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Autobrand
Santpoort-Noord - De 
brandweer is maandag in 
alle vroegte uitgerukt voor 
een autobrand op de Ter-
rasweg. Rond kwart over 
vier zag iemand de vlam-
men uit een bedrijfsbus 
slaan. Hij belde de brand-
weer en alarmeerde de om-
wonenden die een ervoor 
geparkeerde wagen weg 
hebben kunnen zetten. 
Binnen korte tijd sloegen 
de vlammen metershoog 
boven de wagen uit. De 
brandweer heeft het vuur 
geblust maar kon niet voor-
komen dat de wagen door 
de brand volledig verwoest 
raakte. De politie gaat uit 
van brandstichting. (foto: 
Michel van Bergen)

KORT NIEUWS:

omerzon en melk  essen
IJmuiden - Er worden deze week heel wat vrije da-
gen opgenomen vanwege het heerlijke zomerzon-
netje. De vooruitzichten voor het weekeinde zijn 
wat minder mooi.   Dus nu willen we allemaal de 
tuin in, het strand op of met de � ets eropuit. Maak 
het echter niet te bont. Na die lange winterse peri-
ode is onze huid nog niet voorbereid op veel zon-
licht. Er geldt dan ook een ‘melk� essenalarm’: smeer 

je goed in en ga niet te lang in de zon, want voor je 
het weet muteer je van ‘melk� es’ naar ‘rode kreeft’ 
en we weten allemaal dat dit niet goed is voor de 
huid. Ook onder de parasol kun je lekker genieten 
van de zon. En trek je de duinen in, gebruik dan een 
spray of ander middeltje tegen teken, want ook zij 
zoeken het zonnetje op. Maar verder: geniet ervan! 
(foto: Machiel Kraaij Fotogra� e)

Velsen Lokaal kiest voor LGV, VVD, GroenLinks en PvdA

Politiek gaat op de schop

Na ‘plezierige en constructie-
ve gesprekken met alle partijen’ 
heeft informateur Korf gekozen 
voor vijf partijen die de kar gaan 
trekken. Naast uiteraard Velsen 
Lokaal zijn dat LGV, VVD, Groen-
Links en PvdA. De keuze is geba-
seerd op het enthousiasme voor 
vernieuwende politiek en speer-
punten die matchen. Globaal ge-
zien behelst deze keuze het he-
le politieke palet van links naar 
rechts, met twee lokale en drie 
landelijke partijen. 
Misschien dat dit juist een heel 
mooie basis is voor deze vernieu-
wende politiek, waarbij gezamen-
lijke beslissingen zwaarder wegen 
dan partijpolitiek. Korf vertelde 
dat wordt gewerkt aan een over-
koepelend raadsakkoord met al-
le partijen. De nog te kiezen wet-
houders werken dan voor alle par-
tijen.
Ook nieuw is dat Velsen Lokaal 
een grotere rol toekent aan de sa-
menleving. Dat begint binnen-
kort met een openbare bijeen-
komst over de formatie, waarbij 
ook publiek een stem krijgt. Maar 
ook over andere raadsakkoorden 
kunnen inwoners meepraten. Hoe 
dat vorm gaat krijgen, moet nog 

nader worden bepaald.
Misschien dat deze vorm van 
‘doe-democratie’ het antwoord is 
op de huidige versnippering van 
politieke partijen en losse zetels. 
Samen starten met een akkoord 
lijkt in ieder geval een goed be-
gin. Groot echter was de teleur-
stelling bij D66 Velsen. Wethou-
der Annette Baerveldt, die in 
haar eentje meer stemmen kreeg 
dan de PvdA, komt niet terug in 
het college. ,,Onbegrijpelijk’’, zei 
haar partijgenoot Henk Wijkhui-

sen. ,,Als lokale D66-partij staan 
wij heel open voor vernieuwing, 
meer dan een partij als de VVD.’’ 
Er werd tijdens de informele 
raadsvergadering openlijk ge-
sproken over de vreemde aantij-
ging dat voor de verkiezingen al 
bekend zou zijn dat D66 en An-
nette Baerveldt aan de kant zou-
den worden gezet en zelfs dat van 
andere partijen al bekend zou zijn 
wie wethouder zou worden. Infor-
mateur Korf stelde echter dat al-
le gesprekken met fracties gelijk 
verliepen en dat in principe elke 
partij gelijke kans maakt mee te 
beslissen. 
Boeiend om te zien hoe die nieu-
we politiek in Velsen vorm krijgt. 
Donderdag 26 april is de eerste 
formele raadsvergadering met 
de nieuwe raad, maar pas eind 
mei zullen de nieuwe wethouders 
hierbij aanwezig zijn. (Karin Dek-
kers)

Velsen - Informateur Nathanäel Korf zorgde dinsdagavond in de 
gemeenteraad voor opschudding door de keuze voor vernieu-
wende politiek voor Velsen. Als grootste partij neemt Velsen Lo-
kaal het voortouw om te kiezen voor een raadsakkoord in plaats 
van voor een coalitie. Als het aan Velsen Lokaal ligt verdwijnen de 
woorden ‘coalitie’ en ‘oppositie’ uit onze gemeentepolitiek. Elders 
in Nederland werken fracties al op deze manier prettig samen in 
plaats van tegenover elkaar. Tweede verrassing van de avond was 
het feit dat D66 Velsen, de tweede partij na de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart, buitenspel is gezet.
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cremefresh.nl
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWS
08 8 februari 2018

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

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWS

08 8 februari 2018

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

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWS
08 8 februari 2018

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

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWSi  eliciteren elstar met 
het ereiken van de pla -o s  

Zie artikel elders in de krant.

ZIE ELDERS
IN DEZE KRANT
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Uit het college

• De gemeente wil meer toerisme naar Vel-
sen halen om de economie te stimuleren. 
In 2016 is daar onderzoek naar gedaan. 
Daaruit blijkt dat er meer toeristen naar 
Velsen komen. Deze meeste recreanten 
komen uit de buurt en hun voornaam-
ste reden voor een bezoek aan Velsen 
zijn strand en de natuur. Ook buitenland-
se gasten komen voornamelijk voor het 

strand of ze komen voor een citytrip. De 
bevraagde ondernemers hadden ook aan-
dachtspunten, zoals het parkeerbeleid, de 
bewegwijzering en slechtweervoorzienin-
gen.

Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-
organisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten

Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus 
ook in Velsen. Op allerlei plekken bie-
den kinderen en volwassenen spontaan 
hun spulletjes aan. De gemeente stelt 
wel een aantal voorwaarden aan dit 
jaarlijkse, koninklijke gebeuren.

Velsen wil hiermee voorkomen dat er 
brandgevaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan. Maar bovenal is het van belang, 
dat de hulpdiensten goed hun werk kun-
nen doen. Verder dienen de voorwaarden 
de belangen van de ondernemers die hun 
winkel willen openen. De vrijmarkt tijdens 
Koningsdag is ervoor iedereen, maar niet 
bedoeld voor commerciële doeleinden. Op 

deze manier blijft de Velsense vrijmarkt 
een veilig en gezellig trefpunt van aan-
bieders en kooplustigen en nieuwsgierige 
voorbijgangers. De voorwaarden staan al-
lemaal op www.velsen.nl en op de medede-
lingenpagina verder in deze krant. 

Vriendelijk verzoek
Teken je plek alsjeblieft af met stoepkrijt, 
en NIET met tape. Dat is bijna niet weg te 
krijgen en dat ziet er dus nog lang lelijk 
uit. En neem wat je overhoudt aan het eind 
van de dag weer mee naar huis, of gooi het 
in een container voor restafval. Dan ziet 
het er de volgende ochtend ook weer net-
jes uit.

Veilig en gezellig voor iedereen
Vrijmarkten Koningsdag 2018

In de komende periode is het gemeentehuis gesloten op:

Vrijdag 27 april  Koningsdag
Dinsdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei   verplichte vrije dag

Gewijzigde openingstijden

In verband met de feestdagen is er geen 
avondopenstelling op donderdag 10 mei 
(Hemelvaartsdag). In plaats daarvan kunt 
u terecht op dinsdag 8 mei. U kunt op deze 
avonden terecht tussen 18.00 uur en 20.00 

uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak. U kunt voor genoemde avondo-
penstellingen alleen telefonisch een af-
spraak maken. Het telefoonnummer is 
140255 of 0255-567200.

Gewijzigde avondopenstelling

In het jaar waarin de Velser Zwemver-
eniging haar 90 jarig jubileum viert en 
Zwembad De Heerenduinen alweer 15 
jaar op de locatie aan de Heerenduinweg  
geopend is, vindt er weer een mooie sa-
menwerking plaats.

Van oudsher zijn de zwembaden in IJmui-
den de basis voor alle leszwem- en water-
poloactiviteiten van de Velser Zwemvereni-
ging (VZV). De leden van de zwemvereniging 
kwamen nog altijd via een afzonderlijke 
verenigingsingang’ het zwembad binnen. 

Vanaf 18 april a.s. wordt dit anders. De Vel-

ser Zwemvereniging gaat gebruik maken 
van de o   ciële toegangsbandjes, zoals het 
zwembad die ook hanteert voor haar recrea-
tiezwemmers en overige activiteiten. 

Door het zwembadpersoneel en enkele 
vrijwilligers van VZV is achter de scher-
men hard gewerkt om de toegangsbandjes, 
de systemen en de gegevens op elkaar af te 
stemmen. Het resultaat van deze samen-
werking is dat de leden en gasten van VZV 
in een prettige en open ambiance worden 
ontvangen en het zwembad de toegangsre-
gistratie verder heeft gedigitaliseerd.

Samenwerking tussen 
zwembad De Heerenduinen 
en de Velser Zwemvereniging

Samen leven in de Rivierenbuurt? Daar 
zorgen we met elkaar voor! Mensen blij-
ven steeds langer thuis wonen. Dat is fi jn, 
maar niet altijd gemakkelijk. De gemeen-
te heeft samen met buurtbewoners en 
organisaties een buurtplan gemaakt om 
te stimuleren dat bewoners langer zelf-
standig thuis kunnen blijven wonen. 

Samen met bewoners en professionals
Samen met organisaties die in de Rivieren-
buurt werken is gekeken naar wie er in de 
Rivierenbuurt wonen, welke voorzienin-
gen zijn er, welke knelpunten en mogelijk-
heden zijn er en hoe betrekken wij buurtbe-
woners bij het project  Vervolgens is er een 
buurtcafé georganiseerd waarin bewoners 
vertelden wat  jn is aan wonen in de Rivie-
renbuurt. Ook hadden zij ideeën over wat 
beter kan zodat bewoners langer in de buurt 
kunnen blijven wonen. De gesprekken gin-
gen over de woningen, de openbare ruimte, 
ontmoeting  activiteiten, elkaar helpen en 
de toegang tot zorg. In een daaropvolgen-
de werksessie dachten bewoners mee over 
concrete oplossingen. Van de vele ideeën 
die werden uitgewisseld, zijn 14 activitei-
ten uitgewerkt in het buurtplan Thuis in de 
Rivierenbuurt.

Aan de slag
Sommige activiteiten zijn gelijk gestart, 
zo biedt het sociaal wijkteam iedere don-
derdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een 
informatiepunt in woonzorgcentrum Vel-
serduin. Buurtbewoners kunnen langslo-
pen en allerlei vragen stellen. Een ander 
voorbeeld is dat de groenwerkers van de 
gemeente de komende periode samen met 
bewoners, vrijwilligers van het project On-
benutte Kansen (Stichting Welzijn Velsen), 
Woningbedrijf Velsen en afvalbedrijf HVC 
aan de slag gaan om achterpaden in de Ri-
vierenbuurt onkruidvrij en beter begaan-
baar te maken.

Bent u benieuwd naar het buurtplan Thuis 
over de Rivierenbuurt  U kunt het vin-
den op de website van gemeente Velsen via 
www.velsen.nl/buurtplan-thuis-in-de-ri-
vierenbuurt. Het buurtplan ligt ter inzage 
bij Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, 
Woonzorgcentrum Velserduin en in de pu-
bliekshal van gemeente Velsen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikke-
lingen of heeft u een vraag of suggestie voor 
ons  Laat het weten via rivierenbuurt@vel-
sen.nl. (foto: Nico van Nijendaal)

Thuis in de Rivierenbuurt

Op Koningsdag haalt HVC geen afval 
op. Ook de afvalbrengstations zijn ge-
sloten.

Wanneer uw inzameldag op Koningsdag 

valt, wordt uw afval op een andere dag op-
gehaald. Kijk op de digitale afvalkalender 
via www.hvcgroep.nl of de vernieuwde 
HVC app wanneer dit is.

Gewijzigde afvalinzameling
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Het is lente! De temperatuur gaat om-
hoog en de zon laat zich vaker zien. De 
knoppen aan de bomen komen uit en 
voor we het weten is onze omgeving 
weer een stuk groener.

Niet alleen bomen en struiken lopen uit, 
ook onkruid steekt de kop op. Sinds vorig 
jaar hanteren we een milieuvriendelijke 
manier om dit te beheersen. De komende 
periode gaan we aan het werk om het on-
kruid in straten en wijken aan te pakken.

Hoe doen we dat?
De gemeente werkt samen met HVC om 
het onkruid in Velsen te beheersen.Het 
onkruid wordt verwijderd met behulp 
van bijna kokend water en door het bor-

stelen van de straten. Indien nodig, wordt 
het onkruid verbrand. Dit kan er wel voor 
zorgen dat er in het begin van de lente wat 
meer onkruid achterblijft op de straten. 
We zullen dus vaker terug moeten komen 
om het onkruid te beperken. Met deze me-
thode wordt voorkomen dat er gif wordt 
gebruikt om onkruid uit te roeien. Want 
helaas beperkt het gif zich niet tot het on-
kruid alleen, ook ander leven in de bodem 
wordt hierdoor aangetast.

De onkruidbeheersing wordt uitgevoerd 
door mensen die lastig aan werk kunnen 
komen. Door dit werk doen zij ervaring op 
die het makkelijker maakt om weer onder-
deel van het werkproces te worden. (foto: 
Reinder Weidijk)

Onkruidbestrijding in Velsen

Afgelopen jaar zijn er belangrijke stap-
pen gezet om te komen tot de ontwik-
keling van de Kustplaats IJmuiden aan 
Zee. In mei 2017 besloot de gemeente-
raad positief over het ambitiedocument 
en in september 2017 ondertekenden 
KondorWessels Vastgoed B.V., Kenne-
merstrand N.V., Kennemermeer B.V. , Se-
aport IJmuiden Onroerend Goed B.V. 
en de gemeente Velsen een samenwer-
kingsovereenkomst. Vanaf dat moment 
zijn de voorbereidingen gestart voor 
fase 2, het opstellen van een ontwikkel-
plan. 

Tot ver in 2018 staat alles in het teken van 
het uitvoeren van de benodigde onderzoe-
ken,  samenwerken in de meest brede zin 
van het woord, verbinden van tijdelijke en 
permanente invulling van het gebied bin-
nen FabCityNature en het concreet ont-
werpen van het gebied.

FabCityNature is de voorloper en innova-
tiefase voor de gebiedsontwikkeling van 
de kustplaats IJmuiden aan Zee. IJmui-
den aan Zee is uniek. Alles lijkt hier op el-
kaar te botsen: de haven, de zee, de indus-
trie, het brede strand en de natuur. Binnen 
FabCityNature wordt onderzocht hoe deze 
verschillen elkaar juist kunnen helpen en 
kunnen bijdragen aan een duurzame en 
waterveilige toekomst voor IJmuiden aan 
Zee. Dat ‘onderzoeken’ kan vanaf de zomer 
van 2018 op de FabCityNature Campus. 
Vernieuwende bedrijven, ondernemers, 
kunstenaars en ontwerpers krijgen de mo-
gelijkheid om op de Campus een onder-
zoek paviljoen te openen. In het gebied van 

het parkeerterrein achter het Apollo hotel, 
kunnen zij uitvinden en testen hoe de toe-
komst er technologisch en sociaal uit kan 
zien. Het pad waarlangs deze paviljoens 
geopend worden, is voor iedereen toegan-
kelijk. Een interessante plek voor jong en 
oud om een kijkje te nemen in de toekomst 
van IJmuiden aan Zee.

 Open Oproep – doe mee!
De Open Oproep geeft iedereen met een 
goed idee de mogelijkheid zich aan te mel-
den voor de Campus. Bekijk de Open Op-
roep op www.fabcitynature.nl voor meer 
informatie en doe mee!

Gebiedsontwikkeling Kustplaats IJmuiden aan Zee

FabCityNature Campus opent 
deze zomer

De gemeente is bereikbaar via meerdere 
kanalen zoals, sociale media, telefoon en 
e-mail. Maar sinds een jaar kun je de ge-
meente ook een WhatsApp bericht stu-
ren.

Via WhatsApp kun je rechtstreeks jouw 
vraag stellen en krijg je tussen 9.00 en 16.30 
uur direct of snel antwoord op je vraag.  
Ook kun je foto’s meesturen als dat jouw 
vraag ondersteunt. Sinds de gemeente met 
WhatsApp werkt zijn er ongeveer 4000 be-
richten afgehandeld. Deze vragen kunnen 
bijvoorbeeld gaan over hoe iets werkt of bij 
wie moet je zijn voor…. Maar ook vragen over 
de openbare ruimte en soms hele persoonlij-
ke vragen.
 
De gemeente verstuurt geen privacygevoe-

lige informatie via WhatsApp. En het is be-
ter als je dat ook niet doet. Verstuur daarom 
niet je Burgerservicenummer en stuur ook 
geen kopie van je ID kaart of paspoort mee. 
De gemeente is via WhatsApp te bereiken op: 
06 40 89 78 75.

Wist u dat…….
De gemeente ook Whatsapp heeft?

In het project ‘Thuis in de Rivierenbuurt’ 
zijn gesprekken gevoerd tussen bewo-
ners en professionals. Tijdens deze ge-
sprekken kwam onder andere naar bo-
ven dat er klachten zijn over het laden en 
lossen van vrachtauto’s op de Noord en 
Zuid Arcade.

De vrachtauto’s parkeren daarbij gedeelte-
lijk op het fi etspad met geopende laadklep. 
Dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie 
voor fi etsers. De vrachtwagens belemme-
ren daarnaast het zicht voor verkeer dat 
uit de Vechtstraat komt. Het Wijkplatform 
IJmuiden-Zuid heeft deze klacht opgepakt 
en er is contact gezocht met de afdeling 
Handhaving en wijkagent Nick Koomen.

Dinsdagmiddag 24 april gaan handhaving, 

de wijkagent en het wijkplatform IJmui-
den-Noord en -Zuid de winkeliers benade-
ren om tot een betere en veiligere situatie te 
komen.

De wijkmobiel zal van 13.30 tot 15.30 uur 
aanwezig zijn aan de Lange Nieuwstraat 
ter hoogte van de Noord en Zuid Arcade. 
Hier kun je allerlei informatie vinden en 
vragen stellen aan vertegenwoordigers van 
het Woningbedrijf Velsen, VelisonWonen, 
Stichting Welzijn, het sociaal wijkteam, de 
gemeente en WonenPlus. Ook de wijkagent 
en handhaving zijn na de gesprekken met de 
winkeliers aanwezig bij de wijkmobiel.

Er is ook een maquette te vinden van de Vo-
mar en appartementen die op het KPN-ter-
rein gebouwd gaan worden.

Klachten over laden en lossen opgepakt
Wijkmobiel in Rivierenbuurt

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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 7 april 2018 tot en met 13 
april 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 19, splitsen woning in bene-
den- en bovenwoning (08/04/2018) 4568-
2018;  
Torricellistraat 2, legaliseren van aan-
gebrachte veranderingen aan woning 
(29/03/2018) 4665-2018; 
Reaumurstraat 3B, wijzigen van bedrijfge-
bouw naar 3 appartementen (09/04/2018) 
4626-2018;  
Heerenduinweg 8, plaatsen blokhut (knaag-
dierencentrum) (10/04/2018) 4711-2018;
Velserduinweg 338-9000, plaatsen verkoop-
wagen vis (11/04/2018) 4784-2018;

Edisonstraat 15, plaatsen dakkapel 
(12/04/2018) 4871-2018;  
Parkeerplaats achter Kennemerboulevard, 
(K871) tijdelijk bouwen van pad, tijdelijk 
afwijken bestemmingsplan t.b.v. paviljoens 
(13/04/2018) 4931-2018. 
Trawlerkade, afwijken bestemmingsplan 
(Havenfestival 21 t/m 25 juni) (13/04/2018) 
4962-2018.
 
Santpoort-Zuid
weiland ten oosten van Bloemendaal-
sestraatweg 4 en ten zuiden van Van Da-
lenlaan 122, maken van watergangen, 
dammen en duiker (10/04/2018) 4698-
2018.  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 12, veranderen kleur 
houtwerk (11/04/2018) 4781-2018.   

Velserbroek
Liniepad 46, vervangen schuur door tuin-

huis (09/04/2018) 4606-2018;
Vromaadweg 151/ Dammersboog 49, split-
sen van twee woningen (11/04/2018) 4726-
2018.

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

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en de con-
structie (intern) (09/04/2018) 2307-2018;       
Pegasusstraat 40, Andromedastraat  1 A, 1 B 
en 1 C, plaatsen dakkapel voorzijde en wijzi-
gen gevel (09/04/2018) 2106-2018.

Santpoort-Noord
Terrasweg 30 en 32, samenvoegen winkel-
pand met bovenwoning (11/04/2018) 1375-
2018.

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 162 A t/m S, gebruiksver-
gunning brandveilig gebruik (09.04/2018) 
1426-2018.

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden/Driehuis
Herdenking 4 mei, op 4 mei 2018 van 18.00 
tot 20.30 uur, Locatie: Stadhuis, Plein 1945, 
tocht naar Westerveld, (11/04/2018) 4734-
2018. 

Bekendmakingen algemeen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - regu-
liere procedure

Het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

IJmuiden
Vechtstraat 50 t/m 108, legaliseren kooiladder 
aan rechterzijgevel (09/04/2018) 31489-2017;
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen van show-
room tot 4 woningen (09/04/2018) 31772-2017;
Velserduinweg 209, plaatsen dakkapel 
(11/04/2018) 1653-2018;
Julianakade 42, uitbouwen de 2e verdieping en 
dakterras (12/04/2018) 588-2018;
Keetberglaan 9, legaliseren dakkapel en wijzi-
gen voorgevel (12/04/2018) 2682-2018;
Velserduinweg 278, plaatsen dakopbouw 
(12/04/2018) 3190-2018.   

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 20, wijzigen voorgevel 
(12/04/2018) 2553-2018 ;
Hoofdstraat t.o. 214, plaatsen kunstwerk 
(13/04/2018) 3376-2018.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 15, plaatsen groen-
drager (12/04/2018) 2534-2018.

Velsen-Noord
Hofl aan 1, plaatsen nieuwe GIS installatie 
(9/04/2018) 669-2018;
Reyndersweg 3C, plaatsen 3 doucheruimtes 
(10/04/2018) 2229-2018.  

Velserbroek
De Sluistocht 19, plaatsen dakopbouw 
(12/04/2018) 3358-2018.

Geweigerde omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 (naast 190), tijdelijke toestem-
ming voor het exploiteren terras bij lunchroom 
‘t Laantje (11/04/2018) 32174-2017.

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
IJmuiden
Koningsspelen, op 20 april 2018 van 9.00 
tot 13.00 uur, locatie: strand IJmuiden 
(11/04/2018) 3061-2018;

Kermis IJmuiden, van 21 tot 26 april van 
13.30 tot 23.00 uur en op 27 april van 11.00 

tot 23.00 uur, locatie: Kennemerplein, 
(12/04/2018)1811-2018;

Koningsdag 2018 op 27 april 2018 van 12.00 
tot 19.00 uur, locatie: Kennemerlaan voor ho-
recazaken Cheers, Parrilla Grande en Mojo’s, 
(11/04/2018) 3500-2018.

Velsen-Zuid
Koningsdag, op 27 april 2018 van 9.00 tot 
21.00 uur, Locatie: plantsoen Van Tuyllweg, 
(10/04/2018) 2163-2018.

Velserbroek
Lentekriebels, op 14 april 2018 van 12.00 tot 
16.00 uur, locatie: winkelcentrum (10/04/2018) 
3532-2018.

Verleende standplaatsvergunningen APV 
artikel 5:18 

Velsen-Noord
Verkoop oliebollen, seizoen gebak, op 22, 24, 
29, 30, 31 december 2018, locatie Wijkerstraat-
weg 177 tegenover de bakkerij, (11/04/2018) 
2997-2018.

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering 
donderdag 26 april 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering 
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen 
op de publieke tribune van de raadzaal. De 
raadsvergadering is zowel live als achteraf 
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. 
Open de raadskalender en klik op de datum 
van deze vergadering.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de gri¥  e via tele-
foonnummer 0255 - 567502 of via de mail 

gri¥  e@velsen.nl met vermelding van het 
onderwerp, uw naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. De gri¥  e neemt dan contact 
met u op.

De Agenda

Zienswijze op stukken aandeelhouders 
vergadering HVC
De gemeente Velsen is via het Afvalschap 
IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeel-
houder in afvalverwerker HVC. Op 14 de-
cember 2017 was er een Algemene Verga-
dering van Aandeelhouders (AVA) bij HVC. 
Daar is o.a. een besluit genomen over de 
Raad van Commissarissen, uitbreiding van 
kerntaken en de uitbreiding van warmtele-

vering door HVC. Het college heeft eerder 
in de AIJZ vergadering onder voorbehoud 
gestemd. Ook AIJZ heeft in de AVA onder 
voorbehoud van de zienswijze van hun ge-
meenteraden gestemd. Door de korte voor-
bereidingstijd was er geen gelegenheid de 
raad vooraf te vragen een zienswijze te ge-
ven over deze drie onderwerpen. Nu wordt 
de raad alsnog in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze te geven.

Besluit MER-plicht bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen Velsen-Noord 
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 
Velsen-Noord’ wordt geactualiseerd. Voor-
dat er een ontwerpbestemmingsplan wordt 
opgesteld moet de gemeenteraad een besluit 

nemen of er wel of geen milieue  ̈ ectrap-
portage (MER) moet worden opgesteld. De 
raad wordt voorgesteld om het opstellen van 
een MER voor ‘Bedrijventerreinen Velsen-
Noord’ niet te verplichten.

Afl eggen eed/belofte door steunfractie-
leden
De raadsfracties hebben de mogelijkheid 
zich te laten bijstaan door maximaal twee 
steunfractieleden.  Een steunfractielid mag 
deelnemen aan een sessie namens de betref-
fende fractie. Zij mogen niet deelnemen aan 
de raadsvergadering. Aan eind van de raads-
vergadering leggen een aantal  steunfractie-
leden de eed of de belofte af.

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

Bonekampstraat 1, 1971 DL  IJMUIDEN

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.
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Vrijmarkt Koningsdag 2018
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk 
dat in de Gemeente Velsen vrijmarkten 
worden gehouden. Gelet op de brandvei-
ligheid en de belangen van ondernemers 
die hun winkels willen openen, heeft het 
college van Burgemeester en Wethou-
ders voor de vrijmarkten in IJmuiden en 
Velserbroek een aantal voorwaarden op-
gesteld. In andere dorpskernen zijn vrij-
markten ook toegestaan mits dezelfde 
voorwaarden in acht genomen worden. 
Op deze manier hoopt de gemeente Vel-
sen dat alle inwoners en ondernemers 
veel plezier beleven aan de vrijmarkten.

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt 
toegestaan op de volgende locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
•  Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 

is niet toegestaan. 
•  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeel-

te vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek 
Marktplein). Let op: een gedeelte van de 
K. Zegelstraat wordt middels hekken en 
een geslotenverklaring C1 afgesloten voor 
verkeer op 27 april vanaf 06.30 uur tot 
19.00 uur.

• Marktplein 

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het winkel-
centrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan 
onder de volgende voorwaarden

1. U dient geluidsoverlast te vermijden. 
Houdt u rekening met omwonenden en 
winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang 
van winkels, horecazaken en andere be-
drijven die een duidelijk zichtbare pos-
ter hebben opgehangen met de tekst: “Op 
Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan 
open!”.Winkeliers en betrokkenen kun-
nen deze poster verkrijgen in het stadhuis 
bij de receptiebalie van het Klant Contact 
Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toege-
staan. Plaatsen mogen ingenomen wor-
den vanaf 5 meter vanaf de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats 
dient altijd voldoende ruimte (minimaal 
3,5 meter) vrij te blijven voor het doorla-
ten van politie, brandweer en ambulance. 
Bij van luifels e.d. geldt de vrije breedte 
tussen de uitgeklapte luifels.

5. In verband met de brandveiligheid mogen 
geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, 
voor deuren en/of op brandkranen wor-
den neergezet.

6. Eventuele materialen die over de weg 
worden opgehangen, dienen op een hoog-
te van minimaal 4,2 meter te worden ge-
spannen.

7. Commerciële verkoop door detailhan-
delaren is verboden. Alleen verkoop van 
gebruikte artikelen door particulieren is 
toegestaan. 

8. Er mogen geen alcoholhoudende dranken 
ter verkoop worden aangeboden.

9. Er mag niet worden gebakken en gebra-

den door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, kra-

men, bouwwerken, afdakjes e.d. worden 
geplaatst.

11.Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fak-
kels worden gebruikt.

12. Er mogen geen kansspelen worden ge-
speeld.

13. Iedere deelnemer dient na afl oop de 
overgebleven spullen mee te nemen of 

in de daarvoor bestemde containers (in 
IJmuiden) weg te werpen en de ingeno-
men plaats weer schoon achter te laten.

14. Alle door de gemeente, politie en/of 
brandweer gegeven aanwijzingen moeten 
direct worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles 
gehouden worden met betrekking tot de op-
gelegde voorwaarden.
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Ontwerpbestemmingsplan Velserbroek
Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen 
een nieuw bestemmingsplan vast te stel-
len voor Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Velserbroek voorziet 
in de actualisering van het bestemmings-
plan. 

Ligging plangebied
Het gebied Velserbroek is gelegen tussen 
de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de 
Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Velserbroek  
(idn: NL.IMRO.0453.BP1000VELSER-
BROEK1-O001) ligt met ingang van 20 april 
2018 gedurende zes weken voor een ieder 

ter inzage: 
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter in-
zage ligt, kunt u een zienswijze indienen op 
het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u 
door een brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
onder vermelding van zaaknummer: 4345-
2018
Of via ro@velsen.nl onder vermelding van 
Zienswijze bestemmingsplan Velserbroek. 
Zet er a.u.b. duidelijk uw echte postadres bij 

(geen postbus).

Voor het indienen van mondelinge ziens-
wijzen kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer D. Bethle-
hem, telefoonnummer +14-567200.

Vooraankondiging artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken, 
overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruim-
telijke ordening, bekend dat zij voorne-
mens zijn de volgende bestemmings-
plannen in voorbereiding te nemen:

-  Skaeve Huse. Het plangebied is gelegen 
aan de Broekeroog te Velserbroek. Het 
bestemmingsplan maakt de bouw van 
maximaal zes woningen mogelijk voor 
mensen die onaangepast woongedrag 
vertonen;

-  Bedrijventerrein Velsen-Noord. Het 
plangebied wordt globaal begrensd door 
het Noordzeekanaal ten zuiden van het 
plangebied, een deel van het Noord-

zeekanaal is opgenomen in dit bestem-
mingsplan. Het terrein van Tata Steel 
vormt globaal de begrenzing aan de 
westkant van het plangebied. De woon-
kern Velsen-Noord vormt tevens de 
begrenzing van het plangebied. De ge-
meentegrens vormt in het noordoosten 
en het oosten van het gebied de begren-
zing;

-  Driehuis en Velsen-Zuid. Het plange-
bied bevat de kernen Driehuis en Vel-
sen-Zuid. Het wordt in het noorden be-
grensd door het Noordzeekanaal. Aan 
de oostzijde wordt het gebied begrensd 
door het woonwagenkamp en de spoor-
lijn Haarlem-Beverwijk. Aan de westzij-

de vormt de Minister van Houtenlaan en 
het HOV-tracé de grens;

-  Paraplubestemmingsplan Spaarnwou-
de-Evenementen. Het bestemmings-
plan biedt een aanvullende regeling 
voor evenementen in recreatiegebied 
Spaarnwoude.

Als bovengenoemde bestemmingsplannen 
gereed zijn om in procedure gebracht te 
worden, neemt het college van burgemees-
ter en wethouders een besluit over het ter 
inzage leggen van het bestemmingsplan. De 
terinzagelegging wordt voorgegaan door 
een publicatie waarin de naam van het be-
stemmingsplan wordt aangegeven dat ter 

inzage gelegd wordt. Ook wordt in de pu-
blicatie vermeld welke verdere voor het 
bestemmingsplan relevant zijnde stukken 
ter inzage gelegd worden. Gedurende de te-
rinzagelegging wordt iedereen in de gele-
genheid gesteld om een inspraakreactie of 
zienswijze naar voren te brengen. 

Deze bekendmaking wordt gedaan op grond 
van artikel 1.3.1 van het Besluit op de ruim-
telijke ordening en is uitsluitend informa-
tief. Naar aanleiding van deze vooraankon-
diging is het nog niet mogelijk te reageren. 
Er liggen op dit moment ook nog geen stuk-
ken ter inzage. Ook wordt geen onafh anke-
lijke instantie in de gelegenheid gesteld ad-
vies uit te brengen over dit voornemen.
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Kapmeldingen
Velsen-Noord
Locatie: Van der Poelstraat:  8 x Prunus ( sierkers )
Locatie: Stratingsplantsoen tussen de nummers 2  t/m 80: 12 x Es
Locatie: Stratingsplantsoen plein ( in het gras ): 2 x Prunus ( sierkers )

Vanwege de herinrichting van het Stratingsplantsoen en van der Poelstraat  maken de be-

staande  bomen plaats voor nieuwe.

Santpoort-Noord
 
Locatie: Achterkant Kerkweg 93:  6 x  meidoorn 
Vanwege slechte conditie

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

Fietsstroken, zoals bedoeld in artikel 1 
van het RVV 1990,  aan te brengen op de 
Rijksweg tussen Meubelmakerstraat en 
Schenkeldijk en op de Schenkeldijk tussen 
Rijksweg en Slaperdijk nr. 16A. Aan deze 
maatregel wordt uitvoering gegeven door:

- het markeren van gedeelten van de rij-
baan door het aanbrengen van onderbro-
ken strepen; 

- op de gemarkeerde gedeelten van de rij-
baan a� eeldingen van een fi ets aan te 
brengen,

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-

mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum, ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digi-
tale Staatscourant.

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

Een parkeerschijfzone (maximaal 1 uur) in 
te stellen op een gedeelte (11 parkeervak-
ken) van het parkeerterrein aan het Dudok-
plein te IJmuiden, geldend van maandag 
t/m vrijdag van 9:00 uur t/m 17:00 uur. Aan 
deze maatregel wordt uitvoering gegeven 
door:
- het plaatsen van de verkeersborden E10 

(maximaal 1h) zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990; 

- plaatsing van onderborden waarop de 
volgende tekst is aangegeven: “ma t/m vr 
9-17 h”;

- plaatsing van onderborden (code OB501l 
en OB501r) met pijlmarkering om de om-
vang van de zone aan te duiden;

- het aanbrengen van blauwe belijning 
langs de parkeervakken die binnen de 

parkeerschijfzone vallen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-

tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbe-
sluiten plaats in de digitale Staatscourant.
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Kaderteam Ad Ketels speelt play-offs
Velsen - Het biljart kaderteam 
van Warme Bakker Ad Ketels / BV 
Velsen is dit seizoen net als vo-
rig jaar tweede geworden in de 
nationale kadercompetitie pou-
le West-Nederland. Dat betekent 
plaatsing en bovendien thuis de 
play-o�wedstrijden spelen om zo 

mogelijk plaatsing voor de natio-
nale halve �nale te bereiken.
Zaterdag 21 april wordt  in het 
mooie clublokaal van Biljartver-
eniging Velsen aan Wüstelaan 79 
in Santpoort de play-o� gespeeld 
tussen de nummers 2, 3 en 4 van 
de nationale kadercompetitie. 

De andere teams zijn GBC uit Den 
Haag en Targa Team uit Castri-
cum. Alleen de winnaar van de-
ze play-o� gaat door naar de hal-
ve �nale nationaal. Er zijn enkele 
zeer sterke 57/2 spelers bij, dus 
dat belooft fantastisch biljartspel.
In een gezellige en sportieve 

ambiance worden er twaalf ka-
derpartijen biljarten gespeeld. 
Het lokaal is geopend vanaf 10 
uur, wedstrijden vangen aan om 
10.30 uur. De toegang is gratis. 
De wedstrijden zijn vanaf 10.30 
uur ook live te volgen via http://
ubideo.com/c/bvvelsen.

Busbaan zes weken dicht
IJmuiden - De HOV-busbaan 
tussen IJmuiden en Santpoort-
Noord is zes weken dicht van-
wege herstelwerkzaamheden. 
De werkzaamheden duren tot 
en met 27 mei. Bus 385 rijdt tij-
delijk over de oude route door 
Driehuis.

Sinds afgelopen maandag wor-
den in spooronderdoorgang bij 
de Santpoortse Dreef herstel-
werkzaamheden uitgevoerd aan 
de slijtlaag van de busbaan. De 
werkzaamheden, die uitgevoerd 
worden door BAM Infra, zijn no-
dig omdat na de oplevering bleek 
dat de rijbaan niet egaal was. De 
verwachting is dat de busrit na de 
werkzaamheden een stuk com-
fortabeler wordt.

De werkzaamheden vinden 
plaats op maandag tot en met 
zaterdag van 07.00 tot 16.00 uur. 
Gedurende de eerste week zal 
de aannemer freeswerkzaamhe-
den uitvoeren. Dit kan enige ge-
luidsoverlast veroorzaken voor 
de directe omgeving. In de we-
ken daarna wordt de nieuwe slijt-
laag aangebracht op het wegdek. 
Aan- en afvoer van materialen 
vindt plaats vanaf de Santpoort-
se Dreef.
Door de werkzaamheden rijdt lijn 
385 tijdelijk via een omleidings-
route. 
Dat betekent dat de bus tijdens 
deze periode niet stopt bij de hal-
tes Westerveld, Stadsschouwburg 
en Briniostraat. (foto: Provincie 
Noord-Holland)

Sneller met de deelfiets
IJmond - Een gewone werkdag 
als iedere andere. Je gaat je bed 
uit, eet je ontbijtje en stapt daar-
na fris gewassen de trein of bus in. 
Bij de halte waar je uitstapt, glimt 
een rijtje �etsen je tegemoet. Eén 
is er voor jou, gemakkelijk gereser-
veerd met een app op je telefoon. 
Met deze app open je het slot en in 
plaats van een wandeling van een 
half uur, ben je nu in 10 minuten op 
je werk.
Sinds begin april is dit scenario 
werkelijkheid. Het bedrijf ‘Uw Deel-
�ets’ heeft in opdracht van de ge-
meenten Velsen en Beverwijk 30 
deel�etsen geplaatst. Om te begin-
nen op vijf locaties. De goed her-
kenbare rode �etsen staan op het 
Pontplein, aan de Zwaanstraat en 
bij Marina Seaports in Velsen, in de 
�etsenstalling bij station Beverwijk 
en bij station Driehuis. In de loop 
van het jaar komen er nog vijf deel-
�etslocaties bij. ‘We hebben aan de 
bedrijven in het havengebied ge-
vraagd of er interesse is voor deze 
last-mile-oplossing’, zegt Lars Hop-
man, medewerker mobiliteit bij 
Omgevingsdienst IJmond. ‘Zij re-
ageerden zeer positief. Het is een 
gezonde en duurzame manier om 
het laatste stukje naar het haven-
gebied te overbruggen.’ 
Het gebruik van de deel�etsen is 
heel �exibel. Je kunt ze al vanaf 
een half uurtje huren en, ook be-
langrijk, inleveren bij iedere andere 
deel�etslocatie in de buurt. Het is 

mogelijk de �ets af en toe te huren 
of een gratis abonnement af te slui-
ten waardoor je 50% korting krijgt. 
Ook is er een voordelige regeling 
voor werkgevers die de deel�ets 
willen aanbieden aan hun mede-
werkers of bezoekers.
‘Uw Deel�ets’ is een voor de 
IJmond nieuwe aanbieder. Huizen, 
Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Sas-
senheim en Haarlem gingen on-
ze regio voor. ‘We leveren een in-
novatief deel�etsensysteem’, ver-
telt eigenaar Maurice van der Me-
ché. ‘Werken veel systemen vaak 
nog met een slimme locker en een 
domme �ets, wij doen dat anders-
om. Onze deel�etsen hebben een 
slim slot, waardoor je je �ets niet 
persé hoeft in te leveren bij het af-
haalpunt. Zo maak je het voor de 
gebruiker heel aantrekkelijk. Ze 
kunnen nu voor € 0,69 in 30 mi-
nuten naar een andere locatie �et-
sen. Staan er bij de ene deel�etslo-
catie te veel en bij de andere loca-
tie te weinig �etsen, dan zorgen wij 
ervoor dat ze weer netjes over het 
gebied worden verspreid.’
Het aanbieden van de deel�et-
sen en het plaatsen van overdek-
te �etsenstallingen is een pilotpro-
ject voor twee jaar en wordt me-
de mogelijk gemaakt door Omge-
vingsdienst IJmond en de Provin-
cie Noord-Holland in het kader van 
de Uitvoeringsregeling Investe-
ringsimpuls Duurzame Zeehavens 
Noord-Holland. 

De kracht van muziek
Driehuis - In Woonzorgcentrum 
Huis ter Hagen was zondag 15 
april een concert van Haarlems 
kamerkoor La Grenouille. Ge-
boeid zaten de bewoners te luis-
teren naar de à capella muziek. Al-
le stoelen in de zaal waren bezet. 
De muziekstukken riepen herin-
neringen en emoties op, sommige 
mensen zag je zachtjes meebewe-
gen op het ritme van de muziek. 
Want behalve een aantal klassie-
ke nummers, zoals Super Flumi-
na van Palestrina of Fyer fyer van 
Morley, bracht het koor ook het 
bekende Sur le pont, in een mo-
derne zetting gecomponeerd 

door Vic Nees.
En ineens klonk er een harde 
scheepstoeter en een stem ‘Alle-
maal verzamelen, we gaan aan 
boord!’ Het laatste lied werd in-
gezet: Allen die willen naar Ise-
land gaan, in een nieuwe versie 
van Jetse Bremer, met interessan-
te e�ecten en onverwachte rit-
mes. Een vrolijk lied over mannen 
die niets liever willen dan de zee 
op gaan om te vissen. 
Het koor is bijna compleet. Er is 
nog plaats voor een tenor en een 
lage bas. Via info@lagrenouille.nl 
kunt u zich aanmelden. (foto: aan-
geleverd)







10 19 april 2018

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. 
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

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

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
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

Het zal geen IJmuidenaar ont-
gaan zijn dat de bouw van de 
nieuwe zeesluis, tussen de Mid-
densluis en de Noordersluis, in 
volle gang is. Al lange tijd domi-
neert het kranenpark een groot 
deel van de noordelijke skyline 
van IJmuiden. En bij de hoofden 
van de nieuwe sluis verrijzen de 
deurkassen als immense bouw-
werken. Dankzij extra voorzienin-
gen door het aannemersconcern 
OpenIJ en de inzet van verkeers-
regelaars is de sluisroute open-
gebleven ondanks de werkzaam-
heden. Het auto- en �etsverkeer 
over de sluis is gewend geraakt 
aan de ongemakken, de extra 
hobbels in de weg en de wegom-
leggingen die het werk met zich 
meebrengen.
Onlangs, op 1 maart van dit jaar, 
besteedde ik in deze rubriek on-
der het kopje ‘de noordelijke toe-
gangspoort’ van IJmuiden nog 
aandacht aan de sluisroute. Deze 
route is ten gevolge van de ‘Vel-

serpont-misère’ vanaf de twee-
de helft van de jaren vijftig van 
de vorige eeuw opengesteld en 
sindsdien opengehouden.
Een maand na deze a�evering, als 
we net zijn bijgekomen van de 
paasdagen en de 1-aprilgrappen, 
komt Rijkswaterstaat begin april 
met de mededeling dat de sluis-
route met ingang van 16 april 
een jaar lang wordt afgesloten 
voor het doorgaande verkeer. Bij 
de kleine sluis staat al enkele we-
ken een matrixbord met de tekst 
‘Sluisroute afgesloten m.i.v. 16 
april 5:00h’. Rijkswaterstaat sluit 
de route af in verband met de vei-
ligheid, ondanks eerdere toezeg-
gingen dat de route tijdens de 
aanleg van de nieuwe zeesluis 
zou openblijven. Als aanleiding 
voor dit besluit noemt Rijkswa-
terstaat de ‘gewijzigde inzichten 
rond de bouw van de deurkassen 
van de nieuwe zeesluis’.
De deurkassen zouden eerst in 
fasen gebouwd en afgezonken 

worden. De bouwwerken zou-
den daarbij niet hoog worden. 
Maar nu is besloten om de deur-
kassen eerst op te bouwen tot 20 
meter boven NAP om ze pas ach-
teraf te laten afzinken. Gelijktijdig 
wordt de bouwkuip van de drem-
pel van het buitenhoofd tot een 
diepte van 20 meter onder NAP 
gegraven. Omdat het werkver-
keer bij het nieuwe buitenhoofd 
het komende jaar het doorgaan-
de verkeer op vijf plekken zal 
moeten kruisen, zijn grote hoog-
teverschillen op meerdere plek-
ken in de smalle doorgaande we-
gen langs en door de bouwplaats 
voorzien. Daarom heeft Rijkswa-
terstaat het drastische en vooral 
impopulaire besluit genomen.
Vanaf maandagmorgen 16 april 
moeten �etsers via de pont en 
auto’s via de Velsertunnel het ka-
naal passeren. Zou er dit jaar nog 
een Jacob Visser of Donkersloot 
versie 2.0 opstaan die een over-
zetveer tussen bijvoorbeeld de 
steigers bij de kop van de haven 
en SHIP – dat overigens open 
blijft – voor �etsers en wande-
laars gaat verzorgen? Misschien 
kan Rijkswaterstaat dit voor de 
werkende IJmuidenaar regelen of 
subsidiëren...

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 afsluiting van de sluisrou-
te.

Blij met een appartement in 
Service at e uchte in riehuis
Driehuis - Sinds 1 december 
2017 wonen Nel (76) en Fred 
(82) van Beusekom in Service-
�at De Luchte. Nu, ruim vier 
maanden later, zijn zij nog 
steeds enorm blij met hun ap-
partement aan de ‘goudkust’ 
van Driehuis.

Nadat er afgelopen jaar bij de 
Van Beusekoms was ingebro-
ken, voelden zij zich niet meer 
veilig in hun eigen huis. Ook het 
aangebrachte alarm kon het ge-
voel van onveiligheid niet meer 
weghalen. ,,Op een gegeven 
moment zijn we een paar keer 
langs de service�at gewandeld 
en vonden we het er allemaal 
mooi en verzorgd uitzien’’, aldus 
enthousiaste Nel. ,,Van het een 
kwam het ander. Samen met on-
ze dochter Hélène hadden we al 
snel een gesprek met Margreet 
Vink, directeur van De Luchte. Zij 
vertelde ons dat er spoedig een 
appartement zou vrijkomen en 
omdat wij al heel wat jaren op 
de wachtlijst stonden, kwamen 
wij daarvoor in aanmerking.’’
,,Margreet had het in dat ge-
sprek over de goudkust van 
Driehuis”, vult Fred aan, ,,de bij-
zonder mooie ligging van het 
appartement maakt die bena-
ming helemaal waar.” Na dat eer-
ste gesprek is het allemaal heel 
snel gegaan. Nel: ,,Voordat wij in 
ons appartement konden, heb-
ben mensen van De Luchte het 
helemaal opgeknapt. Onder an-
dere een nieuwe keuken en 
badkamer. En iedereen die hier 

komt, vindt het ook zo gezellig. 
Wij hadden trouwens nooit ge-
dacht hier nog zo veel spullen 
kwijt te kunnen!”
,,Alles kan en niets is verplicht”, 
aldus Nel. ,,Dat geldt trouwens 
ook voor deelname aan de ac-
tiviteiten die hier worden geor-
ganiseerd. Als ik aan het tennis-
sen ben, gaat Fred nog wel eens 
naar de ko�eochtend en vorige 
week zijn we nog naar de �lma-
vond geweest.”
Nel en Fred van Beusekom ma-
ken op dit moment geen ge-
bruik van een wekelijkse huis-
houdelijke hulp en ook koken 

doen zij nog zelf. Zodra zij meer 
behoefte hebben aan onder-
steuning liggen alle services en 
faciliteiten binnen handbereik. 
Het past bij de ambitie van Ser-
vice�at De Luchte om het eigen 
leven en de mogelijkheden van 
de bewoners centraal te stel-
len en niet de beperking. Een ei-
gen appartement en een veilige 
en stimulerende omgeving zijn 
daarvoor een belangrijke basis. 
Meer weten over Service�at De 
Luchte in Driehuis? Kijk op www.
deluchte.nl of kom naar de open 
dag op 21 april van 11.00 tot 
15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Meer zeggenschap voor huurders
Jaarvergadering 
Huurdersraad in teken 
van prestatiea spraken
Velsen - De Huurdersraad van 
Woningbedrijf Velsen houdt op 
25 april vanaf 19.30 uur zijn jaar-
vergadering in zalencentrum 
Velserduin, Velserduinplein 3 te 
IJmuiden.
Het eerste deel van de avond be-
staat uit een toelichting op het 
werk van de Huurdersraad en 
een verantwoording van de �-
nanciën van het afgelopen jaar. 
Het grootste deel van de avond 
wil de Huurdersraad in gesprek 
met de huurders van Woningbe-
drijf Velsen. De reden daarvoor 
is dat de huidige woningwet de 
huurders veel meer zeggenschap 
geeft. Een voorbeeld daarvan is 
dat de Huurdersraad een direc-
te inbreng heeft op de presta-
tieafspraken die gemaakt wor-
den met de corporatie en de ge-
meente. Het is voor de Huurders-

raad nu des te belangrijker de 
mening van de achterban te ken-
nen. Daarom wil de Huurdersraad 
discussiepunten over streefhuur, 
doorstroming ouderen, verkoop 
huurwoningen, seniorenwonin-
gen en renovatie en groot onder-
houd met de huurders bespre-
ken. De Huurdersraad brengt de 
uitkomst hiervan in bij het over-
leg over de prestatieafspraken in 
het najaar.
Voor de Huurdersraad is het een 
primeur om op deze wijze het 
gesprek met de huurders aan te 
gaan. 
Vanwege dit feit en het belang 
van de prestatieafpraken voor 
goed wonen in Velsen hoopt de 
Huurdersraad dat veel huurders 
van Woningbedrijf Velsen op de 
jaarvergadering aanwezig zullen 
zijn.

Op zaterdag 21 en zondag 22 april
weede cultuur  ood-
estival i  u a oskee

IJmuiden - Op zaterdag 21 en 
zondag 22 april 2018 organiseert 
het bestuur van de Kuba Moskee 
samen met het bestuur van het 
Cultureel Festival Velsen het cul-
tuur & foodfestival, dat plaats-
vindt op terrein achter de mos-
kee aan de Radarstraat. Het festi-
val begint beide dagen om 10.00 
uur en duurt op zaterdag tot 
20.00 uur en op zondag tot 18.00 
uur. De toegang is gratis.
Het cultuur & foodfestival staat 
twee dagen lang in het teken van 
kunst, cultuur, entertainment en 
natuurlijk eten. Verder vinden er 
optredens plaats van verschillen-
de groepen. Ook is er een markt 
met verschillende stands op het 
gebied van verzorging, kleding, 
groente en fruit, huishoudelijke 

artikelen, Oosterse producten, 
informatie-stands en nog veel 
meer. Verder zijn er workshops 
waaraan bezoekers kunnen deel-
nemen.
Drink gezellig een warm kopje 
Turkse thee of ko�e, neem plaats 
aan een van de picknicktafels en 
geniet van mooie optredens on-
der het genot van authentieke 
heerlijke hapjes uit verre streken,  
die ter plekke worden bereid.
Uiteraard zijn er  leuke activi-
teiten voor kinderen zoals een 
springkussen en schminken en 
zijn er ook voor hen allerlei lek-
kernijen. 
Kortom, er is genoeg te zien en te 
beleven dus kom allen en neem 
je vrienden en familie mee! (foto: 
aangeleverd)

Sweet ar  ane i  
randca  ezza una

Castricum - Volgens de Dutch 
Blues Foundation staat de band 
Sweet Mary Jane op de twee-
de plaats van de meest geboek-
te blues-acts in Nederland. En nu 
zullen ze komende zondag een 
optreden verzorgen bij Mezza Lu-
na in het kader van ‘Blues in Cas-
tricum’. Deze band is geformeerd 

rond frontman Fred van Willigen, 
die samen met zijn medemuzi-
kanten, Ton Boekelman op bas 
en vocals, en Lars van der Wei-
den op drums en vocals, een ode 
brengt aan de bluesrock uit de 
60’s en 70’s, maar tevens verras-
sende songs uit andere decennia 
zal vertolken. Denk daarbij aan 
Rory Gallagher, Thin Lizzy en Gary 
Moore, maar ook Stevie Ray Vaug-
han, Jimmy Hendrix, Bob Dylan, 
The Doors, Eric Clapton etc. Ga 
zondag genieten van deze fan-
tastische band bij Mezza Luna. De 
aanvang is 15.30 uur, toegang ui-
teraard gratis en natuurlijk wordt 
weer de beroemde blues-kipsaté 
tegen een aantrekkelijke prijs ge-
serveerd. Grandcafé Mezza Luna, 
Mient 1. 
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19 APRIL
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 
12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Nieu-
we tentoonstelling ‘Anthologie’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Wishyproeverij met Morrison 
& Mackay, georganiseerd door 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck in 
Grand Café Kruiten. Aanvang 
19.45 uur.

(foto: Piek)
Stadsschouwburg Velsen: Thril-
lerkomedie ‘WIJN’. Aanvang 
20.15 uur.

(foto: Sanne Peper)
Het Nationale Theater speelt 
De Oresteia van Aischylos in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. 

20 APRIL
Buitenplaats Beeckestijn: Nieu-
we tentoonstelling ‘Anthologie’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.

Circus Sijm staat aan de Johan-
nes Poststraat te Heemskerk tot 
en met 30 april. Voor voorstel-
lingen en tijden: www.circus-
sijm.nl

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

(foto: aangeleverd)
Stichting Cultuur in de Dorps-
kerk en het Ichthus Lyceum or-
ganiseren Kunst en Klassiek in 
de Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan Santpoort-Noord. Aan-

vang 19.30 uur, kerk open 19.00 
uur.

(foto: aangeleverd)
Ksenia Beltiukova (viool), Dasha 
Beltiukova (dwarsfluit) en Vi-
tal Stahievitch (piano) in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Stadsschouwburg Velsen: Paul 
Groot in ‘You’re the Top. Aan-
vang 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
My Fair Lady met Esmee Dek-
ker, Chris Tates e.a. in de Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. Voorbespre-
king om 19.30 uur. Ook zater-
dag- en zondagavond. 

21 APRIL
Cultuur & Foodfestival bij de Ku-
ba Moskee, Radarstraat IJmui-
den. Van 10.00 tot 20.00 uur.

Nationale bijentelling, iedereen 
kan meedoen. Instructies op 
www.nederlandzoemt.nl. 

Toertocht Vis Ride Out met Mo-
tor Tour Club Ten (MTC Ten) ten 
bate  van het KWF. Start 10.00 
uur in de 3e Industrie Dwars-
straat in het havengebied 
IJmuiden. Duurt tot ongeveer 
15.30 uur.

Koningskermis op het Kenne-
merplein tot en met vrijdag 27 
april. Openingstijden: zater-
dag, zondag en woensdag van-
af 14.00 uur. maandag, dinsdag 
en donderdag vanaf 15.00 uur. 
Koningsdag vanaf 12.00 uur.

Open weekend ‘De Groene Rou-
te’, groep gepassioneerde tui-
neigenaren en kwekerijen in 
Noord-Holland. Ook zondag. 
Adressen: www.degroenerou-
te.nl. 

Ronde van Noord-Holland: 
fietstoertocht Le Champion 
over 40, 60, 110 en 160 kilome-
ter vanuit Alkmaar, Hoorn en 
Oostzaan. Informatie: www.ron-
devannoordholland.nl. 

▲

(foto: aangeleverd)
Stekken ruilen bij ATV De Hof-
geest, Spekkenwegje Sant-
poort-Noord. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

(foto: Henze Boekhout)
Buitenplaats Beeckestijn: Nieu-
we tentoonstelling ‘Anthologie’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.

Spaarnwoude Foot Golf open 
dag bij Golfbaan Spaarnwoude. 
Zie ook www.golfbaanspaarn-
woude.nl. Deelname is geheel 
gratis.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber.

Lezing Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland en PWN 
over ‘10 jaar stadsvogelbescher-
ming’ door Jip Louwe Kooij-
mans in Bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum, 14.00 uur. 

Stadsschouwburg Velsen: ‘Lang 
Geleden’ muzikale familievoor-
stelling (6+). Aanvang 14.30 
uur.

(foto: aangeleverd)
Filmdiner met Italiaans/Neder-
landse film ‘Tulipani’ in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur, 
aperitief vanaf 19.00 uur.

(foto: Pixabay)
Bingo- en loterijavond in speel-
tuin De Veilige Haven, Heeren-
duinweg IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

22 APRIL
Café Bartje, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord. Organiseert een 
autorally. Inschrijven kan aan 
de bar.

(foto: aangeleverd)
Cultuur & Foodfestival bij de Ku-
ba Moskee, Radarstraat IJmui-
den. Van 10.00 tot 18.00 uur.

MindWalk outdoortraining. 
Start NP Zuid Kennemerland, 
ingang Duin en Kruidberg. Van 
10.00 tot 11.00 uur.

Religieuze bijeenkomst met ds. 
Jarek Kubacki in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 Bloemendaal. On-
derwerp: ‘Val niet weer in slaap’. 
Aanvang 10.30 uur.

Rondrit met fotostop over Ta-
ta Steel terrein. Vertrek 10.45 
uur vanaf station Velserbosch, 
Wenckebachstraat 1 Velsen-
Noord. Het loket gaat om 09.30 
uur. open.

Buitenplaats Beeckestijn: Nieu-
we tentoonstelling ‘Anthologie’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro.

Weleda Pim Mulierloop. Zie ook 
www.pimmulierloop.nl

(foto: Monique Teeling)
Open Watersportdag in Uit-
geest, georganiseerd door Wa-
tersportcentrum Uitgeeest van-
af 11.00 uur. 

Opleidingsorkesten IJmuider 
Harmonie en Soli tijdens kof-
fieconcert Velser Gemeenschap 
in het Solicentrum, naast stati-
on Driehuis. Aanvang 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen 
van kleuter tot puber.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’. Voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. 

(foto: aangeleverd)
Van Mausoleum naar Magno-
lia, een rondwandeling over Be-
graafpark Kleverlaan, Klever-
laan 7B in Haarlem. Van 14.00 
tot 15.30 uur. 

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

IVN Midden-Kennemerland or-
ganiseert een mooie wandeling 
door Park Westerhout. Verza-
melen om 14.00 uur naast res-
taurant de Smaeckkamer, Wes-
terhoutplein 6 Beverwijk. Aan-
melden kan via excursieivnmk@
gmail.com o.v.v. naam, aantal 
personen en telefoonnummer 
of via https://www.ivn.nl/mkl.

(foto: aangeleverd)
Liedrecital met Marijke Groe-
nendaal en Jacob Engel in ‘t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.

Optreden Flor de Amor in de 
Oude Kerk, Kerkplein Spaarn-
dam. Aanvang 15.00 uur, kerk 
open 14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Blues in Castricum: Sweet Mary 
Jane in Grandcafé Mezza Luna, 
15.30 uur. 

23 APRIL
Lotenverkoop van de Zonne-
bloem, afd. Velserbroek. Vrijwil-
ligers komen langs de huizen 
om loten te verkopen. Tot en 
met 26 april.

Postzegelavond in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.

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

Stock Sale bij Jacky Hart en Bij 
Bo, Kennemerlaan IJmuiden. Tot 
en met 28 april.

In gesprek over veiligheid rond 
Zuid Arcade met medewer-
kers van afdeling Handhaving, 
wijkagent Nick Koomen en le-
den van Wijkplatform Ijmuiden-
Noord en- Zuid. De Wijkmobiel 
zal van 13.30 tot 15.30 uur t.h.v. 
de Noord- en Zuid Arcade staan.

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

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. 

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans-
port in de IJmond’. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Waterwijs’. Voor ie-
dereen vanaf 4 jaar. Open van 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen 13.30-15.30 uur. Kos-

ten 1,50 bovenop de entree-
prijs.

Jaarvergadering Huurdersraad 
Woningbedrijf Velsen staat in 
het teken van Prestatieafspra-
ken. Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein 3 IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.

(foto: Anne van Zantwijk)
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Droeftoeters’ van Oeloek. Aan-
vang 20.15 uur.
gie.nl)

(Foto: Annemieke van der Togt)
Eric Corton speelt in liefdevol 
portret van moeder en zoon 
‘Ma’ naar het gelijknamige boek 
van Hugo Borst in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. 
Voorbespreking 19.15 uur. 

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

Freddy Koridon bij Café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord.

Optreden jonge talenten in De 
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloe-
mendaal. Aanvang 20.00 uur.

(foto: Corne van der Stelt)
Stadsschouwburg Velsen: Jan-
dino in ‘Larger than life’. Aan-
vang 20.15 uur.
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NIEUWS van de voetbalvelden

Lucky Velsen verslaat AFC’34

Binnen de eerste minuten noteer-
den wij twee gevaarlijke corners  
voor de thuisploeg maar Sander 
van der Lugt was op zijn post. 
Even later was het wel raak voor 
AFC. Een lange bal van doelman 
Mike Wesselink kwam via Jordan 
Jong bij Seran Yilmaz. Net buiten 
het strafschopgebied schoot hij 
op doel. Iedereen inclusief Sander 
“zag” de bal over gaan maar de bal 
daalde op tijd: 1-0. AFC’34 bepaal-
de het spel en Velsen had moeite 

in balbezit te komen omdat de 
spelers van AFC steeds even eer-
der bij de bal waren. Toch lever-
de dat weinig kansen op voor de 
thuisploeg. Na een half uur dan 
een aanval van Velsen over links. 
De voorzet was iets te hoog voor 
de bij de tweede paal vrij staande 
Tim Groenewoud. Even later een 
nieuwe mogelijkheid. Een steek-
bal van de mee opgekomen Rem-
co van Dam was net even te hard 
voor Jesse van de Meer. Jammer, 

het zat even niet mee. Het ge-
vaar kwam van AFC. Een voorzet 
van links werd door Sander van 
der Lugt voor de aanstormde Ser-
can Yilmaz uit de lucht geplukt. En 
Jordan Jong schoot even later bij 
de tweede paal net over. Zo kwam 
Velsen aardig weg de eerste vijf 
en veertig minuten.
Na rust direct een aanval van Vel-
sen via Jesse van de Meer: Basti-
aan Scholten miste de juiste rich-
ting. Aan de andere kant kop-
te de geheel vrijstaande Stefan 
Smal net over. Zes minuten la-
ter een dot van een mogelijkheid 
voor Velsen. Een prima één-twee 
tussen Sven en Tim bracht de bal 
bij Jesse van de Meer. Net toen 

die wilde uithalen tikte verdedi-
ger Stefan Smal de bal voor zijn 
voeten weg. Na een kwartier was 
het toch raak voor Velsen: Sven 
Braaij snelde over rechts Jerry van 
Sluis voorbij en gaf een afgeme-
ten voorzet op Tim Groenewoud. 
Vanaf de rand van het strafschop-
gebied schoot Tim de bal direct 
richting tweede paal. Mike Wes-
selink had geen enkele kans: 1-1. 
Meteen daarna was AFC dicht bij 
een nieuwe voorsprong: Joël Pan-
ka redde met de voet. AFC stuur-
de nu meer mensen naar voren 
maar liet daarmee ruimte achter-
in. Velsen pro�teerde meteen: na 
een snelle aanval over links speelt 
Rens Greveling Jesse van de Meer 
aan. De bal ging terug via Tim 
Groenewoud naar Bastiaan Schol-
ten die verwoestend uithaalde. 
De bal verdween in de linker bo-
venhoek: 1-2.
AFC was even de weg kwijt en Vel-
sen pro�teerde nogmaals van de 
geboden ruimte via Daniël Zui-
verloon. Die liet op snelheid Ilker 
Yilmaz zijn hielen zien en bedien-
de Tim Groenewoud. Helaas had 
Tim even te veel tijd nodig om de 
bal goed te leggen. Met nog zo’n 
twintig minuten te gaan werd het 
pompen of verzuipen voor de be-
zoekers want aanval na aanval 
golfde richting het Velser doel. 
Seran Yilmaz knalde op de paal en 
Arsenio Dihalu schoot rakelings 
naast. 
Het bleef een drukte van belang 
voor de ogen van Sander van der 
Lugt maar elke keer gooide wel 
iemand zijn lichaam voor de bal 
en kon Velsen met het nodige 
geluk de voorsprong behouden. 
Niet helemaal verdiend misschien 
maar zeer nuttig. (foto: Frans van 
der Horst)

Driehuis - Zondag moest Velsen op bezoek bij het sterke AFC’34 
in Alkmaar, een ploeg die gemakkelijk meedraait in de bovenste 
regionen van de eerste klasse. Thuis werd nipt verloren. De tem-
peratuur werkte in ieder geval mee, want het was heerlijk voet-
balweer.

Velserbroek - Wie VSV zaterdag 
en zondag 1 heeft zien spelen kan 
maar tot één conclusie komen en 
dat is dat zij, gezien de spelver-
houdingen, hadden moeten win-
nen. De werkelijkheid was echter 
anders en beide teams speelden 
uiteindelijk met 2-2 gelijk.
De zaterdag 1 was bij aanvang 
van de wedstrijd tegen SCW niet 
goed bij de les en dit resulteerde 
binnen no-time in een 0-2 achter-
stand. Daarmee leek een afgang 
in de maak. Het tij werd gaande 
de wedstrijd echter toch gekeerd 
en het was uiteindelijk Chiel Aker-
boom die vlak voor de rust de 
spanning met een hard schot 
weer wist terug te brengen (1-2). 
Na de rust trok VSV deze lijn 
door en een handsbal binnen 
de 16 gaf VSV de kans om langs-
zij te komen. De altijd trefzekere 

Raymond Barends zag zijn inzet 
door de keeper worden gestopt, 
maar in de rebound kreeg hij als-
nog de mogelijkheid om eenvou-
dig te scoren. Hij schoot echter, 
tot ontsteltenis van alles wat VSV 
een goed hart toedraagt, huizen-
hoog over. Deze domper bracht 
VSV niet van slag en in de 72e mi-
nuut gaf de weer ijverige Justin 
Kunst een afgemeten voorzet op 
Chiel Akerboom en die wist dit 
buitenkansje prima met een ra-
ke kopbal te benutten (2-2). Vlak 
voor tijd kreeg VSV de kans om de 
wedstrijd te beslissen, maar Max 
Hummel kwam een teenlengte te 
kort om een weer prima voorzet 
van Justin Kunst binnen te tikken.
De zondag 1 was, na de zege op 
Zilvermeeuwen, uit tegen De Fo-
resters gebrand om weer drie 
punten op het conto te schrijven 

om zo daarmee langzaam uit de 
gevarenzone te treden. De start 
was prima want na zes minuten 
wist Rick Michielsen de 0-1 te sco-
ren en een minuut later was Mit-
chel Bormann ook weer trefzeker 
(0-2). Deze droomstart werd even 
zo snel weer verstoord want na 
tien minuten zorgde Barry Kop-
pes voor de aansluitingstre�er en 
was er weer sprake van een echte 
wedstrijd. Gescoord werd er ech-
ter in de eerste helft niet meer 
zodat met een 1-2 stand de rust 
werd opgezocht. In de tweede 
helft was het voor VSV zaak om de 
overwinning over de eindstreep 
te trekken maar, ondanks de weer 
vele opgelegde kansen, slaagden 
zij niet in deze missie want als zo 
vaak dit seizoen werd de zege in 
de slotfase toch weer uit handen 
gegeven. Er restte dus uiteinde-

lijk maar 1 punt, maar het posi-
tieve nieuws was dat VSV de op-
gaande lijn in het vertoonde spel 
verder heeft doorgetrokken en 
daarmee als moreel winnaar uit 
de strijd is gekomen. De komen-
de twee thuiswedstrijden kunnen 
zo maar bepalend zijn in de strijd 
voor handhaving, want zes pun-
ten in ‘the pocket’ gaat vrijwel ze-
ker een positie boven de gevrees-
de rode streep opleveren. 
Zondag treft VSV Kolping Boys als 
tegenstander en dit team voert 
in de strijd voor de derde perio-
de de ranglijst aan. De week daar-
op is Texel de tegenstander en 
dit team verkeert in bijna dezelf-
de positie als VSV, dus alle ingre-
diënten zijn aanwezig voor twee 
spannende wedstrijden aanvang 
14.00 uur op sportpark De Hof-
geest.

VSV doet zichzelf tekort

TVIJ springt boven zichzelf uit
Velsen - Zaterdag 7 april was 
het tijd voor de laatste regiona-
le plaatsingswedstrijd voor het 
trampoline springen. Het was 
een spannende dag voor TVIJ, 
omdat er zou worden bepaald 
welke springers er door zouden 
gaan naar het NK in Ahoy. Super-
trots zijn ze omdat TVIJ maar liefst 
13 medailles heeft verdiend. Elke 
springer heeft boven zichzelf uit 
gesprongen. 
Lieke en Faith hebben naast een 
zilveren synchroonmedaille ook 
individueel een medaille be-
haald. Lieke een gouden medail-
les en Faith een zilveren. Zij mo-
gen ook springen op het NK in 
Ahoy Rotterdam. Daarnaast heb-
ben ook Melanie en Lindsey met 
synchroon springen een gou-
den medaille behaald. Dewi en 
Bridget hebben zilver met syn-

chroon en Bridget heeft indivi-
dueel nog een bronzen medaille 
bemachtigd. Julia en Valerie heb-
ben bronzen medailles ontvan-
gen met synchroon. 
De jongens van TVIJ hebben ook 
op hun  best gesprongen. Con-
nor heeft een gouden medaille 
en mag TVIJ ook vertegenwoor-
digen op het NK. Dit doet hij niet 
als enige jongen: Kjell gaat name-
lijk ook naar het NK, hij is derde 
geworden. Ruben, Roen en Sam 
hebben dit weekend een zilveren 
medaille behaald. Verder hebben 
Ruben en Connor ook nog een 
zilveren medaille gehaald met 
synchroon springen. TVIJ zal wor-
den vertegenwoordigd met vier 
springers op het NK op 23 en 24 
juni in Ahoy Rotterdam! TVIJ is su-
per trots op alle springers. (foto: 
aangeleverd)
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Holland Casino - Advertorial

Hij weet 
niet alleen 
alles van onze 
speelautomaten, 
maar is ook 
nog eens onze 
favoriete DJ!

Aan het woord:
DJ Alex van Holland Casino Zandvoort

grote liefde ligt bij soul en 
dance classics. Op de avonden 
dat ik de muziek uit de spea-
kers laat komen, komt elke 
leeftijdscategorie aan bod. De 
gasten vinden de sfeer die ik 
creëer met mijn muziek erg 
gezellig en komen hiervoor 
speciaal naar Holland Casino 
Zandvoort toe. Tijdens deze 
avonden komen gasten soms 
met verzoekjes die ik graag 
voor ze draai en vaak vertellen 
ze me de achterliggende ge-
dachte van het aangevraagde 
nummer.

Het geeft mij een bijzonder 
goed gevoel als onze gasten 
een �jne avond hebben ge-
had wanneer ze het casino 
verlaten. Hopelijk tre�en we 
elkaar tijdens mijn dienst bij 
de speelautomaten of wan-
neer ik als DJ Alex werkzaam 
ben en misschien wel uw  
favoriete nummer draai.

Graag tot ziens en horens  
in het gezelligste en enige 
echte casino!

Mijn naam is Alex van de 
Poll, binnen Holland Casino 
Zandvoort ook wel bekend 
als “DJ Alex” . 

Ik ben ruim 26 jaar werkzaam 
bij Holland Casino waarvan 
25 jaar in Zand voort op de 
afdeling speelautomaten. 
Naast de passie voor mijn 
werk als assistent en trainer 
speelautomaten heb ik ook 
een enorme liefde voor mu-
ziek, er is geen moment van 
de dag dat ik niet naar mu-
ziek luister. Bij elke emotie is 
er wel een stijl van muziek te 
bedenken die je gevoelens 
onderstreept. 

Het draaien van muziek in 
Holland Casino is gekomen 
nadat mijn voorganger, DJ 
Anciano, met dj-pensioen 
ging. Ik heb vervolgens het 
muzikale stokje met veel 
plezier van hem overgeno-
men. Mijn muziekkeuze is 
heel ruim. Van crooners tot 
Nederlandstalig tot heden-
daagse Top 40 maar mijn  
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Grote vreugde na plaatsing 
voor halve finale pla -o s

Volgens de Snoei-doctrine is het 
seizoen nu geslaagd, want de 
doelstelling – nacompetitie spe-
len – is gehaald. Maar wie het he-
le seizoen analyseert, beseft dat 
er nog meer in zit. De resterende 
competitiewedstrijden tegen De 
Graafschap en SC Cambuur kun-
nen gebruikt worden om te ex-
perimenteren. Voor trainer Mike 
Snoei een geschenk uit de hemel.
Na de overwinning in Emmen 
kon het eigenlijk niet meer mis-
gaan. In Velsen-Zuid heerst een 
ware ‘play-o� fever’. Waar een jaar 
lang naar toegeleefd is bereikt nu 
zijn apotheose. 
Afgelopen week werd ook nog 
eens bekend dat Telstar een extra 
tribune faciliteert voor de belang-
rijkste wedstrijden van het sei-
zoen. Uiteindelijk passen er dan 
4.500 man in het stadion. Hope-
lijk wordt de belangstelling dan 

ook echt bewaarheid. Tegen Jong 
FC Utrecht waren er namelijk op-
nieuw akelig lege plekken te zien. 
Dat het om een beloftenelftal en 
hekkensluiter ging mag geen ex-
cuus zijn, want gezien het uit-
gangspunt kon deze wedstrijd 
historisch worden genoemd.
Opnieuw besloot Snoei aan zijn 
basisformatie te sleutelen. In te-
genstelling tot het experiment in 
Oss (5-3-2, red.), speelde Telstar 
nu met vier verdedigers. Korpers-
hoek en Schouten moesten in de 
as het tandem Novakovich-Plat-
je van diepteballen voorzien. Aan 
de zijkanten hadden Platje en 
Hamdaoui een vrije rol. Het lever-
de in de eerste helft genoeg kan-
sen op: maar uiteindelijk was het 
dus alleen een strafschop dat een 
doelpunt opleverde. 
Melvin Platje maakte zijn veer-
tiende van het seizoen. Rody de 

Boer hoefde nauwelijks iets te 
doen de hele wedstrijd, maar 
stond op zijn post toen Jong 
Utrecht er met een listig punt-
je vandoor wilde gaan in de slot-
fase. Met name de redding op 
een inzet van dichtbij werd door 
hem miraculeus gepareerd. Back 
Shaquill Sno hielp zijn doelman 
een handje door in de blessure-
tijd een bal van de lijn te koppen 
en schieten.
Toen het verlossende eindsig-
naal klonk kon het feest einde-
lijk losbarsten onder spelers, sup-
porters en bestuurders. Na af-
loop gaf Snoei toe dat de druk 
hoog was. ,,Er wordt zoveel van 
ons verwacht. Dit zijn de moei-
lijkste wedstrijden”, aldus de oe-
fenmeester, die de euforie in de 
kleedkamer ‘geweldig’ noemde.
De komende weken staan in het 
teken van de climax van dit sei-
zoen, met wellicht de terugkeer 
naar de Eredivisie tot gevolg. Tel-
star speelt in de halve �nale op 10 
en 13 mei tegen De Graafschap. 
(Douwe de Vries, foto: 1963-pic-
tures)

Velsen - Telstar heeft zich vorige week vrijdag de�nitief geplaatst 
voor de halve �nale van de Jupiler play-o�s. Dat ging allesbehal-
ve makkelijk tegen de beloften van FC Utrecht. Een benutte straf-
schop van Melvin Platje (foto) kon het feest toch laten losbarsten 
in het Rabobank IJmond Stadion.

Jubileumtentoonstelling Iskes

De tentoonstelling is deels op-
gezet rond ‘het grote sleepbo-
tenspel’ waardoor het ook voor 
jeugdige bezoekers leuk en leer-
zaam is om de expositie te be-
zoeken. ,,De tentoonstelling vind 
ik heel geslaagd, maar wat er 
voor mij uitspringt is het sleep-
botenspel dat men heeft opge-
zet’’, vertelt Anneke, de echtge-
note van Ben Iskes. ,,Het gaat nu, 
tijdens de opening, allemaal wat 
snel maar ik kom één dezer da-
gen beslist terug om het op mijn 

gemak nog eens goed te bekij-
ken en te spelen’’. Cor Oudendijk, 
voorzitter van het Zee- en Haven-
museum, beschreef eerder in zijn 
openingswoord de ontstaansge-
schiedenis van het bedrijf. Ben Is-
kes nam 50 jaar geleden de sleep-
dienst IJmuiden over van Jaap 
Visser (‘Japie Overzet’), waarna 
het bedrijf startte onder de naam 
Sleepdienst Ben Iskes.
Gedurende deze 50 jaar is de 
vloot steeds verder uitgebreid 
naar momenteel 19 schepen.

Jim Iskes, de zoon van Ben, kwam 
na het afronden van de Zeevaart-
school halverwege de tachti-
ger jaren in dienst en heeft sinds 
2014 de algehele leiding over Is-
kes Towage & Salvage, zoals de 
huidige naam van het wereldwijd 
opererende bedrijf nu luidt. Toe-
vallige bijkomstigheid bleek nog 
dat niet alleen het bedrijf dit jaar 
het 50-jarig bestaan viert, maar 
ook dat Jim dit jaar 50 is gewor-
den.
De tentoonstelling is te bezich-
tigen tot en met zondag 6 janu-
ari 2019. Het museum  aan de 
Havenkade 55 in IJmuiden is ge-
opend op de woensdag-, zater-
dag- en zondagmiddag van 13.00 
uur tot 17.00 uur. Zie ook www.
zeehavenmuseum.nl. (foto: Joop 
Waijenberg) 

IJmuiden - In het Zee- en Havenmuseum vond vorige week de 
opening plaats van de tentoonstelling ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’. 
Een expositie die, met foto’s en fraaie scheepsmodellen, een dui-
delijk beeld geeft van een bedrijf dat begon als een lokale sleep-
dienst tot een inmiddels wereldwijd opererend bedrijf met mo-
menteel 19 schepen die onder de vlag van Iskes varen. ,,En daar 
komen binnenkort nog schepen bij’’, laat Jim Iskes zich ontvallen.

Een paar weken geleden werd er 
een televisie uitzending uitge-
zonden waarin Beau van Erven 
Dorens vijf dagen in een hospice 
logeerde
Alhoewel hij in een veel groter 
hospice dan De Heideberg ver-
bleef, waarin het huiselijk karak-
ter dat ons hospice zo karakteri-
seert lastiger is vast te houden, 
was het toch een interessante 
uitzending voor diegene die niet 
bekend is met de gang van zaken 
in een hospice. 
Ik moet zeggen dat ik met enige 
scepsis de uitzending ging bekij-
ken, omdat ik bang was dat bij 
een commerciële omroep goed-
kope sentimenten het zouden 
winnen van de zorgvuldigheid.
Achteraf kan ik echter alleen 
maar toegeven dat de gasten vol 
respect in beeld zijn gebracht en 
dat Beau echt betrokken was bij 
de gang van zaken.
Wat hem het meeste trof was 
buiten de ongeloo�ijk zorgvuldi-
ge en liefdevolle zorg die de gas-
ten ontvangen, de ontspannen 
sfeer in het hospice, waarin elke 
dag het (resterende) leven nog 
gevierd wordt.
Waar hij de meeste moeite mee 
had, en dat herken ik maar al 
te goed, is dat hij, toen hij weer 
naar huis ging, afscheid moest 
nemen van de gasten waarmee 
hij in die week een band had ge-
kregen. Hij realiseerde zich toen 
dat dat afscheid echt de�nitief 
zou zijn. 
Ook de ervaren en zeer goed op-
geleide medewerkers van ons 
hospice binden zich toch altijd 
weer aan degene die ze verzor-
gen, en dat in de wetenschap dat 
elke dag de laatste kan zijn.
Zeker in het geval van gasten die 
wat langer verblijven is het uit-
eindelijke afscheid vaak zwaar. Ik 
was toevallig in het hospice op 
de dag dat een jonge vrouw, die 
iets meer dan drie maanden bij 
ons was geweest, was overleden 
en het was overduidelijk te zien 
dat iedereen het daar vreselijk 
moeilijk mee had.
Maar wat is het mooi om te be-
denken dat er een instelling in 
onze gemeente is waar de zorg 
en de betrokkenheid met de gast 
zo intens is.
Het Hospice De Heideberg is met 
recht een Bijna Thuis Huis, want 
zo ver zou de zorg bij u thuis ook 
gaan.

Robert van Westerhoven,
Voorzitter Hospice De Heideberg

Beau

‘Alleen uw tevredenheid telt’
Korting op digitaliseren 
dierbare herinneringen
IJmuiden - Foto Loek Anderson 
is al 12 jaar gespecialiseerd in het 
digitaliseren en omzetten van al 
uw dierbare herinneringen. Fo-
to Loek Anderson zet alles over 
op DVD, USB-stick of harde schijf. 
Door de merkbare mond- tot 
mondreclame is de klantenkring 
explosief gegroeid. De opdrach-
ten komen uit de hele regio, van 
Alkmaar tot Zwanenburg.
Pro�teer nu van de nieuwe ac-
tie, korting van 10 tot 20 % op 
het scannen van uw dia’s smal-
�lm en videotapes. Bij een grote 
opdracht voor het overzetten van 
uw dia’s krijgt u zelfs twintig pro-
cent korting. 
Aan elke opdracht wordt veel 

aandacht besteed. 
Slechte lassen van �lms worden 
hersteld, videobanden gerei-
nigd en de kleuren verbeterd. Het 
zoekraken van uw dierbare beel-
den is uitgesloten. En alleen uw 
tevredenheid telt.
Heeft u nog vragen over de prij-
zen of mogelijkheden, ga dan 
met uw materiaal naar de gezel-
lige winkel voor een vrijblijvende 
o�erte. 
Foto Loek Anderson is 58 jaar ge-
vestigd aan Kennemerlaan 85-
87 in IJmuiden. Wie van ver komt 
kan even bellen voor een route-
beschrijving naar 0255-515962 
of mailen naar fotoloek.ander-
son2@outlook.com.

Velsen-Noord - Zoek je een uit-
dagende baan in de techniek? 
Dan ben je bij Haprotech aan het 
juiste adres. 
Haprotech is al meer dan 25 jaar 
een begrip in Noord-Holland en 
heeft haar netwerk opgebouwd 
bij bedrijven in de elektrotech-
niek, constructie-, installatie-, 
scheeps- en jachtbouw. Hapro-
tech heeft vacatures bij kleine 
werkplaatsen, middelgrote mkb-
bedrijven en grote landelijk ope-
rerende organisaties. 
Op woensdag 25 april kunnen 
werkzoekenden tussen 16.00 en 
20.00 uur vrijblijvend bij Hapro-
tech Personeel binnen lopen om 

kennis te maken. In overleg met 
de potentiële kandidaat worden 
de wensen en mogelijkheden 
voor een uitdagende, passende 
functie besproken. Persoonlijke 
ontwikkeling en groei zijn daar-
in zeer belangrijk. Talenten uit 
de metaal- en installatietechniek 
kunnen direct een gratis lastest 
a�eggen in het opleidingscen-
trum. Zo wordt een niveau vast-
gesteld om te kunnen bepalen 
welke loopbaan het beste bij de 
kandidaat past. Haprotech is ge-
vestigd aan de Rooswijkweg 191 
in  Velsen-Noord, telefoon 0251-
262917. Zie ook www.haprotech-
personeel.nl. (foto: aangeleverd)

Haprotech
pen inschri avond 

voor werkzoekenden 

(foto: aangeleverd)

Stock Sale i  ack  Hart en i  o
IJmuiden - Van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 april is het Stock Sale bij Jacky Hart en Bij Bo. De zomer-
collectie van vorig jaar hangt met forse kortingen in het rek. Bij vijf of meer artikelen ontvang je nog eens 
10% extra bonkorting! ,,De restanten van vorige seizoenen bieden wij graag aan voor aantrekkelijke prij-
zen’’, aldus Jacomien. ,,Zo houden wij ruimte voor nieuwe items die wekelijks binnen komen.’’ Ga eens kij-
ken aan de Kennemerlaan 94-96 in IJmuiden, want misschien zit dat koopje ‘you can’t resist’ er wel bij! Op 
Koningsdag zijn de winkels gesloten. (foto: aangeleverd)
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Heemskerkse Golf Club richt 
zich op sport en plezier
Heemskerk - De Heemskerkse 
Golf Club houdt zaterdag 22 april 
een Open Golf Dag. Doormid-
del van allerlei activiteiten kun-
nen mensen proeven aan de golf-
sport.
,,Na een ontvangst met ko�e 
vertellen wij u de belangrijkste 
ins en outs van de Heemskerkse 
Golfclub en is er uiteraard de mo-
gelijkheid om te informeren naar 
onze vormen van lidmaatschap, 
abonnementen en lespakketten’’, 
aldus Den Duijn van de Heems-
kerkse Golf Club. ,,Daarna staan er 
Golf Pro’s, gol�nstructeurs, klaar 
voor meer informatie en praktijk-
oefeningen. Na deze sessie doen 
wij alle bezoekers een persoon-
lijk en zeer voordelig voorstel wat 
voorziet in de wensen.’’ 
Met de open dag hoopt de golf-
vereniging nieuwe leden te wer-
ven. ,,We hebben een aantal 
scherpe aanbiedingen dit jaar, 
die je meteen laten pro�teren van 
dit golfseizoen”, aldus Den Duijn. 
“We doen er alles aan om de 
drempel te verlagen. Voor iede-
re vereniging is aanwas belang-
rijk en daarom moeten we ook 

open staan voor vernieuwing. In 
de toekomst wordt het belang-
rijk dat mensen even snel kunnen 
spelen of dat we vlottere spel-
vormen ontwikkelen. Tijd is een 
schaars goed voor veel mensen.”
De Heemskerkse Golfclub heeft 
als vereniging eigen golfba-
nen en een gecerti�ceerde golf-
school. Naast de champions-
baan met 18 holes, is er ook een 
Par-3 baan met 9 holes. Die laat-
ste baan is ook erg geschikt om 
een snel rondje na het werk te 
lopen of om het golfspel op peil 
te houden. De golfschool heeft 
sinds kort een certi�caat van de 
PGA, de wereldwijde professio-
nele golforganisatie, waardoor 
het een van de beste scholen 
in Nederland is om golf te leren 
of je golfspel te verbeteren. De 
Heemskerkse golfschool beschikt 
tegenwoordig ook over een splin-
ternieuw computersysteem, de 
Trackman, die wat meer geoefen-
de spelers tot in detail helpt hun 
spel te verbeteren. Voor het korte 
spel is er een Puttstudio.
Zie ook www.heemskerksegolf-
club.nl. (foto: aangeleverd)

Voordeel stapelen bij de Freules
Santpoort-Noord - Van 19 tot 
en met  28 april is het weer voor-
deel stapelen bij de Freules. 
Bij elke aankoop vanaf 50 euro 
krijgt de klant een cadeaubon 
van 5 euro. 
De Freules is een gezellige win-
kel met tweedehands merkkle-
ding en accessoires gelegen 
op de hoek van de Hoofdstraat 
en de Terrasweg in Santpoort-
Noord en herkenbaar aan de 
mooie etalages. Met behulp van 
het eerlijke advies van Saskia en 
Margot gaat u gegarandeerd 
met een ‘nieuwe’ out�t naar huis.
Ook kunt u uw eigen kleding 
hier een tweede kans geven: in-
breng van voorjaarskleding is 
dagelijks tijdens de openingstij-
den van woensdag tot en met 
zaterdag tussen 10.00 en 18.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.defreu-
les.nl. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Houd jij ook 
van sporten en bewegen? Ben je 
dol op gym op jouw school? En 
zou je dit nog wel wat vaker wil-
len doen? Dan ben je van harte 
welkom op de maandagmiddag 
en maandagavond in de gymzaal 
op de Terrasweg te Santpoort. 
Van 17.00 tot 18.00 uur of van 
18.00 tot 19.00 uur is er gymnas-
tiek met verschillende onderde-
len. Je kunt slingeren of klimmen 
met touwen, zwaaien aan de rin-
gen, klimmen in het wandrek, de 
mooiste sprongen maken op de 
trampoline en de mooiste kun-
sten laten zien op de lange mat. 
Samen met leeftijdsgenootjes 
oefenen om steeds vaardiger, dus 
beter te worden. Ben je benieuwd 
geworden? Ga gerust eens kijken 
bij RKGV. De eerste twee proe�es-
sen zijn gratis. Zie ook www.rkgv-
velsen.nl of Facebook: gymnas-
tiekvereniging RKGV Velsen. 

Lekker gymen 
voor de jeugd

Lezing : Natuurlijk grip op 
Prikkelbare Darm Syndroom
Heemskerk - Buikpijn, krampen, 
verstopping of juist aanhouden-
de diarree, dit zijn klachten die bij 
de diagnose ‘prikkelbare darm-
syndroom’ horen. Een zorgwek-
kend aantal mensen gaat in toe-
nemende mate gebukt onder de-
ze gezondheidsproblemen. Hoe 
kan dat? En wat te doen?
Misschien wordt verteld dat men 
maar met deze klachten moet le-
ren leven? Maar is dat wel zo? 
Want veel van deze klachten zijn 
te behandelen zijn op een na-
tuurlijke en gezonde manier.
Cherelle Oosterveen, hbo-ver-
pleegkundige en Orthomole-
culair therapeut bij BodySwitch 
Heemskerk, vertelt over de inte-
grale zienswijze op ‘PDS’. Zij legt 
uit welke invloed voeding en leef-

stijl heeft op ‘PDS’ en waarom 
problemen in de darm zoveel in-
vloed hebben op zowel de fysie-
ke als mentale gezondheid van 
volwassenen én kinderen. De le-
zing is bedoeld voor mensen met 
aanhoudende buikklachten om 
inzicht te geven over ‘PDS’ en 
om te laten zien hoe de integrale 
aanpak wellicht een uitkomst kan 
bieden. De lezing wordt gehou-
den op dinsdagavond 24 april 
van 19.30 tot 21.30 uur bij Body-
Switch, praktijk voor integrale ge-
neeskunde, Rijksstraatweg 55 in 
Heemskerk. De zaal is open om 
19.00 uur. De toegang is gratis. 
Aanmelden via de website www.
bodyswitch.nl; e-mail: heems-
kerk@bodyswitch.nl of telefo-
nisch 0251-234000. Er is plaats 

voor ca. 50 personen.  (foto: aan-
geleverd)

Verbouwing bij 
Warme Bakker 
Ad Ketels
Regio - Ruim 27 jaar geleden be-
gon Warme bakker Ad Ketels zijn 
brood en banket te bakken en te 
verkopen in twee winkels tege-
lijk in IJmuiden, te weten aan de 
Cepheusstraat en aan het Wil-
lemsplein in Oud-IJmuiden.  Later 
kwamen daar in IJmuiden nog de 
�lialen aan de Lange Nieuwstraat 
en het Zeewijkplein bij alsmede 
twee �lialen in Haarlem-Noord.
Met name de winkel aan het Wil-
lemsplein, waar ook de brood-
bakkerij is gevestigd, was al eni-
ge tijd aan vernieuwing toe.  In 
al die jaren was er wel eens een 
nieuwe toonbank en een nieuw 
plafond geplaatst maar meer 
ook niet.  Vandaar dat deze win-
kel de afgelopen week gesloten 
was.  Van maandag 9 april tot en 
met  woensdag 18 april is de win-
kel rigoureus onder handen ge-
nomen. Eerst helemaal leeg en 
kaal en dan alles nieuw: vloer, pla-
fond, wanden, meubels enz. Kort-
om een nieuwe, moderne winkel 
zoals eerder ook andere �lialen 
zoals Cepheusstraat en Zeewijk-
plein en de winkels in Haarlem 
zijn ingericht.
Met de gehele dag vers gebakken 
producten zoals croissants en pi-
stolets, maar ook bijvoorbeeld 
lekkere, vers gebakken gevul-
de koeken en warme saucijzen-
broodjes.  Kortom een feest om in 
zo’n winkel te komen. 
De heropening van de nieuwe 
winkel aan het Willemsplein is 
donderdag 19 april, met voor de-
ze winkel een speciale openings-
actie:  van donderdag tot en met 
zaterdag elk tweede product met 
50 procent korting. Bovendien 
ook uitsluitend in de winkel aan 
het Willemsplein 2: echte Bos-
sche bollen en een heel 11-gra-
nenbrood samen voor maar 5 eu-
ro. Let op de advertentie elders 
in deze krant. Alle overige �lialen 
van Ad Ketels zijn uiteraard nor-
maal open en ook daar kunt u uit-
stekend terecht voor al uw verse 
brood en banket. U bent in alle �-
lialen van harte welkom.

IJmuiden - Historie, luxe en gran-
deur, dat vind je als gast bij ho-
tel en restaurant Augusta aan de 
Oranjestraat 98 in oud-IJmuiden. 
Oud-eigenaren John en Moni-
que van Waveren hebben per 1 
november 2017 hun prachtig ge-
renoveerde en ingerichte pand 
overgedragen aan Ruizhou Xie, 
die we Joe mogen noemen. In-
middels zijn we een paar maan-
den verder en is al gebleken dat 
het Joe en het vaste team van Au-
gusta meer dan gelukt is om de 
goede reputatie van zowel het 
restaurant als het hotel te behou-
den. Gasten zijn heel tevreden 
over de service en de hoge kwa-
liteit van de gerechten.
Hotel Augusta dateert van 1907 
en dat vind je terug in de inrich-
ting. De 25 kamers van het ho-
tel hebben allemaal een unie-
ke, klassieke sfeer. Het is of je een 
grote stap terug in de tijd zet. En 
de ho�elijke service past hele-
maal bij dat beeld.
De 28-jarige Joe komt uit een fa-
milie van hotel-ondernemers. Hij 
weet zich dan ook gesteund door 
zijn zussen die hem graag advi-
seren. En alle medewerkers van 
Augusta die met John en Moni-
que werkten doen hun best om 
Joe bekend te maken met het rei-
len en zeilen in dit bijzondere ho-

tel/restaurant. ,,We krijgen hier 
veel buitenlandse gasten in het 
hotel’’, vertelt Joe. ,,Vaak mensen 
die een bedrijf bezoeken, maar 
ook zakenmensen die hier ver-
gaderen en verblijven. We heb-
ben daarvoor verschillende za-
len. Maar ook toeristen zijn hier te 
gast. Gasten voor het café, lunch 
op werkdagen is vanaf 12 uur, en 
voor het restaurant komen van 
minder ver weg. Restaurant Au-
gusta biedt exquise Franse ge-
rechten met een moderne inslag 
en heerlijke wijnen. Ik heb wel ge-
merkt dat hier veel vraag naar vis 
is. We hebben dan ook altijd vier 
vis- en vier vleessoorten in huis. 
En dankzij het Augusta menu met 
drie of vier gangen kun je hier uit-
stekend eten tegen een mooie 
prijs. We zien dan ook veel gas-
ten die hier een speciaal feest ko-
men vieren. Onze chefkok Niels 
Bakker is een meester in het culi-
nair verwennen van onze gasten. 
Voor vegetariërs of mensen met 
dieetwensen maakt hij graag iets 
aparts. En uiteraard hebben we 
elk seizoen weer nieuwe gerech-
ten op de kaart staan.’’ Het restau-
rant is deze zomer gesloten van 6 
tot en met 26 augustus.
Zie ook www.augusta.nl of bel 
voor een reservering 0255-
514217. (foto: Karin Dekkers)

Augusta in goede handen 
bij nieuwe eigenaar

OV IJmond-leden in gesprek met 
staatssecretaris Mona Keijzer
Velsen-Zuid - Staatssecreta-
ris Mona Keijzer van Econo-
mische Zaken en Klimaat reist 
door het land om input te ver-
zamelen voor het nieuwe MKB-
actieplan. Hiervoor ging zij 
maandag in gesprek met de le-
den van OV IJmond. Tijdens de 
drukbezochte lenteborrel in 
Brasserie Beeckestijn werd on-
der meer gesproken over het 
groeiend tekort aan technisch 
personeel, de gevolgen van de 
Brexit en innovatie en digitali-
sering.

Mona Keijzer - CDA-politica, Vo-
lendamse en moeder van vijf 
zoons - herkent zich in de men-
taliteit van de ondernemers in de 
IJmond. ,,Bij ons zeggen we ‘niet 
lullen maar pellen’. Bij jullie is al-
leen dat laatste woord anders, 
maar het komt op hetzelfde neer. 
Hier heerst een mentaliteit waar 
we Nederland verder mee bren-
gen.’’
De staatssecretaris is bezig met 
een nieuw actieplan voor het 
midden- en kleinbedrijf. Eén van 
de grootste problemen waar een 
oplossing voor gevonden moet 
worden, is het groeiend tekort 
aan technisch personeel. Keijzer: 
,,Bedrijven moeten opdrachten 
laten schieten en dat kost geld. 
Daarom moeten we hier samen 
mee aan de slag. Het is allang 
geen vies en smerig werk meer, 
zoals veel mensen denken. Ik 
kom bij maakbedrijven waar je 
van de grond kunt eten. En laten 
we plechtig met elkaar afspreken 
dat we nooit meer van jongeren 
met een vmbo-advies zeggen: 
hè, wat jammer. We hebben die 
mensen keihard nodig!’’
In de IJmond werken bedrijven, 
onderwijs en overheid onder de 
naam Techport samen aan inno-

vatie en scholing van technisch 
personeel, een initiatief waar de 
staatssecretaris zeer positief op 
reageerde. ,,Wat u hier doet is de 
toekomst.’’ Keijzer deelt de me-
ning van een aantal OV IJmond-
leden dat de opleidingen korter 
moeten om werken in de tech-
niek aantrekkelijker te maken. 
,,Daar zijn we al over in gesprek 
met de collega’s van het Ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschappen.’’
Penningmeester Leen Wisker 
vroeg de staatssecretaris zich 
hard te maken voor een trans-
paranter en eerlijker belasting-
stelsel. Keijzer: ,,In het regeerak-
koord is al sprake van een bete-
re balans voor het MKB en maat-
regelen om excessen op het ge-
bied van loonbelasting tegen te 
gaan. Deze moeten alleen nog 
geë�ectueerd worden. Ik nodig 
u graag uit om het ons te laten 
weten als er een bepaalde rege-
ling nodig is.’’
Over de naderende Brexit was de 
staatssecretaris helder: ,,Kijk in 
je eigen productieketen en han-

delsrelaties wat de mogelijke ef-
fecten zijn en bereid je daar als 
bedrijf goed op voor.’’ Keijzer be-
nadrukte dat de betrokken lan-
den allang niet meer boos op el-
kaar zijn. ,,Nu de rook is opge-
trokken realiseert iedereen zich 
vooral dat de belangen enorm 
groot zijn. Er wordt daarom hard 
gewerkt aan goede afspraken. 
We proberen zo dicht mogelijk 
bij elkaar te blijven op het ge-
bied van douanezaken en de in-
terne markt.’’
Het vragenuurtje met Mona Ke-
ijzer werd afgesloten met een 
netwerkborrel. De staatssecre-
taris en de met haar meegereis-
de ambtenaren namen ruim-
schoots de tijd voor persoonlij-
ke gesprekken met de leden van 
OV IJmond. Ze was ruim drie uur 
aanwezig in Velsen-Zuid, wat ge-
zien de volle agenda van de be-
windsvrouw opmerkelijk ge-
noemd mag worden.
Oprechte en volle aandacht 
dus voor de ondernemers in de 
IJmond! (Friso Huizinga/foto: Ko 
van Leeuwen)

Velsen - Dinsdag 1 mei, in de 
meivakantie, is het tijd voor de 
volgende Mega Sportmix! Dit-
maal weer in sporthal IJmui-
den-Oost en natuurlijk georgani-
seerd door de buurtsportcoaches 
van de gemeente Velsen. Tussen 
10.00 en 12.00 uur zijn de kinde-
ren van de groepen 1 tot en met 
3 aan de beurt en tussen 13.00 en 
15.00 uur is het de beurt aan kin-
deren van de groepen 4 tot en 
met 8. Naast verschillende leuke 
gymspelletjes, zijn er ditmaal ook  
workshops freerunning en po-
nyrijden. Inschrijven via: https://
www.sportpas.nl/velsen/velsen-
jeugd/overzicht-aanbod/zoeken/
mega?mode=grid. Kosten: 2 eu-
ro, inclusief fruitwater én fruit. 

Mega Sportmix
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Bezwaren tegen 
nieuwbouw Orionweg
IJmuiden - Tegen de nieuw-
bouwplannen op de plaats van 
de gesloopte 12-hoog �at aan 
de Orionweg heeft de gemeente 
een aantal bezwaren ontvangen. 
In plaats van één �atgebouw, ko-
men er drie gebouwen met ap-
partementen, met respectievelijk 
zes, acht en tien bouwlagen. Het 
ontwerpplan heeft al ter visie ge-
legen. 
De bezwaren gingen over ver-
lies van daglicht bij naastgele-
gen woningen en verlies van uit-
zicht vanaf de balkons van de Ori-
on�at. Ook over het parkeren wa-
ren er bezwaren. De voorgestelde 
parkeerpergola’s om de auto’s uit 
het zicht te houden zouden idea-
le schuilplaatsen zijn voor dealers 
en verslaafden. En door vogels 
die de pergola’s bezoeken zou-

den de geparkeerde auto’s be-
smeurd raken door uitwerpselen.   
De gemeente heeft daarom de 
plannen aangepast. Zo wordt 
het meest noordelijke woonge-
bouw verschoven, beter voor het 
uitzicht, de buren en de duinen. 
Ook worden de parkeerplaatsen 
bij het verschoven zuidelijke ge-
bouw uit de duinrand gehaald 
en verplaatst. De duinrand wordt 
daardoor vrijgemaakt van bebou-
wing en verharding. De geplande 
parkeerstrook langs de Orionweg 
gaat niet door, daardoor hoeft 
de bestaande groenstrook niet 
smaller te worden. Wat betreft de 
parkeerpergola’s: deze zullen zo 
transparant mogelijk worden ge-
maakt, maar details worden niet 
vermeld in het bestemmingsplan 
waar het nu over gaat. 

Het gewijzigde ontwerpbestem-
mingsplan wordt opnieuw in pro-
cedure gebracht zodat men de 
wijzigingen kan inzien en eventu-
ele bezwaren kan indienen. 
De gemeente is gebonden aan 
een nieuwe procedure rondom 
de plannen. Omdat de voorkeurs-
waarde voor geluid wordt over-
schreden maar het geluid niet 
over de maximale waarde van 63 
dB gaat en reductie van het ge-
luid niet mogelijk of doelmatig is, 
moet voor deze locatie in het Be-
sluit MER (Milieu E�ect Rapporta-
ge) een hogere waarde worden 
vastgesteld. Deze zogenaamde 
waardeprocedure moet zijn door-
lopen voordat het bestemmings-
plan is vastgelegd. Daarom wordt 
deze gelijk met het ontwerpbe-
stemmingsplan ter visie gelegd.

Bottelier zwemt 
pr’s in Eindhoven
IJmuiden - Bij de Swim Cup Eind-
hoven was Lars Bottelier goed 
op dreef. Hij verbeterde op de 
400m, 800m en 1500m vrije slag 
zijn persoonlijke records. Op de 
1500m vrije slag behaalde hij te-
vens de derde plek. 
Na Swim Cup Den Haag volgde 
Swim Cup in Eindhoven. Met een 
sterk internationaal veld werd er 
op alle nummers hard gezwom-
men. Op de eerste dag werd de 
1500m vrije slag gezwommen. 
Hier scherpte Bottelier zijn pr van 

een week geleden aan met nog 
eens tien seconden naar 16:03.24 
en was hiermee snelste Nederlan-
der.
Op de tweede dag stond de 
400m vrije slag waar hij in de se-
ries al zijn persoonlijk record aan-
scherpte. In de B-�nale ging het 
nog een stukje sneller en eindig-
de de klok op 4:05.85. Op de laat-
ste dag stond de 800m vrije slag 
op het programma. Hier zwom 
Bottelier naar een eindtijd van 
8:26.79.

The Smugglers te laat 
op dreef tegen Haarlem
Velserbroek - Het weer was 
goed, dus ideale omstandighe-
den om er een mooie rugby-
wedstrijd van te maken door The 
Smugglers. Maar het waren voor-
al de rugbyers van Haarlem die 
het veld op waren gekomen met 
de wil om te winnen. 
The Smugglers speelde door het 
veel fanatiekere spel van Haar-
lem een matige wedstrijd. Binnen 
15 minuten stonden zij dan ook 
met 12-0 achter. Het was Wou-
ter Kersbergen die de enige try in 
de eerste helft maakte waardoor 
the Smugglers gingen rusten met 
een achterstand van 24-5. 
Pas halverwege de tweede helft 
kwam de passie terug bij The 

Smugglers maar dat was veel te 
laat om de wedstrijd te laten kan-
telen. De gedrevenheid van Luis 
Dos Santos, man o� the match, 
zorgde ervoor dat Gerrit Boude-
wijn met een try de einstand kon 
verzachten naar 38-17. 
Volgende week staat de wedstrijd 
tegen de onderste, de Hawks 
uit Hoofddorp, op het program-
ma. Zou het weer een deceptie 
worden of kunnen The Smugg-
lers zich herpakken om op tijd de 
vorm te pakken te krijgen voor 
de belangrijke wedstrijd op 6 mei 
tegen titel kanshebber ASRV As-
crum? 
Zie ook www.thesmugglers.nl. 
(foto: Ad van Dijk)

Ad Ketels wint 
Kaderkampioenschap
Velsen - Op een zeer goed be-
zochte slotdag kwamen nog vier 
spelers in aanmerking om de �na-
le te spelen. Te weten Nico ’t Hart, 
Hein Smit, Richard Wolthuizen en 
Ad Ketels.
Ketels-’t Hart werd in 15 beurten 
beslist in ’t voordeel van Ketels 
120-103 caramboles. Wolthuizen-
Smit werd gewonnen door Wolt-
huizen in 160-139 caramboles. 
Hierdoor speelden Smit en ’t Hart 
voor de derde en vierde plaats, 
welke partij gewonnen werd door 
Smit . Doorslaggevend was hier-
bij de ervaring van Smit. 160-114.
De �nalepartij was Wolthuizen-

Ketels: 160-120 caramboles. Door 
het continu maken van kleine se-
ries won Ketels deze partij in 10 
beurten met 65-120. De hoog-
ste serie (57) en de kortste partij 
(6 beurten) van het toernooi kwa-
men op naam van Nico ’t Hart. Het 
beste toernooigemiddelde komt 
op naam van Martin Gravemaker 
met 11,88.
Dankzij de inbreng van de ge-
meente Velsen, een aantal vas-
te sponsors, Woon – en zorgcen-
trum de Hofstede, de KNBB-arbi-
ters en de zelfwerkzaamheid van 
de spelers was het toernooi we-
derom een succes.

WVIJ zwemt af 
volgens nieuwe 
eisen
IJmuiden - Zaterdag 14 april or-
ganiseerde zwemvereniging Wa-
tervrienden IJmuiden weer een af-
zwemmoment, voor de eerste keer 
volgens het nieuwe examenregle-
ment. Alle vrijwilligers kregen van 
te voren buiten nog een korte up-
date, dus tijdens het afzwemmen 
liep het als vanouds gesmeerd en 
alle 32 kinderen hebben dan ook 
hun diploma gehaald. 
Dat diplomazwemmen voor ve-
len toch heel spannend is bleek 
maar weer. De ju�en hoorden ver-
halen van kinderen die bijna niet 
konden eten van te voren of die al 
een traantje hadden gelaten. Bij de 
B-groep was het even spannend, 
maar na een blik op haar moe-
der en een bemoedigende duim 
haalde Wendy glansrijk het gat. 
Het afzwemmen nieuwe stijl kent 
diverse nieuwe eisen, zoals ge-
kleed door het gat zwemmen bij 
C, het achterover in het water la-
ten vallen en het zwemmen in lan-
ge broek en shirt met lange mou-
wen bij A, waar voorheen een korte 
broek en t-shirt voldeden. Voor een 
van de afzwemmers was het dub-
bel feest: Tygo was jarig en haal-
de zijn zwemdiploma! Daar moest 
natuurlijk voor gezongen wor-
den. En daarna mochten alle kin-
deren natuurlijk hun diploma ha-
len. A-diploma: Vlinder Swarte, Riy-
aan Libaan, Femke van Galen, Da-
mian Kendjian, Asha Muhujadin, 
Babet van het Kaar, Gigi Smulders, 
Dewi Jochems, Hana Abdi, Umit 
Mohammedi, Fleur Otte, Bentley 
Blok. B-diploma: Brody Wouda, Si-
hem Özcan, Zubeir Youssef, Jamie 
Lammers, Tygo Odijk, Elise Scriven, 
Rais Libaan, Tieme Hendriks, Tho-
mas Wesseling, Wendy Swaders, 
Cynthia van Haagen. C-diploma: 
Vidar Kossen, Dylan Heyman, Dje-
na Rook, Romaissa Darrari, Kay van 
Vuuren, Coenraad van de Merwe, 
Arsen Kazar.

DCIJ-nieuws
Bekerviertal overtuigend 
Noord-Hollands kampioen
IJmuiden - Bij Damclub IJmuiden 
(DCIJ) wordt er naast de nationale 
competitie ook deelgenomen aan 
het Noord-Hollands bekertoer-
nooi. De nummers één en twee 
van dit toernooi plaatsen zich na-
melijk voor de nationale beker-
wedstrijden, waarin de hoofdklas-
sers van DCIJ het mogen opnemen 
tegen (inter)nationale toppers. Vijf 
jaar na een knappe zesde plaats 
hunkert DCIJ naar nieuw succes. 
Daarvoor moest er eerst wel ge-
wonnen worden van HDC Haarlem 
en het eerste en tweede team van 
SNA Heerhugowaard. In de eerste 
ronde tro�en de IJmuidenaren di-
rect titelverdediger HDC. Nadat 
Kees Pippel remise overeenkwam, 
liep Stijn Tuijtel in een goede stand 
in een combinatie en verloor. De-
butant Krijn ter Braake scoorde 
met een goede omsingeling de 
gelijkmaker. Tot slot wist Jesse Bos 
met een o�er van Dussault de win-
nende punten binnen te slepen: 

5-3. Hierna volgde een eenvoudi-
ge overwinning op SNA 2, dat eer-
der verrassend DCIJ 2 uitschakel-
de. Na een fraaie combinatie van 
Bos vergrootten Pippel en Tuijtel 
de voorsprong. Alleen Ter Braake 
kwam ditmaal niet tot winst: 7-1. 
In de derde en laatste ronde had 
DCIJ tegen SNA 1 genoeg aan 4-4 
om eerste te worden. Ter Braake 
bracht met een verborgen com-
binatie de eerste twee punten op 
het bord. Even dreigde SNA op ge-
lijke hoogte te komen, maar Pip-
pel overleefde de storm. Nadat 
Bos net niet kon winnen, deed 
Tuijtel dit wel: 6-2 en DCIJ was be-
kerwinnaar.
Ander goed nieuws kwam van de 
nationale bond, die Lars van Eek-
en (8) één van de drie keuzeplaat-
sen toekende voor de �nale van 
het NK welpen op 12 mei in Hoo-
geveen. Lars kwam in de halve �-
nale net te kort, maar wordt nu als-
nog beloond. (foto: aangeleverd)

Driehuis - Het eerste herenteam 
van Strawberries heeft afgelo-
pen zondag niet gewonnen van 
Reigers. De eindstand werd 3-0 
in het voordeel van het team uit 
Hoofddorp. 
De mannen van coach Willem 
Sanders waren niet opgewas-
sen tegen het degelijke spel van 
de middenmoter. Reigers maak-
te in de eerste helft amper een 
fout en hield de verdediging aar-
dig gesloten. Strawberries kwam 
met moeite in de aanvallende cir-
kel en creëerde zoals gebruikelijk 
weinig kansen. Reigers daarente-
gen bezorgde Strawberries-doel-
man Wouter Rempt een drukke 
middag door het doel veelvul-
dig onder schot te nemen. Maar 
zoals zo vaak dit seizoen keepte 
hij een uitstekende wedstrijd en 
hielp zijn ploeg daarmee meer-
dere malen. Op de enige corner 
van de eerste helft moest hij wel 
het antwoord schuldig blijven: 
1-0 ruststand. 
In de tweede helft verzuimde Rei-
gers de voorsprong te vergroten. 
Het maakte veel fouten in de pas-
sing waardoor de Driehuizenaren 
steeds meer loerden op een doel-
tre�ende counter. Het was ech-
ter Reigers dat aan het langste 
eind trok. De tweede strafcorner 
van de wedstrijd, vier minuten 
voor tijd, ging hard in de kruising. 
Strawberries was gebroken en in-
casseerde de genadeklap twee 
minuten later.
Komende zondag krijgt Straw-
berries de allerlaatste kans om 
niet onderaan te eindigen in de 
eerste klasse. Nummer elf Rood-
Wit komt dan op bezoek. (Finn 
van Leeuwen)

Strawberries 
Heren 1 delft 
onderspit 
tegen Reigers

Voetbalplaatjesactie 
VSV en DekaMarkt

Velserbroek - Net als Terrasvo-
gels en Stormvogels is ook VSV 
onlangs door de DekaMarkt be-
naderd voor het sparen van voet-
balplaatjes van de eigen voetbal-
helden.
De DekaMarkt onderkent daar-
bij het belang van sporten voor 
jeugd en volwassenen en VSV 
vervult daarin een belangrijke 
taak in Velserbroek. Redenen ge-
noeg dus om de leden van deze 
ruim honderdjarige vereniging 
eens �ink in het zonnetje te zet-
ten door middel van een prach-
tig voetbalalbum. Hierbij hebben 
zij zes weken lang de tijd om, via 

boodschappen bij de DekaMarkt 
in Velserbroek, een uniek voetbal-
album samen te stellen. 
Afgelopen zaterdag was in een 
bomvol clubhuis de aftrap bij 
VSV, waarbij door een delegatie 
van de DekaMarkt, onder leiding 
van Bastiaan van de Zwan, de 
plakboeken aan de leden werden 
uitgereikt. Daarnaast hebben zij 
de hongerige magen met een ge-
zonde snack, in de vorm van do-
zen met vers fruit, gestild. Al met 
al een mooi voorbeeld van een 
samenwerkingsverband waarbij 
sport en het bedrijfsleven samen-
komen. (foto: aangeleverd)

Driehuis - Zaterdag 14 april 
moest het team van Waterloo 
Gehandicapten G2 een moeilij-
ke thuiswedstrijd zien tewinnen. 
Omdat het team van Waterloo G1 
vrij was, mocht een aantal spelers 
van G1 meedoen met het team 
van G2. Zo werd het een mooie 
partij voor beide teams.
Jim Francken was de scheidsrech-
ter. Waterloo ging als een speer 
en spelers Marvin Maas,  Dylan 
Schiphorst en weer Marvin Maas 
(twee keer) zorgden voor een 
prachtige 4-0.  Uitgeest was hier-
door wellicht wat in de war en 
maakte een eigen doelpunt. Met 
5-0 voor ging Waterloo de rust in.  
De tweede helft kwam Waterloo 
opnieuw goed uit de startblok-
ken. Sean Burgstra scoorde het 
zesde doelpunt, Marvin Maas het 
zevende. Daarna kwam Uitgeest 
eindelijk aan de beurt, met twee 
doelpunten. Maar Kees Keur deed 
er gewoon een schepje bovenop 
en zorgde voor het achtste doel-
punt van Waterloo. Dat FC Uit-
geest er daarna nog een puntje 
uit wist te persen was geen punt. 
Want met een eindstand van 8-3 
was Waterloo G2 terecht dik te-
vreden.

Waterloo G2 
wint ruim van 
FC Uitgeest

Velsen-Zuid - Eigenlijk hoort de 
kop van dit artikel te zijn: Sloot-
schieten bij Full Speed. Het is on-
geloo�ijk hoe vaak de kloten van 
de deelnemers afgelopen zater-
dag in de sloot verdwenen. Het 
spel zelf op het zogenaamde 
Koeienparcours verliep ondertus-
sen zeer gunstig voor het team 
van Raymond, Nico en Harm, die 
voor de circa 4,5 km slechts 62 
schoten nodig hadden met een 
rest van 24 meter. Het team van 
Sonja en onze beide Jannen klaar-
den dat in 71-16  en Lia, Peter en 
Sander rondden het parcours af 
in 74-24. Zie www.fullspeedsport.
club of bel 0255-518648.

Klootschieten

Brocante- en 
boekenmarkt
Velsen-Zuid - Zaterdag 21 april 
tussen 10.00 en 15.00 uur houden 
de Odd Fellows weer een brocan-
te- en boekenmarkt in hun ver-
enigingsgebouw aan de Stations-
weg 95 in Velsen-Zuid. Parkeren 
kan in de naaste omgeving. De 
voorraad boeken wordt steeds 
aangevuld met kwalitatief goe-
de boeken, de meeste voor 1 eu-
ro. Een bijzonder boek is wat ho-
ger geprijsd. De opbrengst van 
deze brocante- en boekenmarkt 
komt zoals altijd, ten goede aan 
een maatschappelijk project. Bin-
nenkort wordt het ‘goede doel’ en 
de totale opbrengst voor dit jaar 
bekendgemaakt.  De Odd Fellows 
van Velsen kiezen projecten die 
lokaal of regionaal gebonden zijn 
en die niet of niet voldoende wor-
den gesubsidieerd. Zie ook www.
oddfellows-velsen.nl.
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VACATURE TOP 5 april

Vrijwilligers Meldpunt Wonen Plus    vac.nr: 1699
Wonen Plus biedt praktische diensten die aansluiten bij de wensen 
van ouderen.

Taalvrijwilliger/ taalcoach Velsen Noord  vac.nr: 1646
Voor anderstalige vrouwen en mannen  in Velsen Noord zoeken we 
met spoed vrijwilligers die taalles aan huis willen geven.

Hou jij ook zo van Paarden?    vac.nr: 1694
Ik heet Agnes, 49 jr en zou het erg leuk vinden als iemand met mij mee 
kan gaan naar een manege. 

Kok of kokkin voor Dorpshuis het Terras  vac.nr: 1684
Wij zoeken een zelfstandig werkende (hobby) kok of kokkin die 1x per 
2 weken een warme lunch wil bereiden.

Bar medewerkers Buurthuis de Brulboei  vac.nr: 1654
Achter de bar zoeken wij een m/v. Overdag alleen ko�e/thee en fris-
dranken. ’s Avonds licht alcoholisch.

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

‘Actie: Schone poort!’ goed verlopen

Op veel plekken is de poort al 
goed bijgehouden, maar toch 
valt er nog genoeg te doen. De 
hoop zand op de foto is daar een 
goed bewijs van. De bewoners 
krijgen een brief als hun poort 
aan de beurt is en worden uit-
genodigd om mee te werken. 
Er is extra gereedschap, ko�e, 
thee en koek. Vuil en overtollige 

grond wordt afgevoerd. De eerste 
keer van deze actie was 21 maart 
2018. De tweede actie was op 11 
april. Beide keren zat het weer 
mee. De vrijwillige medewerkers 
van Kansen & Zo starten om 13.00 
uur in Buurtcentrum de Dwarslig-
ger waar het busje van Stichting 
Welzijn Velsen wordt volgeladen 
om mens en materiaal naar de 

Rivierenbuurt te vervoeren. Na 
drie kwartier werken is er een kof-
�e- en theepauze. Om 15.30 uur 
gaan de vermoeide mannen (en 
één vrouw) weer terug naar de 
Dwarsligger om alles op te rui-
men. Actie: Schone poort! is een 
samenwerkingsproject van Het 
Woningbedrijf Velsen, Gemeente 
Velsen, HVC en Stichting Welzijn 
Velsen(Kansen & Zo). Actie: Scho-
ne Poort! Is een initiatief van Mi-
chiel Deiman van het Woningbe-
drijf Velsen en Dirk Goedhart van 
SWV. Meer foto’s van deze actie 
kunt u vinden op facebook: dirk-
kansenenzo. (foto: aangeleverd)

Actie: Schone poort! is een nieuwe activiteit van het project Kan-
sen & Zo van Stichting Welzijn Velsen. Deze nieuwe actie is in de 
Rivierenbuurt in IJmuiden gestart. Vrijwillige deelnemers van 
Kansen & Zo helpen bewoners om samen hun poort schoon te 
maken. Het schoonmaken van een poort is de verantwoording 
van de bewoners.

G-Disco “Ook voor jou” 
gezellig feest
De Koe - Zaterdag 5 mei wordt 
voor de vierde keer  G-disco ‘Ook 
voor jou’ gehouden in Jongere-
centrum de Koe in Velserbroek. G-
disco is een speciale  discoavond 
voor mensen met een beperking. 
Wilma Wardenaar, begeleider bij 
gezinshuis ‘Onder de pannen’ in 
Velserbroek en medeorganisator 
van de disco, is erg enthousiast: 
”Het is elke keer een feest, voor 
de mensen zelf maar ook voor de 
begeleiders. Omdat het in Jonge-
rencentrum de Koe plaatsvindt is 
het ook een disco zoals een disco 
hoort te zijn, met rookmachines 
en speciale lampen, dat maakt 
het helemaal af.”  
De disco is een initiatief van het 
sociaal wijkteam Velserbroek 
en de stichting “Ook voor jou”. 
“Er is veel animo, de disco’s wor-
den goed bezocht. Begeleiders 
zijn ook welkom,” zegt Alexander 
van de Pieterman, die als jonge-

renwerker in het sociaal team zit. 
“Het is een ontmoetingsplek voor 
mensen met een beperking. En 
het is mooi om te zien dat ze het 
echt naar hun zin hebben, en ook 
lekker helemaal uit hun dak kun-
nen gaan.” (foto: aangeleverd)

Felicitatiedienst Velsen,  
‘omzien naar elkaar’!
‘Omzien naar elkaar’, dat staat op 
de folder van de Felicitatiedienst 
Velsen. En dat is ook precies waar 
de Felicitatiedienst om draait. In 
een tijd waarin we steeds ouder 
worden en langer zelfstandig thuis 
blijven wonen is een beetje extra  
aandacht voor elkaar belangrijk. 
Daar waar de één een actief soci-
aal leven heeft wordt dat bij de an-
der snel minder. Verminderde mo-
biliteit door lichamelijke of geeste-
lijke achteruitgang, verlies van een 
partner, wegvallen van vrienden 
en kennissen zijn situaties waar 
ouderen mee te maken krijgen.  En 
als dat gebeurt is het vaak moeilijk 
om  hulp te vragen.  
Dat is de reden dat Stichting Wel-
zijn Velsen via  de Felicitatiedienst 
probeert in contact te komen met 
zo veel mogelijk plaatsgenoten 
van 80 jaar en ouder. Gewoon om 

een leuk gesprekje aan te knopen,  
om informatie te geven over voor-
zieningen en activiteiten voor ou-
deren, maar ook om bij vragen of 
problemen waar men zelf even 
niet meer uitkomt iemand in con-
tact te brengen met mensen die 
ze verder kunnen helpen. Dit be-
zoekje wordt in de periode rond 
de verjaardag afgelegd, vandaar 
de naam ‘Felicitatiedienst’. Zo’n 55 
Velsense vrijwilligers maken een 
beetje van hun tijd vrij om plaats-
genoten te bezoeken en dat beet-
je aandacht te geven.  6 van deze 
vrijwilligers nemen ook extra co-
ordinerende taken op zich. Wilt u 
ook een beetje van uw tijd hier-
voor geven? Neem dan even con-
tact op met Felicitatiedienst Vel-
sen, Marjolijn Houwing, 0255-
548545 of marjolijnhouwing@wel-
zijnvelsen.nl.

Slim Bewegen voor mensen 
met geheugenproblemen
Het Terras - Dementie kan nog 
niet worden genezen. Daarom 
is het belangrijk om de risico’s 
op het ontstaan van dementie 
zo klein mogelijk te maken. Eén 
van de risico’s voor het ontstaan 
van dementie waar op dit mo-
ment onderzoek naar wordt ge-
daan is lichamelijke inactiviteit. Er 
wordt onderzocht of lichamelij-
ke inactiviteit leidt tot een achter-
uitgang van hersenfuncties. Ook 
wordt onderzocht of lichamelij-
ke training leidt tot een verbete-
ring van hersenfuncties. Het on-
derzoek is al in een ver gevorderd 
stadium en heeft aangetoond dat 
“in beweging zijn” een stimule-
rend e�ect heeft op het brein. 
Vooruit lopend op de eindresul-
taten willen we in Dorpshuis het 

Terras in Santpoort-Noord een 
wandelclub opstarten voor men-
sen met geheugenproblemen. Er 
wordt iedere maandag om 10.00 
uur een wandeling van onge-
veer 45 minuten gemaakt in een 
rustig tempo. Met deze groep lo-
pen altijd 2 begeleiders mee. Na 
de wandeling drinken we ko�e/
thee met elkaar en wordt er een 
kort geheugenspel gespeeld, een 
quiz  of een �lmpje. 
Beweging in combinatie met ge-
zelligheid zorgt ervoor dat u zich 
even prettig onder de mensen 
voelt. Heeft u interesse als deel-
nemer of als begeleider van de 
groep, neem dan voor meer in-
formatie contact op met Janneke 
Cluistra, Dorpshuis het Terras, Tel: 
023-3031228.

Het Terras - Op 8 maart 2018 is 
Martha Strates, vrijwilliger bij de 
Open Tafel in Dorpshuis het Ter-
ras, vrij plotseling overleden. Dit 
was voor veel mensen een gro-
te schok. Martha regelde samen 
met Ria de meeste zaken rondom 
het wekelijkse eten op woens-
dagmiddag. Ze deed de inkopen, 
ze kookte en had contact met de 
grote groep vrijwilligers die kwa-
men helpen. Martha deed dit 
werk al 17 jaar in Het Terras. Wij 
willen haar hiervoor heel erg be-
danken. We vinden het belangrijk 
dat de Open Tafel in Het Terras zo 
veel mogelijk door kan gaan en 
zijn daarom op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers en een nieuwe (hob-
by)kok of kokkin. Er zijn nog wel 
een aantal vaste vrijwilligers die 
ook door willen gaan dus je hoeft 
het zeker niet alleen te doen. Heb 
je interesse om samen met ons 
de Open Tafel een doorstart te 
geven, meld je dan aan bij Janne-
ke of Hans in Het Terras. Tel: 023-
3031228, of kom gewoon even 
langs in Het Terras.
De familie van Martha heeft een 
bedankwoordje geschreven voor 
alle mensen die hun de afgelo-
pen weken gesteund hebben. Wij 
vonden het goed om dit bij deze 
oproep te plaatsen.

Hartverwarmend en overweldi-
gend was de belangstelling en het 
medeleven die wij mochten ont-
vangen na het overlijden van on-
ze lieve Martha Strates. Het is een 
troost dat wij mochten ervaren dat 
Martha, in haar leven, zoveel be-
tekend heeft voor andere mensen. 
Hiervoor zeggen wij u allen uit de 
grond van ons hart, Dank.

Ria, Marty en de kleinkinderen

Martha bedankt/
kok(kin) gezocht

‘‘Goedemorgen, bakkie?”
De Spil - Vanaf woensdag 11 april 
zijn we gestart met een gezelli-
ge inloopochtend in Ko�ekamer 
Het Volkshuys. Er is gelegenheid 
tot een ouderwets praatje met 
een bakkie ko�e, maar ook kun 
je een spelletje komen spelen. 
We zijn elke woensdagochtend 
open van 10.00 tot 12.00 uur. Je 
vindt ons in Buurtcentrum de Spil 
in IJmuiden. Daarnaast kun je ook 

elke vrijdagmiddag tussen 14.00 
en 18.30 uur langs komen voor 
ko�e, een drankje of een potje 
biljart. 
We zijn op zoek naar vrijwilli-
gers zodat we op meer dagen 
in de week open kunnen gaan. 
Heb je interesse? Bel naar Elisa-
beth Hoekstra, 06-83231221 of 
mail: elisabethhoekstra@welzijn-
velsen.nl.

Wandelen
Iedere dinsdag van 9.45 tot 10.45 
uur is er een leuke en gevarieerde 
wandelgroep die (exact op tijd) ver-
trekt vanuit Buurtcentrum de Spil. 
Deze activiteit is gratis en vrijblij-
vend. Aanmelden is niet nodig, ie-
dereen mag meedoen. Deelnemers 
die harder willen lopen wachten af 
en toe even op degenen die wat 
langzamer lopen. Na a�oop drinken 
de meeste wandelaars ko�e of thee 
in het buurtcentrum. Op dinsdag 
15 mei loopt natuurgids Anne Ein-
wachter weer mee. Tijdens de wan-
deling vertelt zij over de planten en 
dieren die in de omgeving leven.

Fietsen
Deze gratis club bestaat uit 45+ers 
die het gezellig vinden om samen 
een eind te �etsen. 
De meeste deelnemers �etsen met 
een e-bike. Halverwege is er een kof-
�epauze, verder zijn er geen kosten 
aan verbonden. Het is handig als u 
zich van te voren even telefonisch 
aanmeldt. 
Vertrek is op woensdagochtend om 
10.30 uur vanuit Buurtcentrum de 
Spil. Rond 12.00 uur eindigt de �ets-
tocht.

Yoga voor ouderen 
Bij deze vorm van yoga kunnen 
deelnemers waar nodig de steun 
van een stoel gebruiken. De lessen 
worden gegeven door een ervaren 
docente. Wilt u dit uitproberen? De 
eerste les is gratis en zonder opga-
ve vooraf toegankelijk. Kom langs 
in het Seniorencentrum Zeewijk op 
dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 
uur.

Koersbal
Kent u koersbal? Koersbal is een bal-
spel dat binnen wordt gespeeld op 
een speciale mat. De bedoeling van 
het spel is, net als bij ‘jeu des boules’ 
om de ballen zo dicht mogelijk te 
rollen bij het witte doelballetje. Om-
dat het zwaartepunt van de koers-
ballen niet in het midden zit rollen 
de ballen  echter niet in een rechte 
baan, maar in een boog. Daardoor 
is koersbal leuk, maar zeker in het 
begin niet gemakkelijk. Er is geen 
kracht nodig om het spel te spelen 
en iedereen kan het leren. Spelers  
ervaren al gauw dat koersbal voor-
al een gezellig maar ook een verras-
send spel is. Iedere dinsdagmiddag 
van 13.15 tot 14.30 uur Senioren-
centrum Zeewijk, deelname is gratis.

Activiteiten Buurtsport

Winkelen in Alkmaar 
WonenPlus - Voor degene die 
gezellig samen willen winkelen 
organiseert WonenPlus voor haar 
abonnees woensdag 16 mei een 
gezellige winkelmiddag naar Alk-
maar. 
Een stad met leuke kleine win-
keltjes en natuurlijk ook de grote 
winkelketens. U wordt opgehaald 
van huis door een busje tussen 
12.00 en 13.00 uur en u bent rond 
17.00 weer thuis. Kosten: 7 euro 
per persoon. U kunt zich aanmel-

den voor dit uitstapje tot en met 
woensdag 9 mei. Na aanmelding 
wordt er een week van te voren 
nog even telefonisch contact met 
u opgenomen om de deelname 
te bevestigen. Bij afmelding bin-
nen een week voor 16 mei zijn wij 
genoodzaakt 7euro in rekening 
te brengen. 
U kunt zich aanmelden bij Wo-
nenPlus. Maandag t/m donder-
dag van 10.00 tot 14.30 uur, tel: 
0255-518888.

Voor meer informatie over deze bovenstaande activiteiten, of 
over andere beweegactiviteiten voor 45+ers, kunt u bellen naar 
Ad Otten of Nicole Sheridan Tel: 06-11883720 of 0255-510186 U 
kunt ook mailen naar buurtsport@welzijnvelsen.nl

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NLWWW.50PLUSWIJZER.NL
Plus-Wijzer

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !





26 19 april 2018

Met brugklastraining en examentraining van Study Consultancy

Maak een goede start én goede 
finish op de middel are school

In mei organiseert het instituut 
in Santpoort weer groepsgewij-
ze examentraining en in juni is er 
wederom een brugklastraining. 
Daarnaast is bij Study Consultan-
cy natuurlijk ook individuele be-
geleiding, huiswerkbegeleiding 

en bijles mogelijk.
De examentraining wordt in de 
tweede week van de meivakantie 
van 10 uur tot 13 uur gegeven in 
het leslokaal in Santpoort-Noord. 
Het betreft intensieve begelei-
ding in een kleine groep, waar-

bij onder andere wordt geoefend 
met examenopgaven. Het zorgt 
ervoor dat de kandidaten goed 
voorbereid en met meer zelfver-
trouwen de spannende examen-
periode in kunnen gaan.
Meer zelfvertrouwen door goe-
de voorbereiding, daar draait het 
ook om bij de brugklastraining 
van Study Consultancy.  Deze trai-
ning, bedoeld voor leerlingen uit 
groep 8, bestaat uit drie sessies 
van twee uur en wordt ook ge-
geven in kleine groepjes. Daarbij 
wordt ingegaan op het gebruik 
van de elektronische leeromge-
ving, plannen, het aanleren van 
studievaardigheden en het oefe-
nen met leerstrategieën. In een 
ongedwongen sfeer krijgen de 
leerlingen tevens de mogelijk-
heid om kennis te maken met de 
verschillende vakken.
Heeft u of heb jij interesse in een 
van onze trainingen of vormen 
van individuele of groepsgewij-
ze begeleiding? Neem dan een 
kijkje op www.studyconsultancy.
nl of neem vrijblijvend contact op 
via e-mail info@studyconsultan-
cy.nl of telefoon 023-539 2664. 

Velsen - Van brugklastraining tot examentraining en alles wat 
daar aan studiebegeleiding tussen zit; voor deskundige hulp bij 
een goede start of een geslaagde eindsprint op de middelbare 
school kun je bij Study Consultancy terecht.

asagne met zalmfilet 
en spinazie
Lasagne voor �jnproevers omdat 
het iets lichter en ver�jnder smaakt 
.De saus in dit gerecht lijkt op een 
bechamelsaus maar is een licht ge-
bonden saus op basis van witte 
wijn en room. 

Ingrediënten:
- 6 langwerpige lasagnebladen of 

12 kleinere
- 800 gr. verse spinazie, of 500 gr. 

diepvriesspinazie
- 600 gr. verse zalm�let zonder vel
- 180 gr. geraspte kaas
- 2 tenen kno�ook, uitgeperst
- Klontje roomboter
- 2 dl. witte wijn
- 2 el. visbouillon (ik heb visbouil-

lon gemaakt van een 1/2 bouil-
lontablet en 250 ml. water en hier 
2 el. van gebruikt)

- 2 dl. slagroom of kookroom
- 2 el. maïzena
- Peper en zout uit de molen
Ovenschaal van circa 30 x 20 cm

Bereiding:
Breng in een steelpannetje de wijn, 
2 dl water en visbouillon aan de 
kook en laat dit voor de helft inko-
ken. Voeg dan de room toe en laat 
dit weer een kwart inkoken. Meng 
in een kommetje de maïzena met 
1 dl water en giet dat, al roerende, 
bij de saus.
De saus zal direct gaan binden. 
Breng op smaak met zout en pe-
per, dek af om velvorming te voor-
komen en zet zolang opzij. Verhit 
een grote pan met het klontje bo-
ter en fruit de kno�ook even aan. 
Voeg de spinazie toe, breng op 

smaak met zout en peper, en stoof 
even kort mee tot deze geslonken 
is. Laat de spinazie in een zeef uit-
lekken en druk het vocht eruit. Dep 
de spinazie hierna eventueel nog 
droog op een theedoek. Het is be-
langrijk dat al het vocht uit de spi-
nazie is omdat anders de saus te 
waterig wordt.
Kook de lasagnebladen 6 minuten 
in licht gezouten kokend water tot 
ze beetgaar zijn. Spoel ze daarna 
direct af met koud water zodat ze 
niet verder nagaren. Snijd de zalm 
overlangs in plakken van ongeveer 
1,5 cm dik. Zalm heeft een hele kor-
te bereidingstijd Vet de ovenschaal 
in en bouw de lasagne op. Begin 
met een laagje spinazie, lepel hier 
wat saus over en bedek met wat 
plakken zalm gevolgd door de la-
sagnebladen. Ga zo verder tot al-
les op is en eindig met lasagnebla-
den en saus. Bestrooi royaal met de 
kaas. Verwarm de oven met grill-
stand op 200 graden en bak de la-
sagne ongeveer 15 tot 20 minu-
ten of totdat de bovenkant goud-
bruin is en de zalm nog glanzend 
van binnen is.

Huweli ksceremonie 
onder de Spaanse zon
Sevilla/IJmuiden - Trouwen in het buitenland wordt steeds populairder. Niet voor de wet - dat is vaak las-
tig te regelen - maar verder wel met alles erop en eraan. Afgelopen weekend gaven Michiel van Opbergen 
en Maaike van den Beldt uit IJmuiden elkaar het ja-woord in Sevilla. Dat gebeurde op een prachtig land-
goed net buiten de stad, te midden van hun dierbaren en onder fantastische omstandigheden. De cere-
monie werd geleid door ‘eenmalig buitengewoon ambtenaar van de liefde’ en redactiechef van deze krant 
Friso Huizinga. Behalve het echtpaar en de ceremoniemeesters dachten alle gasten dat hij alleen was inge-
vlogen voor de muziek, maar hij bleek dus een veel belangrijkere taak te hebben. (foto: Ed Geels Fotogra�e)

ollecteweek voor Stichting pkikker

Langdurig ziek zijn vraagt veel 
doorzettingsvermogen en ener-
gie van een kind. De vaak lange 
behandelingen en ziekenhuisop-
names zijn zwaar, net als de on-
zekerheid die hierbij komt kijken 
en het zien dat vriendjes en vrien-
dinnetjes wel een gewoon leven 
kunnen leiden. Ook voor de ove-
rige gezinsleden heeft de ziekte 

vergaande gevolgen. Lichtpunt-
jes zijn in zo’n situatie van groot 
belang. In een moeilijke perio-
de worden mooie, leuke momen-
ten heel intensief beleefd. Ze dra-
gen bij aan de mentale gesteld-
heid van het kind én de rest van 
het gezin.
Stichting Opkikker verzorgt de-
ze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend 

keer per jaar verrassen we gezin-
nen met een langdurig ziek kind 
met een onvergetelijke Opkik-
kerdag. Tijdens deze dag vol ont-
spanning en plezier, zetten ze 
niet alleen het zieke kind, maar 
alle gezinsleden in het zonne-
tje. Na a�oop ontvangt het ge-
zin beeld- en videomateriaal om 
de dag nog eens te beleven. Een 
Opkikkerdag duurt hierdoor veel 
langer dan één dag.
Stichting Opkikker is geheel zelf-
standig, ontvangt geen subsidies 
vanuit de overheid. Er worden 
nog collectanten gezocht. Neem 
contact op via info@opkikker.nl 
voor meer informatie over de col-
lecteweek. (foto: aangeleverd)

Velserbroek - De 12-jarige Rick Peschar zet zich al enkele jaren in 
als Velsense ambassadeur voor Stichting Opkikker. Na de dave-
rende successen  van de collecteweek  2016 en 2017 zal ook dit 
jaar weer worden gecollecteerd in de gemeente Velsen. De col-
lecteweek is van 22 april tot 28 april. Ook wordt gecollecteerd op 
de Koningsmarkten in Velsen. De Kikker zelf is dan ook aanwezig. 
Maak een leuke sel�e en doneer iets in de collectebus voor Stich-
ting Opkikker.

Huis dier
van de week
IJmuiden - Het huis-aan-huisdier 
van deze week is Vlekkie. Vlekkie 
is een gecastreerde kater van 5 
jaar oud die op zoek is naar een 
rustig huisje zonder andere die-
ren of kinderen. Vlekkie is als hij 
eenmaal gewend is een ontzet-
tende knu�el en komt graag even 
op schoot. Deze lieverd gaat er al-
leen even op uit bij mooi weer 
en verder is hij graag bij je. Hij 
eet speciaal dieetvoer. Wie geeft 
Vlekkie een leuk nieuw huisje?
Voor meer informatie over Vlek-
kie en alle andere dieren die een 
nieuw baasje zoeken bel met het 
Kerbert Dierentehuis aan de Hee-
renduinweg te IJmuiden: 0255-
515744. Het asiel is open van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 10.00 en13.00 uur en tussen 
14.00 en 16.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 13.00uur. Of kijk op 
www.dierenbescherming.nl  twit-
ter:@dierenbescherming en Fa-
cebook.com/dedierenbescher-
ming.

Spetterend optreden 
ohn the evelator

IJmuiden - In het Thaliatheater trad 
zaterdagavond de roemruchtige 
band John the Revelator op tijdens 
de 22ste en laatste editie van Blues-
train to Thalia. Organisator van het 
muziekevenement was Tom Huis-
sen, tevens de bassist van de band 
die dit jaar maar liefst 50 jaar be-
staat. En dus werd de laatste Blues-
train tevens een gedenkwaardig ju-
bileumconcert. De zaal was volle-
dig uitverkocht. Gelukkig voor al-
le (vooral wat oudere) fans wil John 
the Revelator, dat zich voor deze 
gelegenheid had versterkt met een 
blazerssectie en backing vocals, zelf 
nog van geen stoppen weten. bron: 
RTV Seaport/Ton van Steijn)
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Zusjes Beltiukova en ‘The lonely 
mind’ in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrijdag 20 
april 20.00 uur treden in ‘t Mos-
terdzaadje op de uit Minsk over-
gevlogen violiste Ksenia Beltiuko-
va. Samen met haar zuster, de �ui-
tiste Dasha Beltiukova en de pia-
nist Vital Stahievitch, beiden uit 
Minsk maar nu woonachtig in Ne-
derland, wordt een er echt Sovjet 
Unie programma uitgevoerd. Mu-
ziek uit Rusland, Georgië, Estland 
en Belarus. Van Schnittke: Suite in 
oude stijl (voor viool en piano), 
van Sjostakovitsj: 5 stukken (voor 
viool, �uit en piano), Taktakishvi-
li: Sonate (voor �uit en piano), Pä-

rt: Spiegel im spiegel (viool en pi-
ano) en Beltiukov: Credo (trio) 
De Suite in Oude stijl (1972) van 
Schnittke is geschreven als een 
compositie uit de 18e eeuw. Van 
Sjostakovitsj vijf pareltjes uit zijn 
�lm en toneelmuziek. De Georgi-
sche componist Taktakishvili laat 
de volksmuziek uit zijn land te-
rughoren. Arvo Pärt is helemaal 
‘hot’. Zijn meditatieve  ‘Spiegel im 
Spiegel’ een klassieke hit, maar 
nóg mooier is het Credo van Bel-
tiukov, helemaal als het gespeeld 
wordt door de dochters van de 
componist! Ksenia brengt haar 

nieuwe cd ‘Violin Passion’ mee 
waarop vioolconcerten van Pärt, 
Abeliovich en Beltiukov. 
Op zondag 22 april om 15.00 uur 
hebben de sopraan Marijke Groe-
nendaal en pianist Jacob Engel 
weer een bijzonder mooi pro-
gramma in ’t Mosterdzaadje. Zij 
spelen vier liedcycli die ieder op 
hun eigen manier de luisteraar 
meevoeren op een reis door een 
gevoelswereld. 
Van Schumann ‘Liederkreis op. 
39’, ‘Chansons de Bilitis’ van De-
bussy en ‘The Lonely Mind’, uit 
het dagboek van Virginia Woolf 
op muziek gezet door Jan-Wil-
lem van Herpen. Een première! 
Tot slot ‘Banalités’  van Poulenc, 
muziek op gedichten van Apolli-
naire.
Marijke Groenendaal verstaat de 
kunst naast haar prachtige zang-
stem, het publiek op aantrekke-
lijke manier over de inhoud van 
de teksten te vertellen. Met Jacob 
werkt zij al jarenlang samen en 
het is een groot feest deze men-
sen aan het werk te zien en te ho-
ren.
‘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. (foto: 
aangeleverd)

Negen nieuwe EHBO-ers ronden 
cursus af bij Rode Kruis IJmond

Het Rode Kruis IJmond biedt elk 
jaar vier EHBO-cursussen aan. 
De cursisten krijgen tien weken 
lang elke week een les van twee 
uur. Tijdens de lessen leren de 
deelnemers over de theorie van 
EHBO, maar gaan ze vooral prak-
tisch aan de slag. Ze leggen bij-
voorbeeld een drukverband aan 
bij elkaar of bij de docent. Daar-
naast gaan ze een paar keer tij-
dens de cursus aan de slag met 
een LOTUSslachto�er. Dat is een 
acteur die een ongevalsslachtof-
fer speelt. 
De redenen om een EHBO-cur-
sus te volgen lopen uiteen, maar 
volgens instructeur Stef van Ever-
dingen is een ding duidelijk: ,,Hoe 
meer mensen kennis hebben van 
EHBO, hoe beter.” Hij geeft al 

ruim zes jaar cursussen en work-
shops EHBO voor het Rode Kruis 
IJmond. “Op mijn twaalfde deed 
ik zelf een cursus omdat ik bij de 
scouting zat. Sindsdien kwamen 
mensen altijd al naar me toe om 
vragen over noodhulpverlening 
te stellen. Ik heb altijd wel een 
pasklare oplossing en vind het 
leuk om deze cursussen te geven.” 
De cursisten zijn positief over 
zijn bevlogen en praktische ma-
nier van lesgeven. ,,Stef is een 
echte praktijkman,” vertelt Pa-
trick Hoek, die net zelf zijn certi-
�caat in ontvangst heeft geno-
men. ,,Hij geeft ons niet alleen 
de kennis die we nodig hebben, 
maar geeft ons ook voorbeel-
den van situaties die hij zelf heeft 
meegemaakt. Daardoor blijft het 

beter hangen.” Patrick heeft de 
EHBO-cursus gevolgd omdat hij 
vrijwilliger wil worden bij het Ro-
de Kruis IJmond: “Ik ben zelf ge-
holpen toen ik het nodig had, nu 
wil ik iets terugdoen en ook men-
sen helpen. De noodhulp is echt 
een aanvulling op de Nederland-
se primaire hulpverlening.”
Cursisten die vervolgens vrijwil-
liger bij het Rode Kruis worden, 
kunnen het cursusgeld terugkrij-
gen. Opleidingscoördinator Ja-
coba Peeters legt het uit: ,,Ieder-
een is welkom om bij ons een 
EHBO-cursus te volgen. Men-
sen die daarna vrijwilliger bij 
ons worden, kunnen het geld na 
twee jaar terugvragen.” Het Rode 
Kruis IJmond is altijd op zoek naar 
nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 
Na de cursus kunnen zij direct 
aan de slag met hulpverlening tij-
dens evenementen. 
Aanmelden voor de volgende 
cursus kan via opleidingen@ro-
dekruisijmond.nl. (foto: aangele-
verd)

Velsen-Zuid - Er lopen negen nieuwe EHBO-ers rond in de IJmond. 
Zij rondden deze week hun uitgebreide EHBO-cursus af en kre-
gen daarvoor een certi�caat. Tijdens het programma van tien we-
ken hebben de cursisten onder meer geleerd om levensreddende 
handelingen uit te voeren. Ook kleinere ingrepen, zoals wondver-
zorging en een mitella aanleggen, kwamen aan bod.

Leerling Rozenbeek
wint mountainbike
Santpoort-Noord - Dit school-
jaar heeft basisschool de Rozen-
beek weer meegedaan met de 
scholencompetitie van het Slot-
racen. Deze activiteit wordt mo-
gelijk gemaakt door Techport in 
samenwerking met Slipstream in 
de Cruquius. 
De kinderen van groep 7 zijn al-
lemaal aan de beurt geweest en 
hebben in teams de strijd gestre-
den. Welk team rijdt de meeste 
rondes en wie rijdt de snelste ron-

de in het hele seizoen? Na de �na-
ledag voor de teams is de balans 
opgemaakt en is Engel Stut win-
naar van de snelst gereden ronde 
geworden. Deze prestatie is be-
loond met een prachtige moun-
tainbike. 
Hans Nooij en Eric Hornstra zijn 
namens de organisatie op de Ro-
zenbeek langsgekomen en heb-
ben de �ets aan Engel overhan-
digd. Hij is er super blij mee! (fo-
to: aangeleverd)

Opleidingsorkesten 
verzorgen ko fieconcert
Velsen - Het vierde ko�econ-
cert van de Velser Gemeenschap 
op zondag 22 april staat met na-
me in het teken van Opleidings-
orkesten.
Zowel het opleidingsorkest van 
de IJmuider Harmonie (onder lei-
ding van Bob Kanne) als het op-
leidingsorkest van Soli (onder lei-
ding van Henk Veldt) laten u ho-
ren wat zij kunnen.
De IJmuider Harmonie neemt 
u mee naar Parijs, de Jungle en 
speelt ook een heuse klompen-
dans. Ook Harry Potter, Cowboys 
en Indianen passeren de revue. 
Het belooft een gevarieerd pro-
gramma te worden. Het Oplei-
dingsorkest leidt de muzikan-
ten op voor het grote orkest, het 
IJHmusementsorkest.

Het opleidingsorkest van Soli 
neemt deze keer een gast mee.  
Soli verzorgt op de basisschool 
de Toermalijn de muziekopleidin-
gen. En vanaf dit schooljaar is er 
ook het Toermalijn Schoolorkest 
opgericht. Zowel het opleidings-
orkest als het schoolorkest zullen 
elk apart, maar ook samen kun 
muzikale kunsten laten zien en 
horen.
Tot slot is het de beurt aan het 
Klein Orkest van Soli. Het Klein 
Orkest is een van de vervolgor-
kesten na het Opleidingsorkest 
van Soli
Aanvang 12.00 uur in het Solicen-
trum, naast station Driehuis. De 
toegang is gratis. Na a�oop wordt 
er wel een collecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten.

IJmuiden - Stichting OIG-IHD heeft 
een nieuwe rolstoelbus in gebruik 
genomen. Deze vervangt de ou-
de bus die inmiddels wordt inge-
zet voor het vervoer van huisraad 
ten behoeve van de winkel aan 
de Industriestraat 66. Daar kun-
nen geïnteresseerden elke woens-
dag van 09.00 tot 12.00 uur terecht 
voor kleding, meubilair, witgoed 
en nog veel meer. Met de nieuwe 
rolstoelbus, die grotendeels wordt 
ge�nancierd uit de opbrengst van 
het door de stichting ingezamelde 
textiel, is haar wagenpark weer up 
to date. De rolstoelbus wordt inge-
zet voor het vervoer van inwoners 
met een beperking die daardoor 
geen gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer. (foto: aan-
geleverd)

Nieuwe 
rolstoelbus

Velsen - Op 22 april gaat het par-
cours van de 10 en 16 km van de 
Weleda Pim Mulierloop door een 
van de mooiste natuurgebieden 
van Nederland: Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Deze prach-
tige natuur biedt ruimte om hard 
te lopen en jezelf uit te dagen.
De organisatie, atletiekvereni-
ging Suomi uit Santpoort, vind 
het belangrijk dat de natuur in 
Nederland beschermt en ver-
sterkt wordt. Dat doet Natuur-
monumenten. Daarom draagt de 
organisatie een deel van de in-
schrijfkosten af aan Natuurmo-
numenten. Bij de voor-inschrij-
ving kan een vrijwillige donatie 
worden gedaan van 3, 5 of 10 eu-
ro. Hiermee kan het parcours van 
de Weleda Pim Mulierloop en an-
dere runs nog mooier worden ge-
maakt. Als dank voor je steun ont-
vang je van Natuurmonumenten 
een gids met vijf prachtige, uitda-
gende hardlooproutes in de na-
tuur in de buurt. Zie ook www.
pimmulierloop.nl.

Weleda Pim 
Mulierloop 
steunt Natuur-
monumenten

Santpoort-Noord - In het Terras 
wordt op maandag 23 april weer 
een gezellige postzegelavond 
van de Postzegel Vereniging Sant-
poort gehouden. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur, met later op de 
avond een leuke veiling. Hieraan 
voorafgaand kunnen de kavels 
worden bekeken. Meer weten? 
Bel 023-5382274 (na 18.00 uur).

Postzegelavond

Velserbroek - Zoals ieder jaar 
gaan de vrijwilligers van de Zon-
nebloem, afdeling Velserbroek, 
langs de huizen om loten te verko-
pen. De opbrengst hiervan is deels 
voor de nationale Zonnebloem en 
deels voor de afdeling zelf. De ver-
koop is op maandag 23 april tot en 
met 26 april, 30 april tot en met 3 
mei en 7 mei tot en met 9 mei.

Lotenverkoop 
Zonnebloem

In gesprek over veiligheid rond Zuid Arcade
IJmuiden - Dinsdag 24 april vanaf 
13.30 uur gaan medewerkers van 
afdeling Handhaving, wijkagent 
Nick Koomen en leden van Wijk-
platform IJmuiden-Noord en -Zuid 
met de winkeliers op de Zuid- en 
ook de Noord-Arcade in gesprek 
om de parkeerproblematiek te be-

spreken en tot afspraken te komen. 
Er is een project gestart in de Rivie-
renbuurt om samen met bewo-
ners en professionals te bedenken 
hoe mensen langer in hun buurt 
kunnen blijven wonen. Daarbij 
konden, tijdens enkele bijeenkom-
sten, bewoners ideeën, wensen en 

klachten inbrengen. Eén van deze 
klachten betrof het laden en los-
sen van vrachtauto’s met name 
aan de kant van de Zuid-Arcade. 
De vrachtauto’s staan met de laad-
klep open half op het �etspad, wat 
een gevaarlijke situatie oplevert 
voor de �etsers. Tevens wordt het 

uitzicht voor verkeer dat vanuit de 
Vechtstraat komt belemmerd door 
de vrachtauto. Wijkplatform IJmui-
den-Zuid heeft deze klacht opge-
pakt en samen met Wijkplatform 
IJmuiden-Noord de afdeling Hand-
having van de gemeente Velsen 
en de wijkagent benaderd. Ook zij 

vinden het een onwenselijke situ-
atie. Op 24 april zal de Wijkmobiel 
van 13.30 tot 15.30 uur ter hoog-
te van de Noord-en Zuid Arcade 
staan. Hier zijn vertegenwoordi-
gers van Woningbedrijf Velsen, Ve-
lisonWonen, de gemeente, het So-
ciaal Wijkteam en WonenPlus aan-

wezig. Na de gesprekken met de 
ondernemers zullen de wijkagent 
en Handhaving hier ook aanwe-
zig zijn. Heeft u vragen, ideeën of 
suggesties uit uw woonomgeving, 
dan kunt u die aan hen kwijt. De 
ko�e staat klaar. Iedereen is van 
harte welkom.

Kermis op Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 21 april 
start op het Kennemerplein de 
Koningskermis weer met de ver-
trouwde attracties voor jong en 
oud. 
De Spin, Vliegende Bank, draai-
molen, botsauto’s enzovoort 
draaien hun rondjes tot en met 
vrijdag 27 april. In deze krant 

staan wederom de kortingsbon-
nen voor voordelig kermis vieren. 
De openingstijden zijn: zaterdag, 
zondag en woensdag vanaf 14.00 
uur, maandag, dinsdag en don-
derdag vanaf 15.00 uur, vrijdag 
(Koningsdag) vanaf 12.00 uur. De 
kermis sluit alle dagen om uiter-
lijk 23.00 uur. (foto: Pixabay.com)
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Pilot circulaire economie op 
bedrijventerreinen in de IJmond
IJmond - Het Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied start, on-
dersteund door de OV IJmond en 
Greenbiz IJmond, met een pilot 
circulaire economie op een aantal 
bedrijventerreinen in de IJmond. 
Het doel is om praktische kansen 
in beeld te brengen en die vooral 
ook in gang te zetten. Niet vanuit 
idealisme, maar vanuit een eco-
nomisch verdienmodel. Het Be-
stuursplatform heeft het bedrijf 
Cirkellab hiervoor de opdracht 
gegeven. De pilot start op Busi-
nesspark IJmond en Grote Hout, 
vanwege de gemengde econo-
mische samenstelling en aanwe-
zigheid van de maakindustrie op 

deze terreinen. Van de inventari-
satie van rest- en grondsto�en tot 
aan concrete businesscases…
De pilot bestaat uit het inventari-
seren van de rest- en grondstof-
stromen van bedrijven op de ter-
reinen. Inzicht in deze stromen 
zorgt ervoor dat er betere ‘mat-
ches’ gemaakt kunnen worden 
tussen bedrijven en geeft dus in-
zicht in de circulaire kansen. 
Een aantal succesvolle cases 
wordt uitgewerkt tot een busi-
nesscase zodat een ondernemer 
een gedegen afweging kan ma-
ken of hij of zij bereid is om deze 
– dikwijls eerst nog theoretische 
– circulaire kans verder te gaan 

ontwikkelen en implementeren. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld geke-
ken naar de benodigde investe-
ring en terugverdientijd, poten-
tiële drempels als wet- en regel-
geving en mogelijkheden tot co-
�nanciering.
Gedurende het traject worden 
tevens experts en andere rele-
vante ketenpartners betrokken 
en om advies gevraagd. De mo-
gelijke kansen in de Pijp Noord, 
de Pijp Zuid, Noordwijkermeer-
polder en De Kagerweg worden 
daarnaast ook meegenomen. De 
pilot wordt naar verwachting bin-
nen een half jaar afgerond. (foto: 
aangeleverd)

Duin en Kruidberg mavo 
bezoekt PVM vanwege 
projectweek
Driehuis - Zo’n 90 leerlingen van 
de Duin en Kruidberg mavo zijn 
afgelopen week te gast geweest 
in het Pieter Vermeulen Museum. 
De projectweek ‘Water, kracht en 
macht’ sloot perfect aan bij het 
programma en de tentoonstel-
ling Waterwijs, die in het muse-
um te zien is. Omdat de kinderen 
al de hele week met thema wer-
ken, zullen ze alles wat ze in de 
tentoonstelling tegenkomen nog 
beter onthouden aldus een en-

thousiaste leerkracht. 
Conservator Wim Bosch demon-
streerde de leerlingen in kleine 
groepjes waarom het zo belang-
rijk is dat we niet alles volbou-
wen met tegels en beton. Bij een 
klimaattafel werden hoosbuien 
gesimuleerd en was het voor ie-
dereen direct duidelijk dat groe-
ne daken, regentonnen en groe-
ne tuinen ontzettend belangrijk 
zijn voor de klimaatadaptie. (foto: 
aangeleverd)

Vier jubilarissen in het 
zonnetje gezet bij COV
IJmuiden - Op haar jaarvergade-
ring heeft de Christelijke Oratori-
um Vereniging IJmuiden vier ju-
bilarissen in het zonnetje gezet. 
Zij vertegenwoordigen 90 jaar 
zingen op de vereniging, en dat 
van niet de eenvoudigste wer-
ken. Allereerst werd Kees Kalk-
man naar voren gevraagd. Hij 
werd door Ton van Kaam, verte-
genwoordiger van de Culturele 
Stichting Velser Gemeenschap, 
toegesproken.
In de toespraak werd Kees Kalk-
man, 25 jaar lid van de vereni-
ging, geprezen voor het werk 
dat hij in de jaren heeft verricht 
als lid van het bestuur, het ma-
ken en ontwerpen van de a�-
ches en programmaboekjes van 
de concerten, het maken van de 
tekeningen in het ‘Gouden Boek’. 
Hij kreeg van de Velser Gemeen-
schap een bos bloemen en een 
oorkonde aangeboden. Van de 
COV kreeg hij de zilveren speld, 
als aandenken van 25 jaar lid-
maatschap. Daarna werd Ber-

tie Ko�eman in het zonnetje ge-
zet. Zij is 40 jaar lid van de ver-
eniging.
In de toespraak van Ton van 
Kaam werd aandacht geschon-
ken aan het feit dat Bertie ook 
deel heeft uitgemaakt van het 
bestuur en veel werk heeft ver-
richt bij de voorbereidingen van 
het jubileum (100 jaar COV) in 
2015. Zij kreeg de oorkonde met 
de daarbij behorende legpen-
ning. Van de vereniging kreeg 
zij de gouden speld opgespeld. 
Vervolgens werd door Petra de 
Hoog, voorzitter van de COV, de 
andere jubilarissen toegespro-
ken. Als eerste kwam Cora Glas 
naar voren, zij kreeg de bronzen 
speld als aandenken dat zij 12,5 
jaar lid is van de vereniging. Ver-
volgens werd Paula Hoogzaad 
toegesproken, waarbij vermeld 
werd dat zij jaren als stemgroep-
coördinator heeft opgetreden. 
Zij kreeg ook de bronzen speld 
aangeboden voor haar 12,5 jaar 
lidmaatschap. (foto: André Koch)

FNRS dressuurwedstrijd 
junioren op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag was het heel druk op ma-
nege Kennemergaarde. De FNRS 
dressuurwedstrijd voor junio-
ren vanaf de rubriek F4 werd ge-
houden en er waren zoveel aan-
meldingen dat er een reservelijst 
moest worden gemaakt. 
Bij deze FNRS dressuurwedstrij-
den is o�cieel wedstrijdkleding 
verplicht: een witte rijbroek, dres-
suurjasje, plastron, witte hand-
schoenen en nette rijlaarzen. Ook 
moet je je paard of pony netjes 

poetsen en invlechten. De com-
binaties zagen er dan ook prach-
tig uit! 
Aan het eind van de lange dag 
verzamelde iedereen zich in de 
foyer van manege Kennemer-
gaarde en werd de uitslag be-
kend gemaakt. In de F4 ging de 
eerste prijs naar Yfke de Vries op 
Zsa Zsa met maar liefst 227 pun-
ten, tweede werd Billie Babelow-
ski op Primeur met 220 punten, 
derde Moise Koene op Welling-
ton met 219 punten en de vierde 

prijs was voor Zina Laan op Taren-
ko met 218 punten. 
De rubriek F5 werd gewonnen 
door Isabel Paulussen op Until 
Then met 214 punten, de F6 en 7 
had als winnaar Lieke Erkens op 
Tarenko met 214 punten en de F9 
en 10 werd gewonnen door Kiki 
Baljet op Picasso met 210 punten.
Tot slot werd de hoogste rubriek 
gereden en daar werd Julia Kie-
vits eerste op Briljant in de ru-
briek F14 met 222 punten. (foto: 
Anja Vogel)

IJmuiden - In het najaar van 2017 
is de gemeente Velsen gestart 
met een regionale pilot, Thuis 
in de Rivierenbuurt. Provincie 
Noord-Holland �nanciert het pro-
ject dat ten doel heeft de buurt 
te stimuleren en ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te la-
ten wonen. Deze wijk heeft veel 
woningen die minder geschikt 
zijn om aan te passen aan oude-
ren, terwijl er veel senioren wo-
nen. Samen met bewoners is een 
buurtverkenning gedaan. Tijdens 
het buurtcafé is van alles bespro-
ken. Er zijn nu diverse activiteiten 
uitgewerkt. Zo krijgen bewoners 
informatie over inschrijving voor 
een andere huurwoning. Op de 
locatie Delta worden nieuwe le-
vensloopbestendige woningen 
gebouwd. Ook wordt het parkje 
tussen de Maasstraat en de Hee-
renduinweg verbeterd en veiliger 
en die omgeving opge�eurd.De 
buurt zal kleurrijker worden door 
extra bloemen en planten bij be-
staande bomen. Poorten en ach-
terpaden worden begaanbaar 
en onkruidvrij gemaakt. Een idee 
was om een Straat van de Maand 
te organiseren in deze buurt zo-
dat mensen worden aangezet om 
hun straat (en tuintje) op te knap-
pen. Ook worden activiteiten ont-
plooid om mensen elkaar te laten 
ontmoeten en meer te laten be-
wegen. Het sociaal team gaat zich 
wat zichtbaarder maken in deze 
buurt, zodat ook mensen die hulp 
mijden kunnen worden bereikt. 
Buuv moet ook meer bekendheid 
krijgen om bewoners te helpen 
met klusjes. Een ander verzoek is 
om de eigenaren van bedrijfsbus-
jes elders te laten parkeren. Ten-
slotte wil men een buurtapp in-
zetten met buurtgerichte infor-
matie. Een jury heeft een rapport 
over de pilot opgesteld om te kij-
ken hoe e�ectief het werkelijk is. 
De activiteiten zijn al in gang ge-
zet, zo is er 24 april een bijeen-
komst over de veiligheid van de 
Zuid-Arcade, zie elders in deze 
krant. 

Thuis in de 
Rivierenbuurt

Driehuis - D66 heeft vragen ge-
steld over de onveiligheid rond-
om het IJspaleis. Zij hebben hier-
over meerdere signalen ontvan-
gen. Zo zouden parkerende au-
tomobilisten te weinig rekening 
houden met �etsers en voetgan-
gers. Het college heeft geant-
woord dat zij bekend zijn met de 
problemen en dat zij bereid zijn 
te onderzoeken of een stopver-
bod aan de westzijde van de Drie-
huizerkerkweg zin heeft. Er is al 
een stopverbod aan de oostzijde. 
Doordat auto’s meestal met twee 
wielen op de stoep van de west-
kant parkeren is de doorgang aan 
het begin van de Driehuizerkerk-
weg redelijk. Tegemoetkomend 
autoverkeer kan elkaar dan nog 
passeren. Het college verwacht 
geen nieuwe gezichtspunten van 
omwonenden en ondernemers 
en gaat daarom niet extra in ge-
sprek met hen. Het onderzoek zal 
al binnenkort plaatsvinden.

Mogelijk 
stopverbod 
bij IJspaleis

IJmuiden - Zaterdag 21 april 
wordt in speeltuin De Veilige 
Haven weer een bingo- en lo-
terijavond georganiseerd. De 
bingo begint om 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. Er zijn weer leu-
ke prijzen te winnen. Wie in 
IJmuiden woont en geen ver-
voer heeft kan contact opne-
men met telefoonnummer 06-
28900999 of 0255-518077, dan 
wordt men opgehaald en na af-
loop weer thuis gebracht. De 
opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leu-
ke speeltoestellen te kopen. 

Bingo- en 
loterijavond

Versterking gezocht voor organisatie 
Allerzielen Velsen Verlicht
Velsen - ,,Goed bezinningsmo-
ment zo’n viering, even weg uit 
de dagelijksheid om echt con-
tact te hebben.’’ Dit is een greep 
uit de vele reacties van deelne-
mers aan de viering.
De Stichting Allerzielen Velsen 
Verlicht stelt zich ten doel het 
herdenken van de doden te be-
vorderen door jaarlijks een vie-

ring te organiseren voor jong en 
oud op een van de gemeentelij-
ke begraafplaatsen. Kunst geldt 
hierbij als inspiratiebron en als 
motor van de verbeelding. Het 
motto is het vieren van het ge-
leefde leven. De avonden wor-
den druk bezocht en de roep 
om herhaling is groot. De or-
ganisatie bestaat uit een Stich-

tingsbestuur en een projekt-
groep. Voor beide wordt verster-
king gezocht. 
Op de site van de Stichting 
www.Allerzielenvelsen.nl is 
meer te lezen over de inhoud 
van de vacatures. 
Meer weten? Bel met voorzit-
ter Alice Loeters, telefoon 0255-
523086.

Oud-Hoogovensmede-
werkers komen bijeen 
Velsen-Noord - De vereniging 
van oud-Hoogovenmedewerkers 
(VOHM) nodigt alle leden uit voor 
de vergadering op maandag 30 
april in de Brederodezaal van het 
Dudok Huis. 
Om 14.30 uur opent voorzitter 
Rob de Brouwer de vergadering, 
maar de zaal gaat al om 13.30 
uur open zodat oud-collega’s on-
der het genot van een kop ko�e 

of thee weer eens kunnen bijpra-
ten. De vergadering wordt niet 
onderbroken door een pauze. Na 
de opening door de voorzitter en 
de huishoudelijke punten en me-
dedelingen is het woord aan de 
heer Reinier Duijneveld, Manager 
Logistiek & Maritiem Coördinatie 
van Open IJ over de actuele situ-
atie van de bouw van de nieuwe 
zeesluis.
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Paulien Cornelissen
in Stadsschouwburg 
Velsen - Kan korstmos troost bie-
den? Wel als het aan cabaretière 
Paulien Cornelisse ligt. Op dins-
dag 1 mei (20.15 uur) is haar nieu-
we programma ‘Om mij moveren-
de redenen’ te zien in de Stads-
schouwburg Velsen. Cornelisse 
staat bekend om haar goed ont-
wikkelde taalgevoel en om haar 
�jne, gekantelde blik op de we-
reld om haar heen. Kleine onbe-
nulligheden groeien bij haar uit 
tot reusachtige proporties. Zij kan 
heerlijk doordraven, bijvoorbeeld 
als zij vertelt over haar tripje naar 
een afgelegen jeugdherberg in 
IJsland - met een dak van mos na-
tuurlijk - en de mysterieuze man 
die maar buiten blijft staan. Ook 

vindt zij de tijd tussen het heb-
ben van traphekjes in je huis - no-
dig om jonge kinderen te verhin-
deren de trap op of af te gaan - en 
de traplift nogal kort.
Op het toneel staat een kasje met 
allerlei soorten mos. Cornelis-
se was onlangs in een zgn. mos-
kas en ervoer daar totale rust en 
troost. Sommige korstmossen 
groeien maar een centimeter per 
eeuw, dat relativeert lekker het 
geschreeuw en gedoe van de 
mens.Prijs: 26 euro, inclusief gar-
derobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Tessa Posthuma de Boer)

Stadsschouwburg Velsen

Extra show Harrie 
Jekkers - Kleine Orkest
Velsen - Na een sabbatical van 
14 jaar, gevolgd door de zeer suc-
cesvolle voorstelling, ‘Jekkers en 
Jeroen’, heeft Harrie Jekkers de 
smaak weer te pakken. Harrie Jek-
kers wil vroeger nog één keer la-
ten terugkomen in de vorm van 
een muziektheaterprogramma 
over en door Klein Orkest. De suc-
cesvolle popgroep waarvan hij 
van 1979 tot 1985 de leadzanger 
was. Met dit muziekprogramma is 
Jekkers te zien in een uitverkoch-

te Stadsschouwburg Velsen op 
woensdag 2 mei (20.15 uur).
Jekkers zal op zijn eigen cabare-
teske wijze vertellen over het ont-
staan en het einde van Klein Or-
kest, en hij zal daarbij worden be-
geleid door twee oorspronkelijke 
bandleden: Chris Prins (bas), Niek 
Nieuwenhuijsen (drums) en de 
nieuwe aanwinst Henk Jan Heu-
velink (toetsen). De succesvol-
le popgroep achter megahits als 
‘Later is allang begonnen’, ‘Laat 

mij maar alleen’, ‘Koos Werkeloos’ 
en ‘Over 100 jaar (zijn jullie alle-
maal dood)’, scoorde daarnaast 
twee evergreens: ‘O O Den Haag’ 
en ‘Over de Muur’. Liedjes die na 
35 jaar nog altijd hoog genoteerd  
staan in de top 2000 en overal uit 
volle borst worden meegezon-
gen. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Jaap Reedijk)

Reddingsbrigade 
waarschuwt voor koud water
Velsen - Reddingsbrigade Ne-
derland verwacht dat veel men-
sen aankomende dagen aan of 
op het water zullen doorbren-
gen vanwege het mooie weer. 
De Reddingsbrigade atten-
deert mensen nog wel op de 
lage temperatuur van het wa-
ter, het water heeft nog niet 
de aangename zomerse waar-
de en dat geeft kans op onder-
koeling en kramp. Door die ver-
schijnselen kunnen mensen 
snel in de problemen komen in 
het water.

De Reddingsbrigade is blij met 
het mooie weer, en men moet 
daar ook vooral van genieten. 
Jaarlijks moet de Reddingsbriga-
de echter nog vaak in actie ko-
men om mensen met kramp en 
onderkoeling te helpen. Met on-
derstaande tips hoopt de Red-

dingsbrigade ongelukken te 
voorkomen en mensen veilig van 
het water te laten genieten.
Geadviseerd wordt om het wa-
ter in te gaan op plaatsen waar 
de Reddingsbrigade toezicht 
houdt. Op sommige  plaatsen 
zijn de reddingsbrigades al actief, 
maar nog niet overal. Waterspor-
ters wordt geadviseerd bescher-
mende wetsuits te dragen wat de 
kans op onderkoeling verkleint. 
Ook adviseert de Reddingsbriga-
de zonaanbidders om zich goed 
in te smeren. De voorjaarszon kan 
snel tot verbranding leiden.

Zeven Reddingsbrigade tips 
om veilig van het water te ge-
nieten:

- Ga alleen het water in op plaat-
sen waar de Reddingsbrigade 
toezicht houdt

- Bedenk of je �t genoeg bent om 
(nu al) te zwemmen of te water-
sporten
- Draag een wetsuit tijdens het 
watersporten.
- Neem als watersporter voor-
zorgsmaatregelen: meld iemand 
waar je bent, controleer je mate-
riaal, neem een telefoon in een 
waterdichte hoes of ander waar-
schuwingsmiddel mee, houd re-
kening met andere waterspor-
ters.
- Smeer je goed in om verbran-
ding door de zon te voorkomen.
- Blijf niet te lang in het water; de 
kans op onderkoeling of kramp 
neemt dan toe.
- Ga niet helemaal onder water; 
via je hoofd verlies je het snelste 
lichaamswarmte.

Zie ook www.reddingsbrigade.nl. 
(foto: IJmuider Reddingsbrigade)

Het Nationale Theater – dé 
lentevoorstelling over de liefde
Velsen - ’20 Scènes over de lief-
de’ is een lichtvoetig, plezierig 
gestoorde en beetje absurde to-
neelvoorstelling. Aankleding en 
muziek zijn als de Franse jaren 
’60. Negen acteurs spelen in re-
gie van Eric de Vroedt 51 rollen in 
een voorstelling die tintelt als een 
glas champagne! Deze feelgood 
toneeltopper van het Nationale 
Theater staat op dinsdag 8 mei 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen. Met o.a. Mark Riet-
man, Tamar van den Dop, Hein 
van der Heijden, Betty Schuur-
man, Esther Scheldwacht en de 
winnaar van de Guido de Moor-
prijs 2017 Emmanuel Ohene Bo-
afo.
Over de lusten en de lasten van 
de liefde. In twintig korte scènes 
krijgt u allerlei onverwachte ver-
wikkelingen in de liefde te zien. 
Zoals een bruidegom, die vlak 
voordat hij zijn aanstaande het ja-
woord geeft, bekent dat hij heeft 
gezoend met de zus van de bruid. 
En haar zussen. En haar vrien-
dinnen. Een oude man die iede-
re dag zijn echtgenote, die aan 
alzheimer leidt, bezoekt. Twee 
hartsvrienden die in gevecht ra-
ken, nadat de een bekent dat hij 

de ander vroeger maar onaan-
genaam vond. Een buurman en 
buurvrouw die hun liefde voor el-
kaar proberen te bedwingen, ter-
wijl hun echtgenoten elkaar op 
de gang luidruchtig bespringen. 
En zo volgen nog zestien situa-
ties rond prille, uitgedoofde, ver-

boden, spannende en nooit ver-
geten liefde.
Prijs: 29,50 euro, inclusief garde-
robe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Sanne 
Peper)

Hans & Grietje (4+) in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Het eeuwenoude 
sprookje over twee kinderen die 
terechtkomen bij een snoephuis-
je in het bos, werd al eerder be-
werkt tot een smakelijke familie-
voorstelling en keert terug in een 
spiksplinternieuw, kleurrijk jas-
je. Te zien in de meivakantie op 
woensdag 9 mei (14.30 uur) in de 
Stadsschouwburg Velsen. De rol 
van Grietje wordt vertolkt door 
Janouk Kelderman, die bekend 
werd als presentatrice Keet! bij 
RTL Telekids. Daarnaast keren de 
populaire karakters Titus en Fien 
(vaste gasten in alle Van Hoor-
ne-musicals)  terug in deze voor-
stelling. Zij staan garant voor hi-
larische scenes, die jong en oud 
tranen van het lachen zullen be-
zorgen. Voorzien van een suiker-
zoet decor, kostuums om van te 
smullen en uiteraard swingende 
meezingliedjes, is ‘Hans & Grietje’ 
dé familievoorstelling die je niet 
mag missen!
Er was eens een arm houthak-
kersgezin. In de hoop op een be-

ter leven laat vader Hans & Griet-
je achter in het bos. Gelukkig ont-
moeten zij de grappige tove-
naar Titus in zijn bijzondere huis-
je van snoep. Eind goed, al goed? 
Of heeft Titus’ gemene vrouw 
Fien minder smakelijke plannen? 
Is de gastvrijheid van het tove-
naarsduo oprecht, of begint voor 
Hans & Grietje het avontuur nu 
pas echt?Stadsschouwburg Vel-
sen wordt een heus sprookjespa-
leis met allerlei activiteiten. Kom 
verkleed naar het theater en doe 
mee aan de Sprookjes Verkleed-
wedstrijd. Je maakt dan ook nog 
kans op een sprookjesachtig 
prijzenpakket. Na a�oop van de 
voorstelling kun je met alle ac-
teurs op de foto tijdens een uit-
gebreide meet & greet en kun je 
nog even lekker swingen tijdens 
de Sprookjes Afterparty.
Prijs: 20 euro, exclusief pauze-
drankje. Meer informatie en re-
serveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Wim Lanser)

Velsen - De smaken en ingre-
diënten van het Italiaanse lied 
zijn net zo rijk als die van de ge-
liefde Italiaanse keuken. Hoog-
ste tijd dus voor een verrassings-
menu met de lekkerste Italiaan-
se popsongs van Eros Ramazzot-
ti, Laura Pausini, Paolo Conte, An-
drea Bocelli, Il Divo, Riccardo Coc-
ciante, Milva en niet te vergeten 
de grote hits die wij kennen door 
versies van Marco Borsato, André 
Hazes en Willy Alberti. Ze wor-
den uitgevoerd door alleskunner 
Leonie Meijer (‘The Voice’), Ma-
rijn Brouwers, die door de timbre 
in zijn stem bijzonder geschikt is 
voor dit Italiaanse repertoire, de 
jonge getalenteerde Merijn Oer-
lemans en fantastische musici op 
donderdag 17 mei (20.15 uur) in 
de Stadsschouwburg Velsen. Ben-
venuto nella Bella Italia! Vooraf-
gaand aan het theaterconcert 
Bella Italia is het mogelijk om in 
het theater Italiaans te dineren. 
Gezeten aan lange tafels kunt u in 
de sfeervolle REX-foyer genieten 
van een heerlijk Italiaans twee-
gangenmenu. Dit arrangement 
is voor 30 euro te bestellen op 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
en is alleen te bestellen in combi-
natie met een theaterkaartje voor 
het theaterconcert Bella Italia. (fo-
to: Robin Kamphuis)

Bella Italia

Stadsschouwburg Velsen
Marc-Marie Huijbregts in ‘Getekend’
Velsen - Alles wat Marc-Ma-
rie meemaakt in zijn leven ge-
bruikt hij om er iets scherps of 
grappigs over te zeggen: van 
het boek van een opruimgoe-
roe tot zijn ervaringen in de 
Nederlandse horeca. Marc-Ma-
rie speelt zijn bijna állerlaatste 
feestelijke voorstelling van ‘Ge-
tekend’ op zaterdag 12 mei 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen.
Weinig cabaretiers durven zich 
op het toneel zó kwetsbaar op 
te stellen als Marc-Marie in ‘Ge-
tekend’ doet. Het oer-gevoel 
dat door de hele show heen 
loopt, is de schaamte. Schaamte 
voor zijn figuur, zijn angsten en 
geaardheid bijvoorbeeld. Marc-
Marie bouwt op die schaamte 
een bouwwerk van anekdotes 
en grappen die de lach regel-

matig door de zaal laat golven. 
Met aanstekelijk vertelplezier  
vuurt Marc-Marie zijn grappen 

af. Het lijkt soms huis-tuin-en-
keuken-gebabbel, maar in die 
verpakking schuilt een schu-
rend, persoonlijk levensverhaal 
dat menig bezoeker nog lang 
bij zal blijven. 
Tussen de verhalen door wordt 
er gezongen. Dan staat er ook 
meteen een heel ander mens. 
Met zijn prachtige zangstem 
laat Marc-Marie veel van zijn 
onzekerheid als sneeuw door 
de zon verdwijnen en glorieert 
hij als een van de meest bijzon-
dere cabaretgoden die Neder-
land rijk is. 
Prijs: 27,50 euro, inclusief gar-
derobe en pauzedrankje. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789. (foto: 
Marc-Marie Huijbregts en Stu-
dio Boot)
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Arie Keppler Prijs 2018 van start

Regio - Stichting MOOI Noord-
Holland reikt voor de negende 
keer vier eervolle prijzen uit voor 
toonaangevende omgevings-
kwaliteit in Noord-Holland. Tot en 
met 20 mei kunnen gerealiseer-
de projecten of concrete beleids-
plannen, tot stand gekomen in 
de afgelopen twee jaar, worden 
ingediend voor de Arie Keppler 
Prijs 2018. De prijs wordt uitge-
reikt aan personen of organisaties 
die een bijzondere prestatie heb-
ben geleverd op het gebied van 
architectuur, landschap, steden-
bouw en erfgoed in de provincie 
Noord-Holland. Elke betrokken 
organisatie of persoon kan één of 
meerdere projecten inzenden.
De prijs wordt uitgereikt in vier 
categorieën. Anders dan voor-

gaande jaren zijn de vier cate-
gorieën niet vooraf vastgesteld. 
De ervaring van afgelopen edi-
ties leerde dat echte voorbeeld-
stellende projecten vaak gelaagd 
zijn, vanuit meerdere invalshoe-
ken en schaalniveaus en discipli-
ne-overstijgend. De concrete pro-
jecten of beleidsinspanningen 
worden daarom vrij ingezonden. 

Uit het actuele beeld dat de in-
zendingen gezamenlijk opleve-
ren, stelt de jury de vier prijsca-
tegorieën vast. De categorieën 
en de 12 nominaties zullen in ju-
li bekend worden gemaakt. Op 
28 september worden de prijs-
winnaars onderscheiden met een 
erepenning tijdens de feestelijke 
prijsuitreiking.

Winnaar 2016: Schouwburg De Kampanje in Den Helder (foto:  aange-
leverd)

Dit jaar nemen opnieuw vijf be-
vlogen vakprofessionals zitting 
in de jury, te weten Edzo Bindels 
(winnnaar 2016 en partner West 
8), Sylvia Pijnenborg (adjunct-di-
recteur BOEi), Bastiaan Jongerius 
(adviseur MOOI Noord-Holland 
en architect), Sacha Maarschall 
(regionaal ontwerper Provincie 
Noord-Holland) en Rob van Leeu-
wen (bestuurslid MOOI Noord-
Holland en landschapsarchitect). 
Directeur van MOOI Noord-Hol-
land Jef Mühren schuift zoals al-
le jaren aan als secretaris.
 
De Arie Keppler Prijs brengt ont-
werp en beleid in de gebouw-
de omgeving met een voor-
beeldstellende betekenis voor 
het voetlicht. Dat wil zeggen dat 
ze toonaangevend zijn, in soci-
aal, maatschappelijk, technisch of 
ruimtelijk opzicht. Met deze ne-
gende editie is de Arie Keppler 
Prijs inmiddels een begrip gewor-
den. Prijswinnaars van de vorige 
editie waren De Tugelawegblok-
ken in Amsterdam van M3H archi-
tecten, De Kampanje in Den Hel-
der van Van Dongen-Koschuch 
Architects and Planners, De Nieu-
we Hondsbossche Duin in Pet-
ten van West 8 in samenwerking 
met Witteveen+Bos en De Tand-
wielenfabriek in Amsterdam van 
Ronald Janssen architecten in sa-
menwerking met Donald Osbor-
ne Architect. Ga voor meer infor-
matie over de Arie Keppler Prijs 
en voor inzending naar www.
ariekepplerprijs.nl.

Expositie in stadhuis Haarlem
De Kloostergangen in kleur
Haarlem - Kleur als aangekon-
digd thema voor een kunstexpo-
sitie zal de wenkbrauwen van de 
doorsnee museum en galeriebe-
zoeker niet speciaal doen fron-
sen. Want doorgaans treft men 
kleur wel aan in schilderijen en 
werken in allerlei disciplines. Dat 
zelfs zwart en wit gewoon kleu-
ren zijn hoeft tegenwoordig de 
meeste bezoekers van tentoon-

stellingen niet meer uitgelegd 
te worden. Bij het lezen van de 
volledige titel zou dat toch de 
nieuwsgierigheid kunnen wek-
ken; want zoals op de fraaie uit-
nodiging wordt toegelicht: het 
betreft een expositie over erva-
ring met en beleving van kleur 
in het kunstwerk. Een interessant 
uitgangspunt waardoor verme-
den wordt dat de beeldend kun-

stenaars langdurig gaan uitwei-
den over aspecten als het techni-
sche e�ect en het instrumenteel 
gebruik van kleur in hun werk. 
Van dertien leden van de kunste-
naarsvereniging KZOD zijn de ko-
mende weken werken in de his-
torische Kloostergangen in het 
Stadhuis van Haarlem te bewon-
deren waarbij de “kleurrijke” ont-
boezemingen van de beeldend 
kunstenaars zeker de moeite 
waard zijn.

De dertien exposerende beel-
dend kunstenaars zijn: Mary Ad-
miraal, Marja van Bezu, Christina 
Breevoord, Rob Clous, Monique 
Dukker, Marja ten Hoorn, Olga 
van der Klooster, Coby Kluitman, 
Jacintha Reijnders, Jacqueline 
van Rosmalen, Emilio Sanchez Di-
az, Connie Vlasveld en Ellen Wol�. 
De tentoonstelling is in De Kloos-
tergangen (Grote Markt 2) gedu-
rende alle werkdagen (van 08.00 
tot 17.00 uur) te bezichtigen tot 
en met vrijdag 18 mei. Zie ook 
www.kzod.nl en  www.facebook.
com/kunst.zijonsdoel. 

Foto: werk van Jacintha Reijnders 
(foto aangeleverd)

Populaire theatrale fietstocht 
Karavaan is terug!
Regio - Het succesrecept van 
Karavaan Festival komt ook de 
komende editie in Alkmaar te-
rug: een theatrale �etsexpedi-
tie door het prachtige Noord-
Holland. Van 1 tot en met 10 ju-
ni �ets je in Rondje Boekel door 
stad en platteland en stop je 
onderweg voor locatietheater, 
theatrale installaties, bijzonde-
re bedrijven en lekkers.

In de unieke �etstocht �ets je, 
op eigen tempo en in eigen ge-
zelschap, 25 kilometer door het 
Noord-Hollandse landschap. Van-
af het bruisende festivalhart in 
hartje Alkmaar naar de rust en 
ruimte in het omliggende pol-
derland en weer terug. Onder-
weg beleef je de grappige, stad-
se voorstelling Duivenstront en 
Meeuwenkak, over burenru-
zies en meester Frank Visser. je 
stopt voor de theatrale installa-
tie Wrongel Ziener in Kaasboer-
derij Zeilzicht, een verbeelding in 
een kaastobbe met kaasproeve-
rij. Je brengt een bezoek aan het 
bijzondere knolselderijbedrijf van 
Vaalburg en je geniet  van heer-
lijke ko�e met gebak bij dorps-

café ‘t Torenerf, een begrip in De 
Schermer. Langs molens en via 
pontjes beland je bij de muzikale 
voorstelling Victoria op de boer-
derij. Na nog een stukje bos ein-
dig je de expeditie terug op het 
festivalhart met een �jne festival-
maaltijd. En blijf daar vooral nog 
even plakken voor je dosis gratis 
straattheater en livemuziek.
Geen �ets? Die boek je er bij je 
rondje gewoon bij, en staat dan 

met vertrek voor je klaar op het 
festivalhart van Karavaan. Kort-
om: Een totaal verzorgd arran-
gement; een heerlijke en unieke 
middag in de buitenlucht!
Rondje Boekel boek je op 1 t/m 
3 en 8 t/m 10 juni. Een ticket, in-
clusief alle voorstellingen, eten 
& drinken kost € 42,50 (vrienden 
van Karavaan €37,50). Info en tic-
kets op karavaan.nl. (Foto: Ken-
neth Stamp)

Provincie Noord-Holland zoekt startups
Regio - Startups die innovatie-
ve oplossingen hebben voor 
uitdagingen waarop de provin-
cie nog geen antwoord heeft. 
De provincie Noord-Holland 
daagt ze uit om hun ideeën 
hiervoor in te sturen. Maximaal 
zes startups komen in aanmer-
king voor deelname aan het 
programma ‘Startup in Resi-
dence Noord-Holland’.

Het is voor het tweede jaar dat 
de provincie Noord-Holland star-
tups uitdaagt om samen te wer-
ken binnen het Startupprogram-
ma. Gedeputeerde Jaap Bond: 
“Startups zijn niet alleen belang-
rijk voor onze economie, ze kun-
nen ook slimme oplossingen 
hebben voor vraagstukken waar 
wij als provincie voor staan, zo-
als mobiliteit, datamanagement, 
duurzaam materiaalgebruik, op-
timalisatie interne werkproces-

sen, methoden om onderhoud 
te voorspellen van provinciale 
eigendommen en het verbete-
ren van bedrijfsprocessen.” Star-
tups die op deze gebieden goe-
de oplossingen hebben, kunnen 
hun ideeën inzenden. Een beoor-
delingscommissie selecteert op 
basis van inschrijvingen per the-
ma de meeste geschikte startups. 
Ook voor niet genoemde challen-
ges is het mogelijk ideeën in te 
sturen. 

Startups die dat doen komen in 
aanmerking voor een wildcard. 
Inzenders krijgen een uitnodi-
ging om hun oplossingen toe te 
lichten tijdens een speeddate 
event op 30 mei in Haarlem. Een 
selectie van de beste kandida-
ten gaat naar een tweede ronde 
op 15 juni. Bekendmaking van de 
de�nitieve selectie vindt plaats in 
de week van 18 juni.

Programma
De zes geselecteerde startups 
krijgen vier maanden huisves-
ting, een sponsor vanuit de pro-
vincie met toegewezen budget, 
persoonlijke begeleiding in de 
vorm van mentorschap, training-
en en toegang tot de expertise en 
faciliteiten van de provincie.

Het programma vindt plaats in 
samenwerking met Firmhouse, 
Tekkoo, 3D Makerszone en Sour-
ce Institute.
 
Meer informatie
Op de website www.startupin-
residence.com/noord-holland 
staan de verschillende challenges 
en mogelijke meetups om te be-
zoeken. 

Geïnteresseerde startups kun-
nen zich tot en met 17 mei aan-
melden.

Samenwerking tussen verschillende 
sectoren in Noord-Holland loont
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ter Land en Dijken betrokken bij 
de uitvoering van het project. 
Provincie Noord-Holland, Green-
port Noord-Holland Noord, LTO 
Noord Fondsen, CONO Kaasma-
kers, Flynth, Agri�rm, Rabobank 
en Water Land en Dijken �nancie-
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HAARLEM/IJMUIDEN - Vanaf deze week staat de nieuwe tren-
dy Kia Stonic in de showroom van Kia dealers Rustman in 
Haarlem en Tinholt in Velserbroek. Al bij de eerste aanblik 
weet je: de Kia Stonic gaat zijn eigen weg. 

Zijn stryling is fris en gedurfd. Zijn 
geïntegreerde Bi-functionele pro-
jectiekoplampen met scherpe LED-
dagrijverlichting geven de Stonic 
een dynamische en sportieve aan-
blik. En niet te missen is de driedi-
mensionaal gevormde grille en zijn 
scherpe verticale lijnen rond de 
mistlichten voor. Tel daarbij op de 
two-tone lakuitvoering, met body en 
dak in spannende contrasten, en je 
weet dit is iets heel bijzonders. Dit 
is een trendy auto voor een jong 
publiek.
In het drukke verkeer van tegen-
woordig mag je niets missen. Daar-
om biedt de Kia Stonic alle infor-
matie die je nodig hebt en helpt 
hij afleiding te vermijden. Met Ap-
ple CarPlay & Android Auto kun je 
handsfree met spraakbesturing bel-
len. En intussen biedt een state-of-
the-art multimediasysteem met zwe-
vend touchscreen je alle info- en 
entertainment die je wilt. Het nieu-
we TomTom navigatiesysteem maakt 

betrouwbare route-informatie nu 
nog preciezer en beter. Het houdt 
je verbonden met de buitenwereld 
en presenteert meer nuttige infor-
matie dan ooit. Het hart wordt ge-
vormd door een WiFi unit, die het 
gloednieuwe navigatiesysteem van 
de Stonic via de smartphone met 
het internet verbindt om zo de data 
voor de livediensten binnen te ha-
len. 
De slimme Kia Drive Wise technolo-
gie maakt Stonic-rijden veiliger en 
leuker. Of je nu wilt parkeren, ma-
noeuvreren door drukke steden of 
lekker opschieten op de snelweg. 
Drive Wise helpt je om risico’s tij-
dig te signaleren en kan zelfs ac-
tief ingrijpen om ongevallen te voor-
komen.
Je kan deze trendy Kia Stonic hele-
maal je eigen gezicht geven. Houd 
jij vooral van het bruisende stadsle-
ven, of van ongerepte natuur? Ook  
het interieur van de Kia Stonic kun 
je kiezen zoals jij het wilt. Er zijn 

meer dan 100 verschillende op-
ties om ‘m precies naar jouw smaak 
aan te kleden. Kies je kleur, de ma-
terialen en de extra’s en je Stonic is 
echt helemaal de jouwe.

Automobielbedrijf Tinholt, 
Klompenmakerstraat 33, 
1991 JJ Velserbroek. Tele-
foon: 023- 5385550, www.
tinholt.nl; Rustman’s Autobe-

drijf BV Nissan Kia Vakga-
rage, Eysinkweg 69, 2014 
SB Haarlem. Telefoon: 023- 
5244040, www.vakgarage-
rustman.nl.

TRENDY KIA STONIC FRISSE NIEUWE CROSSOVER

De Kia Stonic gaat zijn eigen weg. (foto aangeleverd)

VELSERBROEK - De  Mitsubishi  
Spacestar is recentelijk hele-
maal vernieuwd. Een stoer 
uiterlijk in combinatie met 
veel ruimte voor (ook lange-
re) passagiers en aan aan-
zienlijk grotere kofferruim-
te in vergelijking met andere 
auto’s in dit segment. 
 

Samen met de handgeschakelde 
5-versnellingsbak of CVT automaat 
zorgen de 1.0 of 1.2 benzinemo-
toren voor uitstekende prestaties en 
een opmerkelijk brandstof verbruik 
van minimaal 1:20. “Sommige van 
onze klanten komen met trots vertel-
len dat zij zelfs 1:25 rijden”, aldus 
Rob Tinholt. De Mitsubishi Spacestar 
CVT Automaat is standaard uitgerust 

met o.a.:  Airco; Centrale deurver-
grendeling met afstandsbediening; 
Side skirts ; elektrisch bedienbare ra-
men vóór; radio cd/mp3 speler met 
usb aansluiting. Het mooiste aan 
de Spacestar automaat is zijn prijs. 
Want met een vanaf prijs inclusief 
bovenstaande standaard opties van 
€ 13.590,00 (exclusief bijkomen-
de kosten) is de Mitsubishi Space-

star op dit moment één van de goed-
koopste automaten van Nederland. 
Dat inclusief  5 jaar volledige garan-
tie, de hoge restwaarde, 5 jaar Eu-
ropese pech onderweg service en 
de bewezen betrouwbaarheid van 
Mitsubishi is dit een wel heel goede 
aankoop. Natuurlijk kunt u ook kie-
zen voor Private Lease. Informeer bij 
onze verkopers naar de mogelijkhe-

den. Kom eens rijden met de Mitsu-
bishi Spacestar CVT automaat en er-
vaar het zelf.

U bent van harte welkom bij 
Automobielbedrijf Tinholt aan 
de Klompenmakerstraat 43 
in Velserbroek of maak een 
proefrit afspraak via 023-
5385550 of info@tinholt.nl.

MITSUBISHI SPACESTAR IDEAAL VOOR LANGE AFSTANDEN

PROFITEER NU!TOT € 3000,- KORTING!

Fiat 500 Young
Nu rijklaar € 14.495,-

Fiat 500 Cabriolet
Rijklaar v.a. € 17.495,-

Prijs incl. btw/bpm en de kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. *Particulier aanbod op basis van Private Lease via Leasys Nederland B.V. (KvK 70016895), exclusief brandstof. Vermelde prijs is gebaseerd op een leasetermijn van 60 
maanden en 7.500 km per jaar op basis van Private Lease budget. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en btw. Afgebeelde auto’s zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese 
testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De acties zijn geldig t/m 2 april 2018. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fiat.nl. 

Gem. brandstofverbruik: 3,4 – 6,3 l/100 km (1 op 15,9 – 29,4). CO2: 89 – 146 g/km.

2E PAASDAG OPEN VAN 11.00 - 16.00 UUR.

FIAT TIPO VANAF € 339* PER MAAND MET PRIVATE LEASE.
Laat tijdens Pasen het eieren zoeken maar aan de kinderen over. Voor u ligt er iets veel mooiers voor het oprapen. Paasvoordeel op de ruime en sportieve Fiat Tipo bijvoorbeeld. U 
krijgt maar liefst € 1.500 Mobiledrive bonus! De Fiat Tipo is leverbaar in stijlvolle sedan, sportieve hatchback of ruime stationwagon. Met de krachtige lijnen en verzorgde afwerking 
is elke Tipo een uitstekende keuze. Zowel zakelijk als privé. En zeker op tweede paasdag! Kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

KOENE AUTO
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek
Telefoon 023 537 97 00. www.koene.nl

fiat.nl

FIAT TIPO STATIONWAGON V.A. 5 20.995

Laat tijdens Pasen het eieren zoeken maar aan de kinderen over. Voor u ligt er iets veel mooiers voor het oprapen. Paasvoordeel op de ruime en sportieve Fiat Tipo bijvoorbeeld. U 

FIAT TIPO HATCHBACK V.A. 5 19.995

EEN VOLWASSEN VENT
GAAT TOCH GEEN EIEREN 

LOPEN ZOEKEN.

Auto Actueel
  19 APRIL 2018 - TELEFOON (023) 54 25 105  WWW.RODIMEDIA.NL

HAARLEM/IJMUIDEN - Vanaf deze week staat de nieuwe tren-
dy Kia Stonic in de showroom van Kia dealers Rustman in 
Haarlem en Tinholt in Velserbroek. Al bij de eerste aanblik 
weet je: de Kia Stonic gaat zijn eigen weg. 

Zijn stryling is fris en gedurfd. Zijn 
geïntegreerde Bi-functionele pro-
jectiekoplampen met scherpe LED-
dagrijverlichting geven de Stonic 
een dynamische en sportieve aan-
blik. En niet te missen is de driedi-
mensionaal gevormde grille en zijn 
scherpe verticale lijnen rond de 
mistlichten voor. Tel daarbij op de 
two-tone lakuitvoering, met body en 
dak in spannende contrasten, en je 
weet dit is iets heel bijzonders. Dit 
is een trendy auto voor een jong 
publiek.
In het drukke verkeer van tegen-
woordig mag je niets missen. Daar-
om biedt de Kia Stonic alle infor-
matie die je nodig hebt en helpt 
hij afleiding te vermijden. Met Ap-
ple CarPlay & Android Auto kun je 
handsfree met spraakbesturing bel-
len. En intussen biedt een state-of-
the-art multimediasysteem met zwe-
vend touchscreen je alle info- en 
entertainment die je wilt. Het nieu-
we TomTom navigatiesysteem maakt 

betrouwbare route-informatie nu 
nog preciezer en beter. Het houdt 
je verbonden met de buitenwereld 
en presenteert meer nuttige infor-
matie dan ooit. Het hart wordt ge-
vormd door een WiFi unit, die het 
gloednieuwe navigatiesysteem van 
de Stonic via de smartphone met 
het internet verbindt om zo de data 
voor de livediensten binnen te ha-
len. 
De slimme Kia Drive Wise technolo-
gie maakt Stonic-rijden veiliger en 
leuker. Of je nu wilt parkeren, ma-
noeuvreren door drukke steden of 
lekker opschieten op de snelweg. 
Drive Wise helpt je om risico’s tij-
dig te signaleren en kan zelfs ac-
tief ingrijpen om ongevallen te voor-
komen.
Je kan deze trendy Kia Stonic hele-
maal je eigen gezicht geven. Houd 
jij vooral van het bruisende stadsle-
ven, of van ongerepte natuur? Ook  
het interieur van de Kia Stonic kun 
je kiezen zoals jij het wilt. Er zijn 

meer dan 100 verschillende op-
ties om ‘m precies naar jouw smaak 
aan te kleden. Kies je kleur, de ma-
terialen en de extra’s en je Stonic is 
echt helemaal de jouwe.

Automobielbedrijf Tinholt, 
Klompenmakerstraat 33, 
1991 JJ Velserbroek. Tele-
foon: 023- 5385550, www.
tinholt.nl; Rustman’s Autobe-

drijf BV Nissan Kia Vakga-
rage, Eysinkweg 69, 2014 
SB Haarlem. Telefoon: 023- 
5244040, www.vakgarage-
rustman.nl.

TRENDY KIA STONIC FRISSE NIEUWE CROSSOVER

De Kia Stonic gaat zijn eigen weg. (foto aangeleverd)

VELSERBROEK - De  Mitsubishi  
Spacestar is recentelijk hele-
maal vernieuwd. Een stoer 
uiterlijk in combinatie met 
veel ruimte voor (ook lange-
re) passagiers en aan aan-
zienlijk grotere kofferruim-
te in vergelijking met andere 
auto’s in dit segment. 
 

Samen met de handgeschakelde 
5-versnellingsbak of CVT automaat 
zorgen de 1.0 of 1.2 benzinemo-
toren voor uitstekende prestaties en 
een opmerkelijk brandstof verbruik 
van minimaal 1:20. “Sommige van 
onze klanten komen met trots vertel-
len dat zij zelfs 1:25 rijden”, aldus 
Rob Tinholt. De Mitsubishi Spacestar 
CVT Automaat is standaard uitgerust 

met o.a.:  Airco; Centrale deurver-
grendeling met afstandsbediening; 
Side skirts ; elektrisch bedienbare ra-
men vóór; radio cd/mp3 speler met 
usb aansluiting. Het mooiste aan 
de Spacestar automaat is zijn prijs. 
Want met een vanaf prijs inclusief 
bovenstaande standaard opties van 
€ 13.590,00 (exclusief bijkomen-
de kosten) is de Mitsubishi Space-

star op dit moment één van de goed-
koopste automaten van Nederland. 
Dat inclusief  5 jaar volledige garan-
tie, de hoge restwaarde, 5 jaar Eu-
ropese pech onderweg service en 
de bewezen betrouwbaarheid van 
Mitsubishi is dit een wel heel goede 
aankoop. Natuurlijk kunt u ook kie-
zen voor Private Lease. Informeer bij 
onze verkopers naar de mogelijkhe-

den. Kom eens rijden met de Mitsu-
bishi Spacestar CVT automaat en er-
vaar het zelf.

U bent van harte welkom bij 
Automobielbedrijf Tinholt aan 
de Klompenmakerstraat 43 
in Velserbroek of maak een 
proefrit afspraak via 023-
5385550 of info@tinholt.nl.

MITSUBISHI SPACESTAR IDEAAL VOOR LANGE AFSTANDEN

PROFITEER NU!TOT € 3000,- KORTING!

Fiat 500 Young
Nu rijklaar € 14.495,-

Fiat 500 Cabriolet
Rijklaar v.a. € 17.495,-

Prijs incl. btw/bpm en de kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. *Particulier aanbod op basis van Private Lease via Leasys Nederland B.V. (KvK 70016895), exclusief brandstof. Vermelde prijs is gebaseerd op een leasetermijn van 60 
maanden en 7.500 km per jaar op basis van Private Lease budget. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en btw. Afgebeelde auto’s zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese 
testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De acties zijn geldig t/m 2 april 2018. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fiat.nl. 

Gem. brandstofverbruik: 3,4 – 6,3 l/100 km (1 op 15,9 – 29,4). CO2: 89 – 146 g/km.

2E PAASDAG OPEN VAN 11.00 - 16.00 UUR.

FIAT TIPO VANAF € 339* PER MAAND MET PRIVATE LEASE.
Laat tijdens Pasen het eieren zoeken maar aan de kinderen over. Voor u ligt er iets veel mooiers voor het oprapen. Paasvoordeel op de ruime en sportieve Fiat Tipo bijvoorbeeld. U 
krijgt maar liefst € 1.500 Mobiledrive bonus! De Fiat Tipo is leverbaar in stijlvolle sedan, sportieve hatchback of ruime stationwagon. Met de krachtige lijnen en verzorgde afwerking 
is elke Tipo een uitstekende keuze. Zowel zakelijk als privé. En zeker op tweede paasdag! Kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

KOENE AUTO
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek
Telefoon 023 537 97 00. www.koene.nl

fiat.nl

FIAT TIPO STATIONWAGON V.A. 5 20.995

Laat tijdens Pasen het eieren zoeken maar aan de kinderen over. Voor u ligt er iets veel mooiers voor het oprapen. Paasvoordeel op de ruime en sportieve Fiat Tipo bijvoorbeeld. U 

FIAT TIPO HATCHBACK V.A. 5 19.995

EEN VOLWASSEN VENT
GAAT TOCH GEEN EIEREN 

LOPEN ZOEKEN.

Auto Actueel
  19 APRIL 2018 - TELEFOON (023) 54 25 105  WWW.RODIMEDIA.NL

HAARLEM/IJMUIDEN - Vanaf deze week staat de nieuwe tren-
dy Kia Stonic in de showroom van Kia dealers Rustman in 
Haarlem en Tinholt in Velserbroek. Al bij de eerste aanblik 
weet je: de Kia Stonic gaat zijn eigen weg. 

Zijn stryling is fris en gedurfd. Zijn 
geïntegreerde Bi-functionele pro-
jectiekoplampen met scherpe LED-
dagrijverlichting geven de Stonic 
een dynamische en sportieve aan-
blik. En niet te missen is de driedi-
mensionaal gevormde grille en zijn 
scherpe verticale lijnen rond de 
mistlichten voor. Tel daarbij op de 
two-tone lakuitvoering, met body en 
dak in spannende contrasten, en je 
weet dit is iets heel bijzonders. Dit 
is een trendy auto voor een jong 
publiek.
In het drukke verkeer van tegen-
woordig mag je niets missen. Daar-
om biedt de Kia Stonic alle infor-
matie die je nodig hebt en helpt 
hij afleiding te vermijden. Met Ap-
ple CarPlay & Android Auto kun je 
handsfree met spraakbesturing bel-
len. En intussen biedt een state-of-
the-art multimediasysteem met zwe-
vend touchscreen je alle info- en 
entertainment die je wilt. Het nieu-
we TomTom navigatiesysteem maakt 

betrouwbare route-informatie nu 
nog preciezer en beter. Het houdt 
je verbonden met de buitenwereld 
en presenteert meer nuttige infor-
matie dan ooit. Het hart wordt ge-
vormd door een WiFi unit, die het 
gloednieuwe navigatiesysteem van 
de Stonic via de smartphone met 
het internet verbindt om zo de data 
voor de livediensten binnen te ha-
len. 
De slimme Kia Drive Wise technolo-
gie maakt Stonic-rijden veiliger en 
leuker. Of je nu wilt parkeren, ma-
noeuvreren door drukke steden of 
lekker opschieten op de snelweg. 
Drive Wise helpt je om risico’s tij-
dig te signaleren en kan zelfs ac-
tief ingrijpen om ongevallen te voor-
komen.
Je kan deze trendy Kia Stonic hele-
maal je eigen gezicht geven. Houd 
jij vooral van het bruisende stadsle-
ven, of van ongerepte natuur? Ook  
het interieur van de Kia Stonic kun 
je kiezen zoals jij het wilt. Er zijn 

meer dan 100 verschillende op-
ties om ‘m precies naar jouw smaak 
aan te kleden. Kies je kleur, de ma-
terialen en de extra’s en je Stonic is 
echt helemaal de jouwe.

Automobielbedrijf Tinholt, 
Klompenmakerstraat 33, 
1991 JJ Velserbroek. Tele-
foon: 023- 5385550, www.
tinholt.nl; Rustman’s Autobe-

drijf BV Nissan Kia Vakga-
rage, Eysinkweg 69, 2014 
SB Haarlem. Telefoon: 023- 
5244040, www.vakgarage-
rustman.nl.

TRENDY KIA STONIC FRISSE NIEUWE CROSSOVER

De Kia Stonic gaat zijn eigen weg. (foto aangeleverd)

VELSERBROEK - De  Mitsubishi  
Spacestar is recentelijk hele-
maal vernieuwd. Een stoer 
uiterlijk in combinatie met 
veel ruimte voor (ook lange-
re) passagiers en aan aan-
zienlijk grotere kofferruim-
te in vergelijking met andere 
auto’s in dit segment. 
 

Samen met de handgeschakelde 
5-versnellingsbak of CVT automaat 
zorgen de 1.0 of 1.2 benzinemo-
toren voor uitstekende prestaties en 
een opmerkelijk brandstof verbruik 
van minimaal 1:20. “Sommige van 
onze klanten komen met trots vertel-
len dat zij zelfs 1:25 rijden”, aldus 
Rob Tinholt. De Mitsubishi Spacestar 
CVT Automaat is standaard uitgerust 

met o.a.:  Airco; Centrale deurver-
grendeling met afstandsbediening; 
Side skirts ; elektrisch bedienbare ra-
men vóór; radio cd/mp3 speler met 
usb aansluiting. Het mooiste aan 
de Spacestar automaat is zijn prijs. 
Want met een vanaf prijs inclusief 
bovenstaande standaard opties van 
€ 13.590,00 (exclusief bijkomen-
de kosten) is de Mitsubishi Space-

star op dit moment één van de goed-
koopste automaten van Nederland. 
Dat inclusief  5 jaar volledige garan-
tie, de hoge restwaarde, 5 jaar Eu-
ropese pech onderweg service en 
de bewezen betrouwbaarheid van 
Mitsubishi is dit een wel heel goede 
aankoop. Natuurlijk kunt u ook kie-
zen voor Private Lease. Informeer bij 
onze verkopers naar de mogelijkhe-

den. Kom eens rijden met de Mitsu-
bishi Spacestar CVT automaat en er-
vaar het zelf.

U bent van harte welkom bij 
Automobielbedrijf Tinholt aan 
de Klompenmakerstraat 43 
in Velserbroek of maak een 
proefrit afspraak via 023-
5385550 of info@tinholt.nl.

MITSUBISHI SPACESTAR IDEAAL VOOR LANGE AFSTANDEN

PROFITEER NU!TOT € 3000,- KORTING!

Fiat 500 Young
Nu rijklaar € 14.495,-

Fiat 500 Cabriolet
Rijklaar v.a. € 17.495,-

Prijs incl. btw/bpm en de kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. *Particulier aanbod op basis van Private Lease via Leasys Nederland B.V. (KvK 70016895), exclusief brandstof. Vermelde prijs is gebaseerd op een leasetermijn van 60 
maanden en 7.500 km per jaar op basis van Private Lease budget. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en btw. Afgebeelde auto’s zijn verkrijgbaar tegen meerprijs. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese 
testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De acties zijn geldig t/m 2 april 2018. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fiat.nl. 

Gem. brandstofverbruik: 3,4 – 6,3 l/100 km (1 op 15,9 – 29,4). CO2: 89 – 146 g/km.

2E PAASDAG OPEN VAN 11.00 - 16.00 UUR.

FIAT TIPO VANAF € 339* PER MAAND MET PRIVATE LEASE.
Laat tijdens Pasen het eieren zoeken maar aan de kinderen over. Voor u ligt er iets veel mooiers voor het oprapen. Paasvoordeel op de ruime en sportieve Fiat Tipo bijvoorbeeld. U 
krijgt maar liefst € 1.500 Mobiledrive bonus! De Fiat Tipo is leverbaar in stijlvolle sedan, sportieve hatchback of ruime stationwagon. Met de krachtige lijnen en verzorgde afwerking 
is elke Tipo een uitstekende keuze. Zowel zakelijk als privé. En zeker op tweede paasdag! Kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

KOENE AUTO
Broekerdreef 120, 1991 AZ Velserbroek
Telefoon 023 537 97 00. www.koene.nl

fiat.nl

FIAT TIPO STATIONWAGON V.A. 5 20.995

Laat tijdens Pasen het eieren zoeken maar aan de kinderen over. Voor u ligt er iets veel mooiers voor het oprapen. Paasvoordeel op de ruime en sportieve Fiat Tipo bijvoorbeeld. U 

FIAT TIPO HATCHBACK V.A. 5 19.995

EEN VOLWASSEN VENT
GAAT TOCH GEEN EIEREN 

LOPEN ZOEKEN.





03

Neem als voorbeeld de Upgrade 
op de Hyundai i10 Comfort uitvoe-
ring; met de gratis upgrade voor-
zien van een GRATIS Navigation 

pack, dit betekent naast een direct 
voordeel van 1000 euro óók nog 
eens onder andere de volgende op-
ties voor dezelfde prijs : Naviga-

tiesysteem, Apple Carplay ( en An-
droid Auto voorbereiding),
Bluetooth, Cruise Control, en als 
klap op de vuurpijl ook nog eens 
1000 euro extra zomerinruilbonus, 
oftewel dubbel veel voordeel.

Indien uw de keuze op de i20 zal 
vallen dan is er een Upgrade van 
de I-Motion uitvoering naar de 
Comfort, deze is voorzien van een 
GRATIS Navigatie, dit betekent 
naast een direct voordeel van 1000 
euro ook nog eens onder andere de 
volgende opties voor dezelfde prijs 
: Navigatiesysteem, achteruitrijca-
mera, Apple Carplay (en Android 
Auto voorbereiding),Bluetooth, 
Cruise Control en ook hier weder-
om nog eens 1000 extra zomerin-
ruilbonus, oftewel dubbel veel 
voordeel. Speciaal voor deze actie-
periode heeft Hyundai Velserbeek 
unieke uitvoeringen in de showroom 
staan, denk hierbij aan de nieu-
we i20 Black Edition, Kona 4 YOU, 
i30 Wagon Premium, Ioniq Hybri-
de en de Ioniq Electric, oftewel alle 
speciale modellen zijn te bewonde-
ren in onze nieuwe showroom. 
Mis de vele voordelen niet, kom 
snel langs in onze showroom, daar 
waar de auto van uw keuze klaar 
staat voor een uitgebreide en vrij-
blijvende proefrit.

Tijdens de Zomer Upgrades actie-
periode profiteert u bij aanschaf 
van een nieuwe Hyundai naar keu-
ze ook nog eens van 10% korting 
op alle accessoires. En u kunt reke-
nen op een mooie inruilaanbieding, 
dus neem uw inruilauto mee en laat 
deze direct gratis taxeren. 

U vindt de showroom 
van Velserbeek aan 
de Wagenmakerstraat 2 
in Velserbroek
telefoon: 023-5132944 

www.velserbeek.hyundai.nl.

DUBBEL VEEL VOORDEEL 
TIJDENS DE ZOMER UPGRADES

Actieperiode bij Hyundai Velserbeek
VELSERBROEK - Hyundai Velserbeek, alweer 4 jaar de Hyundai-dealer voor 
Velserbroek en omstreken, gaat altijd voor kwaliteit en aandacht voor de 
klant. Het bedrijf heeft in die jaren dan ook een trouwe klantenkring
opgebouwd. En over bouwen gesproken: sinds begin dit jaar beschikt
Velserbeek over een prachtige nieuwe showroom.
Vanaf 15 april is het zover, dan gaan bij Hyundai Velserbeek de
Zomer Acties beginnen, dat wil zeggen dat er heel veel voordeel
te halen is op álle modellen.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,5 - 4,8(l/100 km) / 20,8 - 28,6(km/l); CO2 - emissie: 92 - 112 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens 
zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Zomer Upgrades actie bestaat uit een vooraf geselecteerde gratis upgrade versie en/of 
1.000,- zomerkorting. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 05-04-2018 tot en met 31-05-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereen-
komst. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Kijk voor de voorwaarden op Hyundai.nl. Genoemde actieprijzen zijn een adviesprijs en excl. metallic lak.  
Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Druk-en zetfouten voorbehouden. 
De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer.  
De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 1/1/2017 beschreven in het service & garantieboekje.

De Hyundai i10 vanaf

incl. € 1.000 zomerkorting
€ 9.995

Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd?

Rijdt u deze zomer in een nieuwe Hyundai? Kom snel langs voor een gratis taxatie van uw huidige auto!
• Kies voor de gratis upgrade van Hyundai i10 Comfort naar Comfort met Navigation Pack uitvoering
 met o.a.: Navigatiesysteem • Apple CarPlay • Bluetooth • Incl. € 1.000 zomerkorting 

• Of kies voor de Hyundai i20 i-Motion naar Comfort uitvoering met o.a.: 
 Navigatiesysteem • Licht & regensensor • Achteruitrijcamera • Incl. € 1.000 zomerkorting

• Kies voor 1 van de overige versies en ontvang € 1.000 zomerkorting

De Hyundai i10 of i20.
Tot € 2.500 voordeel!

De Hyundai i20 vanaf

incl. € 1.000 zomerkorting
€ 14.595

Ontdek meer op velserbeek.hyundai.nl 

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2, Velserbroek, tel. 023 - 513 29 44

Direct uit voorraad leverbaar.

Inclusief cruise control!
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VELSERBROEK - Mazda Velser-
beek is trots op de Mazda CX-
5. De Mazda CX-5 is door de 
ANWB uitgeroepen tot meest 
waardevaste auto. Daarom
profiteert u nu tijdelijk van
€ 2.750,- meer waarde.

Eigen kijk, eigen kracht 
De Mazda CX-5 heeft de toon ge-
zet met een krachtig design en on-
vergelijkbare rijeigenschappen. Het 
vernieuwde uiterlijk laat zien hoe 
de details van het KODO Design 
het verschil kunnen maken. De uit-
zonderlijke afwerking en vormge-
ving van het interieur zetten een 
nieuwe standaard van comfort.
De combinatie van kracht en effici-
entie is mogelijk dankzij Mazda’s 
geavanceerde SKYACTIV-Techno-
logy die nog verder is uitgewerkt, 
waardoor de rijbeleving nog inten-
ser is. Ook de nieuwe Mazda CX-5 
is uitgerust met het revolutionaire
G-Vectoring Control, waardoor je 
nog meer controle hebt. 

De Mazda CX-5 heeft na diverse 
crashtests door de EuroNCAP de 
maximale score van vijf sterren be-
haald. Daarmee is de Mazda CX-5 
een van de veiligste gezinsauto’s 
op de markt.

Een leaseauto met karakter
Kies voor de rijk uitgerust Skylease-
uitvoeringen, met alles wat u wilt 
als leaserijder, tegen een bijzon-
der lage bijtelling vanaf € 250,- 
per maand en de Skylease-GT van-
af € 272.- per maand. Of kies voor 
Mazda Private Lease al vanaf
€ 429,- per maand. 

Bovendien heeft de Mazda CX-5 
een minimale trekkracht van 1.800 
kg tot wel 2.100 kg en is dus de
ultieme caravantrekker. En kiest u 
nu voor de Mazda CX-5 dan krijgt 
u een gratis trekhaak t.w.v.
€ 1.220,- cadeau. Daarnaast
ontvangt u nu € 1.500,- extra in-
ruilwaarde op jouw huidige auto, 
waardoor uw totale voordeel op-
loopt tot maar liefst € 2.720,-! Of 
kies voor de 6-traps automaat voor 
een meerprijs van slechts € 1.000,-
.

De Mazda CX-5 is er al vanaf
€ 31.990,- en nu direct leverbaar, 
dus kom snel langs in onze show-
room voor een vrijblijvende proefrit 
en ervaar welke Mazda CX-5
het beste bij u past.

Mazda Velserbeek
Kleermakerstraat 63
1991 JL  Velserbroek
Tel: 023-5132940

www.mazdavelserbeek.nl.

 MAZDA CX-5 
IS MEEST WAARDEVASTE AUTO

De Mazda CX-5 is door de ANWB uitgeroepen tot meest waardevaste auto. (foto aangeleverd)

MAZDA VELSERBEEK
Kleermakerstraat 63 | 1991 JL Velserbroek | 023 - 5132940 | www.mazdavelserbeek.nl | 
MAZDA VELSERBEEK
Kleermakerstraat 63 | 1991 JL Velserbroek | 023 - 5132940 | www.mazdavelserbeek.nl | 

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar 
maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het 
automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de 
daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een 
Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld 
model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

MAZDA VELSERBEEK
Kleermakerstraat 63 | 1991 JL Velserbroek | 023 - 5132940 | www.mazdavelserbeek.nl | 

WAARDE
VAN MEER Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto

+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde
+ Gratis trekhaak t.w.v. € 1.220,-

En automaat voor slechts €1.000,- meerprijs

NU TIJDELIJK MET € 2.720,- MEER WAARDE
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VELSERBROEK - Als u een tijd 
in uw nieuwe auto rijdt, dan 
komt onherroepelijk het mo-
ment dat u over iets nieuws 
gaat nadenken. Maar wat is 
het goede moment om in te 
ruilen? U wilt niet te snel zijn, 
maar ook niet wachten tot 
uw auto te veel aan waar-
de heeft verloren. Bij Renault-
dealer Velserbeek ervaren ze 
dat dit moment voor iedereen 
anders is.

“Bij ons staat de klant centraal”, 
zeggen ze bij Velserbeek. “Het 
gaat om zijn of haar wensen en 
mogelijkheden. Wil een klant bij-
voorbeeld graag altijd ‘nieuw’ rij-
den, of bekijkt hij het puur financi-
eel? De launch van een vernieuwd 
model is ook altijd een goed mo-
ment om over te stappen. Het is na-
tuurlijk slim om te wachten op een 
goed aanbod. Wij zijn nu bijvoor-
beeld dringend op zoek naar ge-
bruikte Renaults SCÉNIC en doen 
daarom alle SCÉNIC-rijders een 
zeer scherp persoonlijk inruilaan-
bod. Doorrijden of inruilen? Wij 
maken zo de keuze wel heel ge-
makkelijk.”

Renault SCÉNIC
Renault-dealer Velserbeek heeft een 
trouwe schare Renault SCÉNIC-
fans. “We merken het in gesprek-
ken met onze klanten; het is een 

auto waar je van gaat houden.” 
De nieuwste generatie familieauto 
is weer een echte Renault SCÉNIC. 

Een MPV die van elke dag een ge-
weldige nieuwe ervaring maakt. 
“Dat wil zeker niet zeggen dat er 

niets veranderd is”, zeggen ze bij 
Velserbeek. “Deze Renault SCÉNIC 
koppelt een stijlvol uiterlijk en veel 

(flexibele) ruimte aan een rijke uit-
rusting en comfort. Het is voor ie-
dereen die overstapt weer een gro-
te stap vooruit.”

Geweldige ervaring
De Renault SCÉNIC is een stijlvolle 
MPV met karakteristieke crossover-
kenmerken. Door de two-tone kleur-
stelling van de carrosserie is het een 
opvallende verschijning op de weg. 
De LED Pure Vision-verlichting en de 
machtige 20-inch wielen geven hem 
een krachtig uiterlijk. De SCÉNIC 
is ruim en dat betekent dat ieder-
een comfortabel mee kan rijden. Als 
chauffeur zit u hoog en daardoor 
heeft u een goed zicht op de weg. 
De Renault SCÉNIC rijdt vloeiend 
en de stille, zuinige, krachtige auto-
maat zorgt ervoor dat rijden genie-
ten wordt. Deze familieauto is stan-
daard rijk uitgerust en ook aan de 
passagiers is gedacht. Zo beschik-
ken ze achterin bijvoorbeeld over 
hun eigen luxe vliegtuigtafeltje. 

Scherp inruilaanbod
Bij Renault Velserbeek staan ze altijd 
klaar voor hun klanten. Twijfelt u bij-
voorbeeld of u wilt inruilen, dan ge-
ven ze u graag advies. 
“We hebben altijd de nieuwste 
Renault-modellen in de showroom”, 
zeggen ze bij Velserbeek. “We ge-
ven onze klanten graag de tijd om 
een nieuwe auto goed te leren ken-
nen. Daar hoort natuurlijk ook een 
proefrit bij. Uiteraard is het handig 
om daarvoor eerst een afspraak te 
maken. Dan weet een klant zeker 
dat de Renault die hij wil testen ook 
klaarstaat. Maar gewoon langsrijden 
mag ook hoor”, lachen ze bij Velser-
beek. “Langskomen kan nu ook nog 
eens extra voordelig uitpakken. Want 
we zijn hard op zoek naar goede ge-
bruikte auto’s en hebben dus voor ie-
dereen een zeer scherp persoonlijk 
inruilaanbod. Dus graag tot ziens bij 
Renault Velserbeek!”

DOORRIJDEN OF INRUILEN?
Renault Velserbeek maakt keuze gemakkelijk met scherp inruilaanbod

Renault-dealer Velserbeek heeft een trouwe schare Renault SCÉNIC-fans. (foto aangeleverd)

Vanaf

Renault SCÉNIC en Grand SCÉNIC

€ 25.590,-2

1. De actie is geldig van 3 april t/m 6 mei 2018 met uiterste registratiedatum 31 augustus 2018. 2. Vanafprijs betre� SCÉNIC Energy TCe 115 Life incl. € 1.300,- Easy Life voordeel. Vanafprijs Grand SCÉNIC Energy TCe 115 Life € 26.790,- incl. € 1.300,- Easy 
Life voordeel. De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. 3. Renault Grand SCÉNIC met 7 zitplaatsen verkrijgbaar tegen meerprijs. Getoonde modellen 
verkrijgbaar tegen meerprijs. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl voor de actievoorwaarden.
O�ciële brandstof- en CO2 gegevens: min./max. verbruik: 3,6-5,6 l./100 km. resp. 27,8-17,9 km./l. CO2: 94-125 gr./km.

inclusief € 1.300,-  
Easy Life voordeel

Nu met € 2.050,- Easy Life voordeel, 
inclusief € 750,- aan accessoires1

Standaard voorzien van actieve remhulp met voetgangersdetectie.
Een ruim en modulair interieur met slimme opbergruimtes en een opbergcapaciteit van 63 liter.
Een verleidelijk design met vloeiende lijnen, unieke proporties en standaard 20-inch wielen.
5 tot 7 zitplaatsen3. 

1.800 kg trekgewicht en verkrijgbaar als 140 pk automaat

Velserbroek Kleermakerstraat 71  
tel. (023) 513 29 29

www.renaultvelserbeek.nl



Openingsweekend vaarseizoen
in Het Scheepvaartmuseum
Regio - De o�ciële start van het 
vaarseizoen vindt in het weekend 
21 en 22 april 2018 voor het eerst 
plaats in Het Scheepvaartmuse-
um. Tijdens dit feestelijke week-
end is er in Het Scheepvaartmu-
seum en rondom het Oosterdok 
van alles te doen. Er zijn vaartoch-
ten met het stoomschip Christi-
aan Brunings, bezoekers kunnen 
meedoen met een spoedcursus 
‘Grachtenvaren voor beginners’ 
en er zijn rondleidingen over het 
Oosterdok. Varende bezoekers 
die met hun bootje afmeren bij 
de steiger, krijgen zelfs een mooi 
sloepenvaantje. Op beide dagen 
zijn de activiteiten in het muse-
um gratis toegankelijk evenals de 
tentoonstellingen in de Noord-
vleugel, het VOC-schip ‘Amster-

dam’ en de VR Journey ‘Dare to 
Discover’. Kijk voor alle informa-

tie op: www.hetscheepvaartmu-
seum.nl. (foto: aangeleverd)

Vrijwilligers gezocht voor onderzoeksteam
Leer alles over oevers
Regio - Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en 
Landschap Noord-Holland doen 
onderzoek nar de biodiversiteit 
van natuurvriendelijke oevers. 
Men is op zoek naar nieuwe men-
sen om de vrijwillige onderzoeks-
teams te versterken.

Het onderzoek
Natuurvriendelijke oevers in heel 
Noord-Holland boven het Noord-
zeekanaal worden in dit onder-
zoek onder de loep genomen. De 
onderzoekers bekijken en tellen 
alle aanwezige planten en die-
ren in, op en rond de oever. Ook 

worden er verschillende aspec-
ten van de waterkwaliteit geme-
ten. Het hoogheemraadschap ge-
bruikt de gegevens om het be-
heer van de oevers (nog) geschik-
ter te maken voor planten en die-
ren. Dat draagt weer positief bij 
aan de kwaliteit van het opper-
vlaktewater.
 
Meedoen
Meedoen aan het onderzoek be-
tekent dat twee tot drie keer per 
jaar een oever van honderd me-
ter moet worden onderzocht. Het 
onderzoek begint met een start-
avond in Heerhugowaard op 24 
april. Meer informatie over de ge-
plande activiteiten, inhoud en de 
ligging van de oevers is te vin-
den op www.landschapnoord-
holland.nl/oever. Voor vragen kan 
contact worden opgenomen met 
Carola van den Tempel, e-mail: 
c.vandentempel@natuurlijkeza-
ken.nl. (foto: aangeleverd)

Kijk uit; het is weer tekentijd
Regio - Deze week is het de Week 
van de Teek. Landschap Noord-
Holland is één van de organisa-
ties die meewerkt aan dit lande-
lijke initiatief. De lente is het tra-
ditionele aftrapmoment voor de 
campagne, want in deze tijd van 
het jaar worden de teken weer ac-
tief. 
Net nu het mooi weer is en ieder-
een er op uit trekt om te genieten 
van de natuur. 
Extra opletten dus, want deze 
kleine beestjes kunnen voor veel 
ellende zorgen. 

Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen 
mensen een tekenbeet op. Dan is 
het vooral belangrijk om de teek 
snel te verwijderen. 
Landschap Noord-Holland stelt 
daarom een gratis tekenpas be-
schikbaar voor het veilige verwij-
deren van teken.

Veilig de natuur in met een ei-
gen tekenpas 
Landschap Noord-Holland vindt 
dat iedereen onbezorgd van de 
natuur moet kunnen genieten. 
Daarom stelt de natuurorganisa-
tie 10.000 gratis tekenpassen be-
schikbaar. Zo’n tekenkaart blijkt 

nog altijd een van de beste en 
meest veilige manieren te zijn om 
een teek te verwijderen. Dank-
zij het  handige formaat (credit-
card) is de tekenpas makkelijk 
mee te nemen in de portemon-
nee en zijn mensen altijd voorbe-
reid. Bovendien heeft de pas een 
inkeping om zowel volwassen als 
jonge teken (nimfen) snel en soe-
pel te verwijderen. Inwoners van 
Noord-Holland kunnen de pas 
aanvragen op landschapnoord-
holland.nl/tekenpas. Maar wees 
er snel bij, want op=op.

Week van de teek (16 t/m 22 
april)
In deze week brengen allerlei na-
tuur- en groene organisaties te-
ken, tekenbeten en de risico’s van 
tekenbeten onder de aandacht. 
Want zo’n beet kan voor veel el-
lende zorgen en de ziekte van Ly-
me veroorzaken. Veel mensen 
denken dat teken zich in bomen 
bevinden, maar dat is niet waar. 
Teken bevinden zich in het bos, 
park, hei, duinen of in je eigen 
tuin. Ze zitten in de buurt van bo-
men, struiken of hoog gras en do-
de bladeren. Het is altijd oppas-
sen geblazen als je buiten bent.

De risico’s
Als je door een teek gebeten 
bent, loop je het risico op de in-
fectieziekte, de ziekte van Lyme. 
Om dat te voorkomen, moet een 
teek moet zo snel mogelijk wor-
den verwijderd. Hoe langer de 
teek in de huid zit, des te groter 
de kans op deze ziekte. 

De nimf, de onvolwassen teek, 
is waarschijnlijk de belangrijkste 
overbrenger van deze ziekte. Ze 
zijn niet groter dan een spelde-
knop en vaak moeilijk te zien.

De beste bescherming
Je kunt jezelf het beste bescher-
men door gesloten kleding te 
dragen: lange mouwen, lange 
broek. En als je buiten bent ge-
weest, altijd je kleding en lichaam 
controleren op teken. 

Teken en nimfen (jonge teken) 
moeten zo snel mogelijk worden 
verwijderd. De beste en veiligste 
manier is om dat met een teken-
pas te doen. 
Meer informatie over de risico’s 
en de beste beschermingsmaat-
regelen is te vinden op: www.ly-
mevereniging.nl.

Kleutervoorstelling ‘Drie’ (4+) in de 
Toneelschuur in Haarlem
Regio - Op zondag 29 april speelt 
Maas Theater en Dans de kleu-
tervoorstelling Drie (4+) in de To-
neelschuur te Haarlem (11:00 en 
15:00 uur). De voorstelling reist 
tot en met november 2018 door 
heel Nederland en België. Drie, 
een coproductie van Maas Thea-
ter en Dans en BonteHond, is een 
ode aan de in 2015 overleden re-
gisseur Matthijs Rümke.

Drieling loopt van huis weg
De vierjarige drieling Jonas, Jo-
han en Jacob loopt weg van huis. 
De oudste is zeventien dagen te 
vroeg geboren, heeft een paar 
‘losse draadjes’ in zijn hoofd en 
moet naar een speciale school. 
De broertjes willen bij elkaar blij-

ven en uit protest gaan ze op reis 
naar oom Kees in Groningen, 
waar ze vast met z’n drieën mo-
gen wonen. Onderweg beleven 
ze het ene avontuur na het an-
dere. Ze kibbelen, hebben hon-
ger, vechten met koeienvlaaien 
en missen hun ouders. Een thea-
tervoorstelling over de bijzonde-
re onderlinge band van broers en 
over anders zijn.

Ode aan Matthijs Rümke
Drie is een ode aan de in 2015 
overleden regisseur Matthijs 
Rümke (o.a. Theater Artemis, Het 
Zuidelijk Toneel). Rümke maak-
te de voorstelling in 2001 bij The-
ater Artemis en speelde zelf ook 
mee. De pers schreef toen: “Je zou 

iedere kleuter gunnen dat dit zijn 
of haar eerste toneelvoorstelling 
was. (…) Het verhaal is eenvou-
dig, vertederend en perfect in ba-
lans. Een juweeltje” (NRC). “Ook 
hier spreekt de kracht van de een-
voud” (Brabants Dagblad). De re-
make, geregisseerd door Dorien 
Folkers, toert in voorjaar 2018 
door Nederland.

De Toneelschuur, Lange Begij-
nestraat 9, Haarlem.
Reserveren: www.toneelschuur.
nl, 023 517 39 10.
Aanvang: zondag 29 april 11:00 
en 15:00 uur.
Toegang: 14 euro.
(foto: Kamerich& Budwilowitz 
-Eyes2

Line-up Bevrijdingspop 
2018 bekend
Haarlem - Bevrijdingspop Haar-
lem heeft de complete line-up 
voor 5 mei 2018 bekend ge-
maakt. Naast internationale 
acts en verrassende nieuwko-
mers kiest de organisatie dit 
jaar voor een krachtige basis 
van lokaal (super)talent en ou-
de bekenden. Niet voor niets, 
want Haarlem heeft muzikaal 
veel te bieden.
 
Langverwachte terugkeer
Voor een deel zien we dit jaar 
een aantal oude bekenden terug 
op het podium van Bevrijdings-
pop. In 2003 stonden de Haagse 
rockers van DI-RECT al op Bevrij-
dingspop. In 2006 was BIG2 on-
ze afsluiter, toen als lid van The 
Opposites. En ook Trigger�n-
ger heeft in 2011 al eens op Be-

vrijdingspop gestaan. We zijn blij 
deze topacts dit jaar wederom in 
onze line-up te mogen presente-
ren. Ook Haarlems eigen Jacque-
line Govaert (2001, 2015) en Alain 
Clark (2008, 2010) weten hoe het 
is om voor een uitgelaten Bevrij-
dingspop-publiek te staan.
 
Het beste van Haarlem en om-
streken
De Haarlemse hoofdacts Govaert 
en Clark zijn niet de enige stads-
genoten die dit jaar optreden op 
5 mei. Traditioneel opent Bevrij-
dingspop met de winnaar van de 
Rob Acda Award 2018. Een novi-
teit is het optreden van de win-
naar van een bandcompetitie van 
popschool Hart Haarlem. The Ir-
rational Libary Band kennen we 
uit de Haarlemse Vijfhoek en ook 

Traudes, Jack & The Weatherman, 
Tony Clifton en Michael Prins 
hebben roots in of banden met 
Haarlem.
 
Verrassende nieuwkomers en 
internationale acts
Ambassadeur van de Vrijheid is 
dit jaar MY BABY. De band vliegt 
per luchtmachthelikopter het 
land door. Zij worden in de line-
up ge�ankeerd door het Zuid-
Afrikaanse gospelkoor Ladysmith 
Black Mambazo. Rico & Sticks, 
Jeangu Macrooy, Altin Gün, Biz-
zey en de twaalfkoppige brass-
band Gallowstreet completeren 
de line-up van de twee hoofdpo-
dia van Bevrijdingspop.

De complete line-up van 2018
 
Houtpodium
Winnaar Rob Acda Award 2018 
| The Irrational Library Band | DI-
RECT | MY BABY | Jacqueline Go-
vaert | Ladysmith Black Mamba-
zo | Rico & Sticks | Trigger�nger | 
Alain Clark XXL Band
 
Jupilerpodium powered by Sena
Traudes | Big2 | Jeangu Macrooy 
| Jack & The Weatherman | Tony 
Clifton | Michael Prins | Altin Gün | 
Gallowstreet | Bizzey
 
Rabobankpodium Kinderfestival
Joes Boonen | MADSCIENCE | 
4Life | Ralf Mackenbach | 5voor5 
moment o.l.v. Zwaanswijk Percus-
sie & O�cieelBen | De Kinderfesti-
val Haarlem Pianoshow
 
Plein van de Vrijheid i.s.m. Ho-
geschool Inholland Haarlem en 
Haarlems Toekomst
Winnaar Hart Haarlem | Sebasti-
an Crane | Venhill | UNIKID | Ope-
ration Hurricane | Tom L | MOWA 
DJ Arcando | Will Knox | Lowad-
dict Soundsystem | ET Explore Me 
| Bagjuice | Palmtra DJ Set.

MY BABY is een van de Ambassadeurs van de Vrijheid 2018 (foto: Ben 
Houdijk)

Oproep Vereniging Eigen Huis leidt tot 
btw teruggave voor zonnepanelenkopers
Regio - Huiseigenaren die in het 
verleden zonnepanelen heb-
ben gekocht, kunnen betaalde 
btw over panelen en installatie 
terugkrijgen, ongeacht het jaar 
van aankoop. Dat heeft staatse-
cretaris Snel besloten als reactie 
op een dringende oproep daar-
toe van Vereniging Eigen Huis. 
Ook wordt de procedure voor 
mensen die alsnog btw terugvra-
gen veel eenvoudiger: zij hoeven 
slechts één keer aangifte te doen 
in plaats van over alle verstreken 
jaren. Ook hier had de vereniging 
op aangedrongen.
Directeur Belangenbehartiging 

Rob Mulder: “Wij zijn erg blij dat 
de staatssecretaris gehoor heeft 
gegeven aan onze oproep. De ar-
bitraire tijdsgrens voor terugvra-
gen is verdwenen en de proce-
dure vereenvoudigd. Dat is goed 
nieuws.’’
Btw teruggave kan eigenaren 
honderden tot duizenden euro’s 
voordeel opleveren.

Huiseigenaren die de btw over 
zonnepanelen en installatie daar-
van terug willen krijgen, moe-
ten zich laten registreren als btw-
ondernemer. Vanaf eind decem-
ber 2017 liep het storm bij de Be-

lastingdienst met btw terugga-
ve verzoeken. Die grote toeloop 
leidde tot vertraging in de af-
handeling van aanvragen bij de 
Belastingdienst. De afgelopen 
maanden honoreerde de Belas-
tingdienst alleen verzoeken over 
aankopen vanaf 2013 en over 
2012, mits het verzoek voor 1 ja-
nuari was ingediend. 
Teruggave verzoeken over eerde-
re aankopen werden aangehou-
den. 
De Belastingdienst laat deze tijds-
bepaling nu vallen. Vereniging Ei-
gen Huis heeft hier krachtig voor 
gepleit.
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