hem genoemde fonds is op-
gericht met het doel om de jeugd 
van Velsen zoveel mogelijk te la-

ten meedenken en -praten over 
onderwerpen die hen aangaan 
en waarover vaak wordt beslist in 
de gemeenteraad.
In dat kader worden diverse ac-
tiviteiten en projecten georga-
niseerd, waaronder schoolbe-
zoeken en debatten zoals op 17 
maart. Een jaar geleden was een 
soortgelijk Lagerhuisdebat, dat 
in het kader van de Tweede Ka-
mer-verkiezingen werd gehou-
den in de bibliotheek, een groot 
succes.
Wil jij  iets veranderen, verbete-
ren of heb je een goed idee? Of 
wil jij je stem laten horen en aan 
de kandidaat-raadsleden laten 
weten wat jongeren belangrijk 
vinden voor de gemeente Vel-
sen? Meld je dan aan via info@

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of sneeuwkettingen? Zie www.ruudkoks.nl
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8 MAART
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

9 MAART
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Duo Delibes in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.

Sportgala Velsen in het Thalia 
Theater in IJmuiden. Vanaf 20.00 
uur. Sportkampioenen van 2017 
worden gehuldigd.

Telstar-Helmond Sport. Aanvang 
20.00 uur.

10 MAART
NL Doet op diverse locaties in 
Velsen, onder andere de Ruïne 
van Brederode en Speeltuin Zee-
wijk.
 
Rommelmarkt De Dwarsligger, 
Planetenweg 338 IJmuiden. Van 
09.00 tot 13.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘Vissersschepen’ door Jan 
de Reus, ‘IJmuiden Weerspiegeld’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Op de thee bij de fractie van LGV, 
Kennemerlaan 65 in IJmuiden. 
Vanaf 13.00 uur. 

Repair Café in ‘t Brederode Huys 
in Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot 
16.00 uur.

Schoolbasketbal�nale in sport-
hal IJmuiden-Oost. Vanaf 17.45 
uur spelen basisscholen Bosbeek, 
Franciscus 1 en 2 en Kompas de 
voorrondes. En om 18.25 uur is 
de �nale. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Voor-
jaarsconcert Soli. Aanvang 20.15 
uur.

11 MAART
MindWalk outdoortraining. Sart 
NP Zuid Kennemerland, ingang 
Duin en Kruidberg. Van10.00 tot 
11.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro. 

Ko�econcert van Velser Gemeen-
schap met Oud Goud en Nortada 
in de Ichthuskerk, Kompasstraat 
IJmuiden. Vanaf 12.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘Vissersschepen’ door Jan 
de Reus, ‘IJmuiden Weerspiegeld’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber.  

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Theater 
Terra brengt ‘Welterusten, kleine 
beer’. Aanvang 14.00 uur.

Zondagmiddagpodium in Ver-
zorgingshuis Velserbeek, Schel-
destraat 101, IJmuiden. Vanaf 
14.00 uur Koor Vitaal. Entree 5 eu-
ro. Kaarten aan de zaal.

Kinderconcert Blaaskwintet Niet 
Strijken speelt Assepoester in En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid. 
Van 15.00 tot 16.00 uur. Kaar-
ten 10 euro, kinderen 5 euro, via 
www.engelmunduskerkoud-
velsen.nl of telefonisch via 06-
18921501. (foto: aangeleverd)

Meesterpianist Menachem Har-
Zahavin ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. (foto: aangeleverd)

Concert Kamerkoor Endora 
Heemskerk  in de Dorpskerk aan 
het Kerkplein. Aanvang 15.00 uur. 
Zie ook www.kamerkoorendo-
ra.nl.

Rebellies bij Café Bartje, Hoofd-
straat 150 Santpoort-Noord. Aan-
vang 17.00 uur.

12 MAART

 

Debat over ongelijkheid in het 
onderwijs in het Rabobank 
IJmond Stadion, in de middag. 
Aanmelden via info@telstarthuis-
indewijk.nl. 

Postzegelavond in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Vanaf 19.00 uur. Info via 
023-5382274.

13 MAART
Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Stadsschouwburg Velsen: Ursul 

▲

de Geer met ‘Vele Hemels Boven 
de Zevende’. Aanvang 20.15 uur.

Vijfde lezing in het kader van de 
geschiedenis van de vakbewe-
ging en de sociale strijd in de 
IJmond. Thema Witte Woede en 
de Thuiszorg. Om 19.30 uur in het 
Zee- en Havenmuseum, Haven-
kade 55, IJmuiden. Toegang en 
kopje ko�e zijn gratis.

D66 IJmond thema-avond over 
diversiteit. Van 20.00 tot 21.30 uur 
in de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Toegang gratis.

Verkiezingsdebat voor bewo-
ners Wijkcomité Velserbeek in de 
Theeschenkerij. Om 19.00 uur be-
gint de ledenvergadering. Het de-
bat begint om 20.30 uur.

14 MAART
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Open dag van de Zorg De Waer-
den bij dagbesteding aan de 
Burg. Rambonnetlaan 2, IJmui-
den. Van 13.00 tot 15.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘Vissersschepen’ door Jan 
de Reus, ‘IJmuiden Weerspiegeld’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de entree-
prijs. 

Wijkplatform Velsen-Noord houdt 
politiek café in buurtcentrum De 
Stek in Velsen-Noord. Aanvang 
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

Filmavond voor Vrouwen met de 
�lm ‘A streetcat named Bob’ in 
Buurthuis de Brulboei, Kanaal-
straat 166 in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten 3 euro.

Stadsschouwburg Velsen: The 
Five Great Guitars. Aanvang 20.15 
uur.

15 MAART
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Open dag van de Zorg van De 
Waerden bij dagbesteding aan 
Adrianastraat 24, IJmuiden. Van 
13.00 tot 15.30 uur. En in de Smik-
keltuin aan Spekkenwegje 8 in 
Santpoort-Noord, van 13.00 tot 
15.30 uur. 

Maatschappelijke discussie over 
vrijwillig levenseinde, thema ‘de-
mentie’. Maar ook andere onder-
werpen worden besproken. Ook 
vragen worden beantwoord. In 
De Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang 19.30 uur. Toe-
gang gratis. Aanmelden via info@
loftuitvaartbegeleiding.nl of 06-
20380224.

Themacafé kathedralen en ba-
silieken in de ontmoetingsruim-
te van de Adelbertuskerk, Rijks-
straatweg 28 in Haarlem. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.30 
uur.

Stadsschouwburg Velsen: Eric 
Corton in toneelstuk ‘Ma’. Aan-
vang 20.15 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

Maatschappelijke 
discussie over levenseinde
Heemstede - In samenwerking 
met de Nederlandse Vereniging 
voor een Vrijwillig Levensein-
de (NVVE) organiseren Colinda 
Veldman en Waling Westra van 
Loft Uitvaartbegeleiding Heem-
stede op donderdag 15 maart 
een lezing met als titel ‘Demen-
tie en het zelfgewilde levens-
einde’. De lezing is van 19.30 tot 
21.00 uur in De Luifel aan Heren-
weg 96 in Heemstede. Inloop is 
vanaf 19.00 uur en de toegang 
is gratis. Aanmelden via info@
loftuitvaartbegeleiding.nl of 06-
20380224.
Wie niet meer wilsbekwaam is, 
kan een eerder opgesteld eu-
thanasieverzoek meestal niet 
meer bevestigen. Dat maakt eu-
thanasie in veel gevallen moei-
zaam. Het is al een aantal jaar 
een maatschappelijke discussie. 
Want als bij dementie de ziek-
te erger wordt is de patiënt vaak 
niet meer in staat voor zichzelf te 
spreken.  
Tijdens de lezing is er informa-
tie over het belang van wilsver-
klaringen, de bijzondere clau-
sule dementie, het belang van 

vroegdiagnostiek, de wils(on)be-
kwaamheid en het opbouwen 
van een vertrouwensband met 
de arts. En wat te doen als de arts 
niet aan euthanasie wil meewer-
ken? Dilemma’s voor patiënt, arts 
en naasten. Ook is er ruimte voor 
vragen.
De lezing wordt gegeven door 
een vertegenwoordiger van de 
NVVE. De NVVE is er voor ieder-
een die waardig wil sterven. De 
NVVE wil een optimale uitvoe-
ring van de euthanasiewet, voor-
al voor groepen die in de praktijk 
geen hulp krijgen, zoals mensen 
met dementie, chronisch psy-
chiatrische patiënten en oude-
ren die vinden dat hun leven vol-
tooid is. 
Loft Uitvaartbegeleiding ver-
zorgt niet alleen de uitvaart, 
maar richt zich ook op de zorg 
tijdens de laatste levensfase en 
na de uitvaart. Onlangs is Colin-
da Veldman van Loft Uitvaart-
begeleiding gecerti�ceerd als 
‘dementievriendelijke uitvaart-
verzorger’. Meer informatie op 
www.loftuitvaartbegeleiding.nl. 
(foto: aangeleverd)

Velsen - Op zaterdag 17 maart  
houdt VVD Velsen de activiteit 
‘vissie doen’. De liberalen zijn tus-
sen 11.00 en 15.30 uur aanwezig 
bij viskraam De Vischpoort op het 
Burgemeester Weertsplantsoen 
in Santpoort-Noord. Onder het 
genot van een lekker ’vissie’ kun 
je kennismaken met de kandida-
ten van VVD Velsen, jouw ideeën 
delen en vragen die je hebt voor-
leggen. Tweede Kamerlid Sven 
Koopmans komt deze dag een 
handje meehelpen.

‘Vissie doen’ 
met VVD Velsen

Santpoort-Noord - Zondag 18 
maart is er een Kerk op Schoot vie-
ring in Dorpskerk Santpoort. Aan-
vang 12.30 uur, het thema is: palm-
pasen. De organisatie is in handen 
van Dorpskerk Dichtbij.   ‘Spranke-
lende, belevingsgerichte diensten 
voor kinderen van 0 tot 4 jaar,’ dat 
is het doel van Kerk op Schoot. Tij-
dens deze diensten beleven ba-
by’s, peuters én hun (groot)ou-
ders/verzorgers een bijbelverhaal 
met alle zintuigen. Ze vertellen 
het verhaal, afgewisseld met veel 
liedjes (op bekende peutermelo-
dieën) en belevingsgerichte acti-
viteiten. Met deze vieringen ma-
ken jonge kinderen (én hun ou-
ders) op een speelse manier ken-
nis met de kerk en kunnen ouders 
elkaar op een informele manier 
ontmoeten. Adres: Burg. Ensche-
delaan 65 te Santpoort-Noord. Zie 
ook www.dorpskerksantpoort.nl. 
Voor informatie: Joyce Schipper-
Out 06-18192077.

Kerk op Schoot

Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 
maart van 13.30 tot 16.00 uur zit-
ten er weer vrijwilligers klaar om 
te helpen met attributen waarvan 
u zich afvraagt of die nog te repa-
reren zijn. Vaak is het zonde om 
iets weg te gooien, dat is slecht 
voor het milieu, want de grond-
sto�en raken op. Heeft u een ka-
pot elektrisch apparaat, proble-
men met uw pc of mobiele tele-
foon of modem, met uw �ets, klok 
of horloge, kleding, speelgoed, 
meubeltjes, enzovoorts: het is de 
moeite waard om eens langs te 
komen voor advies of reparatie. 
Voor de kosten hoeft u het niet te 
laten, het is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage is welkom. Als uw 
apparaat gerepareerd wordt, blijf 
er dan vooral bij zitten, dat is ge-
zellig en u leert wellicht ook het 
de volgende keer zelf op te los-
sen. Dat is een van de doelstel-
lingen van het Repair Café: re-
paratiekennis niet verloren laten 
gaan. Daarnaast natuurlijk ook 
duurzaamheid en sociale con-
tacten in de buurt bevorderen. U 
bent van harte welkom, ook om 
alleen een kijkje te nemen, een 
drankje te drinken en een praat-
je te maken in ’t Brederode Huys. 
Zie ook www.repaircafé.or.

Repair Café 

Regio - In het Terras, Dinkgreve-
laan 17, Santpoort-Noord is op 
maandag 12 maart een gezelli-
ge postzegelavond van Postzegel 
Vereniging Santpoort. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur, met later op 
de avond een leuke veiling, hier-
aan voorafgaand kan men de ka-
vels bekijken. Iedereen is van har-
te welkom. Er is voldoende  par-
keergelegenheid. Meer weten: bel 
023-5382274, na 18.00 uur.

Postzegelavond

IJmuiden - Donderdag 22 maart 
van 14.00 tot 18.30 uur houdt  IKC 
IJmond op de locatie van SBO de 
Boekanier aan de Willemsbeek-
weg 80 een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs. Opgeven kan 
via kleding-speelgoedbeurs@
boekanier-sbo.nl. De beurs is gra-
tis toegankelijk. Het is alleen  mo-
gelijk om contant te betalen.

Beurs bij 
De Boekanier

IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium in Velsen brengt zondag 
11 maart een muzikale voorstel-
ling van het Koor Vitaal in Ver-
zorgingshuis Velserduin, Schel-
destraat 101, IJmuiden. 

U hoort een mix van liedjes, ge-
zongen door oudere stemmen 
die nog jong klinken. Het optre-
den begint om 14.00 uur en van-
af 13.30 uur is de zaal open. Kaar-
ten à 5,00 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondag aan de 
zaal.

ZoMiPo met 
Koor Vitaal

Verkiezingscampagne 
tijdelijk stilgelegd na 
overlijden Marlies Havik

Velsen - De Velsense politiek 
heeft geschokt gereageerd op 
het plotselinge overlijden van 
Marlies Havik, steunfractie-
lid van de PvdA en vijfde op de 
lijst voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. De ver-
kiezingsdebatten die voor deze 
week gepland stonden, zijn af-
gelast of uitgesteld. Veel partij-
en hebben hun campagnes tij-
delijk stilgelegd.

,,Marlies stond volop in het poli-
tieke leven van Velsen”, aldus frac-
tievoorzitter Marianne Poen en 
afdelingsvoorzitter Bernard Wit-
tenberg in een korte verklaring 
op de website van PvdA Velsen. 
,,Zij was een gedreven sociaal-
democraat die opkwam voor ie-
dereen die het moeilijk heeft. Zij 
zocht het in concrete daden en 
oplossingen. Wij zullen haar in-
breng heel erg missen. Wij wen-
sen haar familie sterkte met dit 
grote verlies.”
Marlies Havik (52) was ook vrij-
williger van hockeyclub Straw-
berries in Driehuis, waar haar bei-
de kinderen spelen. ,,Marlies was 
sinds een aantal jaren op zeer be-
vlogen wijze actief als barcoör-
dinator en midwintercoördina-
tor. Wij zullen haar enorm mis-
sen, als vrijwilliger en als mens, 
en wensen haar kinderen, familie 
en vrienden heel veel sterkte met 
dit grote verlies”, schrijft de club 
op haar website.
Marlies Havik was sinds zes jaar 
weduwe en laat twee kinderen 
van 16 en 17 jaar na. De uitvaart 
is zaterdagmiddag om 14.00 uur 
op Westerveld. (foto: Reinder Wei-
dijk)
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Lekker spelen bij Boms

Boms werd in 1982 opgericht, 
met My Fair Lady als eerste voor-
stelling. Maar al snel ging Boms 
een stap verder, en betrad de 
planken met eigen musicals. De-
ze musicals werden stuk voor 
stuk gemaakt en begeleid door 
professionele theatermakers. Zo 
nam de ervaring van de spelers 
en het succes bij het publiek met 
elke nieuwe voorstelling toe. 
Onder leiding van regisseur Evert 
de Vries, choreograaf Yo Germain 

en muzikaal leider Bert Stoots 
wordt op dit moment gewerkt 
aan een nieuwe originele musical 
onder de titel ‘Levenslang’. De-
ze vrolijke, spannende en vooral 
verrassende musical speelt zich 
af in een vrouwengevangenis, en 
wordt in het najaar van 2018 ge-
speeld in IJmuiden.

Boms repeteert elke maandag-
avond in het dienstencentrum 
Zeewijk, IJmuiden. Om een musi-

calgroep als Boms levend en ver-
nieuwend te houden is er regel-
matig vers bloed nodig. Want de 
ambities zijn hoog en de plannen 
voor de nabije toekomst zijn wild. 
Je kunt de hele maand maart gra-
tis mee oefenen en als je wilt, 
speel je mee in de voorstelling 
‘Levenslang’ in november 2018. 

Meer weten? Bel 06-13033080 
of mail naar info@musicalgroep-
boms.nl. (foto: Sean Demmers)

Hoe ongelijk zijn de 
kansen in het onderwijs?
IJmond - De toenemende kan-
senongelijkheid in het onderwijs 
is volgens veel deskundigen een 
punt van grote zorg. Geldt dit ook 
voor het onderwijs in onze regio? 
Op maandagmiddag 12 maart is 
hierover een debat in het Rabo-
bank IJmond Stadion.
Het lijkt er steeds meer op dat we 
terugkeren naar vooroorlogse tij-
den, waarin niet de capaciteiten, 
maar vooral de sociaaleconomi-
sche positie van de ouders van 
een leerling bepalen welke oplei-
ding hij of zij kan volgen. En ook 
kinderen die wat meer maatwerk 
nodig hebben lijken steeds meer 
buiten de boot te vallen. Zien we 
deze ontwikkelingen ook in de 
IJmond en zo ja, valt dit tij te ke-
ren? 
Daarover gaat het in de bijeen-
komst voor en door uiteenlopen-
de vertegenwoordigers uit het 
primair en voortgezet onderwijs, 
betrokken instanties en ambte-

naren én kandidaten voor de ge-
meenteraden in Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk. Een panel met (er-
varings)deskundigen gaat de dia-
loog aan met de politici en ande-
re geïnteresseerden in de zaal.
Initiatiefnemer van het debat 
is Telstar Thuis in de Wijk. Deze 
maatschappelijke stichting or-
ganiseert in samenwerking met 
de club Telstar, partners uit het 
onderwijs en instellingen zoals 
stichting Welzijn, MEE De Wering 
en IJmond Werkt! en met �nanci-
ele ondersteuning van gemeen-
ten, sponsors en fondsen, diverse 
programma’s die de kansen van 
jongeren willen vergroten. Dit 
geldt met name voor Playing for 
Success, School’s Cool, Techniek 
Experience en Supporters voor 
Supporters.
Geïnteresseerden in de bijeen-
komst kunnen zich aanmelden 
via info@telstarthuisindewijk.nl. 
(foto: Ron Pichel)

Velserbeek in gesprek 
met lokale politiek
Velsen-Zuid - Dinsdagavond 13 
maart zal aansluitend op de jaar-
vergadering van het Wijkcomité 
Velserbeek een verkiezingsdebat 
plaatsvinden in De Theeschenke-
rij. 
Vier jaar geleden was het debat 
een groot succes. Ook deze edi-
tie hebben alle partijen weer toe-
gezegd deel te nemen. Het de-
bat wordt geleid door journalist 
én wijkgenoot Frenk der Neder-
landen van Het Parool. Er wor-
den drie thema’s besproken die 
raakvlakken hebben met de wijk 
in Velsen-Zuid. Het debat is be-

stemd voor inwoners van Velser-
beek, om hen te enthousiasme-
ren voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 maart.
Geschokt en diep bedroefd door 
het plotseling overlijden van 
wijkgenoot Marlies Havik, zzal 
men voorafgaand aan het debat 
een moment bij haar stilstaan. Zij 
was zeer actief binnen de wijk en 
altijd aanwezig bij dit soort acti-
viteiten. Ook was zij kandidaat 
(plaats nummer 5) van de PvdA 
Velsen. 
Zie ook www.velserbeek.info/ver-
kiezingsdebat.

Dressuurwedstrijd voor 
senioren Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zaterdag-
avond was het gezellig druk op 
manege Kennemergaarde. Al-
lereerst werden de pension- en 
manegepaarden lekker gepoetst 
en ingevlochten en daarna re-
den de senioren vanaf 18 jaar in 
smetteloze witte rijbroeken, keu-
rige jasjes en plastrons in de bin-
nenbaan hun proeven voor de ju-
ry. Ondanks de gevoelstempe-
ratuur van min 11 graden waren 
de paarden heel braaf en werd er 
keurig gereden!
Na a�oop werd de uitslag bekend 
gemaakt: In de rubriek F4 tot en 
met F7 ging de eerste prijs naar 
Shirley de Wit op Santolina met 
222 punten, de tweede prijs ging 
naar Anja Vogel op Briljant met 

216 punten, eveneens tweede 
werd Brigitte Theeuwes op Zamo-
ra met 216 punten en op de der-
de plaats eindigde Myrthe Kers-
bergen op Aperol met 214 pun-
ten. 
De rubriek F9 tot en met F11 werd 
gewonnen door Koen de Wolf op 
Disaronno met 215 punten en 
tweede werd Elaine Zonderman 
op Beau met 212 punten. Tot slot 
de hoogste rubriek van de avond: 
F13 tot en met F15: daar ging de 
eerste prijs met 213 punten naar 
Marjolein Knuvelder op Briljant, 
tweede werd Martine van Hoo� 
op Destiny met 212 punten en 
derde Sabrina van Opzeeland 
op Tover met 211 punten. (foto: 
Stephanie Zwanenburg)

Vienna kan weer vooruit dankzij 
Albatros Banden
Velsen-Zuid - Stichting Vienna 
heeft onlangs een leuke dona-
tie gekregen van Albatros Ban-
den. De stichting geeft mensen 
met een beperking weer levens-
vreugde dankzij hun paardrijles-
sen en ritjes met een huifkar door 
Spaarnwoude.

Er wordt gewerkt met vrijwilli-
gers om dit allemaal mogelijk te 
maken. De banden van de klei-
ne huifkar waren zo versleten dat 
het niet meer veilig was. Gelukkig 
was het team van Albatros Ban-
den uit IJmuiden bereid om de 
bandjes te doneren en op de huif-

Oude dame 
in de touwen
Regio - De voormalige redding-
boot van IJmuiden is dinsdag uit 
het water gehesen en op het dro-
ge gereden in de Seaport Marina. 
Het onderwaterschip moest wor-
den schoongemaakt voor een 
veiligheidsinspectie en een huid-
dikte meting. De Johanna Louisa 
vaart als PR-reddingboot voor de 
KNRM. (foto: aangeleverd)

D66 over diversiteit
IJmond - De afdeling D66IJmond 
houdt op 13 maart een thema-
avond over diversiteit. Iedereen 
is welkom: alle politieke partijen, 
organisaties uit het maatschap-
pelijk middenveld en andere ge-
interesseerden. De bijeenkomst 
is op 13 maart van 20.00 tot circa 
21.30 uur in de Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid.
Artikel 1 van de Nederland-
se grondwet zegt dat iedereen 
in gelijke gevallen gelijk behan-
deld moet worden. De praktijk 
is vaak weerbarstiger. Is ieder-
een welkom in elke uitgaansge-
legenheid? Word je uitgenodigd 
voor een sollicitatie als je naam 
niet Jansen of De Vries is? Durf je 
overal hand in hand met je part-
ner van het gelijke geslacht rond 
te lopen? Kun je met een rolstoel 

wel je school in?
Diversiteit is een breed onder-
werp. In de volgende raadsperi-
ode wil D66 in de IJmond diver-
siteit op de politieke agenda zet-
ten. Daarom organiseren ze nu al-
vast een thema-avond om dit on-
derwerp te verkennen. Aan de 
hand van sprekers (onder andere 
op het gebied van onderwijs, ar-
beidsmarkt en sport) en discus-
sie gaan ze onderzoeken hoe ze 
als gemeentepolitiek met het on-
derwerp diversiteit aan het werk 
kunnen. Wat zijn knelpunten en 
wat zouden oplossingen kunnen 
zijn. 
D66 IJmond nodigt belangstel-
lenden en belanghebbenden uit 
om mee te praten en mee te den-
ken. Iedereen is van de wereld en 
de IJmond is voor iedereen.

Velsen-Zuid - Zaterdag 3 maart 
was er slechts een klein groepje 
klootschieters van S.V. Full Speed 
aanwezig, omdat veel andere le-
den afwezig waren om de begra-
fenis van een oud-lid bij te wonen. 
De omstandigheden in Spaarn-
woude waren winters. Het was 
4 graden onder nul en de eerste 
schaatsers waren al aanwezig op 
Zijkanaal B, waar het ijs er mooi 
glad uit zag. Het klootschieten on-
der deze omstandigheden was 
een groot plezier, want door de 
hard bevroren bermen stuiterde 
de kloten vaak weer de weg op als 
ze de rand raakten, waardoor ‘mis-
lukte’ schoten soms veranderden 
in regelrechte afstandsknallers. 
Het team van Harm, Nico en Jan Gr. 
won in deze vrieskou met 71 scho-
ten en met 77 schoten werden 
Dries, Raymond en Ina tweede. In 
het clubhuis was er natuurlijk een 
run op warme chocolademelk en 
hete ko�e. Voor inlichtingen zie 
www.fullspeedsport.club of bel 
0255-518648. Op zondag 8 april is 
er weer open dag voor klootschie-
ters. Iedereen die 4 km kan lopen 
en onderhands een bal kan gooien 
kan zich via bovenstaand telefoon-
nummer opgeven voor deelname 
aan het Van Gerwen Toernooi.

Klootschieten

Driehuis - Popkoor MultiVocaal 
geeft onder leiding van Corrie 
Uijtendaal op 24 maart een  lus-
trumconcert in het Thalia Theater. 
2018 is een historisch jaar voor 
MultiVocaal. Het koor, opgericht 
op 1 april 2013, bestaat op 1 april 
2018 vijf jaar. Een mooie reden 
om een lustrumconcert te geven.
Al maandenlang staan de repeti-
ties in het teken van dit concert. 
Er wordt met hart en ziel gerepe-
teerd op nieuw repertoire. Daar-
naast  worden liedjes uit het re-
guliere repertoire, dat varieert 
van klassieke popnummers tot 
eigentijdse hedendaagse num-
mers,  onder handen genomen. 
Dankzij het enthousiasme van de 
leden tijdens de wekelijkse repe-
tities en de inzet van de door  le-
den gevormde commissies heeft 
MultiVocaal  een verrassend pro-
gramma  samengesteld. 

Het resultaat hiervan is op 24 
maart te horen en te zien om 
20.00 uur in het Thalia Theater te 
IJmuiden. Kaarten kosten 10 eu-
ro en  zijn verkrijgbaar via www.
multivocaal.nl/tickets.

Lustrumconcert 
MultiVocaal

Velsen-Noord - Woensdag 14 
maart wordt in Buurtcentrum de 
Stek een politiek café gehouden. 
Alle politieke partijen uit Velsen 
worden 14 maart opgehaald met 
de bus van de Vrienden van Vel-
sen-Noord. De raadsleden wor-
den met de rondrit gewezen op 
een aantal punten die voor Vel-
sen-Noord belangrijk zijn. Op de-
ze manier krijgen zij een goed 
beeld van Velsen-Noord. Na de 
rondrit krijgen de raadsleden een 
kopje soep en een broodje. Het 
politiek café begint om 19.30 uur. 
Speerpunten zijn stedelijke ver-
nieuwing, milieu, verkeer en zorg. 
Het politiek café wordt in goede 
banen geleid door Gertjan Huij-
bens. Het Wijkplatform Velsen-
Noord nodigt alle Velsennoorders 
uit om te komen. Het is vooral de 
bedoeling om met elkaar in ge-
sprek te komen en de keuze voor 
duidelijk te maken voor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart.

Politiek café in 
Velsen-Noord

Velsen - Musicalgroep Boms, de club van liefhebbers uit IJmuiden en omstreken die bekend staat 
om haar professionele aanpak, is op zoek naar nieuwe leden. Dus houd jij van musicals, van theater 
maken, van zingen, dansen en vooral van gezelligheid? En ben jij ook nog eens heel leuk (en wie is 
dat nou niet)? Dan is Boms op zoek naar jou.

kar te zetten. 
..Geweldig,’’ zegt Elvira Wesseling 
van Stichting Vienna. ,,Nu kunnen 
we mensen met een beperking 
weer een glimlach geven. Ieder-
een verdient toch een beetje ge-
luk in het leven?’’ (foto: aangele-
verd)

ZIE ONZE SITES: 
HOFGEEST.NL

JUTTER.NL
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWS
12 22 februari 2018

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 23 februari 20.00 uur Telstar - FC Volendam

Veel contracten verlengd
Telstar heeft de contracten van 
Rody de Boer, Jerdy Schouten, 
Anass Najah, Elso Brito, Rodny Ca-
bral, Shaquill Sno, Donny van Ipe-
ren, Toine van Huizen en Jasper 
van Heertum met één jaar ver-
lengd.
Een �ink aantal spelers maakt 
sinds het begin van dit sei-
zoen deel uit van de selectie van 
Mike Snoei. Rody de Boer,  Jerdy 
Schouten, Anass Najah, Elso Bri-
to, Rodny Cabral, Shaquill Sno, en 
Jasper van Heertum maakten al-

len in de zomerstop hun opwach-
ting bij Telstar. Donny van Iperen 
en Toine van Huizen zijn al langer 
bekende gezichten in de selectie 
van Telstar.
,,Wij zijn met Telstar een weg in-
geslagen en door deze verlengin-
gen vroegtijdig te regelen kun-
nen wij deze ingeslagen route 
continueren’’, aldus technisch di-
recteur Piet Buter. ,,De komende 
periode zullen wij met meer spe-
lers in gesprek gaan over hun toe-
komst.” 

Telstar pakt punt 
tegen Fortuna Sittard

Spelers geven clinic
Het is weer zover! In de Voorjaars-
vakantie staat er weer een fantas-
tische clinic gepland in het Rabo-
bank IJmond Stadion. Onze wit-
te leeuwen doen het op dit mo-
ment erg goed, maar ze hebben 
op woensdag 28 februari toch de 
tijd kunnen vinden om met hun 
jongste fans het veld op te gaan. 
De clinic bestaat uit verschillen-

de activiteiten: van voetbalspel-
len tot een persconferentie met 
de spelers. 
Op deze middag krijgen kinderen 
in de leeftijd vijf tot twaalf jaar de 
kans om te proeven aan het prof-
voetballer bestaan. Aanmelden 
kan via www.sctelstar.nl. Deelna-
me kost vijf euro. (foto: 1963-pic-
tures.nl)

Telstar heeft vorige week een 
punt weten te behalen in de 
moeilijke uitwedstrijd tegen 
Fortuna Sittard. Toch zal het ge-
voel overheersen dat er meer in 
zat voor de Witte Leeuwen.

In de eerste helft kwam Telstar 
vroeg op voorsprong. Melvin 
Platje zette Mohamed Hamda-
oui vrij voor de doelman. Hij om-
speelde deze en rondde beheerst 
af. Fortuna Sittard had veel balbe-
zit, maar kwam amper tot kansen. 
Naarmate de eerste helft vorder-
de kreeg Telstar een aantal goe-
de kansen de score uit te brei-
den. Novakovich, Platje en Bri-
to waren dichtbij een doelpunt, 
maar de uitblinkende doelman 

van de Fortunezen hield de Lim-
burgers overeind. In de tweede 
helft begon Telstar met een kans 
voor Novakovich die op de doel-
man stuitte. Daarna nam Fortuna 
Sittard direct het initiatief, maar 
kwam het niet tot grote kansen. 
Nog voor het uur verstreken was 
verscheen toch de gelijkmaker op 
het bord. Lars Hutten ging neer in 
de zestien en Semedo benutte de 
gegeven strafschop. 
In het laatste half uur zette Fortu-
na Telstar onder druk, maar de ve-
le hoge ballen werden vakkundig 
weggewerkt door de defensie. In 
de tegenaanval bleek het vizier 
niet op scherp te staan waardoor 
beide ploegen met een punt af-
sloten. (foto: 1963-pictures.nl)

Pop-up store kloppend 
hart van PvdA Velsen
Velsen - De lokale afdeling van 
de PvdA heeft gedurende een 
maand de beschikking over een 
pop-up store. Zaterdag 24 febru-
ari om 16.00 uur opent de Store 
op het Marktplein 29 in IJmuiden 
voor het eerst haar deuren. Geïn-
teresseerden kunnen informatie 
halen over de standpunten van 
de partij,  kennis maken met de 
kandidaten voor de raad, of ge-
woon langskomen voor een bak-
kie ko�e.
De PvdA wil zichtbaar en toe-
gankelijk zijn. De opening van 
de pop-up store sluit mooi aan 
bij andere activiteiten, waarmee 
de partij in contact komt met 
kiezers. Via Dialoogtafels heeft 
PvdA Velsen op tal van inhoude-
lijke thema’s ideeën voor het ver-
kiezingsprogramma opgehaald. 
Door middel van de maandelijk-
se ‘PvdA in de Buurt-acties’ kun-
nen bewoners laten weten hoe 

zij hun buurt ervaren. Al deze ac-
tiviteiten - en dus ook de pop-up 
store - dragen hopelijk bij aan het 
verkleinen van de kloof tussen de 
burger en de politiek.
De pop-up store is in de komen-
de weken het kloppend hart van 
PvdA Velsen. De kandidaten gaan 
vanuit dit clubhuis hun verschil-
lende campagne-activiteiten or-
ganiseren. Sowieso vindt er elke 
zaterdag tussen 15.00 en 17.00 
een ZaMiBo plaats (een Zaterdag-
MiddagBorrel). Iedereen is wel-
kom, De overige activiteiten zul-
len apart vermeld worden op de 
website van de PvdA: www.pvda-
velsen.nl.
De pop-up store van PvdA Velsen 
is in principe op de volgende mo-
menten geopend: woensdag van 
13.00 uur tot 17.00 uur, donder-
dag van 10.00 uur tot 14.00 uur 
en zaterdag van 11.00 uur tot 
17.00 uur.

Film IJmuider Harmonie
IJmuiden - IJmuider Harmonie 
houdt op 17 maart een nostal-
gische �lmavond. De orginele 8 
mm �lms, video’s en tv beelden 
vanaf halverwege de vorige eeuw 
passeren de revue. 
Alle muziekonderdelen van toen 
en nu op �lm vastgelegd door de 
jaren heen worden vertoond op 

een groot scherm. 
IJmuider Harmonie heet alle 
(oud-)leden hartelijk welkom in 
het clubgebouw voor een avond-
je nostalgie. Aanmelden via 
b.halma@quicknet.nl of ruijg50@
kpnmail.nl. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Hippische Winterspelen
Velsen-Zuid - Afgelopen zondag 
werd bij manege Hippisch Cen-
trum de Hippische Winterspelen 
georganiseerd. Een groot aan-
tal leerlingen had zich voor deze 
sportieve en gezellige wedstrijd 
ingeschreven op deze zonnige 
zondag.
’s Morgens was het een druk-
te van belang op stal. De pony’s 
werden gepoetst en ingevloch-
ten en de deelnemers waren ver-

kleed naar het land dat zij had-
den uitgekozen. Een team be-
stond uit vier amazones en zij re-
den een dressuurproef, sprongen 
een parcours en reden met el-
kaar een behendigheidsrace en 
tot slot moesten er theorievragen 
worden beantwoord.
IZondag 25 februarizijn er FNRS-
dressuurproeven bij de manege. 
Zie www.hippischcentrumvelsen.
nl. (foto: aangeleverd)

De Ruïne van Brederode 
in de bibliotheek
Velsen - Tot 1 maart, de start van 
het nieuwe Brederodeseizoen, kan 
iedereen toch genieten van de 
prachtige, maar nu nog gesloten, 
Ruïne van Brederode.
Tot dan zijn In de Bibliotheek in 
IJmuiden foto’s geëxposeerd van 
de Santpoortse fotograaf Govert 
de Jong. De foto’s zijn door hem in-
gelijst en voor 25 euro te koop. De 
opbrengst is geheel voor de Ruïne 
en zal worden besteed aan de aan-
koop van een middeleeuwse helm 
uit de tijd van Willem, de 2de heer 
van Brederode en de vermoedelij-
ke bouwer van kasteel Brederode 
en een rapier, een soort zeventien-

de-eeuws zwaard uit de tijd van de 
laatste heer van Brederode, Wol-
fert.
De bewerkte foto’s roepen een 
enigszins magisch sfeertje op die 
doen verlangen naar het werkelijke 
dwalen door deze unieke en bijna 
mystieke plek, wat vanaf 2 maart 
weer mogelijk is. In de vitrine bij 
binnenkomst in de bibliotheek kan 
de bezoeker zich vergapen aan at-
tributen uit de Ruïne zelf en alvast 
een idee opdoen van de vele activi-
teiten voor jong en oud, die het ko-
mende jaar zijn te bezoeken en er-
varen.Voor informatie zie www.Ru-
inevanbrederode.nl

Bezoek voor kleuters 
Vliegende Hollander
IJmuiden - De kleuters van de 
Vliegende Hollande zijn bezig ge-
weest met het thema ‘kunst’. In de 
klas hebben ze prachtige schilde-
rijen gemaakt, ook was er een 
tentoonstelling waar veel ouders 
kwamen kijken. 
Gedurende het thema kregen 
de kleuters ook nog bezoek van 
wel een heel speciale schilde-
res, Hanneke Boot uit Velser-
broek. Hanneke schildert name-
lijk niet met haar handen maar 
met haar mond. Door een spier-
ziekte is zij niet in staat om haar 
handen goed te gebruiken en 
heeft zij geleerd om de meest 
mooie schilderijen te maken met 
de verfkwast in haar mond. Met 
een speciale bus, die zij zelf be-
stuurt, en haar hulphond Luigi 

kwam zij naar school en demon-
streerde haar artistieke kunsten. 
Op school heeft zij een schilderij 
van Nijntje gemaakt en alle kin-
deren mochten ook proberen of 
zij ook een schilderij konden ma-
ken met hun mond. Dit was wel 
heel erg moeilijk. Hanneke ver-
telde dat zij elke dag wel zo’n 3,5 
uur schildert. De kinderen heb-
ben heel mooie schilderijen van 
haar gezien, zoals die van prinses 
Beatrix, verschillende dieren en 
een motor�ets. 
De ju�en en de kinderen waren 
allemaal diep onder de indruk 
van Hanneke en willen haar ook 
hartelijk bedanken dat zij naar 
school gekomen is om deze hele 
speciale kunst te laten zien. (foto: 
aangeleverd)

Publieksprijs Terpen Tijn
Driehuis - Afgelopen zaterdag 
werd de jaarlijkse tentoonstel-
ling in Zorgcentrum Huis ter Ha-
gen afgesloten met de bekend-
making en uitreiking van de Pu-
blieksprijs.
Bezoekers van de tentoonstelling 
konden meedingen naar deze 
prijs. Dit jaar was het een dubbe-
le loting, twee schilderijen had-
den evenveel stemmen. Na lo-
ting viel de prijs op de aquarel 
‘Winter in Driehuis’ van Nel Wil-
lemsen uit Driehuis. En na lo-
ting van de ingevulde stembrief-
jes werd de heer Hans Kosters 

uit Santpoort de gelukkige win-
naar van het schilderij. Terpen 
Tijn heeft haar atelier in Dorps-
centrum Het Terras aan de Dink-
grevelaan in Santpoort-Noord en 
bestaat uit zo’n 31 leden. 
Er wordt zelfstandig gewerkt 
zonder begeleiding op vier ver-
schillende dagdelen, nieuwe le-
den zijn welkom. Iedereen die 
graag schildert of tekent kan vrij-
blijvend een paar keer mee doen. 
Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Anita van Diepen-
beek, secretaris van Terpen Tijn, 
via 023-5274731.

Voorjaarsvakantie in 
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Tijdens de voorjaarsva-
kantie is er van alle te doen in het 
Pieter Vermeulen Museum. Doe 
mee met de Museum-kids-foto-
wedstrijd, geniet evan de pop-
penkast of word museuminspec-
teur.
Op zondag 25 februari, woens-
dag 28 februari  en zondag 4 
maart is er voor de kleintjes om 
13.30 de poppenkastvoorstel-
ling ‘Niels en de kriebelbeestjes’ 
vanaf 3 jaar.  Knutselen kan op 
dinsdag 27, woensdag 28 febru-
ari en donderdag 1 maart  van 
13.30 – 15.30 uur. Het duurt on-
geveer 20-30 minuten en de kos-
ten zijn € 1,50 bovenop de entree 
voor het museum.  Je hoeft je niet 
aan te melden. Dit is ook de laat-
ste week van de tentoonstelling 
‘Tuin vol geheimen.’ Deze expo-
sitie laat kinderen kennis maken 
met alle dieren die in tuinen le-
ven zoals slakken, wormen en in-
secten, maar ook egels en vogels. 
Een tuin vol variatie is goed voor 
het milieu. Met Operatie Steen-
breek willen de gemeente Velsen 
en het Pieter Vermeulen Muse-
um de inwoners van Velsen aan-
moedigen om de tuin in te rich-
ten met planten, struiken en bo-
men en minder tegels.
Als je tijdens de voorjaarsvakan-
tie een inspectie van het museum 
invult op de website van https://
www.museumkids.nl/voorjaars-
vakantie en daarbij een leuke mu-
seumfoto uploadt doe je al mee 

met de fotowedstrijd. Om kans 
te maken op een van de 5 Instant 
fotocamera’s moet je er rekening 
mee houden dat de foto duide-
lijk in het Pieter Vermeulen Mu-
seum moet zijn gemaakt en origi-
neel moet zijn: dus door jezelf/je 
familie gemaakt. Op de foto hoef 
je niet herkenbaar in beeld te zijn. 
Bij de fotocamera zit ook een cas-
sette met foto’s zodat je meteen 
aan de slag kunt.
Tijdens de schoolvakantie is het 
Pieter Vermeulen Museum open 
van dinsdag tot en met vrijdag 
en op zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Zie www.pietervermeulen-
museum.nl. (foto: aangeleverd)
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 maart 20.00 uur Telstar - Helmond Sport

Winterse clinic
Vorige week woensdag namen 
ondanks de kou zo’n zestig kinde-
ren deel aan de Tata Kids of Steel 
clinic bij Telstar. Door de sneeuw 
leek de middag heel even in het 
water te vallen, maar gelukkig 
was het veld op tijd leeg om er 
toch een mooie middag van te 
maken. 
Met een korter buitenprogram-
ma dan normaal gingen de spe-
lers enthousiast aan de slag met 
de jonge pupillen. Op het veld 
werd gewerkt aan de traptech-
niek, snelheid, balvaardigheid 
maar vooral werd er veel plezier 
gemaakt. Binnen werd iedereen 
opgewarmd met warme chocola-
demelk en kon middels een pers-
conferentie kennis gemaakt wor-
den met de spelers. ,,Ik was heel 

even bang dat de clinic vanwege 
het weer niet door zou gaan, dat 
had ik echt heel stom gevonden 
maar gelukkig ging hij door’’, zegt 
één van de deelnemers met een 
grote glimlach.
De middag werd afgesloten met 
een quiz gegeven door de alge-
meen directeur Pieter de Waard. 
De winnaars verlieten de mid-
dag met mooie prijzen maar nie-
mand ging met lege handen naar 
huis. Aan het einde ontving ie-
dereen een goed gevulde goody 
bag en een bewijs van deelname 
ondertekend door hoofdtrainer 
Mike Snoei. Mede dankzij de se-
lectie van Telstar en de generosi-
teit van Dekamarkt IJmuiden was 
de middag een groot succes.  (fo-
to: 1963-pictures.nl)

Winst in Dordrecht
Telstar heeft vrijdagavond goe-
de zaken gedaan. Het won de 
uitwedstrijd tegen het in de der-
de periode goed presterende FC 
Dordrecht met 2-3. En omdat de 
directe concurrenten niet in ac-
tie kwamen, staan de Velsenaren 
in ieder geval een weekend lang 
op de 3e plaats.
De wedstrijd begon niet zo goed 
voor Telstar. In de derde minuut 
kwam de ploeg al op achter-
stand na een eigen doelpunt van 
Rodney Cabral. Gelukkig voor 
hem maakte zijn spits en club-
topscoorder Andrija Novakovich 
twintig minuten later gelijk.
Vijf minuten in de tweede helft 
kwamen de Witte Leeuwen dank-
zij dezelfde Novakovich op een 
1-2 voorsprong. En toen Moha-

med Hamdaoui in de 68e minuut 
na een geslepen sleepbeweging 
van Jerdy Schouten en na een 
mooie kapbeweging van hemzelf 
1-3 maakte, leek de wedstrijd ge-
speeld.
Een zeldzaam slippertje van Tel-
starkeeper Rody de Boer, waar-
door Robert Mutzers voor FC Dor-
drecht kon scoren, maakte het in 
de 85e minuut toch nog even 
spannend. Maar gelukkig voor ie-
dereen die de Witte Leeuwen een 
warm hart toedraagt, gingen de 
drie punten mee in de tas terug 
naar Velsen-Zuid en staat Telstar 
nu ongekend hoog op de rang-
lijst. 
Kijk voor een uitgebreider ver-
slag op www.sctelstar.nl. (foto: 
1963-pictures.nl)

Die tent moet (weer) vol
FC Den Bosch, FC Dordrecht, 
Almere City FC, Go Ahead Ea-
gles, NEC Nijmegen, De Graaf-
schap, FC Eindhoven, Jong 
AZ en FC Volendam. Wat de-
ze clubs gemeen hebben? Ze 
stapten allemaal gedesillu-
sioneerd in de bus nadat de 
Witte Leeuwen hen stuk voor 
stuk op een nederlaag had-
den getrakteerd. Met uitsla-
gen als 3-2, 4-1, 4-0. Uitsla-
gen die nooit zullen wennen, 
maar dit seizoen is het toch 
écht realiteit. Het Rabobank 
IJmond Stadion is dit jaar een 
zo goed als onneembare ves-
ting. Onder aanvoering van 
Mike Snoei wordt aanvallend 
voetbal omgezet in punten. 
Héél veel punten. En wij? Wij 
zijn daar énorm trots op.

En toch. En toch missen wij iets. 
Deze spelers, deze staf, deze 
club. Zij verdienen meer. Nóg 
meer mensen. Dit seizoen is er 
een fantastische groei te zien 
in het aantal bezoekers van de 
thuiswedstrijden van Telstar. 
Voor het eerst sinds acht jaar 

verkocht  een thuiswedstrijd in 
de Jupiler League in zijn geheel 
uit. Maar deze helden in het wit 
verdienen nóg meer mensen. 
Die tent moet vol, en dat élke 
thuiswedstrijd!
U heeft de ploeg dit seizoen 
meerdere malen over een dood 
punt heen gebracht. Een ach-
terstand tegen Jong Ajax werd 
goedgemaakt in de slotfase, te-
gen NEC Nijmegen en De Graaf-
schap werd in de slotfase zelfs 
de winst behaald. Uw steun 
vanaf de tribunes is doorslag-
gevend. Laat daar geen misver-
stand over bestaan.
En nu? Op vrijdag 9 maart speelt 
Telstar opnieuw een thuiswed-
strijd. Ze gaan cruciale weken in 
met het oog op Jupiler League 
play-o�s. Deze week ontvangt 
Telstar Helmond Sport en kan 
er, wederom, een belangrijke 
stap gezet worden richting dat 
fantastische slot van het sei-
zoen. Iets waar de club en haar 
supporters zo naar uitzien, en 
dit seizoen meer dan recht op 
heeft!
De vertrouwde kreet #die-

tentmoetvol is weer van stal ge-
haald. Wij gaan deze kreet ge-
bruiken om tegen Helmond 
Sport de tribunes propvol te 
hebben. Om de Witte Leeuwen 
op en naast het veld het gevoel 
te geven dat wij samen die Jupi-
ler League play-o�s gaan halen. 
Dat het Rabobank IJmond Stadi-
on de onneembare vesting blijft 
zoals hij dat nu is!

Jij kunt ons helpen. Jij bent de 
zogeheten verteller van het Wit-
te goud. Vertel jouw familie, 
vrienden, kennissen, buurtkin-
deren, oude scharrels en een ie-
der die het maar horen wil: die 
tent moet vol!
Heb jij nog geen kaart? Bestel 
hem dan vandaag nog via www.
telstarticket.nl. (foto: 1963-pic-
tures.nl)

Ook Telstar traint 
bij Work Out
Kanaalstraat 10  |  IJmuiden  |  workoutvelsen.nl

Week van Zorg en Welzijn: maak kennis met kunde
Regio - De Week van Zorg en Wel-
zijn vindt plaats van 12 tot en met 
17 maart. Honderden zorg- en 
welzijnsorganisaties openen hun 
deuren om aan Nederland te la-
ten zien hoe het er aan toegaat 
op de werkvloer. Van zorgboer-
derij tot GGZ, van nieuwe zorg 
in de wijk, kleinschalig wonen in 
de ouderenzorg, revalidatie in de 
gehandicaptenzorg, ziekenhui-
zen GGZ, mondzorg, buurthui-
zen, huisartsen, kinderopvang, 
noem het maar op, alles is te zien. 
In deze regio openen zo’n 30 loca-

ties hun deuren tijdens de Week 
van Zorg en Welzijn. Op www.in-
fo-puntzorg.nl staat een overzicht 
van alle activiteiten.
In de Week van Zorg en Welzijn 
toert er een speciale bus langs 
middelbare scholen in heel Ne-
derland. In deze regio doet maan-
dag 12 maart de bus het Wim Ger-
tenbachcollege in Zandvoort aan. 
Ambassadeur Tim Haars, enkele 
zorgprofessionals én een redac-
tielid van YouChooz.nl rijden mee 
om jongeren te laten kennisma-
ken met zorg en welzijn. 

Op zondagavond 11 maart begint 
ambassadeur Maarten van der 
Weijden aan de kick-o� van de 
Week van Zorg en Welzijn. Hij gaat 
in iedere van de 14 zorgregio’s in 
Nederland een half uur zwemmen 
in een zwembad bij een zorg- of 
welzijnsorganisatie. In deze regio 
zwemt hij op maandag 12 maart 
bij de Hartekamp Groep in Heem-
stede. In totaal is hij ruim 24 uur 
bezig met deze tocht.
Als speciale activiteit binnen de 
week van Zorg en Welzijn is er vrij-
dag 16 maart in winkelcentrum 

Schalkwijk de markt Thuis in de 
Toekomst. Een markt over prettig 
wonen en leven, ook als iemand 
ouder of meer hulpbehoevend 
wordt. Allerlei organisaties en 
winkels presenteren hier hun aan-
bod. De toegang is gratis. Ook wie 
interesse heeft in werken en leren 
in de zorg is van harte welkom. 
Op het Werk- en Lerenplein geven 
zorgorganisaties en opleiders uit 
de regio informatie. Bijvoorbeeld 
over BBL-trajecten, waarbij u di-
rect in dienst komt en opgeleid 
wordt door een zorgorganisatie. 

(Huis)dier van de week
Regio - Voor onze camera ver-
scheen deze week Klompje, een 
gecastreerde kater die als vonde-
ling is binnengekomen, zodoen-
de is er niet veel over hem be-
kend.
Deze lieverd kan met andere kat-
ten, maar honden of kleine kinde-
ren dat gaat niet. Klompje heeft 
veel aandacht en liefde nodig 
want hij is een tijd alleen op pad 
geweest en moet echt weer ver-
trouwen krijgen in de mensen.
Voor meer informatie over 
Klompje en alle andere dieren 
die een nieuw baasje zoeken bel 
met het Kerbert Dierentehuis aan 
de Heerenduinweg te IJmuiden: 
0255-515744.
Het asiel is open van maandag 
tot en met vrijdag tussen 10.00 

en 13.00uur en tussen 14.00 en 
16.00uur en op zaterdag van 
10.00 tot 13.00uur.
Of kijk op www.dierenbescher-
ming.nl  twitter:@dierenbescher-
ming en Facebook.com/ dedie-
renbescherming.

Levenslust, beleef, 
geef en ontvang
Velsen - Voor veel mensen, jong 
en oud, kunnen de donkere 
maanden best een opgave zijn. 
Zo ontstond binnen Team Patty 
Duijn het idee om vanuit een an-
dere identiteit met regelmaat �j-
ne ‘belevenissen’ te organiseren, 
met de focus op het leven. Een �j-
ne middag, een wandeling naar 
het strand, een boekpresenta-
tie, een wijnproeverij, noem het 
maar op. Het eerste evenement is 
inmiddels geboren.
Op zondag 11 maart is vanaf 
14.30 uur  een middag met het 
thema ‘Vitaliteit en geluk’ in de 
zaal van Café Brasserie De Wil-
deman in Santpoort-Noord. Hier 
wordt een mooie, inhoudelijke en 
�jne middag gehouden voor ie-
dereen die zin heeft in gezellig-
heid en even de gedachten op 
nul wil zetten en een hart onder 
de riem kan gebruiken. Een mid-
dag in het teken van licht, hoop, 
verbinding en een glimlach.
Psychiater, hardloper en publi-
cist Bram Bakker is te gast en zal 
met aanwezigen van gedach-
ten wisselen over de kracht van 
bewegen. Er is muziek van de 
band Gaaf! Schrijver/dichter Mar-
nix Pauwelsleest  voor uit zijn ge-
dichtenbundel en het cabaret-

duo Stan en Wietse draagt twee 
prachtige nummers voor. Natuur-
lijk aangekleed met een drank-
je en een hapje en ruimte om an-
dere mensen te spreken en ont-
moeten.
Wilt u komen? Bestel dan een tic-
ket via www.eventbrite.nl en kies 
evenement Levenslust. Zie ook 
op Facebook de pagina Levens-
lust. Om het evenement voor ie-
dereen toegankelijk te houden 
is de entreeprijs op 10 euro vast-
gesteld. Het aantal kaarten is be-
grensd dus wees er snel bij.
Speciaal voor de families die 
Team Patty Duijn heeft mogen 
begeleiden de afgelopen jaren, 
worden er per gezin vier kaarten 
gratis beschikbaar gesteld. De-
ze families kunnen zich aanmel-
den via een e-mail aan  levens-
lust@pattyduijn.nl met daarin ge-
noemd de namen van de familie-
leden die zullen komen. Zij wor-
den op de gastenlijst gezet.
Kortom, een verwenmiddag voor 
jong en oud. Daar wil je toch ge-
woon bij zijn? Het wordt een 
mooie ‘belevenis’, met een glim-
lach! Iedere ondernemer die iets 
wil doneren voor in de Levens-
lust-verwentas kan zich aanmel-
den via levenslust@pattyduijn.nl. 

Onder meer in de Smikkeltuin
Open dag van de zorg op 
verschillende locaties
Santpoort-Noord - Altijd al 
eens een kijkje willen nemen 
bij de Smikkeltuin van De Waer-
den? Tijdens de landelijke open 
dag van de zorg op donderdag 
15 maart staat de poort van de 
tuin wijd open voor alle belang-
stellenden. Tussen 13.00 uur en 
15.30 uur bent u van harte wel-
kom aan het Spekkenwegje 8 in 
Santpoort-Noord. 

Wilt u op deze dag kijken bij een 
woonlocatie? Aan de Burgemees-
ter Rambonnetlaan 2 in IJmuiden 
ontvangen zij u graag op woens-
dag 14 maart tussen 13.00 uur en 
15.00 uur en bij de Adrianastraat 
24 zien ze u graag op donder-
dag 15 maart tussen 13.00 uur en 
15.30 uur.
Bij De Smikkeltuin wordt u ver-
wend met een high tea, met 
thee uit eigen tuin en zelfgebak-
ken cupcakejes, zo kunt u ont-

spannen kennismaken met cliën-
ten en medewerkers. Ook kunt u 
rondkijken in de tuin en allerlei 
vragen stellen.
Aan de Burgemeester Rambon-
netlaan en bij de Adrianastraat 
zijn de dagbestedingsruim-
tes open, en kunt u de gemeen-
schappelijke huiskamer en keu-
ken zien. Er zijn cliënten en mede-
werkers aanwezig om u te vertel-
len over het wonen en werken bij 
de locatie. Over vrijwilligerswerk 
of een baan in de zorg kunt u ook 
vragen stellen. 
De Smikkeltuin en de locaties 
Burg. Rambonnetlaan en Adria-
nastraat zijn onderdeel van De 
Waerden, een organisatie die bij-
draagt aan een gelukkig leven 
voor mensen met een beperking 
en werkt aan een samenleving 
waaraan iedereen een bijdrage 
mag leveren. Zie ook  www.de-
waerden.nl. (foto: De Waerden)
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Burgemeester opent 
Ruïne van Brederode

Na het overlijden van de laatste 
Heer van Brederode in 1679 werd 
de Ruïne bezit van de Staten van 
Holland, waardoor het voor ieder-
een toegankelijk is geworden. De 
poorten staan open op woens-
dag- en vrijdagmiddag en in het 
weekend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Niet alleen om de Ruïne en haar 
rijke historie te bezoeken, maar 
ook voor een lekkere kop ko�e.

Wie de Ruïne actief wil onder-
steunen wordt opgeroepen om 
zaterdag 10 maart, op de dag van 
NLdoet, ook over de brug te ko-
men. Deze grootste vrijwilligers-
dag van Nederland wordt jaarlijks 
georganiseerd door het Oran-
je Fonds. Op de Ruïne van Bre-
derode in Santpoort Zuid kun je 
komen helpen om de poort en 
de bruggen schoon te maken en 

Lezing over Witte Woede 
en de Thuiszorg 
IJmuiden - Op dinsdag 13 maart 
spreekt Maureen van der Pligt, 
bestuurder Zorg & Welzijn ver-
antwoordelijk voor de Thuiszorg 
in Noord-Nederland. Deze lezing 
is dinsdag 13 maart vanaf 19.30 
uur in het Zee- en Havenmuse-
um, Havenkade 55 in IJmuiden. 
Toegang en een kopje ko�e zijn 
gratis. Dit is de vijfde lezing in het 
kader van de geschiedenis van de 
vakbeweging en de sociale strijd 
in de IJmond.
Van der Pligt spreekt over de 
jongste geschiedenis van de 
strijd in en voor de Thuiszorg, die 
met de Wijzijndethuiszorg Haar-
lem en IJmond in 2011 werd ont-
ketend. Een strijd die aanvanke-
lijk pijnlijk werd verloren, waar-
bij veel collega’s hun baan verlo-
ren of een loonverlaging moes-
ten slikken van wel 30%. Maar 
de hier ontketende actie begint 
nu eindelijk resultaat op te leve-

ren. Met een behoorlijke CAO en 
regels die gemeenten beperken 
om de neerwaartse spiraal van af-
braak en verschraling van de zorg 
door te zetten. 
Van der Pligt: ,,De succesvolle 
Red de Zorg campagne laat zien 
dat er nog wel degelijk bereid-
heid is om te strijden voor een 
sociaal en rechtvaardig Neder-
land. De race naar beneden is ge-
stopt in de thuiszorg, nu de rest 
nog! Nederland moet zich opma-
ken om een eind te maken aan de 
bestuurders zonder oog voor wat 
er op de werkvloer gebeurt en al-
leen maar besturend vanuit een 
Excel-sheet met cijfers. Waar mo-
gelijk gaan we de zorg gewoon 
weer zelf doen of bij de overheid 
onderbrengen. Overal in het land 
ontstaan coöperaties van thuis-
zorgmedewerkers of initiatieven 
om de thuiszorg weer bij de ge-
meente onder te brengen.’’

Gieteling 
Open 2018
Velsen-Noord - Van vrijdag 23 
maart tot en met maandag 2 
april wordt het achtste Gieteling 
Open gespeeld. Dit gebeurt op 
de kunstgrastennisbanen van TC 
de Gieteling. Deze liggen op het 
prachtige sportpark Rooswijk in 
Velsen-Noord.
Het is de laatste echte testmoge-
lijkheid voor veel competitiespe-
lers, de eerste buitenmogelijk-
heid voor gravel- en indoorspe-
lers en voor allen natuurlijk het 
begin van de (tennis)lente.
Hoewel het competitieve karak-
ter uiteraard centraal staat, gaat 
dit bij het Gieteling Open alleen 
in combinatie met gezelligheid 
via een uitgebreid randprogram-
ma. Met de medewerking van 
veel leden zal de gezelligheid ge-
durende het hele toernooi op het 
park te vinden zijn.
Inschrijven kan nog tot 16 maart 
via www.toernooi.nl. Dit kan in 
Damesdubbel en Herendubbel in 
de categorieën 5, 6, 6-35+, 7-17+, 
7-35+ en 8-17+.
Heb je geen tennispartner, wel-
licht kan het GO-bemiddelings-
bureau dan wat betekenen. 
Schrijf een mailtje naar tcdegie-
teling@hetnet.nl.
Zij proberen bij de indeling in 
voor- en �naleweekend zoveel 
mogelijk rekening te houden met 
deelname aan een ander toer-
nooi, kringcompetitie en open 
tennisdagen. Zie ook www.ten-
nisclubdegieteling.nl.

Blaaskwintet speelt 
Assepoester
Velsen-Zuid - Tijdens een aantal 
zondagmiddagen in de winter-
maanden wordt in de Engelmun-
duskerk een programma aange-
boden in diverse genres: concer-
ten, lezingen, toneel en zo meer. 
Zo’n middag duurt een uurtje, van 
15.00 uur tot 16.00 uur, met gele-
genheid tot napraten. Men wil 
hiermee veel mensen laten genie-
ten van een bijzonder moment in 
deze mooie eeuwenoude kerk.
De eerste voorstelling in het nieu-
we jaar is op zondag 11 maart. 
‘Engelmundus en meer...’ presen-
teert dan het Blaaskwintet ‘Niet 
Strijken’ met de voorstelling Asse-
poester.
Blaaskwintet Niet Strijken heeft 
zich gespecialiseerd in kinder-
concerten en muzikale sprookjes. 
Bekende verhalen en opera’s zijn 
bewerkt tot vertelconcerten die 
jong en oud aanspreken. Elk con-
cert bevat een �inke dosis humor 
en interactieve elementen. 
Assepoester is een betoverende 
voorstelling vol liefde, plezier en 
geklier. Deze kleurrijke familie-
voorstelling is gebaseerd op de 
komische opera La Cenerento-
la van Rossini. Het betoverende 
verhaal met prachtige muziek zal 
jong en oud aanspreken. Acteur 
Johannes laat zingend Assepoes-
ter, haar stiefzussen en de prins 

tot leven komen in een wereld vol 
humor en magie.
De verschillende instrumenten 
uit het kwintet vertolken de per-
sonages. Zo wordt Assepoester 
verbeeld door de warme treuri-
ge klanken van de klarinet. Een 
stoere romantische hoorn speelt 
prins Ramiro en de sprankelen-
de fee wordt uitgebeeld door de 
piccolo. Zware tonen van de fagot 
klinken als Assepoesters geme-
ne stiefvader, de Italiaanse maf-
�abaas Don Magni�co, op het to-
neel verschijnt.
En dan zijn er nog de twee lach-
wekkende stiefzussen gespeeld 
door de hobo en �uit, die samen 
heel gemeen kunnen klinken... 
Voor kinderen in het publiek is 
ook een actieve rol weggelegd, 
want wie wil er nu niet het glazen 
muiltje passen?
Het muzikale sprookje Assepoes-
ter duurt ongeveer 45 minuten 
en is geschikt voor kinderen van-
af 4 jaar. U bent vanaf 14.30 uur 
hartelijk welkom. De voorstelling 
begint om 15 uur. Kosten: 10 eu-
ro voor volwassenenen en 5 eu-
ro voor kinderen, inclusief een 
drankje/limonade. Kaarten kunt 
u bestellen, bij voorkeur via de 
website www.engelmundusker-
koudvelsen.nl, of telefonisch via 
06-18921501.

Socius belastinghulp
IJmuiden - Inwoners van Velsen 
die hulp nodig hebben bij de di-
gitale belastingaangifte kunnen 
vanaf dinsdag 20 maart terecht 
in de bibliotheek op het Dudok-
plein 16. Samen met de sociaal 
raadslieden van Socius biedt de 
bibliotheek een ondersteuning 
bij de digitale belastingaangifte. 
De ondersteuning wordt gege-
ven via een les aan een kleine 
groep. Deze service is gratis. Voor 
mensen die zelfstandig aangifte 
willen doen, biedt de Bibliotheek 
gratis computer- en internetge-
bruik. Hulp bij aangifte en com-
puterfaciliteiten zijn voor ieder-
een beschikbaar, ook als je geen 
lid bent van de bibliotheek. 
Op dinsdag 20 maart, dinsdag 3 
april en dinsdag 10 april kunnen 
mensen in de Bibliotheek een les 
volgen om te leren hoe je zelf-
standig de belastingaangifte kan 
doen. Dit gaat op afspraak. Op elk 
van deze dagen is er een les die 
start om 9.00 en 11.00 uur, bege-
leid door sociaal raadsvrouw Kim 
van Socius. Tijdens een anderhalf 
uur durende bijeenkomst ga je 

achter een laptop van de biblio-
theek je eigen belastingaangif-
te invullen. Aanmelden kan bij 
Socius door te bellen naar 088-
8876900 of langs te komen bij de 
balie van Socius, Plein 1945 nr.10 
in IJmuiden. Bij de aanmelding 
wordt gekeken naar persoonlij-
ke criteria. Indien u geen gebruik 
kan maken van de les belasting-
aangifte, zal er worden gekeken 
naar een individuele oplossing. 
Wie zelf aangifte wil doen zon-
der hulp, kan gebruik maken van 
de gratis faciliteiten in de biblio-
theek. Er zijn voor belastingzaken 
altijd twee computers met inter-
net gratis beschikbaar om zelf-
standig aan de slag te gaan. Bibli-
otheekmedewerkers kunnen al-
gemene hulp verlenen bij proble-
men, bijvoorbeeld als de compu-
ter niet goed werkt. Voor wie ex-
tra hulp wil bij het leren werken 
met de digitale overheid, organi-
seert de Bibliotheek de cursus Di-
gisterker. 
Aanmelden kan bij de balie van 
de bibliotheek of via www.biblio-
theek.nl. (foto: aangeleverd)

in de olie te zetten. En wie weet 
word je zo enthousiast dat je va-
ker wilt komen om deze prachti-
ge historische plek open te hou-
den voor het publiek.

Wil je helpen? Kom dan over de 
brug en geef je op via www.nl-
doet.nl. De beheerders van de 
Ruïne van Brederode zorgen voor 
de schoonmaakmiddelen. Tevens 
wordt gezorgd voor soep met 
een broodje en een lekkernij bij 
de ko�e en thee. Ben je 10 maart 
verhinderd, maar wil je wel vrij-
willigerswerk doen op de Ruïne 
van Brederode? Kijk dan op www.
ruinevanbrederode.nl.  
Entree vanaf 12 jaar 5 euro, 4 tot 
11 jaar 3 euro en 0-3 jaar gratis. 
(foto: Anne Moss)

Santpoort-Zuid - Burgemeester Frank Dales heeft het nieuwe sei-
zoen van de Ruïne van Brederode o�cieel geopend met het be-
vestigen van het Rijksmonumentenschildje. 

IJmuiden - Woensdagavond 14 
maart presenteert Buurthuis de 
Brulboei ‘A streetcat named Bob’ 
op de Filmavond voor vrouwen. 
Bob is een aanloopkater. Hij komt 
door een openstaand raam het 
huis van de twintiger James bin-
nen en weigert te vertrekken. Het 
maakt Bob allemaal niet uit. Hij 
wijkt niet van James’ zijde. Samen 
maken ze furore als straatarties-
ten. Dankzij de trouwe rode kater 
begint James te geloven in een 
nieuw, drugsvrij bestaan. De �lm 
moet het vooral van zijn hoofd-
persoon hebben. Niet James, 
maar Bob natuurlijk, gespeeld 
door verschillende katers, waar-
onder het originele exemplaar. 
Bob kan heerlijk onverschillig kij-
ken en is niet te beroerd om high 
�ves uit te delen. De �lm begint 
om 20.00 uur. Kaarten à 3,00 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer 
weten? Bel 0255-510652 Buurt-
huis De Brulboei, Kanaalstraat 
166, IJmuiden. Zie ook www.wel-
zijnvelsen.nl.

Filmavond voor 
vrouwen

PVM even dicht voor 
opbouw ‘Waterwijs’
Driehuis - Na een geweldige 
drukke voorjaarsvakantie is deur 
van Pieter Vermeulen Museum 
even gesloten. Leerden in de 
herfstvakantie nog ruim 700 kin-
deren waarom het zo belangrijk 
is om een groene tuin te hebben, 
vanaf tweede paasdag 30 maart, 
kan iedereen weer in het muse-
um terecht om op een aantrek-
kelijke manier alles te leren over 
water in de tentoonstelling ‘Wa-
terwijs’. Tijdens de voorjaarsva-
kantie waren de medewerkers en 
vrijwilligers niet alleen druk in het 
museum maar ook daarbuiten. In 
de Dwarsligger werd met kinde-
ren van Partou in het kader van 
het Gids-project een smaakmarkt 

georganiseerd voor buurtbewo-
ners en bezoekers van het buurt-
centrum. Alle gezonde hapjes die 
de kinderen hadden bereid wer-
den geproefd door belangstel-
lenden die uitleg kregen over ge-
zond eten. Na de markt kreeg ie-
dereen een boekje recepten mee 
naar huis. 
Vrijwilliger Ton ging met zwerfaf-
val opruimer Toon langs bij een 
andere kinderopvang waar zij uit-
leg gaven over zwerfvuil en daar-
na met de kinderen de handen 
uit de mouwen staken om zwerf-
vuil in de buurt van de opvang op 
te ruimen. Zie ook www.pieter-
vermeulenmuseum.nl. (foto: aan-
geleverd)

In Memoriam
Willem 
Haasnoot
Willem Haasnoot, oud-voor-
zitter en erelid van IJVV 
Stormvogels, is overleden. 
‘We wisten uiteraard dat Wil-
lem ernstig ziek was, maar 
toch is de schok groot’, 
schrijft de club op haar websi-
te. ‘Zijn verlies komt hard aan 
binnen.’ 

Willem was na zijn eigen actie-
ve carrière als speler decennia-
lang actief als vrijwilliger. Hij 
was elftalleider, kantinemede-
werker, voorzitter van de elftal-
commissie, lid van de accom-
modatieploeg, scheidsrechter, 
trainer en leider van het dames-
team en een aantal jaren voor-
zitter. Hij ging niets uit de weg. 
In een lastige periode pakte 
hij de draad op en zorgde voor 
verbeteringen eind jaren ne-
gentig. Daarnaast was hij van 
vele markten thuis en gebruik-
te hij ook zijn netwerk. Alles in 
het belang van zijn cluppie. Hij 
is dan ook zeer terecht een aan-
tal jaren geleden onderschei-
den als erelid van IJVV Storm-
vogels. 
‘Willem was een no nonsens 
�guur, ruwe bolster - blan-
ke pit, grote mond, klein hart-
je. Voor ons, en zeker ook voor 
zijn naaste familie, ontstaat 
een groot gat. Nooit meer zit 
hij op de hoek van de stamta-
fel, een bakkie een zwaar shag-
gie, een borrel! Nooit meer ach-
ter de bar, nooit meer met de 
verfkwast in zijn hand, nooit 
meer zijn verhalen over alles! 
We gaan hem verschrikkelijk 
missen als mens en als vrijwil-
liger. Een echte vriend is heen 
gegaan!’
In de kantine van IJVV Stormvo-
gels kan een condoleanceregis-
ter worden getekend.

IJmuiden - Zaterdag 10 maart 
wordt er in buurtcentrum de 
Dwarsligger, Planetenweg 338 
weer een rommelmarkt gehou-
den. U bent vanaf 9.00 uur van 
harte welkom. De rommelmarkt 
duurt tot 13.00 uur. Wilt u een ta-
feltje reserveren, dan kunt u van-
af maandag 5 maart bellen met  
Gerda Broek op 0255-522782. 
S.v.p. bellen na 9.30 uur.

Rommelmarkt 
De Dwarsligger

Velsen-Noord - Zondag 18 maart  
opent tennisvereniging TC de 
Gieteling in Velsen-Noord haar 
deuren. Tussen 13.00 en 16.00 
uur kan er gratis mee worden ge-
daan aan een tennisles en/of kan 
er zelf getennist worden. Voor de 
rackets en ballen wordt gezorgd, 
maar meenemen mag ook. Ook is 
er een stormbaan en kan er een 
pannenkoek gegeten worden. 
Entree is gratis. Adres: TC de Gie-
teling, Rooswijkerlaan 2a, sport-
park Rooswijk.

Open tennis 
TC de Gieteling
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Energiek Velsen scoort 
mee in de EnergyBattle
Regio - De afgelopen maand is er 
een EnergyBattle gehouden door 
het Klimaatverbond. Ook in Vel-
sen deed een aantal teams mee. 
Onder meer medewerkers van het 
Pieter Vermeulen Museum, Omge-
vingsdienst IJmond en energieco-
operatie Energiek Velsen. Velsen is 
uiteindelijk als vijfde geëindigd in 
de landelijke competitie.
Frank Cornet van Energiek Velsen: 
,,Als coördinator van het Energiek 
Velsen-team was het leuk om te 
zien hoe de deelnemers bezig wa-
ren in de periode van een maand 
zoveel mogelijk gas en elektrici-
teit te besparen. Want voor het 

klimaat zit daar een belangrijke 
winst. We hadden een groepsapp 
aangemaakt. Daar kwamen goe-
de onderlinge tips op binnen. Zo-
als de gordijnen dicht, theewater 
in de ochtend in een thermoskan 
doen en warmhouden in plaats 
van steeds opnieuw een beetje 
theewater verwarmen. Maar ook 
hebben deelnemers ledlampen 
aangeschaft gedurende de bat-
tle en bleek hun verbruik terug te 
gaan. Met een meetapparaat per 
huis (de Wattcher) kon iedereen 
zien wat er op ieder moment van 
de dag werd verbruikt. Een mooie 
ervaring!” Mischke en gebroeders 

Schoemaker in vorm
IJmuiden - Damclub IJmuiden 
(DCIJ) kent momenteel een zeer 
fanatieke groep jeugdleden. 
Daarbij blijken de nieuwe jeugd-
leden die afgelopen seizoen via 
het schooldamtoernooi zijn in-
gestroomd al �ink tegenstand te 
bieden aan de oude garde. Met 
regelmaat boeken zij goede re-
sultaten. 

Drie van hen mengen zich zelfs 
al in de strijd om het kampioen-
schap. Zo heeft Jens Mischke, af-
gezien van zijn nederlaag tegen 
koploper Lars van Eeken (die nog 
een 100% score heeft), al zijn par-
tijen gewonnen. Ditmaal moest 
Renée Bal eraan geloven. Met 
een sterke opsluiting dwong Jens 
de winst af. Ook de gebroeders 
Nathan (10) en Raphaël (8) Schoe-
maker zijn in vorm. Nathan won in 
een dammeneindspel van koplo-
per van het eerste uur Bob de Rui-
ter en klom daarmee naar de der-
de plaats. Raphaël kwam tot een 
knappe zege tegen Tibbe van 
Beek en heeft nu al driemaal ge-
wonnen. Clubkampioen Fico van 
Beek heeft al de nodige averij op-

gelopen. Ditmaal kwam hij ech-
ter tot een overtuigende over-
winning op Moritz Woestenburg, 
waardoor hij inmiddels weer een 
plusscore heeft en gedeeld vier-
de staat. 

Tussenstand onderlinge compe-
titie jeugd na vijf rondes (vijftien 
deelnemers): 1. Lars van Eeken 8 
punten uit 4 wedstrijden; 2. Jens 
Mischke 8 uit 5; 3. Nathan Schoe-
maker 7 uit 5; 4. Raphaël Schoe-
maker en Fico van Beek 6 uit 5; 6. 
Renée Bal 5 uit 5; 7. Bob de Ruiter 
en Moritz Woestenburg 4 uit 4.
Over twee weken meten de jeugd-
leden van DCIJ hun kracht met an-
dere jeugdspelers uit Noord-Hol-
land. Op zondag 18 maart orga-
niseert DCIJ namelijk een jeugd-
toernooi voor de Noord-Holland 
Jeugdcup, een toernooicyclus 
die in meerdere Noord-Hollandse 
plaatsen gehouden wordt. Hier-
bij tellen de drie beste resulta-
ten mee voor het algemeen klas-
sement. Meer informatie hierover 
is te vinden op de Facebookpagi-
na van Damclub IJmuiden. (foto: 
aangeleverd)

Schoolbasketbalfinale 
staat weer voor de deur
IJmuiden - Vorige week maan-
dag zijn de voorronden van het 
35ste schoolbasketbaltoernooi 
Velsen gespeeld. Net als vorig 
jaar worden de halve �nales en �-
nale gespeeld op een andere dag, 
zodat de tribunes gevuld kunnen 
worden met familieleden, school-
genoten en leerkrachten, voor-
zien van toeters en spandoe-
ken. Titelverdediger de Bosbeek-
school was met een jong team 
met kinderen uit groep 7 zeker 
geen favoriet, maar werd zowel in 
de voorronde als in de kwart�na-
lepoule poulewinnaar.
In de andere voorrondepoules 
werden Ze�er, Franciscus 2 en 
Kompas 2 eerste. Maar omdat de 
eerste twee van de poules over-
gaan viel de Ze�er af en haalde 
Franciscus 1 ook de laatste vier. 

De wedstrijden worden gespeeld 
op zaterdag 10 maart. De hal-
ve �nales vinden plaats in sport-
hal IJmuiden-Oost om 17.45 uur. 
Dan spelen Bosbeek tegen Fran-
ciscus 2 en Kompas 2 tegen Fran-
ciscus 1. De Franciscusschool 
heeft dus twee ijzers in het vuur. 
Deze school uit IJmuiden-Oost 
heeft een rijk basketbalverleden 
met vele eerste prijzen in de prij-
zenkast. Om 18.05 uur strijden de 
verliezers om de derde plaats. 
De �nale vindt plaats om 18.25 
uur met aansluitend de prijsuit-
reiking. Daarna vindt de derby 
plaats tussen het herenteam van 
Akrides en Racing Beverwijk, een 
wedstrijd in de promotiedivisie 
(de een na hoogste divisie van de 
Basketbal Bond). (foto: aangele-
verd)

Akrides afgetroefd 
door Groene Uilen
IJmuiden - Basketbalvereniging 
Akrides nam het zaterdag op te-
gen het Groningse Groene Uilen, 
de nummer drie uit de promo-
tiedivisie. In de uitwedstrijd had 
Akrides met 13 punten verschil 
verloren. De ploeg uit Velsen had 
dus nog wat goed te maken.
Het eerste kwart begon voor bei-
de ploegen dramatisch, want na 
drie minuten stond er nog geen 
score op het bord. Het was duide-
lijk dat beide ploegen nog in de 
wedstrijd moesten komen. Groe-
ne Uilen leek dat als eerste te be-
se�en en nam na de drie minu-
ten de leiding, Akrides bleef ver-
der stuntelen in de aanval en na 
het eerste kwart stond er een 5-13 
score op het scorebord.
Het tweede kwart ging Akrides 
verder waar het gebleven was, de 
verdediging stond nog wel rede-

lijk, maar in de aanval leek niks te 
lukken. Doordat Akrides in de ver-
dediging de touwtjes nog enig-
zins in handen had liepen de Gro-
ningers niet al te ver uit, 14-32 bij 
rust.
Waar je in de eerste helft nog het 
gevoel had dat als de bal goed 
zou vallen het weer een wed-
strijd zou kunnen worden, was in 
de tweede helft totaal geen spra-
ke meer van. Groene Uilen stond 
daarentegen prima, de aanval van 
Akrides liep zich net als in de eer-
ste helft regelmatig vast, waar de 
Groningse ploeg meerdere malen 
goed gebruikt maakte door de 
speler met 3 à 4 man in te sluiten
Het laatste kwart was slechts een 
formaliteit, Akrides leek het ver-
lies voor lief te nemen en het sco-
rebord gaf een einduitslag van 33 
punten verschil aan: 48-81.

Strawberries verliest 
eerste duel na winterstop
Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Strawber-
ries heeft afgelopen zondag de 
eerste competitiewedstrijd na de 
winterstop verloren. Op het ei-
gen veld van de aardbeien was 
middenmoter Bennebroek met 
2-4 te sterk. Voorafgaand aan de 
wedstrijd werd op indrukwek-
kende wijze stil gestaan bij het 
plotselinge overlijden van Mar-
lies Havik, vrijwilliger van de club.
Van zwaar gezichtsverlies zoals 
in de uitwedstrijd (8-0 verlies) 
was voor Strawberries dit keer 
geen sprake. De mannen van 
coach Willem Sanders, al het he-
le seizoen bivakkerend in de de-
gradatiezone, speelden een goe-
de wedstrijd. De eerste helft was 
misschien wel de beste helft van 
dit seizoen. Bennebroek had wel-
iswaar het meeste balbezit, maar 
had moeite met een weg vinden 
door de defensie van Strawber-
ries. Er werd scherp druk gezet 
door de thuisploeg en de duels 
werden fel ingezet. 
Bennebroek kwam na twin-
tig minuten wel op voorsprong 
door een dekkingsfout aan de 
kant van Strawberries. De rood-
hemden lieten zich niet uit het 
veld slaan en kwamen op gelijke 

hoogte door een prachtig doel-
punt van aanvaller Pepijn Hen-
driksen, zijn eerste van het sei-
zoen. Hij sloeg een rebound van 
een strafcorner vanuit een zeer 
moeilijke hoek hard in het doel. 
Bennebroek pakte een minuut 
voor het rustsignaal opnieuw de 
voorsprong op het moment dat 
Strawberries even met tien man 
op het veld stond.
In de tweede helft was het spel-
beeld hetzelfde als in het eerste 
bedrijf: Strawberries vocht voor 
wat het waard was en counter-
de zich een weg richting het doel 
van Bennebroek. Sander Joustra, 
dit seizoen kwakkelend met bles-
sures, scoorde de verdiende ge-
lijkmaker en ook voor hem was 
dit het eerste doelpunt van het 
seizoen. Een mooi moment voor 
Strawberries, maar de wedstrijd 
eindigde voor hen toch in mi-
neur. De aanvalsdrang van Ben-
nebroek werd de Driehuizenaren 
teveel. De 2-3 werd tien minuten 
voor tijd gescoord en het vierde 
doelpunt niet lang daarna. 
Strawberries staat op de laatste 
plaats met 0 punten en speelt ko-
mende zondag de moeilijke uit-
wedstrijd tegen promotiekandi-
daat Xenios. (Finn van Leeuwen)

Trainersstaf VV IJmuiden 
wordt niet gewijzigd
Velsen-Zuid - Echt een verrassing 
was het niet, maar de volledige 
trainersstaf van VV IJmuiden blijft 
ook de selectie in het seizoen 
2018/2019 trainen. Hoofdtrainer 
Anthony Correia, assistent trainer 
Nico van de Berghe, trainer van 
het tweede team Hars Kamstra en 
keeperstrainer Richard Koekebier 
zijn ook volgend jaar verantwoor-
delijk voor de preparatie en resul-
taten van de selectie-elftallen. VV 
IJmuiden is erg in haar nopjes met 
dit goede nieuws en dat moet na-
tuurlijk gevierd worden.
Zaterdag 17 maart viert VV IJmui-
den haar 91-jarig bestaan. Na het 
enorm geslaagde feest van vorig 

jaar wordt het dit jaar iets minder 
groots, maar daarom niet minder 
gezellig. Iedereen is vanaf 17.00 
uur welkom voor een drankje, on-
der het genot van de muziek van 
Matt Jaxxon. Tot 21.00 uur kan er 
geproost worden op de trainers-
staf en hopelijk de winst van het 
eerste op de hekkensluiter DCG 
Rksv1. 
Om 14.30 uur wordt er tegen de 
Amsterdammers op Sportpark 
Schoonenberg afgetrapt. Maar 
eerst neemt IJmuiden het aan-
staande zaterdag om 14.30 uur 
op Amsterdams grondgebied op 
tegen ZSGOWMS1. (foto: aange-
leverd)

Gratis roeiclinics De Stern
IJmuiden - Altijd al eens kennis wil-
len maken met de roeisport? Geef 
je dan nu op voor een gratis roeicli-
nic en ontdek roeien op zondag 25 
maart van 12.00 tot 13.00 uur en op 
woensdag 28 maart van 19.00 tot 
20.00 uur.
Het ingaan van de zomertijd en het 
betere weer op komst is het ultie-
me moment om te genieten van 
sporten in de buitenlucht en op het 
water. Iedereen kan leren roeien, 
jong of oud, met of zonder sporter-
varing. Het enige wat je nodig hebt 
is een zwemdiploma. Met roeien 
train je al je spieren en de kans op 
blessures is klein. Bij de Stern kun je 
alleen of in teamverband roeien, op 
recreatief of op wedstrijdniveau, er 
is voor ieder wat wils. Het gevoel als 

je met je boot soepel door het wa-
ter glijdt is niet te beschrijven, dat 
moet je ervaren.
De basisinstructie van drie maan-
den tegen gereduceerd tarief be-
gint de tweede week van april en 
wordt gegeven door ervaren in-
structeurs. Er wordt twee maal per 
week les gegeven op diverse avon-
den en in het weekend.
Roeivereniging de Stern is geves-
tigd op het eerste Sluiseiland in 
IJmuiden ter hoogte van de Mid-
densluis. De Stern biedt het hele 
jaar rond een aantrekkelijk en ge-
varieerd programma van korte en 
lange tochten.
Zie ook www.destern.nl of bel 06-
42353593 (na 17.00 uur). (foto: aan-
geleverd)

Manon Iskes wint 
Nationale Talentendag
IJmuiden - Zondag werd op de 
ijsbaan in Utrecht de jaarlijkse 
Nationale Talentendag verreden. 
Hier strijden elk jaar de snelste 
eerste- en tweedejaars meisjes 
en jongens junioren-C individu-
eel om de prijzen. De rijders wor-
den geselecteerd op de landelijke 
ranglijst van de 500 meter tijden. 
Ze reden allemaal twee keer een 
500 meter.
Vanwege de snelle overgang van 
vriesweer naar +12 graden die 
dag, en dit in combinatie met 
heel veel recreanten vlak voor 
de wedstrijd, zorgde dit ervoor 
dat het ijs moeilijk te prepareren 
was. Desalniettemin waren de 
omstandigheden voor iedereen 
gelijk wat het ook wel weer leuk 
maakte.  

Bij de C2 meisjes werd Manon 
Iskes uit IJmuiden eerste met 
89,55 punten en haar tweeling-
zus Daphne Iskes werd derde met 
90,63 punten. (foto: aangeleverd)

Thaise roerbak met 
garnalen en sugarsnaps
4 personen, circa 25 minuten

INGREDIËNTEN
•	 500	 g	 (diepvries)	 ongepelde	

reuzengarnalen
•	 200	g	sugarsnaps
•	 3	eetlepels	olie
•	 2	teentjes	knoflook,	gehakt
•	 3	cm	verse	gember,	geraspt
•	 1-2	 eetlepels	 Thaise	 rode	 cur-

rypasta
•	 200	 g	 wortel,	 schuin	 in	 dunne	

plakken
•	 2	rode	uien,	in	dunne	partjes
•	 3	bosuitjes,	in	stukken	van	4	cm
•	 100	ml	visbouillon

BEREIDEN
Ontdooi de garnalen eventueel 
volgens de aanwijzingen op de 
verpakking. Pel de garnalen, maar 
laat de staartjes zitten. Kook de su-
garsnaps in ruim kokend water in 
3-4 minuten beetgaar. Spoel ze in 
een zeef af onder koud water en 
laat ze goed uitlekken. Verhit de 
olie in een wok en fruit de knof-
look en gember zachtjes tot ze 

gaan geuren. Schep de currypas-
ta erdoor en voeg de garnalen toe. 
Roerbak de garnalen tot ze net 
roze en ondoorzichtig worden. 
Schep ze met een schuimspaan 
op een bord. Schep de wortel en 
rode uien door het bakvet en roer-
bak 2-3 minuten. Voeg dan de su-
garsnaps en bosui toe en roerbak 
nog 2 minuten. Schenk de bouil-
lon erbij en laat het vocht verdam-
pen. Voeg de garnalen weer toe 
en warm het gerecht nog even 
door. Serveer met pandanrijst.





30 8 maart 2018

IJmondcolleges stellen jaarplan 
economische samenwerking vast
Regio - De colleges van Be-
verwijk, Heemskerk en Vel-
sen hebben het jaarplan 2018 
van de Economische Samen-
werking IJmond (ESIJ) vastge-
steld. Dit plan bevat een uit-
werking van de initiatieven en 
projecten die dit jaar vanuit de 
ESIJ samen met het bedrijfsle-
ven worden opgepakt.

Het doel van de samenwerking 
is richting geven aan de verdere 
economische ontwikkeling van 

de IJmond: met een focus op de 
maakindustrie en havens. Ook 
wordt ingezet op een verbre-
ding van de thema’s naar meer 
innovatieve initiatieven vanuit 
het regionale bedrijfsleven. Het 
jaarplan ESIJ komt voort uit het 
regionale economische gebied-
sprogramma ‘Made in IJmond 
2017’, dat vorig jaar is vastge-
steld.
De IJmond-gemeenten onder-
steunen de Techniek Campus 
Techport, stimuleren de AYOP bij 

haar inzet om de o�shore-wind 
in de regio verder tot ontwikke-
ling te brengen, dragen bij aan 
(netwerk)bijeenkomsten van het 
regionale bedrijfsleven, moni-
toren de detailhandelsontwik-
keling in de drie gemeenten en 
voeren een onderzoek uit naar 
de economische kansen voor de 
IJmond binnen de circulaire eco-
nomie. Op een aantal van deze 
onderwerpen is al een ESIJ bij-
drage vastgelegd. De voorlopi-
ge ESIJ-begroting voor 2018 is in 

het jaarplan nader uiteengezet.
In de begroting is nog ruimte 
gelaten om nieuwe projectaan-
vragen vanuit het regionale be-
drijfsleven te ontvangen. Uit-
gangspunt is dat het ESIJ-pro-
gramma deze projecten tijdelijk 
ondersteund. 
Een project moet in beginsel op 
voldoende maatschappelijk en/
of economisch draagvlak kun-
nen rekenen en op termijn op 
eigen kracht kunnen voortbe-
staan.

Theaterversie Hendrik Groen krijgt 
Velsens tintje met koor FF Anders
Velsen - Toen het boek ‘Pogin-
gen iets van het leven te maken’ 
uitkwam, raakte heel Nederland 
in de ban van de bejaarde Hen-
drik Groen en zijn belevenissen 
in het verzorgingstehuis waar 
hij woont. Na de bejubelde tv-
serie kon een toneelversie van 
de nuchtere en droogkomische 
‘dagboeken’ dan ook niet uitblij-
ven. Op dinsdag 20 maart (20.15 
uur) is het toneelstuk te zien in 
de Stadsschouwburg Velsen. 

Regisseur Gijs de Lange bedacht 
dat het leuk zou zijn om juist jon-
ge mensen de oudjes te laten spe-
len. Zo schittert Beau Schneider 
(o.a. ‘GTST’) als Hendrik en wordt 
zijn vriend Evert gespeeld door 
Mike Weerts.  NRC (***) schreef: 
“En nu staan Groen en zijn mede-
bewoners ook op het toneel. Met 
één groot verschil: het naturalis-
me uit de boeken en de tv-versie 
is vervangen door een lichtvoe-
tig soort absurdisme dat het re-
gime in zo’n huis net iets meer op 
scherp zet.” 
Het is leuke is dat het toneelstuk 
over Hendrik Groen en zijn vrien-
den een speciaal Velsens tintje 
heeft: het koor FF Anders uit Vel-
serbroek speelt namelijk ook mee! 
Het koor is al een bekende van de 
Stadsschouwburg, in het verleden 

hebben zij er regelmatig opgetre-
den en nu zorgen zij dus voor de 
muzikale noot in het toneelstuk. 
De koorleden zullen een aantal 

Nederlandstalige klassiekers zin-
gen en daarmee iedereen laten 
swingen. Prijs: € 34,- incl. pauze-
drankje en garderobe. Meer infor-

matie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Raymond van 
Olphen))

Femke Halsema: van 
politica naar theaterdier
Velsen - Intelligent, energiek, fel, 
sociaal en welbespraakt. Zo zijn 
waarschijnlijk de meeste herin-
neringen aan oud-politica Fem-
ke Halsema. Op donderdag 22 
maart (20.15 uur) staat zij met 
een meeslepend en vooral po-
sitief theatercollege in de Stads-
schouwburg Velsen. Daarin on-
derzoekt Halsema de vraag ‘wie 
zijn wij?’ Hebben wij reden om 
trots te zijn op ons land? Wat is 
onze identiteit? En is er zoiets 
als een Nederlandse cultuur? 
Van Spinoza tot Paul Verhoe-
ven, van de homobeweging in 
de jaren zeventig tot het ‘koek-
je’ van Máxima, van de Bijlmer 
in Amsterdam tot de buitenwij-
ken in Enschede waar zij zelf op-
groeide. Het komt allemaal langs 
op deze (niet per se politieke) 
avond.
Halsema praat met het publiek 
over de thema’s die haar na aan 
het hart liggen, aan de hand van 
foto’s, video- en muziekfragmen-
ten. Daardoor ontstaat er gelei-
delijk een caleidoscopisch beeld 
van het moderne Nederland en 
de uitdagingen waarvoor wij, 
in Halsema’s ogen, staan. Het is 
haar debuut in het theater, maar 

gezien haar jarenlange erva-
ring in de Haagse politiek, on-
der meer als fractieleider van 
Groen Links, zal het op een podi-
um staan en hartstochtelijk ver-
tellen haar vast en zeker makke-
lijk af gaan.
Prijs: € 25,-, incl. garderobe en 
pauzedrankje. Meer informa-
tie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789. (foto: Bob 
Bronshof)

‘The Call of the Celts’ 
met dé stem van Ierland
Velsen - Op zaterdag 24 maart 
(20.15 uur) verandert de 
Stadsschouwburg Velsen in 
een klein stukje Ierland. Dan 
klinkt de stem van Peter Cor-
ry, die het publiek meeneemt 
naar het land van de mysteri-
euze landschappen en leven-
dige pubs, van oude legenden, 
prachtige verhalen en natuur-
lijk de meest betoverende me-
lodieën: van dromerige balla-
des tot aanstekelijke meezin-
gers. 

Dat wordt een avond vol energie, 
passie en muzikale magie, ge-
worteld in Ierse tradities. Na het 
theaterconcert ‘The Call of the 
Celts’ wil het publiek waarschijn-
lijk nog maar één ding: de ko�ers 
pakken en het door Peter Corry 
hartstochtelijk bezongen Ierland 
zelf ervaren.
Peter Corry wordt algemeen be-

schouwd als dé stem van Ier-
land. Hij is wereldwijd bejubeld 
en zingt niet alleen liederen uit 
zijn eigen land, maar is ook een 
gevierd musicalster – hij stond 
onder meer in ‘Sweeney Todd’, 
‘Chess’ en ‘Les Misérables – en 
operazanger. Hij heeft een spe-
ciaal plekje in zijn hart voor Ne-
derland, waar hij regelmatig op-
treedt. ‘The Call of the Celts’ is 
een nieuwe show die zijn all-time 
favoriete Keltische klassiekers 
mengt met hedendaagse Ier-
se en Schotse liedjes. Natuurlijk 
neemt hij zijn band en dansers 
mee om er een onvergetelijke 
avond van te maken. Zelf noemt 
hij de show een ‘emotionele en 
energieke achtbaan’.
Prijs: € 29,50, incl. garderobe en 
pauzedrankje. Meer informa-
tie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoo 
0255–515789. (foto: Peter Boone)

Lachen om een depressie? 
Het kan bij Sara Kroos!
Velsen - Een cabaretvoorstel-
ling maken over depressie, dat 
moet je maar durven. Het is 
nog altijd een onderwerp waar 
wij niet graag over praten, hoe-
wel het veel voorkomt. Het over-
kwam Cabaretière Sara Kroos 
die zelf weg zakte in een depres-
sie. Gelukkig wist zij er met glans 
een voorstelling over te maken, 
die ‘Zonder verdoving’ heet. Op 
woensdag 21 maart (20.15 uur) 
laat Kroos – die tot de top van 
het cabaret behoort – het pu-
bliek in de Stadsschouwburg Vel-
sen keihard lachen om haar har-
de grappen over dit gevoelige 
onderwerp. Kroos heeft veel zelf-
spot en schuwt de grote thema’s 
niet, maar daardoor maakt ze de-
ze ook bespreekbaar, brengt er 
lucht in en weet er mooie levens-
lessen uit te halen.
De pers bejubelde haar show. AD 
(*****) kopte: “Sara Kroos maakt 

indrukwekkende rentree’ en 
noemde ‘Zonder verdoving’ “een 
juweel van een voorstelling, die 
nergens therapeutisch of pathe-
tisch wordt.” Ook Theaterkrant 
gaf 5 sterren en schreef: “Kroos is 
een groot komisch talent. […] De 
mengeling van hard realisme en 
oprechte levenslust maakt deze 
show zo sterk.” 
‘Zonder verdoving’ is knap opge-
bouwd en voelt als een aanklacht 
tegen het doorgeschoten maak-
baarheidsdenken in de samen-
leving. Als vanouds zingt zij ook 
weer een aantal prachtige liedjes, 
waarbij zij begeleid wordt door 
haar twee muzikanten. Een voor-
stelling die lang blijft hangen.
Prijs: € 26,-, incl. garderobe en 
pauzedrankje. Meer informa-
tie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Rogier Veld-
man)

Kaandorp repeteert in 
Velsen voor wereldtournee
Velsen - De Stadsschouwburg 
van Velsen is zo langzamer-
hand Brigitte’s tweede huis. 
Bij gekkigheid, mijlpalen en 
feestelijkheden is Kaandorp 
steevast van de partij om de 
boel op z’n kop te komen zet-
ten, met eenmalige en vrolijke 
voorstellingen. 

De diva lost in Velsen op dins-
dag 17 april a.s. voor een uitver-
kocht huis het o�ciële startschot 
van de ‘Brigitte Kaandorp We-
reldtournee’.  Omdat de dinsdag 
zo snel was uitverkocht gooit de 
zingende cabaretdiva ruimhar-
tig de theaterdeuren open voor 

haar generale repetitie op maan-
dag 16 april a.s. En daarmee gunt 
zij haar fans een exclusief kijkje 
in haar eigen theaterkeuken. Het 
publiek ziet de allereerste ‘door-
loop’ van de show van Brigitte en 
haar 11-koppige band. Spannen-
der kan het niet. Er kan nog van 
alles mis gaan, maar voorde ko-
ningin van de improvisatie moet 
dat geen probleem zijn. Kom en 
zie hoe een wereldshow tot stand 
komt.
Prijs: € 17,50, incl. pauzedrankje 
en garderobe. Meer informatie en 
reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Brigitte Kaandorp)Daphne Iskes marathon- 

kampioen van Haarlem
IJmuiden - Afgelopen maan-
dag reden de junioren hun 
laatste marathonwedstrijd op 
de IJsbaan in Haarlem. Tradi-
tioneel heet dit het kampioen-
schap van Haarlem. De win-
naar mag zich dan een jaar 
lang kampioen van Haarlem 
noemen.

De meisjes moesten over een af-
stand van 15 rondes laten zien 
wie de sterkste benen had. Het 
was spannend tot in de laatste 
ronde waar IJmuidenaar Daph-
ne Iskesin dankzij een eindsprint 
Sterre van Rhee op een haar na 
wist te verslaan. Daphne ver-
overde deze titel nu voor de der-
de maal achtereen en ºwerd die 

dag tevens gehuldigd als kampi-
oen van de marathoncompetitie 
in Haarlem van het afgelopen sei-
zoen. (foto: aangeleverd)







Plus-Wijzer
maart 2018www.50pluswijzer.nl

Huwelijken in het buitenland om schoonmoe-
der te ontwijken
Dirk Zeelenberg: “Als trouwambtenaar maak je 
natuurlijk van alles mee. Dit was ook de basis voor 
mijn boek ‘Ode aan de liefde’. Ik heb er gewoon 
zin en ik ben nu onderweg naar een bruiloft in Bra-
bant. Dat is weer een heel ander stel dan het paar 
dat ik morgen ga trouwen. Iedereen heeft zo zijn 
eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen 
zaken in de familie, dat soort dingen. Dat is razend 
interessant om weliswaar kort, maar toch deelge-
noot van uit te mogen maken. Ik ben eigenlijk een 
soort huisarts: deze stellen moeten je namelijk alles 
vertellen. En dat is smullen: ik maak daar dan ook 
dankbaar gebruik van.  Deze mooie verhalen uit 
de praktijk wil ik niet alleen voor mezelf houden, 
want ze zijn te leuk om te delen. Er komt nu al een 
reeks. Je hebt werkelijk waar te maken met men-
sen die op slag verliefd raken. Dat is dan ook heer-
lijk om te lezen wat er met die mensen gebeurt. Ik 
heb ook mensen die hun huwelijk in het buiten-
land organiseren, puur alleen om hun schoonmoe-
der te ontwijken. Er gebeuren in families de meest 
fantastische en liefdevolle dingen, maar er gebeu-
ren ook de meest gruwelijke dingen die je je niet 
kunt voorstellen. Dit alles is een beetje ontstaan 
omdat ik in ‘Divorce’ zo’n beetje de meest opmer-
kelijke en hilarische situaties heb gespeeld. Maar 
de werkelijkheid blijkt er echter nog een schep er 
boven op te doen. Ik heb nog niet meegemaakt dat 
er een nee-woord werd gegeven tijdens de hu-

welijksceremonie. Wel dat een trouwerij een 
dag van te voren werd afgezegd: de brui-

degom zag ervan af. Dan krijg je een 
telefoontje in de trant van ‘dat er in 

goed overleg is besloten dat het 
huwelijk geen doorgang kan 
vinden’. Dat is eigenlijk na-
tuurlijk best verdrietig, laten 
we wel wezen. Liefde vind 
ik gewoon een mooi verhaal 
met de mensen die gaan trou-
wen, wat je er ook van mag 
vinden, of wat de offi  ciële cij-

fers er ook van mogen zeggen. 
Ik vind het gewoon leuk om aan 
de troon van bruidsparen mee te 
werken. Dat kan een jong stel van 

een jaar of 18 zijn dat echt denkt 
dat het de rest van hun leven bij 

elkaar blijft. Iets wat overigens nog 
gelukkig heel vaak gebeurt. Tja, 

je weet het niet. In ieder ge-
val laat ik de bruilofts-

dag zo goed moge-
lijk verlopen, zo-
als het desbetref-
fende bruidspaar 
dit wenst. En dat 
vind ik ongeloof-

lijk leuk om te doen.
Om een goed feest te geven, hoef je niet te trou-
wen
Mijn boek ‘Ode aan de liefde’ is een boek voor de 
mensen die de huwelijksstap gaan nemen of juist 
voor de mensen die de stap niet willen nemen. 
Je moet dit boek zeker lezen als je gaat trouwen, 
maar je moet het ook zeker lezen als je niets hebt 
met trouwen. Het zijn liefdesverhalen in het alge-
meen, in de breedste zin van het woord. Er staat 
bijvoorbeeld een verhaal in over iemand die op de 
datingapp Tinder stond en aan het chatten was in 
de trein met een date en op slag verliefd raakte. 
Helaas raakte de app buiten bereik en raakten zij 
het contact kwijt. Via een intensieve zoektocht op 
internet hebben ze elkaar weer gevonden en uit-
eindelijk heb ik ze mogen trouwen. Heel veel men-
sen die het boek lezen reageren positief. Ze zijn blij 
dat ze het boek hebben gelezen omdat het hen van 
te voren behoed voor de fouten die ze kunnen ma-
ken. Daarnaast zijn de verhalen in het boek voor 
heel veel mensen een blik van herkenning. Daar-
om is dit boek echt geschikt voor iedereen. Sommi-
gen zien het huwelijk ook als mooie reden om eens 
een keer een goed feest te geven. Maar daar hoef 
je niet voor te trouwen. Mijn vrouw en ik hebben 
vorig jaar een  groot feest gegeven, zonder reden, 
maar gewoon om het leven te vieren. Je kunt dus 
eigenlijk altijd wel een feest geven. 

Staan in je kracht
Ik vind het werk van trouwambtenaar waanzin-
nig, het opent geheel mijn hart weer op mijn leef-
tijd. Dit werk is als een soort nieuwe liefde op mijn 
pad gekomen. Het geeft mij een grote dosis posi-
tieve energie. Dat betekent echter niet dat ik hele-
maal niet meer acteer, want als er een mooie rol 
voorbij komt dan spring ik daar zeker op in. Naast 
mijn werk als trouwambtenaar spendeer ik op dit 
moment veel tijd aan mijn gezin en dat vind ik ei-
genlijk prima. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik 
weer eens ga acteren, dat gaat absoluut gebeuren. 
Acteren blijf ik gewoon een onwijs mooi beroep 
vinden. Wat ik belangrijk vind is dat je elke dag 
met plezier naar je werk gaat en met leuke men-
sen werkt. Op die manier sta je in je kracht. Zo-
als bijvoorbeeld mijn rol van David in ‘Divorce’. 
Dat vind ik belangrijk en deze rol was ook echt 
een kolfje naar mijn hand. Ik ben redelijk selectief 
wat dat betreft en kijk ook hoe de productie is, de 
mensen waarmee ik werk en hoe het script is op-
gebouwd. Dat moet naar mijn gevoel kloppen. Als 
dat naar mijn gevoel niet past, dan doe ik dat ge-
woon ook niet. Ik geloof er heilig in dat je alleen 
dingen in het leven moet doen die jezelf belangrijk 
en leuk vindt, waar jezelf achter staat en met leu-
ke mensen. Omdat het leven eigenlijk gewoon te 
kort is. De kans is dan het grootst dat je het dicht-
ste bij geluk komt.”
Bart Jonker

Dirk Zeelenberg is 
bekend als acteur en 
speelde de rol van David 
in de serie ‘Divorce’. 
Daarnaast was hij 
onder meer te zien in de 
serie ‘All Stars’ en Paul 
Verhoevens ‘Zwartboek’.  
Tevens is hij reeds 
drieënhalf jaar actief 
als trouwambtenaar. 
Op basis van deze 
ervaringen schreef hij het 
boek ‘Ode aan de liefde’. 
Een boek voor iedereen 
die in het huwelijksbootje 
wil stappen, maar ook 
voor degenen die juist 
niet willen trouwen. Dirk 
vertelt hierover. 

Dirk Zeelenberg brengt ‘Ode aan de Liefde’:

“Het werk van trouwambte-
naar opent geheel mijn hart”

50 jaar 
Paradiso 

Micro spraak-
versterker?

Al enige maanden staat hij al volop in de 
picture. Dankzij zijn stripbewerking van 
de roman ‘Familieziek’ van Adriaan van 
Dis kent een groot deel van Nederland de 
kwaliteit van striptekenaar en illustrator 
Peter van Dongen. Het winnen van de be-
langrijkste stripprijs van Nederland sluit 
hier dan ook bijna organisch op aan.

De carrière van Van Dongen (1966) omvat 
meer dan dertig jaar. Hij heeft zich dan ook 
diverse malen bewezen met monumentale 
beeldromans en is daar ook al eerder door 
Het Stripschap voor beloond. Hoewel hij de 
bekende Klare Lijn stijl van Hergé hanteert, 
zitten zijn wortels in de Nederlands-Indi-
sche klei. Iets dat de onafhankelijke com-
missie benadrukt in het bijgeleverde rap-
port. Het succes van de stripbewerking van 
Van Dis’ Familieziek krijgt in 2018 een ver-
volg. En niet met zomaar een strip of nieu-
we bewerking van een roman. Van Dongen 

werkt momenteel als eerste Nederlandse 
striptekenaar aan een tweeluik van de be-
kende klassieke strip ‘Blake en Mortimer’ 
van Edgar G. Jacobs.

Op voordracht van een onafhankelijke com-
missie in opdracht van Het Stripschap is Pe-
ter van Dongen verkozen tot vijfenveertig-
ste winnaar van de Stripschapprijs. De prijs 
zal aan hem worden uitgereikt tijdens De 
Stripdagen in de Jaarbeurs in Utrecht op za-
terdag 31 maart, die in samenwerking met 
Dutch Comic Con wordt georganiseerd. Ui-
teraard is Van Dongen daar ook aanwezig 
om de nieuwe (derde) druk van Familie-
ziek te signeren, evenals zijn eerdere werk. 
Het jubilerende Stripschap viert tijdens De 
Stripdagen dubbel feest. De vereniging be-
staat al weer vijf decennia en laat de Ne-
derlandse stripwereld in het Utrechtse weer 
volop swingen met het grootste stripevene-
ment van Nederland.

Stripschapprijs is voor Peter van Dongen

Recordaantal 
motorrijders 
in Nederland

mac07
Klik hier
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