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Oefenen voor later
IJmuiden - De afgelopen we-
ken hebben de kleuters van de 
Vliegende Hollander wel drie 
bruiloften gevierd. In elke klas 
was er een verliefd stelletje 
dat in het huwelijk getreden 
is. Het thema waar de kleuters 
mee bezig zijn geweest is fami-
lie en natuurlijk hoort daar het 
huwelijk bij. 

De drie bruidjes, Jennifer, Jo-
ann en Jeslynn, hadden prach-
tige bruidsjurken aan en kregen 
alledrie ook mooie bruidsboe-

ketjes van hun bruidegommen 
Mikey, Djake en Bilal, die er ook 
tip-top uitzagen in hun pakken. 
Daarna gingen ze naar de speel-
zaal die omgetoverd was tot een 
trouwzaal. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand hield een toe-
spraak, het ja-woord werd bij 
allen, gelukkig, luid gegeven, 
er werden trouwringen omge-
daan en ook werden er in bijzijn 
van de familie, vader, moeder, 
oma’s, opa’s, alle ju� en en kleu-
ters de o�  ciële trouwaktes gete-
kend. Natuurlijk was er ook een 

fotograaf aanwezig en werden er 
� lmopnames gemaakt. 
De vader van Melda had voor 
drie schitterende bruidstaarten 
gezorgd van wel drie lagen hoog 
zodat iedereen hier heerlijk van 
kon smullen. De bruidsparen 
mochten de taarten aansnijden 
en elkaar het eerste stukje ge-
ven. Ook is er buiten nog een 
bruidsreportage gemaakt. Het 
waren drie zeer geslaagde trou-
werijen. De stelletjes zijn naar 
verluidt nog steeds erg verliefd... 
(foto: aangeleverd)

Sluisroute 
jaar dicht

Oeps, handrem vergeten
IJmuiden - De hulpdiensten, in-
clusief traumahelikopter, zijn za-
terdagmiddag opgeroepen om-
dat er een auto in het water dreef. 
De wagen was vanaf de Kop van 
de Haven het water ingerold. Al 
snel bleek dat er niemand in het 
voertuig zat en dat vermoedelijk 

de handrem er niet goed op heeft 
gezeten. De wagen dreef nog en-
kele minuten in het water voor-
dat deze naar de bodem zonk.
Een bergingsbedrijf heeft het 
voertuig later in de middag weer 
omhoog gehaald. (foto: Michel 
van Bergen)

Grote oefening
Velsen - Maandag 9 april 
start de grootschalige terro-
rismebestrijdingsoefening 
Port Defender. Militaire en 
civiele partners, zoals Kust-
wacht en politie, oefenen vier 
dagen lang in de havens van 
Amsterdam en IJmuiden, het 
Noordzeekanaalgebied en 
op open zee. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van heli-
kopters, � guranten en oefen-
munitie. Overlast valt niet uit 
te sluiten, laat defensie we-
ten. De oefening, die tot en 
met donderdag duurt, om-
vat vele facetten van terroris-
mebestrijding in combinatie 
met havenbescherming.
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VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_ZONWERINGIJmuiden - De route over het 
sluizencomplex gaat een jaar 
dicht. Aanleiding zijn gewij-
zigde inzichten rond de bouw 
van de deurkassen van de nieu-
we zeesluis, laat Rijkswater-
staat weten. Door de aard van 
de werkzaamheden en de grote 
hoeveelheid werkverkeer, kan 
het verkeer de locatie tussen 
Middensluis en Noordersluis 
de komende periode niet vei-
lig passeren. De afsluiting, die 
voor al het verkeer geldt, gaat 
op 16 april in.

Fietsers, brom� etsers en voet-
gangers kunnen de pont nemen. 
Rijkswaterstaat zorgt dat de extra 
spitspont tijdens de volledige pe-
riode van de afsluiting blijft va-
ren. Autoverkeer kan door de Vel-
sertunnel rijden en is ongeveer 
15 minuten langer onderweg. De 
omleidingsroute wordt met gele 
borden aangegeven. 

De woningen aan de zuidkant 
van het sluizencomplex én het 

SHIP en de woonboten aan de 
noordkant blijven bereikbaar. 
Verkeer dat beroepsmatig op het 
sluizencomplex moet zijn, zo-
als vletterlieden en onderhouds-
monteurs, zal met een speciale 
pas doorgang worden verleend. 
Ook de hulpdiensten hebben 
volledig toegang tot het sluizen-
complex. 

De bouw van de nieuwe zeesluis 
in IJmuiden is in volle gang. Er is 
bijna geen plek op het sluizen-
complex tussen de Midden- en 
de Noordersluis waar niet wordt 
gewerkt. Daarbij zijn veel hijskra-
nen op korte afstand van de weg 
aan het werk, waardoor verkeer 
omgeleid kan worden. Het ko-
mend jaar zal het werkverkeer ter 
hoogte van het buitenhoofd van 
de nieuwe zeesluis het doorgaan-
de verkeer op vijf plekken krui-
sen. Ook zal het verkeersbeeld 
steeds wisselen vanwege con-
stante aanpassing van de ligging 
van de weg. Daarnaast treden er 
grote hoogteverschillen op. Rijks-

waterstaat wil - gelet op deze om-
standigheden - voor de periode 
van een jaar geen doorgaand ver-
keer op het sluizencomplex toe-
laten.

Bij het buitenhoofd van de nieu-
we zeesluis zou het doorgaande 
verkeer op meerdere plekken te 
maken krijgen met grote hoog-
teverschillen over smalle wegen. 
Aanleiding is een aanpassing van 
de bouwfasering door aanne-
mersconsortium OpenIJ. 
Zo worden de wanden van de 
deurkassen nu eerst volledig op-
gebouwd, alvorens te worden af-
gezonken. Om die reden gaat het 
werk aan de deurkassen de ko-
mende periode � ink de hoogte 
in naar uiteindelijk +20 NAP. Te-
gelijkertijd gaat het werk de diep-
te in met het afgraven van de 
bouwkuip van de drempel naar 
-20 NAP. Ook wordt het sluizen-
complex tussen de Midden- en 
de Noordersluis op waterkerende 
hoogte gebracht van +8,85 NAP. 
(foto: Erik Baalbergen)
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Uit het college

Op 28 maart 2018 is de uitslag van de 
Gemeenteverkiezingen 2018 na her-
telling defi nitief vastgesteld door het 
Centraal Stembureau. Na hertelling is 
de volgorde van de politieke partijen 
en de kandidaten ongewijzigd geble-
ven. Het opkomstpercentage is 51,91%.

De nieuwe gemeenteraad van Velsen is als 
volgt samengesteld:

Politieke Partij Zetel Stemmen
Velsen Lokaal 6 4732
D66 Velsen 5 3818
VVD 4 3498
LGV 4 3115
CDA 3 2623
Forza! IJmond 3 2515
GroenLinks 3 2480
Partij van de Arbeid 2 2282
SP  2 1893
ChristenUnie 1 1045

Alle processen verbaal van de hertelling 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn te-
rug te vinden op www.velsen.nl.

Na de coalitieonderhandelingen worden 
de nieuwe wethouders benoemd. De vaca-
tures die dan in de raad ontstaan, worden 
opgevuld door de kandidaten die als eerst-
volgende op de lijst van gekozen kandida-
ten staan. 

Naar verwachting zullen de wethouders 
en de nieuwe raadsleden tijdens de raads-
vergadering van 26 april of 31 mei door de 
raad worden benoemd.

> Op de volgende pagina stellen wij de 33 
gemeenteraadsleden aan u voor.

Defi nitieve uitslag gemeente-
raadsverkiezingen Velsen 2018

Op woensdag 28 maart jl. is het Taalhuis 
Velsen door demissionair wethouder Ro-
nald Vennik in de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden o�  cieel geopend.

Het Taalhuis is een plek voor mensen die 
hun Nederlands willen verbeteren, maar 

ook een ontmoetingsplek voor taalcoaches 
met hun maatjes. Daarnaast is het een loka-
le samenwerking tussen taalaanbieders en 
organisaties die te maken hebben met men-
sen die moeite hebben met lezen, schrijven, 
rekenen en digitaal niet vaardig zijn. (foto: 
Reinder Weidijk)

Taalhuis Velsen o�  cieel geopend

• Na de verkiezingen van 21 maart zet het 
college zijn werkzaamheden voort totdat 
er een nieuw college is gevormd; het is nog 
steeds handelingsbevoegd. Het nieuwe 
college wordt samengesteld op basis van 
het raadsakkoord. 

• De verkoop van het pand Kanaalstraat 
257 is uitgesteld. De grond wordt onder-

zocht om de potentiële kopers goed te 
kunnen informeren. Na afronding van het 
onderzoek start alsnog de verkoop.

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

Amsterdam IJmuiden O� shore Ports 
(AYOP) heeft donderdag 29 maart 
2018 het bidbook ‘The Essential Gui-
de for installation and O&M Holland-
se Kust wind farms’ aangeboden aan 
Vattenfall, dat onlangs de gunning 
kreeg voor de realisatie het o� shore 
windpark Hollandse Kust Zuid.

Het gaat om het eerste niet-gesubsidi-
eerde windpark in Nederland, dat duur-
zame energie gaat produceren voor 1 
tot 1,5 miljoen huishoudens. De vereni-
ging van bedrijven AYOP laat Vattenfall 
de mogelijkheden zien die samenwer-
king met de netwerkorganisatie uit het 
Noordzeekanaalgebied biedt. Vattenfall 
is het moederbedrijf van Nuon en be-
reidt de aanleg van het windpark voor. 

De komende maanden wordt het aan-
bestedingsproces voor belangrijke on-
derdelen, zoals turbines, fundaties en 

de productie, transport en installatie 
van de windturbines, afgerond. Volgens 
de aanbestedingsregels moet het wind-
park binnen 5 jaar na een onherroepe-
lijke vergunning volledig operationeel 
zijn.

Bij de AYOP zijn meer dan 75 bedrijven 
en overheden aangesloten. “Het Noord-
zeekanaalgebied heeft unieke eigen-
schappen voor een snelle en e¡  ciënte 
aanleg van Hollandse Kust Zuid, zoals 
voldoende kaderuimte, een goede infra-
structuur en beperkte vaartijd tot het 
windpark”, aldus AYOP-voorzitter Ron 
Davio. 

Het bidbook is door burgemeester 
Frank Dales van de gemeente Velsen 
aangeboden aan Erik Hiensch, direc-
teur O¤ shore Operations van Vatten-
fall. Dat gebeurde tijdens een bijeen-
komst in de haven van IJmuiden.

Bidbook voor Vattenfall en 
bouwers o� shore windpark

Ben je voor jouw club, organisatie, vereni-
ging  of bewonersinitiatief op zoek naar 
geld? Kijk dan eens op het fondsenloket 
IJmond van vindsubsidies.nl. Na registra-
tie kun je hier direct subsidies of fondsen 
bekijken en aanvragen.

Er is speciaal aandacht voor fondsen in de re-
gio IJmond. Ook kun je er vragen stellen en 
advies krijgen over hoe je het  beste een aan-
vraag kunt doen. Op de websites van de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
staat vanaf 3 april 2018 een link naar de lan-
delijke database van Vindsubsidies.nl. 

Organisaties zijn vaak op zoek naar alterna-
tieve fi nanciering voor activiteiten, projec-
ten of investeringen. Niet alleen om extra 
geld binnen te krijgen, maar ook om minder 
a§ ankelijk te zijn van gemeentelijke sub-
sidie. In de database van ‘vindsubsidies.nl’ 
staat informatie over alle beschikbare par-
ticuliere, landelijke en provinciale subsi-

dies, fondsen en regelingen. Er is speciaal 
aandacht voor de mogelijkheden in de regio 
IJmond.

De gemeenten vinden het belangrijk dat deze 
informatie makkelijk beschikbaar is. Daar-
om betalen zij de kosten van deze dienst. 
Op basis van de ervaringen besluiten de ge-
meenten eind 2018 over het voortzetten hier-
van. Meer info: https://isv.vindsubsidies.nl/
fondsenloket-ijmond. (foto: Pixabay)

Geld vinden via vindsubsidies.nlVanaf 16 april is de route over het sluizen-
complex in IJmuiden voor 1 jaar afgesloten. 
Dat geldt voor al het doorgaande verkeer. 
Door de grote hoeveelheid werkverkeer in 
verband met de bouw van de nieuwe Zee-
sluis is het niet langer meer veilig om het 
gebied tussen Middensluis en Noordersluis 
te passeren.

De bouw van de nieuwe zeesluis is in volle 
gang. Er is bijna geen plek op het sluizencom-
plex tussen de Midden- en de Noordersluis 
waar niet wordt gewerkt. Daarbij zijn veel 
hijskranen op korte afstand van de weg aan 
het werk, waardoor verkeer afgeleid kan wor-
den. Het komend jaar zou al het werkverkeer 
ter hoogte van het buitenhoofd van de nieuwe 
zeesluis het doorgaande verkeer op vijf plek-
ken kruisen. Ook aanpassing van de ligging 
van de weg zou noodzakelijk zijn. Daarnaast 
treden er grote hoogteverschillen op. Rijks-
waterstaat wil - gelet op deze omstandigheden 
- voor de periode van een jaar geen doorgaand 
verkeer op het sluizencomplex toelaten.  

Omrijden
Fietsers, bromfi etsers en voetgangers kunnen 
de pont nemen. De vertraging bedraagt gemid-

deld 10 minuten, maar is mede a§ ankelijk 
van de wachttijden bij de pont. Om de vertra-
ging via de pont te beperken, zorgt Rijkswa-
terstaat dat de extra pont in de spits tijdens de 
volledige periode van afsluiting blijft varen. 
Autoverkeer kan door de Velsertunnel rijden 
en is ongeveer 15 minuten langer onderweg. 
Gele borden geven de omleidingsroute aan. 
De woningen aan de zuidkant van het sluizen-
complex en het SHIP en de woonboten aan de 
noordkant blijven bereikbaar. Verkeer dat be-
roepsmatig op het sluizencomplex moet zijn, 
zoals vletterlieden en onderhoudsmonteurs, 
zal met een pas doorgang worden verleend. 
Ook de hulpdiensten hebben volledig toegang 
tot het sluizencomplex. Rijkswaterstaat zal 
gedurende de afsluiting de gevolgen voor het 
verkeer monitoren. 

Nieuwe grote zeesluis
Om ruimte te bieden aan steeds groter wor-
dende zeeschepen, wordt de nieuwe zeesluis 
in IJmuiden groter, en eerder aangelegd. De 
zeesluis zorgt getijde-ona§ ankelijk voor een 
vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens 
en bedrijven langs het Noordzeekanaal. De 
nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter 
breed en 18 meter diep. 

Doorgaande route sluizen-
complex 1 jaar afgesloten
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Even voorstellen

De 33 gezichten van de nieuwe gemeenteraad

Peter Stam
Velsen Lokaal

Annette Baerveldt
D66 Velsen

Els Zorgdrager
D66 Velsen

Henk Wijkhuisen
D66Velsen

Bas de Ruig
D66 Velsen

Jeroen Verwoort
VVD

Tilly Mastenbroek-
Wesseling
VVD

Bas Koppes
VVD

Leo Kwant
LGV

Leo Aardenburg
LGV

Piet van Deudekom
LGV

Floor Bal
LGV

Robert te Beest
CDA

Cees Sintenie
CDA

Sander Scholts
Forza! IJmond

Johan Visser
Forza! IJmond

Lieneke Post
Forza! IJmond

Iskander Sitompul
GroenLinks

MaartjenJan Hoekstra
GroenLinks

Marianne Steijn
PvdA

Ahmet Karateke
PvdA

Robert van Koten
SP

Mireille Koedijker
SP

Ilse Stoelman
GroenLinks

Leen de Winter
ChristenUnie

Bram Diepstraten
Velsen Lokaal

Marianne Vos-Vester
Velsen Lokaal

Süleyman Çelik
Velsen Lokaal

Annekee Eggermont
CDA

Laura Ouderkerken
VVD

Sander Smeets
D66 Velsen

Nathanael Korf
Velsen Lokaal

Kitty Wolfs
Velsen Lokaal
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Op woensdag 28 maart hebben twaalf 
gemeenteraadsleden afscheid genomen. 
De volgende raadsleden keren voorals-
nog niet terug:

• Marc Hillebrink en Teresa da Silva Mar-
cos van D66 Velsen

• Maurice Bok van Velsen Lokaal
• Bas Hageman en Jeroen Bakker van de 

VVD
• Sige Bart en Fred Kappen van de LGV
• Marianne Poen en Karel Ockeloen van de 

PvdA
• Gerko Buist van de SP

• Jacqueline Staats van het CDA
• Beryl Dreijer van de fractie BD

Aan het eind van de raadsvergadering kre-
gen drie raadsleden Beryl Dreijer, Karel 
Ockeloen en Marc Hillebrink van Burge-
meester Frank Dales een Koninklijke On-

derscheiding opgespeld. Zij werden be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 
omdat zij meer dan twaalf jaar in de ge-
meenteraad hebben gezeten.(foto’s: Reinder 
Weidijk)

Afscheid leden van de gemeenteraad Velsen

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 12 april 2018 
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 
te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de ver-
gaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te 
volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeente-
raad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum 
van deze sessies. In de sessies komen verschillende onder-
werpen aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gege-
ven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een 
onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over 
neemt.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 0255 567502 of via de mail: 
griffi  e@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt dan nog 
contact met u op.

Agenda

Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 
De sessie is een vervolg op de sessie van op 8 februari waar 
vijftien insprekers aan het woord zijn geweest en raadsle-
den vragen aan de insprekers hebben gesteld. Tijdens deze 

sessie op 12 april is inspreken niet meer mogelijk, omdat 
die gelegenheid op 8 februari was. De demissionaire wet-
houder zal de eerder gestelde vragen beantwoorden en de 
raadsfracties zullen hun mening geven en eventueel vra-
gen stellen aan de wethouder. Het plan Brederoodseweg 41 
in Santpoort-Zuid omvat de sloop van de bestaande agrari-
sche bebouwing en het bouwen van drie nieuwe woningen. 
Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en 
de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning lagen van 1 sep-
tember tot en met 12 oktober 2017 ter inzage. De ingedien-
de zienswijzen hebben vooral betrekking op het behoud van 
de cultuurhistorische waarden van het gebied. Deze zijn be-
antwoord in de Nota behandeling zienswijzen. De nieuwe 
gemeenteraad stelt de  Nota behandeling zienswijzen, het 
beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan Brederoodse-
weg 41 uiteindelijk vast in een raadsvergadering. 
Raadzaal: 19.30-21.00 uur

Ontwikkeling locatie zuidoostrand Driehuis
Voor de locatie Zuidoostrand Driehuis,  ten oosten van de 
Van den Vondellaan/Hagelingerweg, tussen De Luchte/
Huis ter Hage en het treinspoor zijn eerder gemeentelijke 
uitgangspunten opgesteld voor de ontwikkeling van deze lo-
catie. De gemeente stelt een losse bebouwingstructuur voor 
met vier appartementsgebouwen van maximaal zes bouwla-
gen in het groen voor. Alleen staat de provincie geen bebou-
wing toe in het gebied. Na overleg met de betrokken partijen 
informeert het college de gemeenteraad over twee nieuwe 
perspectieven voor dit gebied.
Raadzaal: *21.15-22.15 uur

Startdocument bestemmingsplan bedrijventerreinen 
Velsen-Noord
Het startdocument bestemmingsplan ‘Bedrijventerrei-
nen Velsen-Noord’ is de basis voor een nieuw op te stellen 
bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen in Velsen-
Noord. Het gebied ligt rond de woonkern van Velsen-Noord 
en omvat ook het Wijkeroogpark. Tata Steel maakt geen 
deel uit van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
heeft een overwegend conserverend karakter; er worden 
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Raadzaal: *22.15 – 23.00 uur
*De aanvangstijden zijn ingeschatte tijden. Het onderwerp 
kan eerder of later beginnen

Zienswijze op stukken aandeelhouders vergadering 
HVC 
De gemeente Velsen is via het Afvalschap IJmond Zaans-
treek (AIJZ) medeaandeelhouder in afvalverwerker HVC.  
Op 14 december 2017 was er een Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA) bij HVC. Daar is o.a. een besluit ge-
nomen over de Raad van Commissarissen, uitbreiding van 
kerntaken en de uitbreiding van warmtelevering door HVC. 
Het college heeft eerder in de AIJZ vergadering onder voor-
behoud gestemd. Ook AIJZ heeft in de AVA onder voorbe-
houd van de zienswijze van hun gmeenteraden gestemd. 
Door de korte voorbereidingstijd was er geen gelegenheid 
de raad vooraf te vragen een zienswijze te geven over deze 
drie onderwerpen. Nu wordt de raad alsnog in de gelegen-
heid gesteld een zienswijze te geven.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur

Besluitenlijst gemeenteraadsvergaderingen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergade-
ring 27 maart, voortgezet 28 maart 2018

De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergade-
ring van 27 maart die werd voortgezet op 28 maart de 
volgende raadsvoorstellen vastgesteld: Initiatiefraads-
voorstel PvdA tot hertelling van de gemeenteraadsver-
kiezingen van Velsen 21 maart 2018 als bedoeld in arti-
kel V4 van de Kieswet.

De PvdA Velsen legde aan de gemeenteraad een initiatief-
raadsvoorstel voor om tot een hertelling van de stemmen te 
komen. De gemeenteraad mag dat zelf besluiten. Het voor-
stel van de PvdA Velsen werd besproken in een (vervroegde) 
raadsvergadering van 27 maart, en de hele raad stemde er 
mee in. De openbare hertelling is gelijk de volgende ochtend 
28 maart van start gegaan in de Burgerzaal van het gemeen-
tehuis. De hertelling, waarover de raad op 27 maart 2018 
een besluit heeft genomen, heeft niet tot een wijziging van 
de zetelverdeling geleid
.
Op 28 maart heropende de voorzitter F.C. Dales de 
raadsvergadering. 

Fractieverantwoording 2017

De door de controlecommissie goedgekeurde verantwoor-
ding van de fractievergoeding van de fracties over het jaar 
2017 is vastgesteld. Wegens het ontbreken van stukken van 
Forza! IJmond wordt de fractievergoeding 2017 van Forza! 
IJmond verrekend met de fractievergoeding 2018.

Motie 4 van 2018: Project “Safe Streets” in Velsen
De raad verzocht met deze motie het college om de inten-
tieverklaring voor deelname aan het project “Safe Streets” 
te ondertekenen en de uitvoering hiervan verder uit te wer-
ken. Met dit project worden de problemen rond veiligheid 
van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte in kaart ge-
bracht en aangepakt. De motie is aangenomen met 17 stem-
men voor en 15 stemmen tegen.

Overdrachtsdocumenten
De gemeenteraad die zitting had tijdens de raadsperiode 
2014-2018 heeft zijn werk aan de nieuwe raad overgedragen 
in de vorm van overdrachtsdocumenten.

Beoordeling rechtmatigheid verkiezingen 21 maart 
2018
De rechtmatigheid van de verkiezingen van 21 maart 2018, 
inclusief de hertelling op 28 maart 2018, is vastgesteld. 

Beslissing toelating raadsleden
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven heeft verslag ge-
daan van het onderzoek naar de geloofsbrieven van de 33 
raadsleden die door de inwoners op woensdag 21 maart zijn 
gekozen voor de nieuwe gemeenteraad. De 33 gemeente-
raadsleden kunnen volgens de Commissie Onderzoek Ge-
loofsbrieven op 29 maart worden benoemd.

Afscheid raadsleden die niet terugkeren in de raad 
Tijdens deze raadsvergadering hebben de raadsleden die 
niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad afscheid ge-
nomen: J.  Bakker, S. Bart, M.T.G. Bok, G.K Buist, H.B.E. 
Dreijer, B. Hageman, M.M. Hillebrink, F. Kappen, T.M. da 
Silva Marcos, C. Ockeloen, J.M. Poen en J.W.M. Staats. De 
raadsleden H.B.E. Dreijer, M.M. Hillebrink en C. Ockeloen 
werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau 
en kregen de Koninklijke Onderscheiding opgespeld door de 
burgemeester.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 
29 maart 2018

Installatie nieuwe raadsleden
De volgende raadsleden legden de eed af: Floor Bal (LGV), 
Robert te Beest (CDA), Suleyman Çelik (VL), Annekee Eg-
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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 maart 2018 tot en met 
30 maart 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Alexander Bellstraat 25, plaatsen dakop-
bouw (27/03/2018) 4072-2018;  
Kraailook 8, oprichting schuur (28/03/2018) 
4125-2018; 
Planetenweg ong.(grasveld nabij De Ring), 
tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival 
(29/03/2018) 4237-2018.

Velsen-Noord
Wijkeroogplantsoen ong., tijdelijk plaat-
sen sportcontrainer Survival(29/03/2018) 

4237-2018.

Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan ong. (grasveld nabij Fe-
lisenum), tijdelijk plaatsen sportcontrainer 
Survival(29/03/2018) 4237-2018

Santpoort-Noord
Rijksweg 332, plaatsen dakopbouw 
(27/03/2018) 4121-2018;
Spaarnberglaan 12, kappen 3 bomen 
(26/03/2018) 4051-2018;  
Bickerlaan ong (grasveld), tijdelijk plaat-
sen sportcontrainer Survival (29/03/2018) 
4237-2018;
J.M. van Nassaulaan ong. (grasveld), tij-
delijk plaatsen sportcontrainer Survival 
(29/03/2018) 4237-2018.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 10, kappen boom 
(27/03/2018).

Driehuis
Da Costalaan 15, wijzigen bestemming kan-
toor naar woonruimte (26/03/2018)4148-
2018 4114-2018; 
Driehuizerkerkweg 13, plaatsen trainings-
molen (27/03/2018) 4106-2018.  

Velserbroek
Wieringeraak ong. (grasveld), tijdelijk plaat-
sen sportcontrainer Survival (29/03/2018) 
4237-2018.

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

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Havenfestival IJmond, op 23 juni 2018 van 
12.00 tot 00.00 uur en 24 juni 2018 van 
12.00 tot 17.00 uur, locatie: Trawlerkade 
(26/03/2018) 4042-2018.

Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, op 29 mei t/m 
1 juni 2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur, lo-
catie: gemeente Velsen (22/03/2018) 3992-
2018

Ingetrokken aanvraag evenementen 
vergunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Brocante, Landgoed Beeckestijn, 3 juni en 
19 augustus 2018 (28/03/2018) 3850-2018

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 IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er 

ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Industriestraat 52, realiseren open loods 
(26/03/2018);  
Peperkers 59, plaatsen balkonbeglazing 
(29/03/2018) 847-2018.

Santpoort-Noord
Zeeweg ong, aanleggen van verharding 
voor fi etspad Zeeweg/ Duin-en Kruidberg 
(29/03/2018) 32076-2017.  

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 23, kappen 2 bomen 
(29/03/2018) 3635-2018;   
Zinneveltlaan 10, plaatsen dakkapel 
(29/03/2018) 3177-2018.  

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, legaliseren gewijzigd uitvoe-
ren van buitenbar (27/03/2018) 2255-2018; 
Stratingplantsoen 15, wijzigen gevels 
(28/03/2018) 2080-2018;  
Schulpweg 61, kappen boom (28/03/2018) 
3592-2018.  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 188, starten Bed & Break-
fast (28/03/2018) 32417-2017.  

Velserbroek
Mandenmakerstraat 31, intern verbouwen 
bedrijfspand en wijzigen gevel (28/03/2018) 
902-2018. 

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
IJmuiden
Occupation WN2000, op 14 april 2018 van 
11.00 tot 18.00 uur, op 15 april van 11.00 tot 
17.00 uur, locatie: terrein Bunkermuseum, 
Badweg 38 (27/03/2018) 1080-2018;

Occupation and Liberation WN2000 op 30 
juni 2018 van 11.00 tot 21.00, op 1 juli 2018 
van 11.00 tot 17.00 uur,Locatie: rondom Bun-
kermuseum, Badweg 38, (27/03/2018) 1083-
2018;

Liberation WN2000, op 2 september 2018 
van 11.00 tot 17.00, Locatie: terrein Bunker-
museum, Badweg 38, (27/03/2018) 1084-
2018

Besluitenlijst gemeenteraadsvergaderingen (vervolg)
germont (CDA), Cees Sintenie (CDA), Iskandar Sitompul 
(GroenLinks), Ilse Stoelman (GroenLinks), Jeroen Ver-
woort (VVD), Johan Visser (Forza! IJmond) en Leen de 
Winter (CU).

De volgende raadsleden legden de belofte af: Leo Aardenburg 
(LGV), Annette Baerveldt (D66V), Bram Diepstraten (VL), 
Piet van Deudekom (LGV), MaartenJan Hoekstra (Groen-
Links), Ahmet Karateke (PvdA), Mireille Koedijker (SP), 
Bas Koppes (VVD), Nathanael Korf (VL), Robert van Ko-
ten (SP), Leo Kwant (LGV), Tilly Mastenbroek (VVD), Lau-
ra Ouderkerken (VVD), Lieneke Post (Forza! IJmond), Bas 
de Ruig (D66V), Sander Scholts (Forza! IJmond), Sander 
Smeets (D66V), Peter Stam VL), Marianne Steijn (PvdA), 
Marianne Vos-Vester (VL), Henk Wijkhuisen (D66V), Kitty 
Wolfs-Jansen (VL) en Els Zorgdrager-van Laar (D66V).

Benoeming van leden in commissies, aanwijzing 1e en 2e 
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en aan-
wijzing 1e  waarnemer van het ambt van burgemeester bij 
verhindering of ontstentenis van Burgemeester en Wethou-
ders

Het voorstel om raadsleden tijdelijk (tot de installatie van 
de wethouders ) te benoemen in onder andere diverse com-
missies, is vastgesteld door de nieuwe raad. Na de installatie 
van de wethouders worden de benoemingen opnieuw vast-
gesteld.

Vaststellen hoogte fractievergoeding en de Gewijzig-
de regeling steunfractieleden 2018.
Met beide agendapunten heeft de nieuwe raad ingestemd.

Procesvoorstel coalitievorming
Velsen Lokaal, de grootste partij na de Gemeenteraadsver-
kiezingen 2018, legde het procesvoorstel coalitievorming 
voor aan de nieuwe gemeenteraad. Na een korte bespreking 
konden alle fracties zich vinden in het  voorstel. Er wordt nu 
eerst met alle politieke partijen gesproken om te kijken met 
wie het mogelijk is om tot een coalitie te komen. Ook is het 
voornemen om inwoners te betrekken bij het proces van co-
alitievorming.

Toelaten van steunfractieleden
De volgende steunfractieleden hebben de eed of belof-
te afgelegd: Frank Cornet (CU), Ewoud Kuin (D66V), Erik 
Droogh (GroenLinks) en Peter van Duyn (VVD).
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Verleende fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:12

IJmuiden
Serie “Klem 2”,op 8 april 2018, van 12.00 tot 

23.45 locatie: Steigerweg (Kanaalzijde), van 
12.00-12.45 uur locatie: Breesaapstraat 52 

(Thaliatheater) (26/03/2018)  3277-2018.

Besluiten (vervolg)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Kerkerinklaan 61, 2071 RK  SANTPOORT-
NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 

(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Beleidsregels subsidiever-
strekking Sturing en Toezicht

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering 
van 6 maart 2018 hebben besloten:

1. De beleidsregels subsidieverstrekking 
Sturing en Toezicht Velsen 2018 vast te 
stellen.

2. De beleidsregels daags na publicatie in 
werking te laten treden.

Ter inzage
De integrale tekst van de beleidsregels is ge-
publiceerd in het elektronisch gemeente-
blad van de gemeente Velsen. Tevens liggen 
de beleidsregels 12 weken ter inzage bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De beleids-
regels worden ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.velsen.nl 

De Koninklijke Marine beoefent nationa-
le taken tijdens de grootschalige oefe-
ning Port Defender 2018. De vierdaagse 
terrorismebestrijdingsoefening begint 
op maandag 9 april aanstaande en om-
vat vele facetten van terrorismebestrij-
ding in combinatie met havenbescher-
ming.

Samen met militaire en civiele partners, 
zoals Kustwacht en politie, oefent de ma-
rine in de havengebieden van Amsterdam 
en IJmuiden, het Noordzeekanaal en op 
open zee. De verschillende organisaties 

beoefenen hierbij de onderlinge commu-
nicatie en coördinatie. Hierdoor ontstaat 
een zo realistisch mogelijke oefening en 
krijgen deelnemers de kans om naast de 
eigen vaardigheden ook de onderlinge sa-
menwerking te beoefenen.

De uitdagende oefenscenario’s zijn zeer 
divers. Zowel op zee als in de havengebie-
den is er tijdens de oefening sprake van 
een verhoogde terroristische dreiging. Zo 
wordt een gekaapt passagiersschip ont-
zet door de Dienst Speciale Interventies 
(DSI) en wordt een einde gemaakt aan de 

gijzeling van een olieplatform in de haven. 
Ook wordt een vijandige speedboot op het 
Noordzeekanaal onderschept en vindt er 
een interventieoperatie plaats waarbij gij-
zelingen in gebouwen in Amsterdam wor-
den ontzet. 

In alle delen van Nederland staat de Ko-
ninklijke Marine 24 uur per dag paraat met 
antiterrorisme eenheden van het Korps 
Mariniers, schepen van de wacht, haven-
beschermingseenheden, de Defensie Duik-
groep (DDG) en diverse andere eenheden 
om de nationale veiligheid te waarborgen.

Tijdens Port Defender 2018 wordt er tus-
sen 9 en 12 april in de omgeving van de Vis-
sershaven en de IJmondhaven in IJmui-
den, de Amerikahaven in Amsterdam en 
op het Marine Etablissement Amsterdam 
gebruik gemaakt van helikopters, fi guran-
ten en oefenmunitie. 

De verschillende deelnemers aan de oefe-
ning proberen de overlast voor omwonen-
den en omringende bedrijven zoveel mo-
gelijk te beperken. Toch valt geluidshinder 
niet uit te sluiten.

Grootschalige oefening bestrijding terrorisme

13 5 april 2018

Spirituele beurs in Haarlem

Zondag 8 april is dan haar eerste 
beurs in Haarlem onder de naam 
Groene Hart spirituele beurzen. 
Jolanda organiseert sinds 2016 
spirituele beurzen in en om het 
Groene Hart. 
Persoonlijke aandacht staat op 
haar beurzen hoog in het vaan-
del. Zo krijgen de bezoekers als 

ze naar huis gaan een mooie wit-
te roos mee. Deze bloem staat 
voor onvoorwaardelijke liefde. 
Zo werkt ze ook op haar beurzen 
maar ook in haar Massagepraktijk 
De Witte Roos in Zevenhoven. De 
eerste vijftig bezoekers krijgen 
een gratis goody bag. 
Op de beurs zijn onder andere 

mediums, masseurs, sjamanen 
aanwezig. Ook kunt u ter plekke 
een bijenwastekening maken die 
dan voor u wordt geduid. Tevens 
kunt u ook mooie mineralen ko-
pen. 
De beurs is geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. De toegangsprijs 
is 5 euro. Zie ook www.groene-
hartspirituelebeurzen.nl > Haar-
lem. De beurs wordt gehouden 
in Trefpunt Trionk, van Oosten de 
Bruijnstraat 60 in Haarlem. (foto: 
aangeleverd)

Haarlem - Nicole van Olderen heeft aan Jolanda de Koter ge-
vraagd of zij voorlopig de organisatie van de spirituele beurs in 
Haarlem wil overnemen. Jolanda heeft hier met een warm hart ‘ja’ 
gezegd.

Bloemendaal - Zondag 8 april om 
14.00 uur is de verhaallezing ‘Zo 
maak je alles weer simpel’ in het St. 
Raphaëlkerkje aan Popellaan 1 in 
Bloemendaal. De lezing duurt tot 
16.00 uur en kost 9 euro, inclusief 
ko�e of  thee en schrijfgerei. Ieder 
leven kent ups en downs. Hoe zeer 
je ook van stabiliteit houdt, je kunt 
nu eenmaal niet voorkomen dat er 
onvoorziene tegenslagen je leven 
�ink op zijn kop zetten. Je gedach-
ten razen dan door je heen en ge-
ven je de illusie dat je er aan over-
geleverd bent. Een vervelend ge-
voel van machteloosheid dringt 
zich aan je op. Wat nu? Hoe krijg 
je je hoofd weer stil? Waar zit de 
‘uit’ knop? Waar is je overzicht? 
Oervervelend als er dan ook nog 
mensen zijn die je willen helpen 
en beweren dat het universum je 
een ‘geschenk’ aanreikt. Die zou je 
meteen wel een dreun willen ver-
kopen. Je hebt het toch al druk ge-
noeg om het boeltje in je hoofd 
tot de orde te roepen. Waar je naar 
snakt is ruimte, licht in je hoofd, 
zodat de duisternis verdwijnt en je 
als een rustige toeschouwer de si-
tuatie kunt overzien. Hier gaat de-
ze lezing over.

Zo maak je 
alles weer 
simpel

AYOP overhandigt bidbook 
aan bouwers windpark
IJmuiden - Amsterdam IJmui-
den O�shore Ports (AYOP) heeft 
donderdag het bidbook The Es-
sential Guide for installation 
and O&M Hollandse Kust wind 
farms aangeboden aan Vatten-
fall, dat onlangs de gunning 
kreeg voor de realisatie het o�-
shore windpark Hollandse Kust 
Zuid.

Dit eerste niet-gesubsidieerde 
windpark in Nederland gaat duur-
zame energie produceren voor 1 
tot 1,5 miljoen huishoudens. De 
vereniging van bedrijven AYOP 
laat Vattenfall de mogelijkheden 
zien die samenwerking met de 
netwerkorganisatie uit het Noord-
zeekanaalgebied biedt. Bij de AY-
OP zijn meer dan 75 bedrijven en 
overheden aangesloten.
AYOP-voorzitter Ron Davio zei dat 
het Noordzeekanaalgebied unie-
ke eigenschappen heeft voor een 
snelle en e�ciënte aanleg van 
Hollandse Kust Zuid, zoals vol-
doende kaderuimte, een goede 
infrastructuur en beperkte vaar-
tijd tot het windpark.
,,Wij bieden een netwerk van be-
drijven met ervaring in eerdere 
windparken, een groot arbeids-
potentieel in aan de haven gele-
gen industriegebieden, een keu-
ze tussen twee of meer leveran-

ciers voor elke onderdeel in de ke-
ten en korte lijnen met de haven-
autoriteiten’’, aldus Davio. ,,Samen 
met betrokken overheden garan-
deren wij veilige en beveiligde lo-
caties direct aan het water en alle 
�exibiliteit die nodig is voor de in-
stallatiefase en de exploitatie- en 
onderhoudsfase voor Hollandse 
Kust Zuid.’’
Het bidbook is door burgemeester 
Frank Dales van de gemeente Vel-
sen aangeboden aan Erik Hiensch, 
directeur O�shore Operations van 
Vattenfall. Dat gebeurde tijdens 
een bijeenkomst in de haven van 
IJmuiden. Deze bijeenkomst werd 
mede georganiseerd door de Ne-
derlandse WindEnergie Associatie 
(NWEA), dat het bidbook van har-
te ondersteunt.
Vattenfall, het moederbedrijf van 
Nuon, is bezig met de voorberei-
dingen voor de aanleg van het 
windpark. 
De komende maanden wordt het 
aanbestedingsproces voor be-
langrijke onderdelen, zoals tur-
bines, fundaties en de produc-
tie, transport en installatie van de 
windturbines, afgerond. Volgens 
de aanbestedingsregels moet het 
windpark binnen 5 jaar na een on-
herroepelijke vergunning volle-
dig operationeel zijn. (foto: Rein-
der Weidijk)

Bij De IJmond kan alles
Op 3 april 2018 runt Judith Nie-
borg het restaurant precies een 
jaar. Zij nam De IJmond over van 
haar vader Ruud Nieborg. Re-
den voor een klein feestje dus. 
Tijd voor ballonnen en de krant. 
En Judith vertelt hoe eigenzin-
nig De IJmond kan zijn: ,,Wij doen 
alles op onze eigen manier, want 
bij ons kan gewoon alles. Feest-
je, borrel, lunch en diner, verga-
dering of een lekker kopje ko�e, 
wij staan voor iedereen klaar, par-
ticulier of zakelijk. Sinds de ope-
ning vorig jaar zijn we compleet 
verbouwd en ziet het interieur er-
uit zoals we wilden: warm, com-
fortabel en modern, maar toch 
met dat vleugje klassiek. Het eni-
ge wat is gebleven is de stamta-
fel waar veel ondernemers weke-
lijks aanschuiven. Met veel ple-
zier vormt ons team de basis van 
een gastvrij restaurant waar geen 
concessies worden gedaan aan 
kwaliteit. De recepten in ons res-
taurant zijn niet alleen in recep-

tuur klassiek goed, maar ook in 
presentatie. Chefkok Jim van der 

Kolk is al jaren aan De IJmond ver-
bonden en staat bekend om zijn 
perfecte gerechten met zowel vis 
als vlees.’’
Zie www.de-ijmond.nl of bel   
0255-513536.

IJmuiden – Eigenzinnig, zo kun je Brasserie & Restaurant De 
IJmond gerust noemen. Het begint al bij de locatie, hoog op het 
duin met uitzicht over zee, strand en haven. 
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Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

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

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Karin Dekkers
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

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

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

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

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

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

De zomer komt er aan, al is dat 
aan het weer van de afgelopen 
weken nog niet echt te merken. 
Toch gonzen de IJmuider stran-
den alweer van de voorberei-
dingen op het nieuwe zomersei-
zoen. Zo verhuisde de Strandver-
eniging het IJmuider Strand afge-
lopen vrijdag en zaterdag de 133 
strandhuisjes van haar leden van 
de winterstalling op de zandvlak-
te tussen het Pierewaaierspad en 
de IJmondhaven naar het kleine 
strand. Hoewel de huisjes daar 
o�cieel pas per 1 april mogen 
staan, heeft de vereniging dit jaar 
toestemming om ze twee dagen 
eerder te plaatsen. Hierdoor kan 
de verhuizing op de vrije Goede 
Vrijdag en zaterdag plaatsvinden.
De voorbereidingen vinden al de 
hele week plaats. Eerst egaliseert 
de gemeente Velsen de ‘terrassen’ 
op het strand. Vervolgens worden 
piketpaaltjes geplaatst om de 
exacte plaats van elk huisje aan 

te geven. De verhuizing zelf start 
vrijdagmorgen om 7 uur. Vier 
ploegen verhuizen elk in een hal-
ve dag ongeveer 35 huisjes. Alle 
eigenaren van de huisjes werken 
mee. Degenen die dat zelf niet 
meer kunnen worden door me-
deleden geholpen.
De verhuizing vergt behalve 
menskracht heel wat materieel. 
Naast enkele trekkers met aan-
hangers om de huisjes van de 
winterstalling naar het strand te 
rijden, worden twee hijskranen 
gebruikt: een bij de winterstalling 
voor het op een aanhanger zet-
ten van een huisje en een op het 
strand voor het op de juiste plek 
takelen van het huisje. Speciaal 
voor het hijsen is elk strandhuisje 
is aan de onderkant voorzien van 
vier hijsogen.
Als je de ploegen bezig ziet kun je 
niets anders zeggen dan dat het 
een goed geoliede machine van 
mens en materieel is! Elk poppe-

tje heeft zijn eigen taak. Veilig-
heid speelt daarbij een grote rol. 
De ‘opzichters’ hebben een VCA 
certi�caat en alle medewerkers 
dragen een helm, een veiligheid-
shesje en beschermende veilig-
heidsschoenen. Op persoonlijke 
ongelukken zit immers niemand 
te wachten.
Na het plaatsen moet de eige-
naar zelf het huisje waterpas zet-
ten en verder bewoonbaar ma-
ken. De strandvereniging ver-
zorgt de aansluiting van de huis-
jes op de waterleiding en het ri-
ool. Gas komt uit �essen. Er is 
geen elektriciteitsaansluiting. De 
meeste huisjes hebben zonnepa-
nelen. Enkele huisjes hebben wat 
extra luxe: zo is er een huisje met 
CV en is er zelfs eentje met een 
kleine wasmachine…
Er komt heel wat planning en or-
ganisatie kijken bij de hal�aarlijk-
se verhuizing. De strandvereni-
ging neemt een groot deel hier-
van voor haar rekening. Daar-
naast regelt zij de formaliteiten 
die komen kijken bij het ‘strand-
bewoner’ zijn. Na twee dagen 
werken kunnen de leden zich 
weer ontspannen en uitzien naar 
een mooie zomer!

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

Thuis in Santpoort 

Het eilandje van Zocher
Verscholen tussen het groen 
ligt sinds 1840 het eilandje 
van Zocher. Het ligt tegenover 
huis Boschbeek, aan de ande-
re kant van de Wüstelaan. Zo-
cher is een van de grootste Ne-
derlandse tuinarchitecten van 
de 19e eeuw. Zocher is tus-
sen 1834 en 1846  werkzaam 
voor Jan Pieter van Wickevoort 
Crommelin.  Crommelin is ei-
genaar van het ‘Plaisierbosch’ 
Boschbeek en van Zorgvrij, een 
voormalige blekerij. Aan Zorg-
vrij grenst de hofstede Spaarn-
berg. Deze is in bezit van Adri-
aan van de Hoop. 

De twee eigenaren geven Zo-
cher de opdracht voor een ont-
werp voor hun bezittingen in 
Santpoort. De bedoeling is 
dat er één landschappelijk ge-
heel ontstaat met de sfeer van 
een buitenplaats. Zocher is ook 
landschapsarchitect. 

Hij werkt vooral in de Engelse 
landschapsstijl met slingeren-
de lanen en romantische wa-
terpartijen in een heuvelachtig 
landschap. Daarbij sluit hij aan 
op het binnenduinrandland-
schap van de Molenduinen. 
Dat is een landschap met oude 

beekdalen, met duinen vroe-
ger door blekerijen gebruikt als 
droogbergen en met akkertjes 
en hakhoutpercelen.
De waterpartij met het eiland-
je is typisch ‘Zocheriaans’. Hij 
heeft gebruikgemaakt van de 
aanwezige watering, de huidi-
ge Bosbeek. De watering voor-
zag de blekerij Zorgvrij van wa-
ter. De steile oevers zijn ken-
merkend en het doorzicht naar 
het achterliggende veenge-
bied verrast. 

Stichting Santpoort, tekst: Lie-
ke Baron, foto: Tialda Willems

(Huis)dier van de week
IJmuiden - Het (huis)dier van de-
ze week is Angel. Angel is een ge-
steriliseerde poes van ongeveer 
10 jaar en wegens ziekte van de 
eigenaar naar het asiel gebracht. 
Angel moet even wennen maar 
is dan een ontzettend aanhanke-
lijk dametje. Ze kan prima bij kin-
deren in huis. Ze is niet bekend 
met andere dieren in huis. Angel 
is gewend om binnen te blijven 
en zou dus prima geplaatst kun-
nen worden in een �at. Voor meer 
informatie over Angel en alle an-
dere dieren die een nieuw baasje 
zoeken bel met het Kerbert Die-
rentehuis aan de Heerenduin-
weg te IJmuiden: 0255-515744. 
Het asiel is open van maandag tot 
en met vrijdag tussen 10.00-13.00 
uur en tussen 14.00-16.00 uur en 
op zaterdag van 10.00-13.00 uur. 
Of kijk op www.dierenbescher-
ming.nl  twitter:@dierenbescher-
ming en Facebook.com/dedie-
renbescherming.

Ruim 17 jaar COPD-
reactivering bij 
Fysiotherapie Maas
IJmuiden - Fysiotherapie Maas 
heeft al ruim 17 jaar een reactive-
ringsprogramma voor COPD pa-
tiënten. Dit programma wordt elk 
jaar aangepast aan de nieuwste 
ontwikkelingen op medisch ge-
bied. 
Maar liefst 4 fysiotherapeuten 
van Fysiotherapie Maas hebben 
zich gespecialiseerd in het onder-
zoeken en behandelen van klach-
ten aan de longen. Zij beoordelen 
middels testen en vragenlijsten 
hoe uw conditie en kracht zijn bij 
aanvang en na elke fase van uw 
reactivering. Zij maken een pro-
gramma op maat om u weer ster-
ker en energieker te maken.
U krijgt een goede ademhalings-
techniek, juiste hoesttechniek 
en zelfmanagement aangeleerd. 

Daarna traint u in een groep zo-
wel binnen als buiten met afwis-
selende activiteiten. 
De COPD patiënten die bij Fy-
siotherapie Maas trainen krijgen 
weer plezier in bewegen, zijn 
minder kortademig, kunnen zelf-
standiger functioneren en erva-
ren een betere kwaliteit van le-
ven. Afhankelijk van de mate van 
COPD pakken deelnemers sport-
activiteiten zoals tennis, wan-
delen, �etsen en �tnessen vaak 
weer op.
Wilt u ook actiever zijn, een be-
tere ademhaling hebben en een 
betere kwaliteit van leven erva-
ren? Meld u dan nu aan! 
Bij Fysiotherapie Maas c.s. bent u 
gegarandeerd van de allerbeste 
zorg voor uw longen!

Santpoort-Noord - Nog even 
snel je PDF, boekverslag of werk-
stuk printen? Dat kan bij de nieu-
we Printbar van Kopie-Druk Sant-
poort direct vanaf je telefoon, 
laptop of USB-stick op A4 for-
maat. De professionele print kan 
uiteraard keurig worden inge-
bonden of gelamineerd en kan 
meteen worden meegenomen. 

Naast printen op papier is er bij 
Kopie-Druk nog veel meer mo-
gelijk. De openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 18.00 uur en op zater-
dag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor 
vragen bel Mike of André Mes via 
023-5512910. Of bezoek Hoofd-
straat 189 B of www.kopie-druk.
nl. (foto: aangeleverd)

Nieuw: De Printbar bij 
Kopie-Druk Santpoort

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of fi etsendrager? Zie www.ruudkoks.nl





Wij zijn ook te volgen via:Toernooi organiseren? Huur eens een sporthal: 0255-567666 • sportzaken@velsen.nl

Evenementenkalender

Honderden kinderen behalen ieder jaar het enige echte A, B en C-zwemdi-
ploma in De Heerenduinen. Donderdag19 april start om 16:00 uur een infor-
matiebijeenkomst voor u en uw kind over het leszwemmen met aansluitend 
een rondleiding door het zwembad. De bijeenkomst en rondleiding duren 
ongeveer tot 17:00 uur.

Zwembad De Heerenduinen heeft de Licentie Zwem-ABC en wordt elk jaar onaf-
hankelijk getoetst op een groot aantal kwaliteitscriteria door de Nationale Raad 
Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdi-
ploma voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnorm. Een goede basis voor een 
leven lang zwemplezier en veiligheid!

U kunt uw kinderen vanaf 4 jaar opgegeven, twee maal per week worden er 
zwemlessen aangeboden. De Heerenduinen biedt zwemles op maat met veel per-
soonlijke aandacht voor uw kind. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. Maandelijks 
is er afzwemmen voor het A-, B-, en C-diploma.

De ervaring leert dat het belangrijk is om naast de zwemlessen, veel te blijven 
oefenen. Daarom mag uw kind op vertoon van een geldige leskaart altijd gratis 
komen oefenen (onder begeleiding van een betalende volwassene) op woensdag-
middag, zaterdag- en zondagochtend tijdens de uren recreatief zwemmen!

Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer informatie over de zwemlessen.

6 april Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl

8 april          Duin en Kruid Lenteloop
 www.duinenkruidlenteloop.nl

14 april       Open dag FCC Wijkeroog
 www.fccwijkeroog.nl

18 april       Handbalfestijn HCV’90
 www.HCV90.nl

20 april Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl

20 april Koningsspelen Strand IJmuiden
 Sportpark Groeneveen

22 april     Weleda Pim Mulierloop
  www.avsuomi.nl

1 mei        Mega SportMix
 www.sportpas.nl

Dat kan op tennispark 
Velserbeek. Het tennispark 
beschikt over 2 prachtig ge-
legen gravelbanen inclusief 
kleedruimten met douche. 
De banen zijn van 1 april 
tot 1 oktober te huur. De 
prijs is relatief laag, vanaf 
€ 13,50 per uur per baan 
kunt u al gezellig met z’n 
tweeën of vieren tennissen.

Kosten voor een geheel seizoen bedragen:
Voor 09:00 uur € 100, - per uur
Na 09:00 uur € 202, - per uur

Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek?  
Neem dan contact op met Sportloket Velsen tel: 0255-567666 of mail naar: 
sportloket@velsen.nl 

Voor de tennisbaan is een sleutel nodig, deze kan tegen een borg van € 15,- ,
na telefonisch contact met de accommodatiebeheerder( 06-34595809), 
worden opgehaald bij Sporthal IJmuiden-Oost. 

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E  V E LS E N
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Koningsspelen
Op vrijdag 20 april vinden voor 
de zesde keer de Koningsspelen 
plaats. De Koningsspelen zijn een 
gezamenlijk, actief en sportief 
Oranjefeest waaraan veel kin-
deren uit de gemeente Velsen 
kunnen deelnemen. Onder be-
geleiding van buurtsportcoaches 
zullen er vijf basisscholen actief 
zijn op het IJmuiderstrand en twee 
op Sportpark Groeneveen.

Mega SportMix: 
Freerunning en 
ponyrijden
Dinsdag 1 mei 2018 vindt in sporthal IJmuiden-
Oost de MegaSportmix plaats. Kinderen uit de 
gemeente Velsen kunnen dan weer sporten 
met de Buurtsportcoaches!
Er worden allerlei leuke sportonderdelen neer-
gezet zoals: ponyrijden, een workshop Freerun-
ning en nog veel meer.

Kinderen van de groepen 1 t/m 3 zijn welkom 
van 10:00-12:00 uur, kinderen van de groepen 
4 t/m 8 zijn welkom tussen 13:00 en 14:30 uur. 
Kosten: € 2,00 

Inschrijven kan via: 
www.jeugdsportpasvelsen.nl

Een uurtje tennissen?

Reddend zwemmen 
met de JeugdSportPas

Leer om jezelf of iemand anders te red-
den in het water. In 4 proeflessen kun-
nen kinderen, tussen de 7 en 16 jaar, 
ervaren hoe het is om een echte redder 
te zijn. De IJmuider Reddingsbrigade 
biedt via de JeugdSportPas zwemles-
sen aan waarin o.a. bevrijdingsgrepen, 
met reddingsvest aan zwemmen, klos/
reddingstouw gooien en pop opduiken 
worden geleerd. Na het behalen van 
de zwemdiploma’s zoals bijvoorbeeld 

lifesaver, is het mogelijk om redder op het strand te worden. Daar worden het 
varen in boten, rijden in terreinwagens en zwemmen in zee geleerd. 

Kosten (voor de vier proeflessen):  € 5,-. De lessen vinden plaats in zwembad De 
Heerenduinen, Heerenduinweg 6 1971JE IJmuiden. 
Kijk voor meer informatie op sportpas.nl

Zwemles vanaf 4 jaar bij zwembad De Heerenduinen

Open dag FCC Wijkeroog 
Zaterdag 14 april heeft fietscrossvereniging FCC Wijkeroog een 
open dag. Kinderen kunnen tussen 11:00 en 15:00 uur kennis 
komen maken met de fietscross/BMX-sport. Ze mogen rijden op 
de onlangs vernieuwde crossbaan. Deelname is gratis. Kleding-
voorschrift: lange broek, trui of jas en dichte sportschoenen.

Adres: Wijkeroogstraat 168 TO, Velsen-Noord.

Handbalfestijn 
HCV '90
Woensdag 18 april organiseert handbalvereni-
ging HCV '90 uit Velsen-Noord een handbal-
festijn voor kinderen van 4 t/m10 jaar. Tussen 
15:00 en 17:00 uur kunnen er allerlei leuke spel-
letjes gedaan worden, zoals op doel gooien, 
over gooien, rennen, estafette en nog veel 
meer! HCV ’90 is de enige handbalvereniging 
tussen Haarlem en Heemskerk en heeft meer-
dere jeugdteams. Aanmelden is niet nodig; 
deelname is gratis. 

Adres: Rooswijkerlaan 2, Velsen-Noord.
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(foto: Pixabay)
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein 16. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Imker Ad 
van Nood komt spreken over 
het houden van bijen en het 
belang van bestuiving door 
bijen.

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

(foto: Eva van Leeuwen)
Kennemer Theater, Kerkplein 
1 Beverwijk: Benjamin van der 
Velden. Aanvang 20.30 uur. Re-
serveren via www.kennemer-
theater of 0251-221453.

6 APRIL
National Autismeweek tot en 
met 7 april. Thema-ochtend 
over eetproblemen bij kinde-
ren met autisme. Het program-
ma duurt van 09.30 tot 12.00 
uur. De toegang is gratis. Aan-
melden kan via aichaarlem@
hotmail.com.

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

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Grote kledingbeurs bij basis-
school De Hoeksteen, Weid 
24 Velserbroek. Van 19.00 tot 
20.30 uur.

Telstar-Jong PSV. Aanvang 
20.00 uur.

‘Gute Nacht Freunde’ in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)

Anúna (Iers koor) - The Cel-
tic Spirit in Grote Kerk Alkmaar, 
20.15 uur. 

(foto: Joris van Bennekom)
Kennemer Theater, Kerkplein 1 
Beverwijk: The Bootleg Sixties. 
Aanvang 20.15 uur. 

(foto: aangeleverd)
Om 20.30 uur: ‘Spiegels’. Reser-
veren via www.kennemerthea-
ter of 0251-221453.

7 APRIL
Buitenplaats Beeckestijn: Ge-
sloten in verband met een hu-
welijk in het hoofdhuis.

NVM Open Huizendag, 11.00-
15.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Kom luisteren 
met smartphone of tablet’, 
‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

Open dag koorschool Haar-
lem. Aanvang 13.30 uur. Tus-
sen 14.00 en 14.30 uur krijgen 
ouders informatie over het on-
derwijs. Rond 14.45 uur een 
miniconcert in de kathedraal 
St. Bavo, tegenover de school. 
Zie ook www.koorschoolhaar-
lem.nl.

De toneelkids van Dansstudio 
Dentro spelen het verhaal van 
Matilda in de theaterzaal van 
de dansstudio aan de Kwakelka-
de 21 in Alkmaar, 15.30 en 19.30 
uur. Ook zondag om 13.30 en 
16.30 uur.

Volleybalvereniging Smashing 
Velsen organiseert het Railway-
safe glow in the dark volleybal-
toernooi in de Zeewijkhal. Het 
toernooi voor volwassenen en 
A-jeugd is van 19.00 tot 23.00 
uur. Voor B- en C-jeugd van 
18.00 tot 22.00 uur.

(foto: aangeleverd)
G-Disco in ontmoetingscen-
trum De Koe in Velserbroek. 
Van 19.30 tot 22.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Ei-

▲

genwijs Musicalkids ‘De Drie 
Biggetjes’. Aanvang 19.30 uur. 

Haarlemsche Tooneel Club 
speelt een hilariscche whodun-
it in het Kraaktheater, Nic. Beet-
slaan 5 in Driehuis. 

Voorjaarsconcert Kennemer 
Jeugd Orkest in de Nieuwe 
Kerk Haarlem, Nieuwe Kerks-
plein 36. Aanvang 19.30 uur. 
Kaarten en meer informatie: 
www.kennemerjeugdorkest.nl

Oberon Theaterproducties 
brengt ‘Rent’, de rockmusical 
over de keiharde realiteit van 
de aidscrisis in de jaren ‘90 in 
de Vest in Alkmaar, 20.00 uur. 
Ook zondag 8 april om 14.30 
uur. (foto: aangeleverd)

Mannenkwintet Brothers-
4-Tune en het a capella vrou-
wenkwintet Quintessa in de 
Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 
65 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.15 uur.

(foto: Jean-Marc Kessely)
Kennemer Theater, Kerkplein 1 
Beverwijk: Nederpop All Stars. 
Aanvang 20.15 uur. Reserveren 
via www.kennemertheater of 
0251-221453.

8 APRIL

(foto: aangeleverd)
MindWalk outdoortraining. 
Start NP Zuid Kennemerland, 
ingang Duin en Kruidberg. 
Van10.00 tot 11.00 uur.

Drs. Pieter Hoekstra geeft een 
lezing met als tham Viktor E. 
Frankl in de Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal. Aanvang 
10.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Vierde editie ‘Blik op de Strand-
wal’ Akersloot, open dag van  
Brandweer Akersloot, Boerde-
rij het Vertrouwen en Scouting 
Akersloot, 11.00-16.00 uur. 

Buitenplaats Beeckestijn: Laat-
ste dag tentoonstelling ‘Amu-

let’. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Toegang 4 euro.

Groene Hart spirituele beurs in 
Trefpunt Trionk, van Oosten de 
Bruijnstraat 60 in Haarlem. Van 
11.00 tot 17.00 uur.

Koffieconcert met zanggroep 
Sparkle en IJHmusementsor-
kest in de Naaldkerk, Frans Net-
scherlaan Santpoort-Noord. 
Aanvang 12.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Optreden Klavierschippers in 
De Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Aanvang 14.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Verhaallezing ‘Zo maak je al-
les weer simpel’ bij Carmen de 
Haan in het St. Raphaëlkerkje, 
Popellaan 1 Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur.

(foto: Eigenwijs Musicalkids Vel-
sen)
Stadsschouwburg Velsen: Ei-
genwijs Musicalkids ‘De Drie 
Biggetjes’. Aanvang 14.30 uur. 

Het Ampzing Genootschap 
in de Nozem en De Non in 
Heemskerk, 16.00 uur.

(foto: POPpictures Mary Ann 
Deuning)
24 Etudes van Chopin met Pa-
trick Hopper in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

Jeugd Baptistengemeente or-
ganiseert een zangavond. Aan-
vang 20.00 uur, de avond be-
gint met thee, koffie en iets 
lekkers om 19.30 uur. Locatie: 
Eemstraat 28 IJmuiden.

9 APRIL
SP Noord-Holland voert actie 
tegen voorgestelde vermin-
dering aantal lijnbussen Con-
nexxion in Noord-Holland. Ac-
tie bestaat uit gratis georgani-
seerd busvervoer naar de ver-
gadering van de commissie 
Mobiliteit in het Provinciehuis 

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

in Haarlem. Aanmelden en in-
formatie: noordholland@sp.nl.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Kom luisteren 
met smartphone of tablet’, 
‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

Postzegelavond in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. De zaal is open vanaf 
19.00 uur.

Kader 38/2 biljartkampioen-
schap in woon-zorgcomplex 
de Hofstede, Aletta jacobs-
straat Velserbroek. Aanvang 
19.15 uur.

10 APRIL
Socius belastinghulp. Van 
09.00 tot 11.00 uur kunnen 
mensen in Bibliotheek Velsen 
een les volgen om te leren hoe 
je zelfstandig de belastingaan-
gifte kan doen. Dit gaat op af-
spraak.

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

Spaarnetown Jazzband (voor 
de pauze) en het Spaarnekwar-
tet (na de pauze) ter afsluiting 
van het lezingenseizoen in ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 in Santpoort-
Zuid. Aanvang 20.00 uur. Re-
serveren via www.santpoorts-
belang.nl of betalen aan de 
zaal.

(foto: Bob Bronshoff )
Paul de Munnik met band in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 

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

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Kom luisteren 
met smartphone of tablet’, 
‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. 

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen 13.30-
15.30 uur. Kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs.

‘Rondje Bavo met bezoek aan 
de lage zolder’ in de Grote 
of Sint Bavokerk. Start 13.30 
uur vanaf de Grote Markt bij 
standbeeld Laurens Jansz. 
Coster. Kosten 12,50 incl. kof-
fie of thee. Aanmelden via 06-
16410803 op werkdagen van 
09.00 tot 10.00 uur en van 
18.00 tot 19.30 uur of via www.
gildehaarlem.nl

Klaverjassen in De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Aan-
vang 13.45 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

(foto: Kamerich & Budwilowitz-
EYES2)
BonteHond speelt Foei (5-
8 jaar) in de Vest in Alkmaar, 
14.30 uur. 

Lezing over maanlandingen bij 
de Kennemer Sociëteit in het 
gebouw van de loge van Odd 
Fellows, Stationsweg 95, Velsen 
Zuid. Belangstellenden kunnen 
zich voor de lezing aanmelden 
via e-mail naar kennemersocie-
teit@gmail.com.

(foto: aangeleverd)
Informatieavond ‘Ik help bij de 
klim’ over project bovenop Gro-
te Kerk Alkmaar waarvoor vrij-
willigers worden gezocht, 19.30-
20.30 uur. Aanmelden: www.
vcra.nl. 

Filmavond voor vrouwen in 
De Brulboei, Kanaalstraat 166 
IJmuiden. ‘The Big Sick’. Aan-
vang 20.00 uur.

(Foto: Piek)
Thrillerkomedie ‘Wijn’ met Por-
gy Franssen, Carine Crutzen e.a 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur.

12 APRIL
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Nieuwe tentoonstelling ‘Zor-
gen voor de ziel’ in het Dol-
huys, Schotersingel 2, Haarlem. 
Aansluitend tonen zij de docu-
mentaire ‘Crazywise’. Het pro-
gramma start om 19.30 uur. In 
het museumcafé is vanaf 17.30 
uur een maaltijd te verkrijgen. 
Graag vooraf reserveren.

(foto: aangeleverd)
Menoproof-workshop voor (ex)
kankerpatiëten over de (ver-
vroegde) overgang. Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 Santpoort-Nood. Van 14.00 
tot 15.30 uur.
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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)
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 6 april 20.00 uur Telstar - Jong PSV

Thuismentoren gezocht

School’s cool IJmond is een be-
langrijk maatschappelijk program-
ma van de stichting Telstar Thuis in 
de Wijk, dat dankzij bijdragen van 
de gemeentes Velsen en Heems-
kerk, het Dichtbijfonds van Rabo-
bank IJmond, de J.C. Ruigrokstich-
ting en het ING Nederland fonds 
kan worden uitgevoerd.
De leerlingen die door de scho-
len voor een thuismentorschap 
van School’s cool worden aange-
meld, zijn kwetsbare, maar kans-
rijke kinderen die om uiteenlo-
pende redenen een extra steun-
tje in de rug goed kunnen gebrui-
ken. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan een moeilijke thuissituatie of 
een taalachterstand. De thuismen-
toren helpen hun pupillen weke-
lijks voor een periode van onge-

veer anderhalf jaar. Het is belang-
rijk dat een mentor a�niteit heeft 
met de schoolgaande jeugd, maar 
onderwijservaring of zelf kinderen 
hebben is niet nodig. 
Voorafgaand aan het mentor-
schap krijgen de vrijwilligers twee 
trainingen en wordt de vrijwilliger 
gekoppeld aan een leerling. Ge-
durende het mentoraat, dat vanaf 
de zomervakantie start, wordt on-
dersteuning geboden door de co-
ordinator. Ook zijn er regelmatig 
mentorbijeenkomsten waarbij aan 
de hand van intervisie ervaringen 
worden uitgewisseld. 
Voor komend schooljaar worden 
in Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk nog vrijwilligers gezocht. De-
ze vrijwilligers zien erop toe dat de 
leerling lekker in zijn vel zit en vol-

doende tijd aan schoolzaken be-
steedt. Zij geven hem of haar en 
de ouder(s)/verzorger(s) tips en 
adviezen en ze oefenen met zelf-
standig leren.
School’s cool is ook op zoek naar 
bedrijven en ondernemers, die 
hun werknemers willen stimuleren 
om dit vrijwilligerswerk te verricht-
ten. Bijvoorbeeld door de mento-

ren de gelegenheid te bieden om 
de begeleiding van de leerlingen 
(deels) in hun werktijd te doen. 
Dit kan voor bedrijven een mooie 
vorm van lokaal betrokken, maat-
schappelijk ondernemen zijn. In-
teresse of meer weten? Zie www.
schoolscoolijmond.nl, mail naar 
info@schoolscoolijmond.nl of bel 
023-5392664. (foto: Ron Pichel))

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers die zich als thuismentor willen inzetten 
voor leerlingen die door persoonlijke omstandigheden een gro-
ter risico lopen op schooluitval. Met één tot twee uur begeleiding 
per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld 
van verschil.

Telstar Thuis in de Wijk is er voor jong én oud
De stichting Telstar Thuis in de 
Wijk organiseert uiteenlopende 
activiteiten voor jongeren, maar 
is er zeker ook voor de ouderen. 
Bijvoorbeeld met Walking Foot-
ball voor 55-plussers en met ac-
ties zoals tijdens de thuiswed-
strijd van Telstar tegen RKC op 
zaterdag 24 maart. Toen waren 
achttien bewoners van het W.F. 
Visserhuis eregast in het Rabo-
bank IJmond stadion.
De krasse senioren en hen be-
geleiders kregen een mooi plek-
je op de hoofdtribune, waar ze 
welkom werden geheten door de 
stadionspeaker. Onder hen was 

Olaf Hendriksen, die in de eerste 
drie seizoenen van de club (van 
1963 tot 1966) deel uitmaakte 
van de selectie van Telstar. Die 
ploeg, met illustere namen als 
Heinz Stuy, Fred Dikstaal en Fred 
André, voetbalde destijds in de 
eredivisie.
Hoewel de wedstrijd van de Witte 
Leeuwen helaas eindigde in een 
wat teleurstellende 0-0, waren de 
bewoners van het woonzorgcen-
trum in IJmuiden toch blij met 
hun voetbalavondje uit dat mo-
gelijk was gemaakt door de club 
Telstar en haar maatschappelijke 
stichting. (foto: Ron Pichel))

Geen geslaagde experimenten
In de lange aanloop naar de Jupi-
ler League play-o�s kan worden 
geconcludeerd dat Telstar daar 
in de huidige vorm nog lang niet 
klaar voor is. Tegen FC Oss en 
NEC mislukten de experimenten 
van trainer Mike Snoei jammer-
lijk. Er werd geen enkele goal ge-
scoord en in sommige delen van 
de wedstrijd overrompelde de 
tegenstander de Witte Leeuwen 
volledig.

Het door Snoei gehanteerde 5-3-
2 systeem in Oss bleek met na-
me voor het spitsenduo Platje-No-
vakovich contraproductief te wer-
ken. De afstemming met de verde-
diging in de opbouw was slecht, ei-
genlijk was die er helemaal niet: 
wanneer moest de Nederlandse 
cultheld diepgaan en wanneer de 
nieuwbakken Amerikaans inter-
national Novakovich? Twee doel-
punten van de clubtopscorer wer-
den derhalve afgekeurd vanwege 
buitenspel. Ook het posteren van 
Hamdaoui op ‘tien’ bleek een ver-
keerde zet. Jubilaris Frank Korpers-
hoek (speelde zijn 300e wedstrijd 
voor Telstar, red.) en Jerdy Schou-
ten werden met name in de tweede 
helft totaal overlopen door het Bra-
bantse middenveld, dat in overtal 
was. Niet het puntenverlies, maar 
de gele kaart en dus schorsing van 
Andrija Novakovich was misschien 

nog wel de grootste teleurstelling 
van vrijdagavond. 
Het ontbreken van de klassieke 
spits tegen nummer twee NEC Nij-
megen noopte Snoei wederom cre-
atief te zijn met de opstelling. Dit-
maal koos hij ervoor Hamdaoui als 
schaduwaanvaller te laten funge-
ren en zo buitenspelers Platje en 
Najah vrij spel te kunnen geven. 
Het leverde, net zoals in Oss, veel-
al miscommunicatie en verwijten 
over en weer op. Met name in de 
eerste drie kwartier was het mid-
denveld alleen maar bezig met het 
puinruimen van het foutenfestival 
voorin. NEC had na 15 minuten al 
op 3-0 kunnen staan, alleen rechts-
back Heinloth wist te scoren. In de 
eerste minuut.
Alles en iedereen in het stadion 
kon zien dat Telstar bezig was aan 
een kansloze missie. De ingeval-
len stormram Floris van der Lin-
den zag de beste kans voor de be-
zoekers (één-op-één) op fraaie wij-
ze gepareerd worden door doel-
man Delle. Het stond inmiddels al 
2-0 door een kopbal van Golla in de 
dying seconds van de tweede helft, 
en het was eigenlijk het enige mo-
ment dat de Witte Leeuwen echt 
dreigend werden. De rode kaart 
van rechtsback Sno en de 3-0 van 
uitblinker Kadioglu maakten dat 
het louter tegenhouden werd. Wei-
nig eer viel er nog te behalen in een 

Nu Telstar goed draait in de Jupiler League en de toeschouwers-
aantallen inmiddels veel hoger liggen, is de club naarstig op zoek 
naar nieuwe stewards. Tijdens de thuiswedstrijden van Telstar 
fungeer je als gastheer/dame. Je bent een uithangbord van de 
club en zorgt er voor dat de supporters zich thuis voelen in het 
Rabobank IJmond Stadion. Je ontvangt hiervoor een onkosten-
vergoeding. Binnenkort starten er nieuwe cursussen die u extra 
inzicht geven in het reilen en zeilen tijdens een wedstrijd. Interes-
se? Stuur een met motivatie naar info@sctelstar.nl.

Ook benieuwd waar de  
Witte Leeuwen sporten?
Kom dan 14 april naar onze open dag.
Kijk voor het programma op workoutvelsen.nl

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
6 april om 20.00 uur voeren in 
‘t Mosterdzaadje de zanger Rolf 
van Rijsbergen en de pianist Pie-
ter Grimbergen programma uit 
dat in het teken staat van de Duit-
se Schlagers. Liederen van Rein-
hardt Mey en Udo Jürgens zullen 
de revue passren. 
Bekende schlagers van Reinhardt 
Mey zoals Gute Nacht Freunde, 
Über den Wolken, Zeugnistag, en 
die van Udo Jürgens zoals Mer-
cie Chérie, Aber bitte mit Sahne, 
Griechischer Wein staan op het 
programma. Maar ook worden 
andere, minder bekende kanten 
van beide schlagerzangers be-
licht. Soms biedt het duo het pu-
bliek de gelegenheid even lekker 
met hen mee te zingen. 
De pianobegeleidingen zijn door 
Pieter Grimbergen zelf gearran-
geerd.
Pieter Grimbergen, klassiek ge-
schoold, heeft een grote liefde 
voor het Duitse chanson van Hil-
degard Knef, Mey en Jürgens. Hij 
combineert, net als Rolf, zijn con-
certen met het lesgeven. Er zijn 
tournees in het verschiet door 
Nederland en Duitsland. Binnen-
kort gaan ze de studio in om dit 

programma op cd vast te leggen. 
De pianist Patrick Hopper liet zich 
ooit uitdagen de 24 Etudes van 
Chopin in een concert uit te voe-
ren. Die uitdaging nam hij aan en 
sinds die tijd heeft de de 24 Etu-
des van Chopin op zijn repertoire. 
Op zondag 8 april om 15.00 uur 
kan het publiek zich helemaal on-
derdompelen in een groots luis-
terspel dat al deze stukken bij el-
kaar vormen. De etudes van Cho-
pin maken van gewone nutti-
ge oefeningen echte artistieke 
meesterwerken die in zijn tijd ook 
erg vernieuwend waren . Ze vor-
men de meest uitdagende com-
posities uit het gehele repertoi-
re voor piano. Heden ten dage 
zijn  de etudes nog erg populair. 
En terwijl het publiek de klanken 
over zich heen kan laten stromen, 
is het voor de pianist hard wer-
ken. Aan techniek moet je er veel 
voor in huis hebben. En dat heeft 
Patrick Hopper. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. (fo-
to: aangeleverd)

‘t Mosterdzaadje
‘Gute Nacht Freunde’
en 24 Etudes van Chopin

Klavierschippers
n De Dwarsligger
IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium sluit op zondag 8 april een 
succesvol seizoen af met het optreden van de Klavierschippers in 
buurtcentrum De Dwarsligger. Met veel plezier worden de mooiste 
meezing- en luisterliedjes ten gehore gebracht van hun verrassende 
repertoire. De voorstelling begint om 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 
uur open. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.

HTC speelt hilarische 
‘whodunit’ 8 Vrouwen

Driehuis - Huit Femmes is een 
Franse misdaad�lm uit 2002 met 
onder andere Catherine Deneu-
ve in een hoofdrol. De �lm werd 
overladen met nominaties voor 
internationale �lmprijzen. Het to-
neelstuk waar deze �lm op geba-
seerd is, is zaterdag 7 april te zien 
in het Kraaktheater. De acht pro-
minente rollen worden gespeeld 
door de vrouwen van de Haar-
lemsche Tooneel Club.
In een ingesneeuwd familiehuis 
wordt de heer des huizes ver-
moord aangetro�en met een mes 
in zijn rug. Als blijkt dat de tele-
foonlijn is doorgesneden en de 

auto onklaar gemaakt is, kunnen 
de dames geen kant op. Ze raken 
verstrengeld in een intens en ui-
termate vrouwelijk spel rondom 
waarheid en leugen. Elk van de 
vrouwen blijkt een motief te heb-
ben voor de moord. En elk van 
hen blijkt ook een geheim te heb-
ben dat niets met de zaak te ma-
ken heeft maar de boel wel com-
pliceert. Het komt op de vrouwen 
aan om onderling uit te zoeken 
wie de dader is. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via kraaktheater@gmail.
com. Het Kraaktheater bevindt 
zich aan de Nicolaas Beetslaan 5 
(foto: aangeleverd)

sfeervolle en haast Brits aandoende 
Go�ert, waar Eredivisievoetbal ei-
genlijk hoort en past. 
,,Als je al zo vroeg in de wedstrijd 
achter komt, moet je hele strijdplan 
overboord”, liet Snoei na a�oop op-
tekenen. ,,Plan B lukte aardig: maar 
dan valt weer zo’n rode kaart. Ik 
heb vandaag zeker ook pluspun-
ten gezien, met name op het mid-
denveld. Maar voorin konden we 

gewoon geen vuist maken.” Paniek 
lijkt niet in het woordenboek van 
de trainer voor te komen. En waar-
om zou hij ook? Nog altijd staat Tel-
star er buitengewoon goed voor 
om direct in de halve �nales van 
de play-o�s in te stromen. De ko-
mende tegenstanders in de huidi-
ge vorm worden wel stuk voor stuk 
lastige horden. (Douwe de Vries, fo-
to: 1963-pictures.nl)
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Aanstormende jonge talenten in 
dansshow ‘Talent On The Move’
Velsen - Elk jaar biedt het Holland 
Dance Festival  de spraakmakend-
ste talenten van toonaangevende 
dansopleiding Codarts Rotterdam 
– dé hotspot voor hedendaagse 
dans – de gelegenheid voor een 
eigen dansshow én bijpassen-
de tournee. Maak op woensdag 
18 april (20.15 uur) kennis met de 
kleurrijke, van over de hele we-
reld afkomstige, jonge toppers, 
in avondvullende show ‘Talent 
On The Move’ in de Stadsschouw-
burg Velsen. Codarts is een in Rot-
terdam gevestigde internatio-
nale hogeschool die hoogwaar-
dig kunstvakonderwijs aanbiedt 
op het gebied van muziek, dans 
en circus. De hogeschool voor 
de kunsten heeft zich ontwikkeld 
tot één van de meest vooraan-
staande instituten voor eigentijd-
se dans in Europa. Om die reden 
doen jaarlijks enkele honderden 
danstalenten auditie bij de dans-
academie in Rotterdam. Audities 
worden niet alleen in Rotterdam 
gehouden, maar ook in onder 
meer Frankrijk, Portugal, Spanje, 

Polen en Italië. Driekwart van de 
studentenpopulatie is internati-
onaal: circa dertig nationaliteiten 
zijn vertegenwoordigd in de op-
leiding. De dansers van ‘Talent On 
The Move’ zitten in hun derde jaar 
van de bacheloropleiding Dans. 
In deze jubileumeditie nemen de 
dansers het publiek mee op een 
sprankelende dansreis door een 

gevarieerd programma van ge-
renommeerde en aankomende 
choreografen.

Prijs: 22,50 euro, inclusief garde-
robe en pauzedrankje. Meer infor-
matie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefoon 
0255-515789. (foto: Marcel van 
Oostrom)

Thirllerkomedie ‘WIJN’, 
inStadsschouwburg
Velsen - Vrienden die af en toe 
een �esje met elkaar open trek-
ken blijven langer bevriend. 
Hoewel… In de thrillerkomedie 
‘Wijn’ loopt alles net even an-
ders dan verwacht. Met drank in 
de man (of vrouw) liggen de ge-
heimen snel op tafel. ‘Wijn’, een 
thrillerkomedie zit vol verrassen-
de wendingen, spanning, humor 
en misverstanden. Te zien op 
donderdag 19 april (20.15 uur) 
in de Stadsschouwburg Velsen.
Zes geweldige acteurs (Porgy 
Franssen, Carine Crutzen, Vin-
cent Croiset, Renée Fokker, Evert 
van der Meulen en Randy Fokke) 
nemen hun publiek mee naar 
het Amsterdamse grachtenpand 
van Charles en Charlotte, die 
hun oude vrienden Bob en Mar-
ja ontvangen voor de jaarlijkse 
wijnavond. De sfeer is gespan-
nen: Charles en Charlotte zijn uit 
elkaar gegroeid, Marja en Char-
lotte mogen elkaar niet en Ed is 
niet uitgenodigd, terwijl hij de 
wijnavonden ooit heeft bedacht 

en altijd van de partij was. Als hij 
toch nog komt opdagen en óók 
de met psychische problemen 
kampende dochter van Charles 
en Charlotte opduikt, loopt de 
avond volledig uit de hand.
De Stadsschouwburg Velsen 
biedt een speciaal Wijn-arrange-
ment aan: om 19.15 uur een in-
leiding met een goed glas wijn 
en na a�oop een meet & greet 
met de cast eveneens met een 
goed glas wijn. Dit arrangement 
is alleen te bestellen in combi-
natie met een theaterkaartje 
voor Wijn, een thrillerkomedie. 
Kijk op de website van de Stads-
schouwburg Velsen voor meer 
informatie. Prijs ‘Wijn’, een thril-
lerkomedie: 30 euro, inclusief 
garderobe en pauzedrankje.
Prijs Wijn-arrangement: 10 euro, 
inclusief inleiding, meet & greet 
en twee bijzondere wijnen.
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255-515789. (fo-
to: Piek)

Velsen - De fractie van Forza! 
maakt zich ernstig zorgen over de 
verkeersveiligheid rondom obs 
de Vuurtoren in oud-IJmuiden. 
Na een bezoek aldaar hebben zij 
een aantal vragen over verkeers-
veiligheid gesteld aan het college. 
Zo ging het over Kiss & Ride plek-
ken aan de Bloemstraat, waarvan 
het college zegt dat die er niet 
zijn. Wel is er op het Koningsplein 
ter hoogte van de Bloemstraat 
een stopverbod zodat de situatie 
overzichtelijker wordt voor kin-
deren en hun ouders. Hier wordt 
steekproefsgewijs gecontroleerd. 
Sinds 13 maart is de kruising Ka-
naalstraat/Koningsplein afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer, om-
dat deze wordt heringericht. De 
tijdelijke weginrichting is niet ge-
schikt voor verkeer. In de nieuwe 
situatie wordt het Koningsplein 
voor autoverkeer aangesloten op 
de Kanaalstraat zodat verkeer hier 
niet meer hoeft te keren, dat zou 
de doorstroming en het overzicht 
ten goede komen. De school heeft 
nog geen besluit genomen of bor-
den nodig zijn om de aandacht op 
de onveilige situatie te vestigen.

Forza! op bres 
voor veiligheid

Velsen - Raadslid Henk Wijkhui-
zen van D66 Velsen heeft het col-
lege vragen gesteld over klimaat-
veranderingen en de gevolgen 
en kansen die dat betekent. Het 
college geeft aan dat zij al in 2016 
een klimaatatlas hebben gepu-
bliceerd met de verwachte e�ec-
ten op hoog detailniveau. Deze 
wordt gezien als basis voor poli-
tiek, beleidsmakers, inwoners en-
zovoorts. Knelpunten zijn bespro-
ken met de raad. Een van de pro-
jecten die daaruit volgde is Ope-
ratie Steenbreek, om waterover-
last te voorkomen door vergroe-
ning van tuinen. Voor kinderen 
gebruikt de gemeente een spe-
ciale wateroverlasttafel over kli-
maataanpassingen. Klimaat-
verandering is een van de pij-
lers onder de Strategische Agen-
da, komt in Brak! IJmuiden cen-
traal te staan en werkt door in het 
Groenstructuurplan. Zo wordt 
het Velserduinplein omgevormd 
van asfalt naar groen parkeerter-
rein. Het college en D66 zijn het 
eens dat klimaatverandering ook 
kansen geeft, bijvoorbeeld voor 
toerisme, maar ook door wijken 
mooier te maken of een pretti-
ger leefklimaat te creeren met bij-
voorbeeld groene daken en meer 
groen in de wijk. De genoemde 
klimaatstresstest is ook in 2016 al 
uitgevoerd, een kwetsbaarheids-
test is daarom niet nodig.

Klimaat-
stresstest

Varen met de Zonnebloem
Regio - Velsen - Vorige week heeft 
de Zonnebloem met 158 gasten 
en 40 vrijwilligers uit IJmuiden 
Velserbroek en Santpoort-Drie-
huis een mooie boottocht ge-
maakt. Speciaal voor de gasten 
uit Santpoort en Driehuis was het 
bijzonder, omdat de afdeling dit 
jaar 40 jaar bestaat.
Om 9.00 uur waren alle gasten 
aanwezig en kwam burgemees-
ter Frank Dales de gasten toe-
spreken. Hij wenste iedereen een 
goede vaart en veel plezier en be-
dankte de vrijwilligers.
Om 9.30 gingen de trossen los 
en vertrok de boot bij de Klei-
ne Sluis. De tocht ging via Haar-
lem richting Spaarndam en via 
de sluis naar de Mooie Nel, onder 
de Schooterbrug door het Spaar-
ne op en langs het centrum van 
Haarlem met zijn vele brugge-

tjes en prachtige huizen als laat-
ste nog een stukje het Noordzee-
kanaal op richting Beverwijk. On-
derweg waren de vorderingen 
voor de nieuwe sluis goed te zien.
Alle lof voor de kapitein Léon van 
Rederij de Zilvermeeuw voor zijn 
stuurkunst met al die bochten en 
bruggen met zo’n grote boot.
Aan boord kreeg iedereen een 
heerlijk diner en de nodige drank-
jes en hapjes.
Er was een bingo en loterij aan 
boord die mogelijk was gemaakt 
door de bedrijven en winkeliers 
uit Santpoort-Driehuis en Velser-
broek hartelijk dank daarvoor.
Om 16.30 uur meerde de boot 
aan en ging iedereen met een 
prijs weer naar huis, opgehaald 
door de chau�eurs van de zon-
nebloem de OIG/IHD en de Regio 
Rijder. (foto: aangeleverd)

Filmavond voor vrouwen
IJmuiden - In buurthuis De Brul-
boei is op woensdag 11 april de 
laatste Filmavond voor vrouwen 
van dit seizoen. 
U ziet dan The Big Sick, een goe-
de en leuke �lm waarin de Paki-
staans-Amerikaanse komiek Ku-

mail en studente Emily verliefd 
worden. Hun liefde wordt op de 
proef gesteld door familie en de 
tradities. De �lm begint om 20.00 
uur en kaartjes à 3 euro zijn ver-
krijgbaar aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Velsen - Omdat de leveringen 
van versproducten die de Voed-
selbank Velsen ontvangt sterk 
is toegenomen, was er behoef-
te aan meer vriescapaciteit. Van-
wege een te beperkte vloerop-
pervlak was er naast de bestaan-
de vrieskisten geen ruimte meer 
voor een extra vrieskist. Daar-
om is uitgekeken naar een hoge 
vriescel die de bestaande vries-
kisten kon vervangen en waar-
mee de vriescapaciteit van 1000 
liter kon worden vergroot tot bij-
na 3000 liter. Dankzij een bijdrage 
van het Armoedefonds en Rabo-
bank IJmond waren er voldoen-
de �nanciële middelen om een 
vriescel te kunnen aanscha�en. 
De nieuwe vriescel is inmiddels 
geïnstalleerd.

Nieuwe 
vriescel voor 
Voedselbank

Zangers gezocht
IJmuiden - Velser Seniorenkoor 
Vitaal zoekt versterking. Het heeft 
vooral behoefte aan bassen en te-
noren, maar andere stemmen zijn 
natuurlijk ook van harte welkom. 
Het repertoire bestaat onder an-
dere uit volksliedjes uit Kroatië, 
Ierland, mooie Franse of Engel-
se liederen, musicalliedjes, hym-
nes en gospels, of gewoon een 
mooi Nederlandstalig lied. Het 
koor zingt voornamelijk vierstem-
mig. Het koor oefent op woens-
dagochtend in de Brulboei, Ka-
naalstraat 166 te IJmuiden van 
9.30 uur tot 11.45 uur. Iedereen 
die graag zingt, een beetje over-
weg kan met bladmuziek en ou-
der is dan 55 jaar, is van harte wel-
kom bij  het Velser Seniorenkoor 
Vitaal. Voor meer informatie: Ma-
ry Kok, voorzitter, 0255-517392 of 
Lieke van Anholt, secretaris: 0255-
518876.

Voorjaar in je bol
Limmen/Velsen - De Hortus 
Bulborum, Brasserie Beeckes-
tijn en buitenplaats Beeckes-
tijn hebben alles in huis voor 
een kleurrijk dagje uit! Nu de 
tijd van de voorjaarsbloeiende 
bloembollen weer aangebro-
ken is hebben zijn een mooi ar-
rangement samengesteld.

Bezoekers worden ’s ochtends bij 
de Hortus Bulborum aan de Zuid-
kerkenlaan 23a in Limmen ont-
vangen met een heerlijk kop-
je ko�e/thee met appeltaart. 
Aansluitend volgt een rondlei-
ding door de enige tuin ter we-
reld waar inmiddels meer dan 
4.000 verschillende voorjaarsbol-
gewassen zijn verzameld. De tuin 
is daarmee uniek in zijn soort. 
De collectie bestaat hoofdzake-
lijk uit historische tulpen, narcis-
sen en hyacinten. Daarnaast zijn 
er prachtige en waardevolle ver-
zamelingen van fritillaria’s en van 
krokussen gemaakt en in de mu-
seumtuin opgeplant.
Aan het eind van de ochtend rijdt 
u op eigen gelegenheid door de 

rijkgeschakeerde bollenvelden 
van Limmen naar Velsen-Zuid, 
waar u kunt ontspannen met een 
heerlijke lunch bij Brasserie Beec-
kestijn. De brasserie is gevestigd 
in één van de twee authentie-
ke koetshuizen op buitenplaats 
Beeckestijn. Brasserie Beeckes-
tijn werkt met seizoensgebonden 
streekproducten en ingrediënten 
uit de moestuin van de buiten-
plaats. Speciaal voor dit arrange-
ment heeft de brasserie een me-
nu samengesteld, bestaande uit: 
aspergesoep, salade met kruiden 
uit eigen tuin, een aspergekroket 
en een verfrissende alcoholvrije 
cocktail. Eventuele extra drankjes 
bij de lunch zijn niet inbegrepen 
bij het arrangement.
Buitenplaats Beeckestijn heeft 
een rijke geschiedenis als buiten-
plaats voor gegoede Amsterdam-
mers. Het is een rijksmonument 
en staat internationaal bekend 
om de veel verschillende histo-
rische tuinstijlen. Rond het land-
huis liggen de geometrisch aan-
gelegde tuinen in classicistische 
stijl. Verderop ligt het parkbos in 

landschapsstijl met slingerpaden, 
boomgroepen en verrassende 
doorkijkjes.
Na de lunch neemt een gids van 
Natuurmonumenten u mee door 
de tuinen en het parkbos van 
buitenplaats Beeckestijn. In het 
najaar van 2017 zijn daar ruim 
40.000 bloembollen geplant, zo-
dat u er nu kunt er genieten 
van sneeuwklokjes, krokussen, 
sneeuwroem, narcissen, winter-
akonieten, sterhyacinten, vogel-
melk, Italiaanse aronskelk, bos-
hyacinten, holwortel, kievits-
bloemen, lente- en zomerklok-
jes. De stinsen�ora van Beeckes-
tijn is zeer soortenrijk, waarbij het 
roomwitte Haarlems klokkenspel 
eruit springt.
De arrangementen worden aan-
geboden op dinsdag 10 april, vrij-
dag 20 april en dinsdag 24 april, in 
alle gevallen van 10.00 tot 15.30 
uur. De kosten bedragen 33 eu-
ro. Leden van Natuurmonumen-
ten krijgen drie euro korting. Re-
serveren kan via www.natuurmo-
numenten.nl > Noord-Holland > 
agenda. (foto: Max Nuyens)

Jaro Kloos wint kleur-
wedstrijd Zeewijkpassage
IJmuiden - Zaterdag was de 
uitslag van de kleurwedstrijd 
tijdens het paasontbijt voor 
kinderen in de nieuwe Zeewijk-
passage. 
De vijfjarige Jaro Kloos uit 
IJmuiden won met zijn kleur-
plaat een leuk en smake-
lijk paascadeau dat werd uit-
gereikt in de DekaMarkt. Ja-
ro’s ouders waren niet de eni-
gen die het paasontbijt voor 
de kinderen een zeer geslaagd 
evenement vonden. (foto: aan-
geleverd)
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Volwassen Stormvogels 
boekt zege op FC VVC

Vooral via de linkerkant was 
Joey Wolthuis een plaag voor 
zijn meer ervaren tegenstan-
der Ryan McKee; zijn voorzet-
ten bereikten helaas te wei-
nig medespelers. Na 16 minu-
ten bedacht Wolthuis het een 
keer alleen te doen en zijn di-
recte tegenstander strompel-
de achter hem aan de zestien 
in en liet zich vervolgens met 
twee handen boven op de bal 
vallen. De terechte strafschop 
werd beheerst binnen gescho-
ten door de hardwerkende 
Thomas Scholten, 0-1. FC VVC 

was ook wel een aantal keren 
gevaarlijk via hun vleugelspe-
lers, maar de backs Stijn van 
der Voort en Roy Schoorl de-
den hun werk prima. Na een 
aantal kansen gemist te heb-
ben, werd de rust bereikt met 
0-1.
Direct in de tweede helft gaf 
een iets te gemakzuchtig 
Stormvogels te zien, maar kee-
per Germain Ebbeling stond 
paraat en redde tweemaal zeer 
bekwaam. Na 9 minuten pakte 
Stormvogels de draad van de 
eerste helft weer op en uit een 

messcherpe corner van Danny 
Blok kopte Scholten knap en 
hard raak, 0-2.
Daarna creëerde Stormvogels 
zich meer kansen en na een 
verre uittrap van doelman Eb-
beling schoot Grergory van 
Nieuwkoop de bal goed in, 
maar deze werd door ieders 
stomme verbazing afgekeurd. 
Even later werd het wel 0-3 na 
een mooi actie van Joey Wolt-
huis die weer eens langs zijn 
directe tegenstander glipte en 
Arjen Robben als voorbeeld 
had door de bal in de verre 
hoek achter doelman Thier-
ry Wesseling te schieten. Een 
paar minuten later een onop-
lettendheid bij een corner voor 
het team van trainer Rick van 
IJzendoorn (opvolger van de 

ontslagen Rini van Roon) en de 
1-3 door Jasper de Bie was in 
de 80ste minuut een feit. Drie 
minuten later vloog Wolthuis 
weer langs zijn tegenstander 
McKee en vervolgens liep het 
leder over de zijlijn. 
McKee was het zat en trap-
te ferm na; scheidsrechter Ter 
Hoeve, die prima leidde, gaf 
direct rood. Na twee wissels 
bleef Stormvogels oppermach-
tig, maar speelde de kansen te 
slecht of soms te egoïstisch uit; 
invaller Huseyin Yilmaz wist in 
de 90ste minuut via de binnen-
kant van de paal na een mooie 
rush de eindstand op 1-4 te be-
palen.
Zaterdag om 14.45 uur staat de 
derby tegen VSV op het pro-
gramma (in Velserbroek).

IJmuiden - Stormvogels startte prima met de vertrouwde opstel-
ling in de uitwedstrijd tegen FC VVC met verzorgd opbouwend 
voetbal en met goede aanvallen werd haar tegenstander vanaf 
het eerste �uitsignaal van scheidsrechter Ter Hoeve meteen on-
der druk gezet.

Velsen pakt volle winst in Uitgeest

Driehuis - Zondag stond voor 
Velsen-trainer Ton Pronk een 
wedstrijd op het programma te-
gen zijn toekomstige club FC Uit-
geest. De spelers van de thuis-
ploeg willen laten zien wat ze in 
huis hebben maar ook voor Vel-
sen is het belang groot gezien de 
positie op de ranglijst. Ondanks 
eerste paasdag waren er in ie-
der geval veel supporters naar 
Sportpark De Koog gekomen en 
de thuisblijvers hadden ongelijk.
Voordat de meeste toeschou-
wers hun plaatsje hadden inge-
nomen had Velsen al gescoord. 
Na een vlijmscherpe pass van 

Zeno van Ooijen op Tim Groene-
woud passeerde de laatste bij-
na vanaf de achterlijn doelman 
Dennis de Wit met een droge 
schuiver: 0-1. Twee minuten la-
ter een nieuwe kans voor Velsen: 
uit een pass van Tim schoot ge-
legenheidsspits Mischa Plug in 
het zijnet. Meteen daarna scoor-
de Half Lester namens Uitgeest 
na een voorzet van Mark Dijk-
kamp: 1-1 gevolgd door een 
snelle aanval van Velsen waarbij 
Sven Braaij met een hard schot 
doelman de Wit noopte tot een 
redding met de voet. Mark Dijk-
kamp aan de overkant lever-

de een voorzet af op spits Jordy 
Duijn die met een tikje opzij Half 
Lester bediende voor 2-1. 
De toeschouwers die iets te lang 
in de kantine waren blijven zitten 
hadden dus al het nodige gemist 
want er waren amper tien minu-
ten gespeeld. Nadat Tim Groene-
woud nog een goede kans had 
laten liggen (voetje doelman de 
Wit) ontstond een onoverzich-
telijke situatie in het doelgebied 
van Sander van der Lugt. Een 
struikelende Mark Dijkkamp pro-
beerde de bal nog te spelen ter-
wijl Sander de bal wilde oppak-
ken. Volgen scheidsrechter Luin-
ge beging Sander daarbij een 
overtreding die alleen hij had 
gezien: rood voor de Velsendoel-
man. Danny Does nam zijn plaats 
in en Remco van Dam verliet het 
veld. Met een pijnlijke hamstring 
kon hij toch niet verder. Toch 
was Bastiaan Scholten vlak voor 
rust nog dicht bij de gelijkmaker. 
Weer was het doelman de Wit 
die de voet tegen de bal kreeg 
en een treffer voorkwam.
Na rust zette Ton Pronk spits Mi-
scha Plug weer op zijn vertrouw-
de positie achterin en genoten 
de meegereisde Velsensuppor-
ters al snel van de niet verwach-
te gelijkmaker: een lange bal op 
de snelle Sven Braaij bereikte via 
een puike voorzet Tim Groene-
woud. Staande tussen twee ver-
dedigers wist Tim toch nog doel-
man de Wit te verschalken: 2-2.  
Uitgeest, dat voor de rust prima 

combineerde en ook de betere 
ploeg was, ging nu slordiger spe-
len en Velsen moest het met een 
man minder hebben van de snel-
le counter want het was vooral 
éénrichtingsverkeer. Met Mischa 
Plug en Joël Panka als uitsteken-
de koppers was er in het cen-
trum weinig te halen voor Uit-
geest. Sven Braaij en Tim Groe-
newoud bleven een beetje han-
gen op het middenveld wach-
tend op een uitval. Dat gebeur-
de in de twee en zeventigste mi-
nuut toen de bal van links via 
Sven voor doel werd gebracht. 
Doelman Dennis de Wit verkeek 
zich erop en Tim voltooide zijn 
hattrick: 2-3. Uitgeest gooide 
nu alles op de aanval en het was 
spitsuur voor de laatste linie van 
Velsen. Er volgden diverse cor-
ners en vrije trappen, maar tel-
kens weer werd de bal uit de ge-
varenzone gewerkt, waarbij Dan-
ny Does een paar knappe reddin-
gen verrichtte. Zelfs had Velsen 
de voorsprong nog kunnen ver-
groten: Daniël Zuiverloon miste 
oog in oog met doelman de Wit 
en ook Tim Groenewoud was een 
keer dichtbij een doelpunt. Aan 
de andere kant kwam Half Lester 
een teenlengte te kort om de bal 
binnen te glijden. Velsen hield 
verder knap de boel op slot: met 
hard werken kan veel bereikt 
worden. 
Wellicht iets voor de volgende 
wedstrijden. (foto: Frans van der 
Horst)

Biljartkampioenschap 
gaat maandag van start
Velserbroek - Het is alweer voor 
de vierde keer dat het kader 38/2 
biljartkampioenschap van de ge-
meente Velsen in woon-zorg-
complex de Hofstede wordt ge-
houden. Dit toernooi wordt on-
dersteund door de gemeente Vel-
sen en enkele sponsors en bege-
leid door arbiters van de KNBB. 
Het zo langzamerhand toch wel 
unieke toernooi (veel plaatsen 
en steden hebben niet zoveel ka-
derspelers als Velsen) wordt ver-
speeld in twee poules. Deelne-

mers zijn: Dick Pruis, Joep Duits, 
Richard Wolthuizen (al twee keer 
eerder kampioen), Hein Smit, Ad 
Ketels, Martin Gravemaker, Je-
roen Heeremans en als reserve Ri-
nus Verton.
De speeldagen zijn maandag 
9 april en vrijdag 13 april aan-
vang 19.15 uur en zaterdag 14 
april aanvang 9.45 uur. De ope-
ning wordt verricht door wethou-
der Floor Bal en de prijsuitreiking 
door wethouder Annette Baer-
veldt. (foto: aangeleverd)

Lezing maanlandingen
Velsen-Zuid - De Kennemer So-
ciëteit houdt op 11 april een le-
zing over maanlandingen in het 
gebouw van de loge van Odd 
Fellows, Stationsweg 95, Velsen 
Zuid.
Hoewel de eerste maanlanding 
bijna 50 jaar geleden plaats-
vond en de beelden daarvan 
in ons geheugen staan ge-
grift, zijn er toch belangwek-
kende details die het grote pu-
bliek nooit bereikten. Zo ging 
er het nodige mis met de reis 
van de Apollo 11. Dr. Jaap Wij-
ker, voorheen wetenschappelijk 
medewerker van Dutch Space 
in Leiden, gaat tijdens deze le-
zing in op de maanmissies van 
NASA. Ook het rekenwerk op in 
een goede baan terecht te ko-
men wordt behandeld. Maan-
landingen zijn opnieuw actueel 
als opstapje naar planetaire rei-
zen. Belangstellenden kunnen 
zich voor de lezing aanmelden 
via e-mail naar kennemersocie-

teit@gmail.com. Deze sociëteit 
is ooit opgericht voor de per-
soonlijke ontwikkeling van ge-
pensioneerden. Gasten zijn van 
harte welkom.

VSV overtuigt weer niet
Velserbroek - Voor VSV stond 
een belangrijk paasweekend 
op het programma, want zo-
wel de zondag als de zater-
dag 1 vechten tegen lijfsbe-
houd en is het binnenhalen 
van de broodnodige punten 
het devies. Helaas grepen 
beide teams naast die over-
winning en zal daardoor de 
druk de komende weken al-
leen maar groter gaan wor-
den.

De zondag 1 had daarbij dé 
kans om thuis afstand te ne-
men tegen mede kandidaat 
degradant Alkmaarsche Boys, 
maar vanaf de aftrap bleek 
deze ploeg helemaal niet zo 
slecht als de stand op de rang-

lijst deed vermoeden. De ver-
dediging stond als een huis 
en VSV had dan ook erg veel 
moeite om daar een bres in te 
slaan. De 0-0 ruststand gaf nog 
hoop op een goed resultaat, 
maar deze hoop werd al snel 
de grond in geboord want Alk-
maarsche Boys wist in de twee-
de helft kort naar elkaar twee 
keer te scoren, waarbij de ver-
dediging van VSV er niet goed 
uitzag. Nino Henning bracht 
echter, kort na de 0-2, de span-
ning met een fraai doelpunt 
weer terug en VSV zette daar-
na alles op alles om minimaal 
één punt in de wacht te sle-
pen. Alkmaarsche Boys hield 
echter stand en counterde uit-
eindelijk slim naar de 1-3 en 

gooide daarmee de wedstrijd 
op slot. Er is echter nog steeds 
hoop voor VSV, maar dan zal 
het as zondag tegen Zilver-
meeuwen thuis uit een ander 
vaatje moeten tappen.
De zaterdag 1 van VSV staat er 
relatief iets beter voor, maar 
kan zichzelf een goede dienst 
bewijzen door weer eens pun-
ten te gaan behalen. Tegen 
IJmuiden werd in de laatste 
seconde een verdiend punt 
weggegeven en in de afgelo-
pen wedstrijd tegen United 
Davo was het weer hetzelfde 
verhaal, want ook hier was qua 
kansenverhouding een punt 
meer dan verdiend, maar het 
vizier van de voorhoedespe-
lers stond weer niet op scherp 

en een onverdiende 2-0 neder-
laag was het gevolg. Een slech-
te generale dus voor een soort 
van finalewedstrijd die as za-
terdag tegen Stormvogels op 
het programma staat. 
Het team van trainer Paul 
Meinders zal er op gebrand 
zijn om de derby van ‘de Ro-
den tegen De Blauwen’ in haar 
voordeel te beslissen en als 
de weersvoorspellingen niet 
liegen zal dit duel onder een 
heerlijk lentezonnetje gaan 
plaatsvinden. 
Uiteraard zal deze happening 
met de IJmuidense traditie 
van gebakken vis en muziek 
worden opgesierd. Aanvang is 
om 14.45 uur op sportpark De 
Hofgeest. 

Op pad met de boswachter
Fietsexcursie over WOII
Santpoort-Noord - Het duinge-
bied kent een rijk oorlogsverle-
den dat vele sporen heeft achter-
gelaten. Op zaterdag 14 april en 
vrijdag 4 mei organiseert PWN 
daarom een �etsexcursie langs 
de sporen uit de Tweede Wereld-
oorlog.
Tijdens de �etsexcursie deelt 
boswachter Coen van Ooster-
om zijn oorlogskennis en neemt 
hij de deelnemers onder ande-
re mee naar de Waltzkörpersper-
re, een unieke wegversperring 
uit de Atlantikwall. Ook wordt de 
viersprong van het Groot Olmen 
in de Kennemerduinen bezocht. 

Hier oefende de Duitse lucht-
macht met betonbommen. Met 
behulp van oude foto’s vertelt de 
boswachter over fusillades, mili-
taire oefenplekken en over ande-
re zichtbare herinneringen uit dit 
stukje bewogen geschiedenis.
Het verzamelpunt van de excur-
sie is bij ingang Duin en Kruid-
berg. Eindpunt van de excursie 
is de viersprong van het Groot 
Olmen in de Kennemerduinen. 
Deelname kost 6 euro. 
Duur: van 14.30 tot 16.30 uur. U 
dient zelf voor een �ets te zorgen. 
Zie ook www.np-zuidkennemer-
land.nl. (foto: PWN)
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Paul Groot als Cole 
Porter in You’re the Top
Velsen - De hitmusical ‘You’re the 
Top’ komt terug! In 1995/1996 
bracht Willem Nijholt (bekroond 
met Louis d’Or-nominatie) Cole 
Porter al op de planken. Op vrij-
dag 20 april (20.15 uur) brengt al-
leskunner Paul Groot in de Stads-
schouwburg Velsen zíjn versie 
van de legendarische Amerikaan-
se liedjesschrijver. In de ogen van 
pers en publiek doet Paul Groot 
zijn versie niet onder voor die van 
de legendarische Willem Nijholt.
Cole Porter combineerde zijn bui-
tengewone muziektalent met 
een opvallende levensstijl en 
leidde een dubbelleven. Cole 
schreef de ene grote hit na de an-
dere maar leidde ook een verbor-

gen leven door zijn homoseksu-
ele geaardheid. Hij trouwde met 
Linda, een van de mooiste foto-
modellen uit de twintiger jaren, 
om dat enigszins te verbloemen. 
Zijn turbulente leven kende vele 
feestjes, liefdes en uitspattingen. 
Ondertussen schreef hij wereld-
beroemde songs als ‘Night and 
day’, ‘I get a kick out of you’, ‘Don’t 
fence me in’, ‘Love for Sale’, ‘Begin 
the Beguine’ en de musicals ‘Any-
thing Goes’, ‘High Society’ en ‘Kiss 
Me, Kate’. Terwijl zijn succes onge-
kende hoogte bereikte, groeide 
zijn eenzaamheid.
In de musical ‘You’re the Top’ zien 
we Cole Porter in zijn laatste le-
vensfase. Hij verblijft in zijn bui-

tenhuis in Buxton Hill, waar hij 
elk weekend gasten uitnodigt om 
hem gezelschap te houden. Maar 
vanavond loopt alles anders dan 
anders. Deze intieme muziek-the-
atervoorstelling schetst een wer-
velend beeld van Cole Porters 
mooiste songs en zijn verbor-
gen leven, met een uitgelezen rol 
voor Paul Groot als Cole Porter, 
Marjolein Keuning als zijn vrouw 
Linda en een live orkest onder lei-
ding van Ed Boekee.
Prijs: 35 euro, inclusief gardero-
be en pauzedrankje. Meer infor-
matie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tele-
foon 0255-515789. (foto: Ben van 
Duin)

‘Lang Geleden…’ muzikale 
familievoorstelling in Velsen
Velsen - Na hitshows als ‘Ra-
punzel’ en ‘Brandweerman Sam’ 
maakte Van Hoorne Entertain-
ment (een van de grootste le-
veranciers van familietheater 
in Nederland) een vrolijke, hu-
moristische musical over onze 
vaderlandse geschiedenis. De 
show pakte niet uit als een saai 
geschiedenislesje maar juist als 
spektakel vol aanstekelijke lied-
jes en humor voor jong én oud. 
‘Lang Geleden’, gebaseerd op 
het populaire gelijknamige ge-
schiedenisboek van Arend van 
Dam en Alex de Wolf is op zater-
dag 21 april (14.30 uur) te zien 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
In ‘Lang Geleden’  draait alles 

om het levensverhaal van Wil-
lem van Oranje. Maar ook komt 
het publiek opeens oog in oog 
te staan met de held Hugo de 
Groot, die in een boekenkist uit 
Slot Loevestein wist te ontsnap-
pen. En met de piepjonge Jaco-
ba van Beieren, die op haar vijf-
de uitgehuwelijkt werd aan een 
Franse prins. Sommige geschie-
denisverhalen klinken bijna te 
sprookjesachtig om waar te zijn, 
maar ze zijn allemaal echt ge-
beurd! ‘Lang Geleden’ maakt de 
belangrijkste gebeurtenissen 
uit de Nederlandse geschiede-
nis op verrassende wijze toe-
gankelijk voor jong én oud.  Me-
de dankzij de smaakvolle ver-

pakking  van pure livemuziek, 
onvervalste humor en prachtige 
kostuums!
De kinderen kunnen voor aan-
vang van de voorstelling in de 
foyer deelnemen aan een Ge-
schiedenis Experience, die be-
staat uit diverse activiteiten, die 
te maken hebben met de Ne-
derlandse geschiedenis. Na af-
loop van de voorstelling komen 
de acteurs naar de foyer voor 
een meet & greet. 
Prijs: 20 euro, exclusief gardero-
be en pauzedrankje. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789.(foto: Wim 
Lanser)

Velsen - Dankzij het regeerak-
koord van kabinet Rutte III krijgen 
alle gemeenten meer geld via de 
algemene uitkering. Per gemeen-
te verschilt de hoogte van de uit-
kering, omdat die afhankelijk is van 
bijvoorbeeld de grootte en de in-
dexering. Het resultaat voor Velsen, 
exclusief de prijsindexering, loopt 
van 1 miljoen meer in 2018 naar 
7,2 miljoen meer in 2022. Wel is het 
zo dat de uitkering van het Sociaal 
Domein niet meer apart maar als 
onderdeel van de Algemene Uitke-
ring wordt opgenomen. De extra 
inkomsten worden vooral gebruikt 
voor interbestuurlijke samenwer-
king op het gebied van gemeente-
overstijgende problemen, zoals kli-
maat, het versnellen van de regio-
nale economie, een beter Sociaal 
Domein, migranten en schulden 
van inwoners voorkomen.

Meer geld voor 
gemeenten

Nieuwe handschoenen 
voor Tom Hoogendijk

Velsen - Dat VV IJmuiden over een 
talentvolle keeper beschikt die 
wekelijks uitblinkt in het eerste 
elftal, is Maarten Buijtendijk niet 
ontgaan. Met zijn bedrijf Neder-
lof Fish, met vestigingen in Stel-
lendam en IJmuiden, is hij al bij-
na 20 jaar hoofdsponsor van voet-
balclub op sportpark Schoonen-
berg. Om Tom Hoogendijk te steu-
nen heeft hij hem en keeperstrai-
ner Richard Koekenbier voorzien 
van nieuwe keepershandschoe-
nen. Hij hoopt hiermee verder bij 
te dragen aan het verder ontwik-
kelen van de keeperskwaliteiten 
van Tom Hoogendijk. (foto: aan-
geleverd)

Markt in 
Velserduin 
IJmuiden - Op zaterdag 14 april 
van 10.30 uur tot 15.30 uur wordt 
weer een gezellige markt georga-
niseerd in woonzorgcentrum Vel-
serduin. De markt is zijn dan voor-
heen. Er komen 30 standhouders 
die verschillende leuke produc-
ten, van planten tot kleding, aan-
bieden. Ook is er een ruim aanbod 
van tweedehands spullen. De ha-
ring- en po�ertjeskraam voorzien 
de bezoekers van wat lekkers. Vanaf 
14.00 uur is Peter van Bugnum aan-
wezig voor een vrolijke noot. Kort-
om, alle ingrediënten zijn aanwezig 
voor een leuke overdekte markt. U 
bent van harte welkom! Woonzorg-
centrum Velserduin bevindt zich 
aan de Scheldestraat 101.

Repair Café
in Santpoort
Santpoort-Zuid - Zaterdagmiddag 
14 april is er weer Repair Café in de 
Poorterszaal van ’t Brederode Huys. 
Recent werd bekend dat Europa na 
Azië de grootste bijdrage levert aan 
de aanwas van de afvalberg. Wij pro-
beren een kleine bijdrage te leve-
ren aan het verduurzamen van on-
ze maatschappij. Enthousiaste vrij-
willigers kunnen wellicht uw kapot-
te elektrische apparaat repareren of 
uw meubeltje dat stuk is óf uw niet 
functionerende telefoon of pc. Ook 
reparaties aan textiel of sieraden 
zijn mogelijk.  Het Repair Café is ge-
opend van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Zie ook www.repaircafe.org.

Marine en partners 
samen tegen terrorisme
IJmuiden - De Koninklijke Mari-
ne doet mee aan de grootschali-
ge oefening Port Defender 2018. 
De vierdaagse terrorismebestrij-
dingsoefening begint op maan-
dag 9 april en omvat vele facet-
ten van terrorismebestrijding in 
combinatie met havenbescher-
ming.
Samen met militaire en civiele 
partners, zoals Kustwacht en po-
litie, oefent de marine in de ha-
vengebieden van Amsterdam en 
IJmuiden, het Noordzeekanaal 
en op open zee. De verschillen-
de organisaties beoefenen hier-
bij de onderlinge communicatie 
en coördinatie. Hierdoor ontstaat 
een zo realistisch mogelijke oe-
fening en krijgen deelnemers de 
kans om naast de eigen vaardig-
heden ook de onderlinge samen-
werking te beoefenen.
De uitdagende oefenscenario’s 
zijn zeer divers. Zowel op zee als 
in de havengebieden is er tijdens 
de oefening sprake van een ver-
hoogde terroristische dreiging. 
Zo wordt een gekaapt passa-
giersschip ontzet door de Dienst 
Speciale Interventies (DSI) en 
wordt een einde gemaakt aan de 

gijzeling van een olieplatform in 
de haven. Ook wordt een vijan-
dige speedboot op het Noord-
zeekanaal onderschept en vindt 
er een interventieoperatie plaats 
waarbij gijzelaars in gebouwen in 
Amsterdam worden ontzet.
In alle delen van Nederland staat 
de Koninklijke Marine 24 uur per 
dag paraat met antiterrorisme 
eenheden van het Korps Mari-
niers, schepen van de wacht, ha-
venbeschermingseenheden, de 
Defensie Duikgroep (DDG) en di-
verse andere eenheden om de 
nationale veiligheid te waarbor-
gen. Tijdens Port Defender 2018 
wordt er tussen 9 en 12 april in 
de omgeving van de Vissersha-
ven en de IJmondhaven in IJmui-
den, de Amerikahaven in Amster-
dam en op het Marine Etablis-
sement Amsterdam gebruik ge-
maakt van helikopters, �guran-
ten en oefenmunitie. De verschil-
lende deelnemers aan de oefe-
ning proberen de overlast voor 
omwonenden en omringende 
bedrijven zoveel mogelijk te be-
perken. Toch valt geluidshinder 
niet uit te sluiten. (foto: Friso Hui-
zinga)

Geld vinden via 
vindsubsidies.nl
Velsen - Verenigingen, organisa-
ties en inwonerinitiatieven in de 
IJmond kunnen via Vindsubsi-
dies.nl  makkelijker op zoek naar 
geld voor hun activiteiten en pro-
jecten. Op de websites van de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen staat vanaf 3 april 2018 
een link naar de landelijke data-
base van Vindsubsidies.nl. Na re-
gistratie kun je hier direct subsi-
dies of fondsen bekijken en aan-
vragen. Ook kun je er vragen stel-
len en advies krijgen over hoe 
je het beste een aanvraag kunt 
doen.
Organisaties zijn vaak op zoek 
naar alternatieve �nanciering 
voor activiteiten, projecten of in-
vesteringen.  Niet alleen om ex-

tra geld binnen te krijgen, maar 
ook om minder afhankelijk te zijn 
van gemeentelijke subsidie. In 
de database van; ‘vindsubsidies.
nl’ staat informatie over alle be-
schikbare particuliere, landelijke 
en provinciale subsidies, fondsen 
en regelingen. Er is speciaal aan-
dacht voor de mogelijkheden in 
de regio IJmond.
De gemeenten vinden het be-
langrijk dat deze informatie 
makkelijk beschikbaar is. Daar-
om betalen zij de kosten van de-
ze dienst. Op basis van de erva-
ringen besluiten de gemeenten 
eind 2018 over het voortzetten 
hiervan.
Zie ook https://isv.vindsubsidies.
nl/fondsenloket-ijmond.
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Leeuwenhart in première
Driehuis - Op zaterdag 14 
april is de première van het 
nieuwe muziektheaterpro-
gramma van Leeuwenhart: 
Het Gouden Jubileum! In deze 
show neemt de close-harmo-
nygroep je mee in de hoogte- 
en dieptepunten van 50 jaar 
huwelijk. 

Van spannende ontmoeting tot 
relatiedip, van Flevoland tot Bar-
celona, van groenten tot jazz; de 
conclusie blijft: vroeger was al-

les beter. De hele familie, ken-
nissen, relaties, goede vrienden 
en verre buren zijn uitgenodigd 
om met elkaar te genieten van 
de nostalgie van de jaren vijftig. 
Voor hapjes en drankjes wordt 
gezorgd, de speellijst ligt klaar 
en de uitnodigingen zijn ver-
stuurd. Leeuwenhart staat on-
der muzikale leiding van diri-
gent Sjoerd Jansen. Een beken-
de in de regio: zijn schooltijd 
bracht hij door op het Ichhus en 
hij richtte in 2014 het Rex Orkest 

op in Velsen. Ook was hij betrok-
ken bij de musicals van AHA pro-
ductions. De regie van ‘Het Gou-
den Jubileum’ is in handen van 
Robbert van Unnik, die ook te-
kende voor de grote kerstshow 
in Velsen.
De concerten zijn op zaterdag 
14 april om 20.00 uur en op zon-
dag 15 april om 14.00 uur in het 
Ichthus Lyceum, Wol� en De-
kenlaan 1 in Driehuis. Kaarten 
zijn te koop via www.koorleeu-
wenhart.nl. (foto: aangeleverd)

Wintercompetitie in TC 
Velserbroek afgesloten
Velserbroek - Afgelopen twee 
weken stond Tenniscentrum Vel-
serbroek in het teken van de af-
sluitingen van de wintercompeti-
ties. Bij sommige poules was het 
nog tot de laatste dag spannend 
wie er met de prijzen naar huis 
zouden gaan. 
De afsluiting begon zondag 18 
maart met de gemengd dubbel 
poule 1 en poule 2. Winnie van 
Dijk en Inge Poelgeest werden dit 
jaar weer eerste. Op de tweede 
plaats eindigden Simon Dijkstra 
en Maud Tromp. In poule 2 wer-
den Annemieke Jongsma en Er-
win Hoogeboom eerste, net voor 
het koppel Anja Geels en Hans de 
Groen.
Bij de heren poule 1 was het ei-
genlijk geen verrassing meer. 
Net als voorgaande jaren werden 

Edwin Ferdinandus en Rinaldo 
Groenewoud overtuigend eerste. 
Hans Rosier en Casper Bak heb-
ben er alles aan gedaan, maar he-
laas. De overige heren gaan nu fa-
natiek dit zomerseizoen trainen, 
dus wie weet. Gerrit Hoogerwerf 
en Paul Spanjaard kwamen bij 
poule 2 als winnaars uit de bus. 
De tweede prijs was (alweer) voor 
Ed Kops en Loek van Straaten.
De zondagavond sluiten de da-
mes altijd af. Basia Quakkelaar en 
Amanda Reker wonnen nipt van 
Lara Seegers en Ingrid Runnen-
burg. De nummers 1 en 2 gingen 
uiteindelijk met een �es wijn en 
cadeaubon naar huis.
Zie ook www.tcvelserbroek.nl. De 
inschrijving voor volgend seizoen 
is ook weer geopend. (foto: aan-
geleverd)

Jeugd Baptistengemeente 
organiseert zangavond
IJmuiden - Zondagavond organi-
seert de jeugd van de Baptisten-
gemeente in IJmuiden een zang-
avond met hun eigen muziek-
band. Er worden christelijke liede-
ren gezongen in het Nederlands 
en in het Engels. De jongeren no-
digen iedereen uit om samen met 

hen te komen zingen. Gastspre-
ker is Willem Jan Pijnacker Hor-
dijk, docent van een middelbare 
school uit Delft. De avond begint 
om 19.30 uur met thee, ko�e en 
iets lekkers. Om 20.00 begint het 
o�ciële gedeelte. De toegang is 
gratis. Het adres is Eemstraat 28.

Santpoort-Zuid - Achter de Van 
Dalenlaan in Santpoort-Zuid zal 
ProRail deze week twee bomen 
kappen om beter zicht te hou-
den op het spoor. Op de foto 
kun je zien dat de bomen welis-
waar aan de andere kant van de 
sloot staan, ten opzichte van de 
treinrails, maar het is nog steeds 
grondgebied van ProRail. De 
werkzaamheden worden uitge-
voerd door aannemer IJzerman 
BV. De kap op het gebied van 
ProRail is vergunningsvrij en er is 
daarom geen meldplicht. Enkele 
weken geleden werden langs dit 
spoortraject in Santpoort-Zuid 
ook al bomen gekapt. (foto: ge-
meente Velsen)

Bomen langs 
het spoor 
gekapt

Manege Kennemergaarde
P(a)as de Deux en 
Quadrillewedstrijd 
Santpoort-Zuid - Een keer per 
jaar organiseert manege Ken-
nemergaarde een Pas de Deux 
en Quadrillewedstrijd. Een bij-
zonder paardensport onderdeel 
dat bijzonder leuk is om zelf te 
doen maar ook om te zien! Er 
worden prachtige figuren ge-
reden in stap, draf en galop, de 
combinaties zijn verkleed en rij-
den de proeven op muziek dat 
bij hun thema past. Bij de Pas de 
Deux is het de bedoeling dat je 
samen de figuren van de proef 
zo mooi en synchroon moge-
lijk rijdt. Bij de Quadrille wordt 
het nog wat moeilijker: je rijdt 
dan met vier combinaties in de 
baan. Tijdens de wedstrijd zag 
het publiek de mooiste creaties 
voorbij komen: cowboys, mon-

sters, cheerleaders, Ike and Ti-
na Turner, indianen en nog veel 
meer. 
Aan het eind van middag werd 
de uitslag bekend gemaakt. Bij 
de Quadrille ging de eerste prijs 
naar de Superhelden Sander 
de Ridder, Koen de Wolf, Wou-
ter Smits en Matthijs Kelder. De 
Pas de Deux werd gewonnen 
door The Avators Julia Kievit 
en Wouter Smits en de tweede 
prijs ging naar de Spaanse Sen-
oritas Kim van Gool en Iris van 
der Veldt. 
Tot slot was er nog een origina-
liteitsprijs en deze werd gewon-
nen door zeemeermin Kiki Kor-
delaar en haar prins Eva Diede-
riks met hun thema ‘Diep in de 
zee’. (foto: Anja Vogel)

Mogelijk padelbanen in Santpoort-Noord

LTC Groeneveen werkt 
aan herinrichting park
Santpoort-Noord - Tennisvereni-
ging LTC Groeneveen heeft het 
nieuwe buitentennisseizoen o�-
cieel geopend met het hijsen van 
de vlag. Als het aan de vereniging 
ligt, zal deze traditie verdwijnen.
Het einde 2015 aangetreden be-
stuur zet koers naar ‘een gezond 
sportpark Groeneveen in 2020’. 
Deze ambitie is vertaald in een 
meerjarenplan dat gestaag wordt 
uitgerold. Vorig jaar werd inge-
zet op pijler 1: ledenbehoud en 
ledenwerving. De succesvolle uit-
nodiging ‘Maak kennis met tennis’ 
wordt dit jaar herhaald. 
De pijlers 2 en 3 komen nu ook 
nadrukkelijk aan bod. Samen met 
de Handboogschutters VZOS, at-
letiekvereniging Suomi, de RKVV 
Velsen en de gemeente Velsen zijn 
gesprekken gaande over verbete-
ring van de bereikbaarheid en vei-
ligheid van alle sportaccommoda-
ties. Binnen de hekken van de ten-
nisvereniging staat een aanzienlij-
ke herinrichting gepland (pijler 3), 
te beginnen met de aanleg van ei-
gentijdse banen (pijler 2). Het is de 

bedoeling om in de loop van de-
ze zomer een aantal gravelbanen  
om te bouwen tot zogenaamde 
hybridebanen en tevens de snel 
groeiende sport padel  te introdu-
ceren in Velsen. 
Op dit moment wordt druk over-
leg gevoerd met aannemers en 
andere betrokkenen. Als alle de-
tails bekend zijn worden de om-

bouwplannen ingebracht in de 
algemene ledenvergadering van 
LTC Groeneveen. Dat kan het be-
gin van het einde van een tradi-
tie betekenen. Op hybride banen 
kan namelijk het hele jaar door-
gespeeld worden. Daarmee is het 
hele jaar één doorlopend seizoen; 
zonder sluiting en zonder ope-
ning. (foto: aangeleverd)

Veel regionale clubs bij 
Paastoernooi Stormvogels

Het weer werkte prima mee. Het 
bleef droog, wellicht wat fris maar 
desondanks werd met veel inzet, 
enthousiasme en sportiviteit ge-
streden om de prijzen. Geduren-
de het gehele toernooi heerste 
er een gezellige en gemoedelijke 
voetbalsfeer op Sportpark Zee-
wijk. Het voert te ver om alle uit-
slagen en wedstrijden te behan-
delen, met 21 teams en 40 wed-
strijden deze dag zou dat veel te 
uitgebreid zijn.
Bij JO-9 was Velsen in de �nale te 
sterk voor de mannen van Storm-
vogels, met een ruime 3-0 over-

winning stapten ze glunderend 
van het veld. De Fair Play Cup 
was voor de jongste jongens van 
VSV.
JO-10 streed in twee verschil-
lende poules om de begeerde 
plaatsen in de (kruis)�nales. Aan 
het eind bleek VSV te sterk voor 
hun leeftijdsgenoten van Bloe-
mendaal 4, een 2-0 zege en een 
mooie beker mochten ze in ont-
vangst nemen. In deze catego-
rie ging de fair Play Cup naar het 
team van Bloemendaal 2.
JO-11 speelde in een halve com-
petitie om de 1e plaats. Met vijf 

teams in een poule werden 10 
wedstrijden afgewikkeld waarna 
Bloemendaal als overwinnaar uit 
de bus kwam, op de hielen geze-
ten door het team van Stormvo-
gels. Beide bleven ongeslagen 
deze dag doch de Bloemenda-
lers wisten één wedstrijd meer 
te winnen. De Kennemers uit Be-
verwijk kon terecht de Fair Play 
Cup in ontvangst nemen.
Ook de Meisjes O-11 waren in 
twee poules verdeeld die na 
(kruis)�nales beslist werden. Al 
snel bleek dat de dames van DI-
OS uit Nieuw Vennep met een 
sterk team aanwezig was. In 
de �nale wonnen ze ruim (4-
0) van ADO ’20 1 en konden jui-
chend de beker in ontvangst ne-
men. Het team van Onze Gezel-
len kreeg de Fair Play Cup over-
handigd.

IJmuiden - Zaterdag organiseerde IJVV Stormvogels een Paas-
toernooi voor de (jongste) jeugd. Voortbordurend op de vorig 
jaar ingezette gedachte om zoveel mogelijk regionale verenigin-
gen te benaderen, kond de club dit jaar teams van VSV, Velsen, De 
Kennemers, Bloemendaal, SVIJ, EDO, DIOS, ADO ’20, IJmuiden, 
Onze Gezellen en uiteraard Stormvogels begroeten.

Velsen-Zuid - De laatste zaterdag 
voor Pasen is voor de klootschie-
ters van Full Speed altijd iets bij-
zonders omdat er dan leuke prijs-
jes te winnen zijn. Twaalf mannen 
en vrouwen gingen deze heerlij-
ke lente ochtend op pad om te 
trachten paashazen of eieren te 
veroveren. De Harm-route  was in 
het begin prima te gooien langs 
Zijkanaal B en de kanobaan. Op 
de terugweg ging het echter over 
de grote weg en aangezien de-
ze geplaveid is met een vrij gro-
ve bitumenlaag, leken de kloten 
een eigen leven te leiden en stui-
terden alle kanten op. Team 4 met 
Nico, Sander D. en Peter  wisten 
het beste resultaat te boeken met  
slechts 57 schoten. Team 2 met 
Gerda, Harm en Sander B deed 
het  met 61 schoten ook niet 
slecht. Team 1 bestaande uit Lia, 
Jan St. en Rob had 69 schoten no-
dig en team 3 met Sonja, Jan Gr. 
en Ard eindigde met 77 schoten. 
Nadat in het clubhuis honger en 
dorst waren gestild en de hazen 
en eieren naar evenredigheid wa-
ren verdeeld, ging ieder met een 
tevreden gevoel het Paasweek-
end tegemoet.. Voor het open 
Van Gerven toernooi op zondag 
8 april met gratis koud bu�et 
kan men zich nog inschrijven. Bel 
hiervoor 0255-518648. Voor meer 
informatie zie www.fullspeed-
sport.club.

Klootschieten

Driehuis - Waterloo G1 speelde 
zaterdag voor de halve �nale ron-
de tegen het team van SV WMC 
G2 uit Heerhugowaard. De wed-
strijd was erg spannend, want 
er werd goed gespeeld. Water-
loo scoorde maar liefst zes doel-
punten. Deze werden gemaakt 
door David, John en Toni. Michael 
wist zelfs drie keer het doel van 
de tegenstander te vinden. WMC 
scoorde een keer, dus de eind-
stand was 6-1. Leiders Kees Keur, 
Kees Schipper en William van 
der Meulen zijn apetrots op hun 
team. Waterloo G1 mag nu de �-
nale spelen, die is op 19 mei te-
gen Fortius G1 uit Amsterdam. 
Maar let wel: de �nale wordt ge-
speeld in Enkhuizen bij VV Din-
dua, om 15.00 uur.

Waterloo G1 wint 
van WMC G2
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Velsen - Op drie locaties in Velsen 
wordt de losloopruimte van hon-
den beperkt. Per heden geldt dat 
voor het Burgemeester Rijken-
spark in Santpoort, Park Velser-
beek in Velsen-Zuid en het Wa-
tertorenpark in IJmuiden. Hon-
den mogen daar voortaan niet 
meer overal los lopen. De maat-
regelen zijn genomen om de 
overlast door honden te beper-
ken. Sporters en wandelaars kun-
nen last hebben van loslopende 
honden. Daarom zijn er gedeel-
tes van genoemde parken nu niet 
langer losloopplaats. In die delen 
moeten honden voortaan aan de 
riem. Ook zijn sommige delen he-
lemaal verboden voor honden. 
Het gaat dan vaak om speelplek-
ken. Er zal extra worden gecon-
troleerd of men zich houdt aan 
de regels.

Honden aan 
de riem

IJmond - Omgevingsdienst 
IJmond gaat bedrijven op weg 
helpen naar een meer duurzame 
bedrijfsvoering. Het bedrijf Me-
tabolic heeft onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden in Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk. Herge-
bruik en slimme oplossingen kun-
nen ook het midden- en kleinbe-
drijf aanzetten tot een econo-
mie. Met het rapport van Meta-
bolic in de hand zijn een aantal 
speerpunten vastgesteld. Er is on-
der meer onderzocht hoe men 
in de IJmond omgaat met ener-
gie-, grondsto�en en waterstro-
men, zogenaamde stofstroom-
analyse. De economische struc-
tuur van de IJmond en bestaan-
de initiatieven zijn in kaart ge-
bracht. Door het hergebruik van 
deze stofstromen kunnen sto�en 
in principe oneindig opnieuw ge-
bruikt worden. Om zover te ko-
men zijn ‘lange termijn denken 
en plannen’ hard nodig. Via pi-
lots en ‘living labs’ worden plan-
nen in de praktijk getoetst. Me-
tabolic stelt dat Nederland mo-
menteel nog niet optimaal inge-
richt is voor circulaire verdienmo-
dellen, daarvoor is een integrale 
aanpak nodig. De kracht van de 
IJmond stoelt op de staalproduc-
tie en de sterke MKB sector, maar 
daarnaast worden ook de visserij, 
handel en logistiek herkend als 
belangrijk. Knelpunten waar ho-
ge concentraties van bepaalde 
ongewenste sto�en, zoals broei-
kasgassen zijn gemeten, worden 
door Metabolic gezien als circu-
laire kansen om het systeem ef-
�ciënter en duurzamer in te rich-
ten. Er worden kansen gezien in 
‘reverse logistics’ waarbij (bijna) 
lege vrachtwagens bijvoorbeeld 
verpakkingsmaterialen mee te-
rugnemen. En als wordt overge-
gaan op pallets van gemengde 
(herbruikbare) kunststof kan men 
voorkomen dat houten pallets als 
afvalstof verdwijnen in het grof 
vuil. Ook het ‘leasen’ van bepaal-
de producten zoals (Philips) licht 
of chemische schoonmaakmid-
delen voor de industrie leidt tot 
hergebruik en minder aankoop, 
dus goed voor een circulaire eco-
nomie. CO2 is niet alleen uitstoot 
van machines en auto’s maar kan 
ook worden gebruikt om bijvoor-
beeld kassen te verwarmen of 
chemicaliën goedkoper te kun-
nen produceren. Dit en meer is 
terug te vinden in het rapport 
IJmond Circulair, Regionale Visie 
en Uitvoeringsprogramma. 

IJmond gaat 
circulair

A capella dubbelconcert
Santpoort-Noord - Het is al een 
weer tijdje geleden dat man-
nenkwintet Brothers-4-Tune een 
openbaar optreden gaf in de ei-
gen regio. 
Het koor had recent optredens 
in het Openluchtmuseum in 
Arnhem, in Borculo, op Texel en 
in St.Oedenrode. Het werd dus 
hoog tijd dat ze zich weer eens 
in Velsen lieten zien. Daarom or-
ganiseren de heren op zondag 
7 april een eigen concert in de 

Dorpskerk in Santpoort. Als gast 
hebben ze uitgenodigd het a ca-
pella vrouwenkwintet Quintessa 
uit de regio Utrecht. Deze dames, 
met ruime ervaring in het zang-
circuit, brengen een mix van En-
gels- en Nederlandstalig reper-
toire, van Kaandorp tot Maggie 
McNeal. Van die laatste zingen ze 
‘Terug naar de kust’. Dat gaat over 
verlaten worden. Dat zingen ze 
zeer geïnspireerd, omdat ze me-
nen verlaten te zijn door de man-

nen van Brothers-4-Tune. Maar 
dat verhaal hoort u wel tijdens 
het optreden.
Het wordt een avond met fraaie 
zang en de nodige humor!
Het optreden vindt om 20.15 uur 
plaats in de Dorpskerk aan de 
Burg. Enschedélaan 65 in Sant-
poort-Noord. De entree bedraagt 
11 euro inclusief pauzeconsump-
tie. Reserveren kan via www.bro-
thers4tune.com. (foto: aangele-
verd)

Koffieconcert 
IJHmusementsorkest
Santpoort-Noord - Zondag 8 
april geeft het IJhmusements-
orkest een ko�econcert in de 
Naaldkerk in Santpoort. 
Zoals u misschien nog wel weet is 
het toenmalig concertorkest van 
de IJmuider Harmonie in 2013 
overgegaan naar het IJHmuse-
mentsorkest met daarbij beho-
rend repertoire denk bijv. aan 
�lmmuziek, musical, lichtemu-
ziek Jazz, Latin, en het begeleiden 
van artiesten en koren. 3 novem-
ber zal u door dit orkest weer met 
een Proms concert in de Schouw-
burg van Velsen verrast worden..
jawel, inmiddels de vierde op rij. 
2018 staat de Proms in het te-

ken van de PoPmuziek met be-
kende artiesten uit de omgeving. 
Welke gasten dit zijn houden we 
nog even geheim, maar ik kan u 
alvast vertellen dat het afwisse-
lend concert wordt met veel mu-
ziek en dans. 
Het programma voor het  IJHmu-
sementsorkest VG ko�econcert 
is: A Tribute to Michael Jackson, 
Hey Jude en Stayin’alive gearran-
geerd door Naohiro Iwai en The 
best of Phil Collins in een arran-
gement van Franz Watz. De zaal 
gaat open om 11.30 uur. De aan-
vang is 12.00 uur. U bent van har-
te uitgenodigd op dit gratis con-
cert. (foto: aangeleverd) Kunst in de Dorpskerk

Santpoort-Noord - Stichting Cul-
tuur in de Dorpskerk organiseert 
wederom een expositie voor 
vrijetijdskunstenaars onder de 
noemer Kunst in de Dorpskerk.
Na het grote succes in 2014 werd 
het opnieuw tijd om deze groep 
van kunstenaars aan te sporen 
naar voren te komen met hun cre-
atieve werken. De oproep hier-
toe heeft een enthousiaste res-
pons opgeleverd van ongeveer 
een twintigtal uiteenlopende 
vrijetijdskunstenaars, die graag 
van de gelegenheid gebruik wil-
len maken om hun werk aan een 
breed publiek te kunnen tonen. 
Er zijn namelijk zoveel mensen in 
en rond de gemeente Velsen die 
solo of in clubverband schilderen, 
aquarelleren, tekenen, fotografe-
ren, boetseren of anderszins crea-
tief bezig zijn, maar ongezien blij-
ven. Eigenlijk kunnen zij hun werk 
vaak alleen maar aan een kleine 
kring van familie en vrienden to-
nen. Vandaar dat op vrijdag 13 en 

zaterdag 14 april de deuren van 
de Dorpskerk opengaan om een 
ieder in de gelegenheid te stel-
len een bijzondere expositie van 
vrijetijdskunstenaars te komen 
bezoeken. Om het geheel extra te 
onderstrepen zal de expositie op 
vrijdag 13 april om 16.00 uur wor-
den geopend door de Wethou-

der van Kunst en Cultuur, Annet-
te Baerveldt. Op zaterdag 14 april 
zal omstreeks 16.00 uur de expo-
sitie met een muzikaal optreden 
worden afgesloten.
De expositie is te zien op vrij-
dag 13 en zaterdag 14 april vanaf 
10.00 tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis. (foto: aangeleverd)

Bestelbus vol koffie
voor Voedselbank Velsen
Velsen - Nadat in het hele land 
alle Douwe Egberts-punten van 
de deelnemende Voedselbanken 
waren ingeleverd, werd duide-
lijk dat Voedselbank Velsen maar 
liefst 1.888 pakken ko�e zou krij-
gen. Recent kwam de medede-
ling van Douwe Egberts dat ze 
twee keer zoveel ko�e zouden 
geven. In plaats van de eerder 
toegezegde 250 grams pakken, 
werden het 500 grams pakken 
met hoogwaardige biologische 
ko�e. Op woensdag 28 maart 
zijn de pakken ko�e met de be-
stelbus van Voedselbank Velsen 
uit Amsterdam opgehaald. De 
bestelbus was helemaal gevuld. 
Iedereen die heeft geholpen bij 
de actie: hartelijk dank! (foto: aan-
geleverd)

Santpoort-Noord - In het Ter-
ras, Dinkgeverlaan 17, is er op 
maandag 9 april een gezellige 
postzegelavond van de Postze-
gel Vereniging Santpoort. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur, 
met later op de avond een leu-
ke veiling, hieraan voorafgaand 
kan men de kavels bekijken. Ie-
dereen is van harte welkom 
er is voldoende  parkeergele-
genheid. Informatie: bel 023-
5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Felicitatiedienst
zoekt vrijwilligers
Velsen - Felicitatiedienst Vel-
sen zoekt meer vrijwilligers om 
80-plussers rond hun verjaardag 
een bezoekje te brengen. Niet al-
leen krijgen de jarigen een ca-
deautje, maar het contactmo-
ment wordt ook gebruikt om te 
informeren of de senioren zich 
nog goed kunnen redden. 
JanPiet de Wit is ook vrijwilliger 
van Felicitatiedienst Velsen, on-
derdeel van Stichting Welzijn Vel-
sen en WonenPlus. Hij is tevens 
coördinator van Felicitatiedienst 
Santpoort-Noord. De Wit: ,,Sinds 
de minister op het idee kwam 
om ouderen langer thuis te laten 
wonen is het van nog groter be-
lang geworden om zicht op de-
ze ouderen te houden. Is er be-
hoefte aan hulp, ondersteuning, 
is er vereenzaming of overlast? 
Wij informeren de jarige over de 
mogelijkheden en schakelen, in 
overleg en indien mogelijk met 
familie, specialistische hulp in 
om hen verder te helpen. In de 

week voorafgaand of volgend op 
de verjaardag doet de vrijwilliger 
een aankondigingskaartje met 
folder in de bus. Daarop staat de 
naam van de bezoeker, datum 
van bezoek en een tijdsindicatie. 
Dit ter informatie aan de familie 
die ook van harte welkom zijn bij 
het bezoek. 
De vrijwilligers kunnen zich al-
tijd legitimeren, op de aankon-
digingskaart staat het telefoon-
nummer van Stichting Welzijn 
om eventueel een andere af-
spraak te maken of om het be-
zoek af te zeggen.’’
Bent u enthousiast geworden, 
lijkt u het leuk om mede-Velse-
naren, doorgaans in uw eigen 
wijk,  te bezoeken, meld u dan 
aan.  De ouderen kijken uit naar 
uw bezoek en u krijgt er een 
glimlach voor terug.
Aanmelden kan door een email 
te sturen naar: FDSantpoort@
gmail.com. Felicitatiediensten 
zijn er in alle dorpen in Velsen.

Reumafonds haalt bijna 
1.172 euro op in Driehuis
Driehuis - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van Driehuis voor hun 
grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 19 tot en met 24 maart heb-
ben zij met elkaar in totaal 1171,96 euro opgehaald. Met deze donaties kunnen onderzoeken worden ge-
�nancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen 
realiseren. Dit helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.

Enkele plaatsen vrij
bij damesfitnessgroep
Driehuis - De dames�tnessgroep 
die al tientallen jaren met elkaar 
traint om de conditie op peil te 
houden in de gymzaal aan de 
Waterloolaan in Driehuis, kan 
wel wat versterking gebruiken. 
De groep traint elke maandag-
avond onder deskundige leiding 
van 19.00 tot 21.00 uur (niet in de 
schoolvakanties).
De training bestaat uit 1 uur con-
ditietraining waarbij ook aan-

dacht wordt besteed aan buik, 
rug en benen. Het tweede uur 
wordt afgesloten met volleybal. 
Kenmerk van de groep is de ge-
zellige en ontspannen manier 
waarop de deelnemers met el-
kaar omgaan.
De kosten voor deze training 15 
euro per maand. Heeft u interes-
se, kom dan een keer gratis mee-
draaien. Meer weten? Bel 06-
27068381.
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Lezing over eerste 
kerken in Kennemerland
Castricum - Begin achtste eeuw 
veroveren de Franken ‘Frisia ul-
terior’, het gebied tussen de Ou-
de Rijn in het zuiden en het Vlie 
in het noorden van Nederland. Al 
snel wordt de bevolking geker-
stend door Angelsaksische mon-
niken. Dan ook krijgt Kennemer-
land de eerste kerken. Archeo-
loog André Numan uit Haarlem 
komt donderdagavond 12 april 
naar Castricum voor een lezing 
over dit onderwerp in Huis van 
Hilde.
André Numan publiceerde on-
der meer over zijn onderzoek 
naar middeleeuwse bewonings-
sporen in het centrum van Haar-
lem en over de geschiedenis van 
Noord-Hollandse kerken en ka-
pellen in de Middeleeuwen. Hij 
was actief betrokken bij archeo-
logisch onderzoek in binnen- en 
buitenland en verbonden aan het 
Amsterdams Archeologisch Cen-
trum van de Universiteit van Am-
sterdam. 
Met zijn verhaal sluit hij de se-
rie van acht lezingen af, die Huis 
van Hilde in samenwerking met 
de Stichting Oer-IJ het afgelopen 
half jaar organiseerden.

Controle door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Milieuvriendelijk tegengaan van 
aangroei op boten
Regio - Aan het begin van het 
vaarseizoen controleert Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier (HHNK) particulie-
re booteigenaren op het juiste 
gebruik van antifouling zodat er 
minder schadelijke sto�en zoals 
zink en koper in het oppervlakte-
water terechtkomen. Zware me-
talen in het water zijn giftig voor 
planten en dieren. HHNK werkt 
samen met andere overheden, 
belangenverenigingen en produ-
centen aan een bewuster gebruik 
van antifouling.

Doel is de consument te infor-
meren over de impact van ver-
ven en andere methodes om aan-
groei op boten tegen te gaan 
(ook wel antifouling genoemd) 
op het watermilieu en de gezond-
heid. Bij het (laten) onderhou-
den van hun boot, maken boo-
teigenaren het verschil. De op-
roep is: “Denk goed na over wel-
ke verf u gebruikt voor het tegen-
gaan van aangroei op de onder-
zijde van uw boot!” Naast contro-
le van bij de wet verboden anti-
foulingverven voor consumenten 
in de pleziervaart, geven de con-

troleurs van het waterschap ook 
tips. Samen zorgen we ervoor dat 
het water in Noord-Holland scho-
ner wordt.

Wat is antifouling?
Antifouling is verf die ervoor 
zorgt dat er geen wieren, algen 
en schelpen aan de onderzijde 
van een boot kunnen groeien als 
die in het water ligt. De koperver-
binding (biocide) in de verf zorgt 
hiervoor. De biociden in antifou-
lingverf werken niet alleen tegen 
aangroei op het schip, maar be-
landen ook in het water. Dit is be-
lastend voor het watermilieu. Bij 
verkeerd gebruik en onvoldoen-
de bescherming kan de verf ook 
schadelijke e�ecten hebben op 
de gezondheid van de persoon 
die het aanbrengt. Het is daarom 
beter alleen antifoulingverf te ge-
bruiken als het echt nodig is. Hoe 
milieuvriendelijker de aangroei 
kan worden voorkomen, hoe be-
ter. 

Zo min mogelijk gebruik van 
antifouling
Het beste voor het watermilieu 
is om zo min mogelijk antifou-

ling te gebruiken. Als vaargedrag, 
ligplaats en vaargebied het toe-
laten, is de keuze voor verf met 
minder biociden een logische 
voor mens en natuur. Er bestaat 
bijvoorbeeld verf die het schoon-
maken van de onderkant van het 
schip vergemakkelijkt (non–stick 
coatings) of een harde verf (bij-
voorbeeld op basis van epoxy) 
die zonder schade kan worden 
geborsteld. Soms is dat wel een 
�inke klus maar je moet wat voor 
schoon water over hebben.

Tips voor verstandig gebruik 
van antifouling
Op de verpakking van antifou-
lingverf voor pleziervaartuigen 
moet staan vermeld dat het mid-
del voor ‘niet-professioneel’ ge-
bruik is toegestaan. In het wette-
lijk gebruiksvoorschrift op de ver-
pakking staat ook voor welk ty-
pen boten de verf gebruikt mag 
worden. 
Tips om zo min mogelijk schade 
aan het watermilieu te brengen 
met antifouling zijn de vinden op 
de website van Milieu Centraal 
www.milieucentraal.nl/antifou-
ling. (foto: aangeleverd)

Kaarten voor de lezing zijn te 
koop via de website www.oe-
rij.eu. De kosten voor een avond 
bedragen 10 euro (inclusief kof-
�e). Vrienden van het Oer-IJ krij-
gen 10 procent korting. Meer in-
formatie is te vinden op de websi-
te oerij.eu of bel met vragen naar 
Huis van Hilde: 023-5143247. (fo-
to’s: aangeleverd)

Speel mee in theaterspektakel Victorie
Alkmaar - Van 3 tot en met 6 ok-
tober strijkt het grootse thea-
terproject Victorie! neer op het 
Waagplein in Alkmaar. De profes-
sionele cast van de splinternieu-
we voorstelling is inmiddels be-
kend, nu kunnen ook amateur-
theaterspelers zich aanmelden 

om mee te spelen in dit onverge-
telijke avontuur.

Victorie! is een nieuw theater-
project in het kader van de Vic-
toriefeesten. In het eeuwenoude 
decor van het Alkmaarse Waag-
plein komt de roemruchte ge-

schiedenis van de Tachtigjarige 
oorlog tot leven in dit dynamisch 
en groots locatietheater. Profes-
sionele acteurs en honderden �-
guranten nemen je mee in een 
bloedstollend verhaal over hel-
den, verraad en idealen. Waar je 
in gelooft is van belang, waar je 
voor strijdt nog belangrijker. Voor 
Spanje of Oranje!

Enthousiast om mee te spelen 
in dit unieke locatietheater? Dan 
kun je je op de website aanmel-
den. Uit de aanmeldingen maakt 
de regisseur van Victorie! een se-
lectie van spelers die worden uit-
genodigd voor de audities op 15 
en 22 april. 
De geselecteerde auditanten re-
peteren twee dagen in juli en 
daarna weer eind september en 
begin oktober. 

Aanmelden en meer informatie 
vind je op viervictorie.nl/mee-
doen. (foto: Bowie Verschuuren)

Moederliefde thema Waagexpositie
Haarlem - Marjan van Berkel, 
woonachtig in Amsterdam en 
werkend vanuit haar atelier in 
Haarlem, zal trouwe bezoekers 
van De Waag aan het Spaarne de 
komende weken  met haar nieu-
we tentoonstelling zeker verras-
sen. Een bijzondere tentoonstel-
ling vanwege het gekozen uit-
gangspunt: Madonna-schilde-
rijen uit de Italiaanse Renaissan-
ce met (zoals Marjan het zelf om-
schrijft) liefde naar het nu ver-
taald. Dat een aspect als moeder-
liefde voor kinderen en kleinkin-
deren in haar werk een rol speelt 
zal voor kenners geen verbazing 
wekken. Liefde voor familie is 
een van de thema’s die bij Marjan 
veelvuldig terugkeert, zo verraste 
zij een aantal jaren geleden met 
een duo-expositie met levensge-
zel Joop Rooijers: schilderijen met 
het thema: brieven naar elkaar in 
de vorm van dierbare herinnerin-
gen. 

Marjan heeft gedurende de afge-
lopen twee jaar gestaag in haar 
Haarlemse atelier gewerkt aan dit 
bijzondere oeuvre. Een overzicht 
van de geëxposeerde werken laat 
zien dat het gekozen thema de 
beeldend kunstenares zeer aan 
het hart ligt!  Zonder meer be-
wonderenswaardig hoe zij er in 
geslaagd is om zowel in de kleur-
rijke schilderijen als in de simpe-
le schetsmatige tekeningen te-
derheid en geborgenheid tot uit-
drukking te laten komen. Uit al-

les straalt een immense moeder-
liefde, zoals op de uitnodiging 
nadrukkelijk als boodschap ver-
meld: Kinderen en kleinkinderen, 
dank! 
Deze tentoonstelling  is tot en 
met zondag 22 april te bezichti-

gen in Galerie De Waag  Spaarne 
30 te Haarlem. (openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur). De feestelijke ope-
ning vindt op zondag 8 april om 
16.00 uur plaats. Zie verder www.
kzod.nl en www.facebook.com.

SP voert actie 
voor behoud 
lijnbussen
Regio - Connexxion heeft per 1 
april het aantal elektrische lijn-
bussen rondom Schiphol fors uit-
gebreid. Volgens SP Noord-Hol-
land gaat dit ten koste van het 
aantal lijnbussen in de rest van de 
provincie.

Om deze in het ogen van de SP 
afbrekende ongelijkheid tegen te 
gaan organiseert de SP-NH Sta-
tenfractie op maandagmiddag 9 
april vanuit diverse opstappun-
ten gratis georganiseerd busver-
voer naar de commissie Mobili-
teit/Haarlem, want de provincie 
beslist over de buslijnen. De be-
doeling is dat hier iedere inspre-
ker in maximaal drie minuten 
uitlegt hoe het ophe�en/inkor-
ten van zijn/haar lijnbus ervaren 
wordt om zodoende te pleiten 
vóór behoud van alle op te hef-
fen/in te korten Connexxion bus-
lijnen. 
De SP vraagt Noord-Hollanders 
die hier gebruik van willen ma-
ken zich opgeven bij bij noord-
holland@sp.nl. 

Thema: de keuken van de buitenhuizen
Kindermiddag (6-12 jaar) 
in Museum Kennemerland
Beverwijk - Voor alle nieuwsgie-
rige keukenprinsen en -prinses-
sen organiseert Museum Kenne-
merland in beverwijk op zondag-
middag 15 april weer een kinder-
middag.
Potten, pannen, paplepels, keu-

kenmeisje Ilse gaat de kinderen 
alles vertellen over de keukens 
van de grote buitenhuizen in de 
omgeving van Beverwijk. Ze ver-
telt over wat zij en het andere 
personeel in de keuken zoal doen 
op een dag; van water halen tot 

de vloer boenen, van aardappels 
schillen tot boter karnen. Ook laat 
ze je zien wat ze vroeger gebruik-
ten in de keuken.
In het museum hebben ze een 
heel bijzonder voorwerp: een 
klein speelgoedkeukentje. Twee-
honderd jaar geleden speel-
de daar een baronesje mee.  He-
laas kun je daar niet mee spelen. 
Maar … ze hebben het groter na-
gebouwd in het museum en daar 
gaan ze zeker kijken.
Natuurlijk ga je ook zelf aan de 
slag: je mag op de foto als koks-
maatje, ze bakken stokbrood op 
een heus vuur, ze bakken koek-
jes en gaan ook nog koeken ver-
sieren.

Om kwart over een gaan de deu-
ren van het museum open en wij 
beginnen om half twee. Rond half 
vier ben je klaar. Het kost 5 euro. 
Je mag je ouders of verzorgers 
meenemen. Een van hen mag je 
ook helpen bij alles. Komen er 
meer mensen mee dan kunnen 
die het museum bekijken. 

Er is plaats voor maximaal 20 kin-
deren. Meld je daarom zo snel 
mogelijk aan via: educatie@mu-
seumkennemerland.nl 

Het adres van Museum Kenne-
merland: Noorderwijkweg 2a 
(hoek Westerhoutplein). (foto: 
aangeleverd)

Heemskerk - Zondagmiddag 8 
april van 12.00 tot 16.30 uur is er 
voor de tweede keer een koren-
festival in Heemskerkerduin. Der-
tien koren zullen optreden op vier 
locaties in en rond buurtcentrum 
d’Evelaer, te weten �rma De Ruy-
ter, Oudendijk 19; Ton en Thea de 
Ruyter, Wijk aan Duinpad 14; De 
Kookstudio 31, Oudendijk 31; en 
buurtcentrum d’Evelaer. Elk koor 
zingt driemaal op zijn locatie. 
Aan dit festival is een maatschap-
pelijk doel gekoppeld, de Flying 
Doctors.

Korenroute in
Heemskerk










