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Lintjesregen
Velsen – Negen Velsenaren zijn woensdag benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau vanwege de bijzondere vrijwillige maatschappelijke
werkzaamheden die zij in
de loop der jaren hebben
verricht.
Hugo Brink werd onderscheiden vanwege zijn inzet bij de Consumentenbond, de Engelmunduskerk
in Oud-Velsen en Vrienden
van Beeckestijn.
Chris
Hoppenbrouwer
is heel actief, waaronder
in Gewest Noord-Holland,
ANBO,
Samenwerkende
Ouderenbonden, wijkplatform Oud-IJmuiden. Daarnaast is hij cameraman bij
Seaport TV, leert hij ouderen in De Brulboei omgaan
met de I-pad.
Paul Lagerberg is van
jongs af aan betrokken bij
de RK Laurentius Parochie.
Ook is hij nauw betrokken
bij Voedselbank Velsen, de
inzameling van oud papier
voor de Lourdesgroep Santpoort en het parochieblad.
Griet Jongman-Mondria
was vele jaren diaken van

de Goede Herderkerk. Ook
was zij mantelzorger voor
mensen met een beperking
en 40 jaar medewerkster/
adjunct bij het Open Vensterwerk van de Hervormde
Kerk, actief bij Zonnebloem
afdeling Velsen en betrokken bij de Nationale Ziekendag.
Nico Stoker werd op 8-jarige leeftijd lid van Stormvogels. Op 16-jarige leeftijd begon hij daar als vrijwilliger in diverse functies.
Vanaf 1999 is hij voorzitter waarbij hij verschillende grote projecten aanpakte, zoals de nieuwbouw, de
(tijdelijke) fusie met Telstar
en de viering van het 90en 100-jarig bestaan van
Stormvogels. Hij zette het
damesvoetbal op en werkt
nauw samen met de Kuba
Moskee. Ook is hij een belangrijk contact bij de Vissenloop in IJmuiden.
Heddy van Mourik kreeg
zijn onderscheiding vanwege zijn vrijwilligerswerk bij
Tennisvereniging LTC Groeneveen en SV Terrasvogels.
Hij was bovendien bijna 10
jaar voorzitter bij biljartvereniging Krijt op Tijd.

Nico Vessies werd benoemd vanwege zijn vele werk voor de KNRM. Hij
bracht vanuit station IJmuiden honderden zeevarenden in veiligheid.
Fija Borst-den Breejen
gaf als 15-jarige al leiding
op de zondagsschool van
de Hervormde Gemeente in
IJmuiden. Daarnaast hielp
zij bij de Juliana van Stolbergschool, bij Dorpskerk
Santpoort, het Protestants
Christelijk Gemengd koor
en Santpoort helpt Madras.
20 jaar lang ving zij zomers
arme Poolse kinderen op
voor een onbezorgde vakantie.
Joske Haver-van Rijn tenslotte begon als 19-jarige
met collecteren voor KWF
Kankerbestrijding en werd
later voorzitter van KWF
IJmuiden/Santpoort/Driehuis. Nog steeds is zij collectecoördinator. Zij is de
bedenker van de Vissenloop in IJmuiden. Bovendien is zij heel actief bij
de RK parochies. Zij zette rouwverwerkingsgroepen op en doet veel voor
mensen die ziek zijn. (foto’s:
Reinder Weidijk)

Zaterdaugn
stilettor enni IJmuidm!
cenrtu

MOTORBANDEN
NODIG?
GEEN PROBLEEM!

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

Deze week in De krant!

Felicitaties voor Alain
Santpoort-Noord - Het was deze week dubbel feest op
Landgoed Duin & Kruidberg. Sterrenchef Alain Alders vierde dat hij twintig jaar in dienst is bij het Santpoortse bedrijf.
Daarnaast werd feestelijk stil gestaan bij het 15-jarig jubileum van Restaurant de Vrienden van Jacob, dat sinds 2005 in
het trotse bezit is van een Michelinster. Oud-collega’s trakteerden Alain Alders en zijn gasten maandagmiddag op een
geweldige 6-gangenlunch. De sterrenchef, tegenwoordig ook
executive chef van Landgoed Duin & Kruidberg, genoot zichtbaar van het feestje. (foto: Duin & Kruidberg)
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COLOFON Minder leerlingen

openbaar onderwijs

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
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
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
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 BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Velsen – Uit de jaarverslagen openbaar onderwijs is
gebleken dat het primair
onderwijs momenteel te
maken heeft met een lagere instroom van leerlingen.
Dat betekent dat er in 2017
een tekort van 305.000 euro zal zijn. Omdat er genoeg
reserves zijn is er geen probleem, maar wel wordt de
komende jaren het aantal personeelsleden aangepast aan het kleinere aantal leerlingen. Gymnasi-

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

um Felisenum zou de komende jaren met tekorten te maken kunnen krijgen. Dat heeft voornamelijk te maken met de hogere personeelskosten en
een aantal regelingen die
voor extra kosten zorgen.
Ook hier is er een iets lagere toestroom van leerlingen. Daarbij moet aangetekend worden dat de slagingspercentages van leerlingen hoger lagen dan het
landelijk gemiddelde.
Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans te
bieden heeft of bijzondere
gebeurtenissen die plaatsvinden. Achter elke foto
schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze
week aandacht voor de Jan
Bonekamp herdenking.

Wereldrestaurant Beverhof

Onbeperkt genieten van
zeer veelzijdig buffet
Beverwijk - Twee weken
geleden heeft Wereldrestaurant Beverhof voor het eerst
de deuren geopend. Met
650 zitplaatsen behoort dit
bedrijf tot de grootste wereldkeukens van Nederland.
Toch kun je als bezoeker in
een knusse, intieme sfeer
genieten van de vele gerechten uit verschillende continenten.
De uitgekiende indeling met
vier aparte zalen en afscheidingen, waardoor leuke zithoekjes zijn gecreëerd, zorgt
voor de ultieme restaurantbeleving. Voor kinderen is er
zelfs een complete speeltuin
aangelegd. Hun ouders kunnen vanuit de ernaast gelegen zaal rustig tafelen, terwijl
ze via een beeldscherm de
verrichtingen van de kleintjes
kunnen volgen. Maar het allerbelangrijkste van een restaurant is natuurlijk het eten.
Voor een vaste prijs mag je
als gast in dit restaurant on-

beperkt gebruik maken van
een zeer uitgebreid buffet.
Vers gemaakte salades, carpaccio, visspecialiteiten, traditioneel gemaakte sushi, het
is er allemaal. Bepaal zelf wat
je wilt eten en hoeveel je wilt
opscheppen. Laat door de
koks je vlees of vis bereiden
op de teppanyaki, in de wok
of op de grill. Geniet van culinaire hoogstandjes uit de
Chinese, Japanse, Indonesische, Zuid-Amerikaanse of
Europese keuken. En natuurlijk is er een enorm dessertbuffet, inclusief een heuse
chocoladefontein!
Ook alle frisdranken, bier,
wijn, koffie en thee zijn bij
de prijs inbegrepen. Sterke
drank is apart verkrijgbaar
op basis van drankmunten,
die bij de kassa verkrijgbaar
zijn. Volwassenen krijgen tot
15 mei 4,00 euro korting!
Kijk op www.wereldrestaurantbeverhof.nl voor uitgebreide informatie.

Op 4 mei vindt ‘s avonds op de
Westerbegraafplaats de elfde Jan Bonekamp herdenking plaats. Deze vindt plaats
op initiatief van de IJmuidense
schrijfster Conny Braam. Conny heeft zich altijd al verbonden gevoeld met ‘verzet’. Dit
komt tot uiting in haar romans,
waarin verzet de rode draad
vormt: verzet tegen de apartheid in Zuid-Afrika, tegen de
uitbuiting van de gravers van
het Noordzeekanaal en tegen
de Duitse bezetters tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Tijdens
het schrijven van haar boek
Het Schandaal (eerste uitgave 2004) raakte Conny geïnteresseerd in Jan Bonekamp. De
hoofdpersoon in ‘Het schandaal’ is geïnspireerd door de
zusters Freddie en Truus Oversteegen uit IJmuiden, die met
hun plaatsgenoot Jan Bonekamp in de verzetsgroep van
Hannie Schaft zaten.
Jan is bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog chauffeur bij de Hoogovens en sluit
zich aan bij het verzet. Op 21
juni 1944 pleegt hij met Hannie een aanslag op de foute

politieman Ragut in Zaandam.
Bij die aanslag ontsnapt Hannie maar raakt Jan gewond. Hij
valt in handen van de Duitsers
en sterft op 30-jarige leeftijd
in het ziekenhuis. In opdracht
van de Duitsers wordt zijn lichaam gecremeerd op Westerveld. De asbus wordt aan het
eind van de oorlog gevonden
op de werkkamer van een foute korpschef in het politiebureau aan het Tiberiusplein en
wordt in 1945 bijgezet in het
familiegraf op de Westerbegraafplaats.
Als kind loopt Conny dikwijls
met haar grootvader over de
Westerbegraafplaats. Zij herinnert zich de woorden van opa
Braam als ze langs het graf van
Jan Bonekamp lopen: ‘Hier ligt
de grootste IJmuidenaar begraven.’ Tijdens het schrijven
van Het Schandaal gaat Conny
op zoek naar het graf. In 2004
hervindt zij met hulp van vrijwilligers, die de begraafplaats
opknappen en onderhouden,
het familiegraf van Bonekamp
met een verwaarloosde steen.
Als eerbetoon legt Conny bloemen op het graf. De dochter
van Jan laat een nieuwe steen
op het familiegraf leggen.
Het ‘Comité ter herdenking van
de oorlogsslachtoffers uit het
IJmuidens verzet’, onder voorzitterschap van Conny organiseert jaarlijks bij het familiegraf de Bonekamp herdenking
als eerbetoon aan alle verzetslieden uit Velsen, met sprekers,
een gedicht en muziek. Het
tijdstip van 20.30 uur is zorgvuldig gekozen zodat de bezoekers de andere herdenkingen in Velsen niet hoeven te
missen.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Birds
of a Feather’, solo-tentoonstelling Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Gedurende de meivakantie elke dag kindervertelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Behalve op maandag.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: extra geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30 tot 15.30 uur. Kosten
1,50 boveop de entreeprijs.
Delta trio & Hed Yaron Mayerssohn in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Boekbespreking ‘De nazi-leerling’ door Mischa Cohen in het Wijkcentrum van
de Dorpskerk in SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
De Vijfde van.... Vuile Huichelaar. Aanvagn 20.15 uur.

29 APRIL

Fashion & Fresh Lentefestival in het centrum van IJmuiden. Met onder andere een stilettorun!
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur. Motordraaimiddag van 13.00 tot 17.00
uur.
Stadsschouwburg
Velsen: Brodaway-hit ‘Into the
Woods’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film ‘Hidden
Figures’. Aanvang 20.30 uur.

30 APRIL

Stadsschouwburg Velsen:
Yoga in concert: unieke yogales met live muziek van Iris
Kroes. Aanvang 11.00 uur.
Sponsorloop rond de Westbroekplas in Velserbroek voor
Stichting Haarwens. Aanvang
12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar.
13.00 tot 17.00 uur. Poppenkast
‘Poep en Troep’. vanaf 3 jaar.
Om 13.30 uur.
Prof. Herman Pleij houdt een
lezing over zijn boek: ‘Moet
kunnen. Over onze nationale
indentiteit’. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
15.00 uur.

1 MEI

Ruilbeurs van legpuzzels
in Seniorencentrum voor Ouderen, Zeewijkplein 260 in
IJmuiden. Van 10.00 tot 11.00
uur.

2 MEI

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur
Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis
en Velsen-Zuid in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: extra geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30 tot 15.30 uur. Kosten
1,50 boveop de entreeprijs.
Repair Café in De Spil, Frans
Halsstraat 29 IJmuiden. Van
13.30 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen: Frank Boeijen. Aanvang
20.15 uur.

3 MEI

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-

um: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen 13.30 - 15.30 uur. Kosten
1,50 bovenop de entreeprijs.
Poppenkast ‘Poep en Troep’ v.a.
3 jaar, aanvang 13.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van 14.00
tot 16.00 uur. Ook mogelijk
als verjaardagspartijtje. Kosten 6,- per kind. Opgeven via
carla_schut@hotmail.nl of 0626038252, dit kan tot uiterlijk
de dinsdag ervoor tot 18.00 uur.
Kindermiddag in het Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden. Film ‘Toen mijn Vader een struik werd’. Aanvang IJmuiden - Op woensdag
15.00 uur.
3 mei organiseert het Witte Theater een kindermiddag. Om 15.00 uur wordt dan
de film ‘Toen mijn Vader een
4 MEI
struik werd’ vertoond, een
Dodenherdenking
spannende film waarin ToSociaal Wijkteam organi- da op een avontuurlijke reis
seert een koffieochtend in gaat om haar moeder te vinBibliotheek Velserbroek. Van den terwijl haar vader het land
10.30 tot 12.00 uur.
verdedigd. Vooraf kunnen de
Rouwspreekuur bij Alice kinderen zich in de foyer laten
Loeters Persoonlijke uitvaart- schminken als echte soldaat.
zorg in de Naaldkerk, Frans De film Toen mijn vader een
Netscherlaan 12 Santpoort- struik werd gaat over de tienNoord. Van 11.00 tot 12.00 jarige Toda (Celeste Holsuur.
heimer) die samen met haar
Buitenplaats
Beeckes- vader(Teun Kuilboer), de bestijn: Tentoonstelling ‘Birds te taartenbakker van het land,
of a Feather’, solo-tentoon- in een bakkerij woont. Op een
stelling Heddy-John Appel- dag verandert alles: Toda’s vadoorn. Geopend donderdag der wordt onverwacht weggetot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Gedurende de meivakantie elke dag kindervertelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Behalve op maandag.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: extra geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Santpoort-Noord - Vrijdag
Pieter Vermeulen Muse- 28 april om 20.00 uur vindt
um: Tentoonstelling Poepgoed/ in het Wijkcentrum van de
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar. 13.00 Dorpskerk Santpoort-Noord
tot 17.00 uur. Workshop knutse- een bespreking plaats van het
len, 13.30 tot 15.30 uur. Kosten boek ‘De nazi-leerling’ van
1,50 boveop de entreeprijs.
Mischa Cohen. De entree is
Gratis introductieles Taoï- 5 euro.
tische Tai Chi in gymzaal De De nazi-leerling vertelt het
Waterloozaal, Waterloolaan 5 verhaal van Dick Woudenberg
Driehuis. Voor meer info: www. (1928), zoon van NSB–toptaoist.org/nl
man Hendrik Jan WoudenBonenkamp-herdenking bij berg. Vanaf zijn vroege jeugd
zijn graf op de Westerbegraaf- kreeg Dick een eersteklas naplaats. Aanvang 20.30 uur.
zi-opvoeding: hij was lid van
de Jeugdstorm, kreeg onderwijs aan de nationaalsocialistische Reichsschule en beleefde het einde van de oorlog aan het front als lid van
de SS-divisie Totenkopf. Toen
stortte die wereld ineen. Na
de Duitse nederlaag kwam
Dick in een heropvoedingsFotoverslag
kamp terecht en moest hij in
Koningsspelen
het reine proberen te komen
met zijn besmette verleden en
@rtvseaport.nl
dat van zijn familie.
Hoe is het om in zo’n milieu op
te groeien? Hoe word je nazi?
Hoe radicaliseer je? Mischa
rtvseaport.nl/agenda
Cohen sprak met Dick Woudenberg en dook in brieven,
dagboeken en herinneringen.

Kindermiddag
in het Witte Theater
roepen om het land te verdedigen. Toda moet naar haar
moeder (Noortje Herlaar),
die in het buurland woont en
waar het veilig is. En dus begint Toda aan een avontuurlijke en spannende reis waar ze
onderweg de meest vreemde mensen ontmoet en in absurde situaties terecht komt.
Toda is een meisje dat niet
snel opgeeft, maar zal ze haar
moeder ook vinden?
De film begint om 15.00 uur
op woensdag 3 mei maar de
foyer is al vanaf 14.00 uur geopend. De kinderen kunnen
zich dan laten schminken als
een echte soldaat. Kaarten
kosten 7,50 euro en zijn te bestellen via www.wittetheater.
nl.

In De nazi-leerling legt hij de
soms openlijke, soms sluipende indoctrinatie bloot van een
jonge man in een ‘foute familie’. Dit boek toont de gevolgen van een radicale opvoeding: hoe de jonge Dick zich
door opvoeding en onderwijs
ontwikkelde tot een nationaalsocialist die bereid was te
doden en gedood te worden.
Mischa Cohen (1957) is redacteur van Vrij Nederland.
Hij schreef eerder Mijn naam
is Cohen (2011). Zijn verhaal over de terreuraanslag
op Charlie Hebdo was genomineerd voor een Mercur,
de prijs voor de beste tijdschriftreportage van het jaar.
In 2014 won Cohen de Tegel
voor zijn interview met Lieuwe
van Gogh.
Wat het boek voor onze regio extra interessant maakt
is het feit dat het gezin Woudenberg in IJmuiden woonde,
en dat Jan daar ook is geboren en opgegroeid. IJmuiden
wordt in het boek dan ook
veelvuldig genoemd. Zowel
de schrijver als de hoofdpersoon in het boek, Dick Woudenberg, zijn aanwezig.
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Dance Valley kiest
voor ‘sound van nu’

IJmuiden - Organisator
UDC heeft de line-up van
Dance Valley bekendgemaakt. Op zaterdag 12 augustus komen meer dan 100
dj’s en acts naar Velsen-Zuid.
Op de poster staan grote namen als Steve Angello, Roger Sanchez, Blasterjaxx, Lost
Frequencies, Lucas & Steve,
Mauro Picotto, Tom Harding,
Yoji Biomehanika en Chocolate Puma. De line-up werd
dit jaar samengesteld door
Dedicated Productions. Marvin de Kater: ,,We hebben sa-

men met UDC gekozen voor
een ‘housy’ programmering,
waarbij we een muzikale mix
hebben gemaakt tussen het
Dance Valley-DNA met de
trends van nu. We beperken ons niet enkel tot de topdj’s, maar hebben ook gekozen voor live-acts en bekende popartiesten die de sound
van nu bepalen op de radio
en online streamingdiensten.”
,,Op het hoofdpodium staan
dit jaar legendarische artiesten zoals Housequake (Erick
E en Roog) en Roger San-

chez, waar Kryder met zijn
groovy-house sound naadloos op aansluit. De pop/
dance wordt vertegenwoordigd door hit-artiest Lost Frequencies bekend van ‘Reality’ en ‘Are you with me’.”
,,De spraakmakende Australiër Timmy Trumpet bekend
van ‘Freaks’ maakt zijn debuut op Dance Valley met zijn
unieke liveshow. Hitmachines Lucas & Steve vertegenwoordigen de deep en future
house op de main en met de
stevige festival-house van Tujamo en Blasterjaxx zetten we
de lijn door. Vanzelfsprekend
zijn we trots op het strikken
van ex-Swedish House Mafia artiest Steve Angello, die
met zijn nieuwe liveshow de
mainstage op indrukwekkende wijze zal afsluiten.”
Dance Valley vindt deze zomer voor de 23stee keer
plaats in het iconische Velsen
Valley in Spaarnwoude. Zie
ook www.dancevalley.com.
(foto: Friso Huizinga)

‘De reis van mijn leven’
Driehuis - Het was donderdag 16 februari dat Dana Smit uit IJmuiden met
20 andere leerlingen uit
heel Nederland samen
met Edukans naar Malawi vertrok. Samen met een
vriendin uit 4 havo van het
Ichthus College gingen ze
na een goede voorbereiding op reis om de mensen
in Malawi te helpen.
,,We hadden hier zo lang naar
uitgekeken en nu was de reis
echt begonnen’’, vertelt Dana. ,,Het was heel raar om te
bedenken dat ik mijn familie
en vrienden 12 dagen lang
niet zou zien, dat ik 12 dagen zonder mijn mobiel zou
moeten leven, maar het ging
allemaal makkelijker dan ik
dacht. Malawi was zo mooi
en indrukwekkend dat ik amper aan thuis heb gedacht.
Zo een goed gevoel om te
bedenken dat je de mensen
daar helpt, puur om er daar
al te zijn.
Malawi is een prachtig land
met geweldige mensen. Iedereen was daar zo gelukkig en enthousiast om ons te
zien en dat was ook wat het
meeste indruk op me heeft
gemaakt. Dat de mensen
daar, die heel weinig en min-

der dan wij hebben, veel gelukkiger kunnen zijn dan wij
hier in Nederland. Ze genieten van het leven en zijn al
blij als je ze een pen of potlood geeft. En dat hebben
we dan ook naast onze lessen over ‘life skills’ gedaan.
Ik denk dat ik kinderen nog
nooit zo blij heb gezien met
alleen maar een pen. Zelfs als
je alleen maar met ze danste
waren ze de gelukkigste kinderen van de wereld en dat
heeft mij dag op dag, keer
op keer geraakt. In de loop
van de week zag je de houding van de kinderen daar
veranderen, jongens voelden
zich minder verheven boven
de meiden en de verschil-

len tussen jongens en meisjes werden minder, ze begonnen echt naar elkaar toe
te groeien. Er was meer gelijkheid gekomen tussen de
jongens en de meiden en dat
gaf me ook het gevoel dat we
de mensen daar echt hadden
geholpen.
Toen ik na 12 dagen terugkeerde naar het vertrouwde
Nederland was dat een heel
raar gevoel. Het landschap
verandert van gras, mais en
hutjes in verharde wegen en
grote gebouwen; van arm en
tevreden naar rijk en vaak
ontevreden.
Het was dan ook vooral het
terugkomen in Nederland
wat me erg schokte.’’

Kunstklas
presenteert zich
Santpoort-Noord - De leerlingen van de Kunstklas van
de Bosbeekschool presenteerden vorige week vol trots
hun kunstwerken aan hun
ouders, grootouders, broertjes, zusjes en bekenden.
De Kunstklas is bedoeld voor
leerlingen die zich verder willen bekwamen in tekenen en
schilderen. De leerlingen volgen twaalf weken lang elke woensdagmiddag kunstlessen op school. Dit is een
verdere uitdieping op de reguliere kunstlessen die onder
schooltijd gegeven worden.
Onder de bezielende leiding
van beeldend kunstenaar Ludie Bakker van het Kunstencentrum Velsen wordt elke week een ander werk gemaakt. Diverse technieken
komen aan bod. Zo hebben

de leerlingen van de Kunstklas een hele map vol met eigen kunstwerken, variërend
van inkttekeningen tot verfschilderijen op canvas.
De resultaten mochten er
zijn. Als heuse kunstenaars
leidden de leerlingen hun bezoekers rond in de tot galerie
omgebouwde aula en lichtten ze de verschillende gebruikte technieken toe. Ook
was er een atelier ingericht
waarin de bezoekers zich zelf
mochten bekwamen in het
aquarelleren. Veel bezoekers
maakten hier gebruik van en
zo werd zichtbaar dat ook bij
de (groot)ouders menig talent aanwezig was. De prestentatie van de werken en de
deelname aan de workshop
was een groot succes met
trotse leerlingen en ouders.

Gemummificeerde kat
uit de Jan Ligthartschool
Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum bestaat 65
jaar! Daarom staat er elke
maand in het Pieter Vermeulen Museum een bijzonder
collectiestuk centraal. Al dan
niet geschonken door inwoners van Velsen die het museum een warm hart toedragen. Deze maand is het de
‘Felis catus’ uit de school met
het rieten dak. Pien van Nifterick en Bram Teeuwen deden
vorige maand een bijzondere
ontdekking: in de kruipruimte
van de Jan Lighthartschool,
de school met het rieten dak,
waarin ze zelf met een aantal andere uitverkorenen een
appartement gaan bouwen,
vonden ze een gemummificeerde kat. Deze bijzondere
vondst hoort natuurlijk thuis
in de collectie van het Pieter
Vermeulen Museum, dachten zij meteen. Ze vermoeden
dat de kat bij de bouw van de
school in 1928, toen de fundering werd gelegd, in de
kruipruimte is gekropen en
er daarna niet meer uit kon.
Met fatale gevolgen! Mummificatie ontstaat door uitdro-

ging dus het zal er niet vochtig zijn geweest want de kat
is heel gaaf gemummificeerd.
Prachtig om dit aan de bezoekers van het museum te kunnen laten zien! Kom naar het
Pieter Vermeulen Museum en
bekijk deze mooie onfortuinlijke kat: je ziet nog zijn vel,
nagels, zijn staart en ook zelfs
zijn snorharen! Zie ook www.
pietervermeulenmuseum.nl.
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Open Podium
Smartlappen
Festival
Velserbroek - Na enige pauze
organiseert Accordeon en Keyboard in samenwerking met
het Amusementskoor Velsen
en Rinus Otte, van het Polderhuis, een open podium Smartlappen Festival op 21 mei. Wilt
u deelnemen aan dit prachtige
evenement? U kunt zich nog
aanmelden. Het Smartlappen
Festival wordt gehouden in het
café van Het Polderhuis aan
Vestingplein 58. Het open podium begint om 13.00 uur en
duurt tot ongeveer 18.00 uur.
De zaal gaat open om 12.30
uur. Er wordt geen inschrijf- of
entreegeld gevraagd. Het evenement wordt gehouden zonder enige vorm van sponsoring. Wel zijn er prijzen voor
het mooiste levenslied. Er zijn
drie bekers voor beginnende
en drie voor gevorderde amateurs. De beoordeling gebeurt
door een vakjury. Deelnemers
kunnen gebruik maken van
alle aanwezige geluidstechniek. Tevens is er een mogelijkheid van begeleiding op
accordeon en/of keyboard. U
kunt natuurlijk ook uw eigen
orkestbanden of MP3 of muzikale begeleider/ster meenemen. Geluidstechniek en begeleiding in overleg met Alex
Spekking. Meedoen kan door
aan te melden via: info@amusementskoorvelsen.nl of via
ajspekking@gmail.com of telefonisch bij Alex Spekking,
via 06-14831644. Graag voor
14 mei aanmelden. Alleen bij
voldoende aanmeldingen gaat
het door.

Workshop voor
mantelzorgers
IJmuiden - Het Centrum
Mantelzorg organiseert binnenkort een workshop ‘Grenzen aangeven voor mantelzorgers’. Dat gebeurt in samenwerking met gasttrainer Chris
Hebling. Tijdens deze interessante workshop wordt aandacht besteed aan het herkennen van grenzen en het
bewaken hiervan. Tijdens de
workshop krijgen deelnemers
de kans om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 mei van 13.00 tot
15.00 uur in de Centrale Bibliotheek Velsen en van 19.00 tot
21.00 uur in Verpleeghuis Velserduin in IJmuiden. Er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via
088-8876900 of centrummantelzorgvelsen@socius-md.nl.

Rozenbeekschool loopt
voor Alpe d’HuZes
Velserbroek - De Rozenbeekschool heeft de opbrengst bekend gemaakt van
de sponsorloop die de leerlingen op 5 april hebben gelopen. De helft van het sponsorgeld was voor de speeltoestellen en de andere helft
voor Team Ruben 2 punt 0,
die op 1 juni 2017 gaan meedoen met Alpe D’HuZes. Dit
is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het
motto ‘opgeven is geen optie’ op één dag tot maxi-

maal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen
om zoveel mogelijk geld in
te zamelen in de strijd tegen
kanker. Met de opbrengsten
wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteunt, met als doel de ziekte onder controle te krijgen,
zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan
kanker. Het opgehaalde bedrag is 1.500 euro. Sponsoren kan nog steeds via deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/teamruben2punt0.

‘Roos en Beek’ eerste
boek van nieuwe uitgever
Santpoort-Noord - Velsen
heeft er een nieuwe uitgeverij bij: Graafsma Multiservices. De man erachter is
Eelco Graafsma. Sinds vorig jaar woont hij in het nieuwe appartementencomplex
Roos en Beek in Santpoort.
Het boek ‘Roos en Beek, wonen op de Spanjaardsberg’
is het eerste deel van zijn
reeks ‘Velsen Boekenrij’ en
dat duidt erop dat er meerdere delen zullen volgen.
Vanaf 10 mei is het eerste
boek van de nieuwe uitgeverij, geschreven door Guus
Hartendorf, te koop. Afgelopen zomer kreeg Graafsma het idee om ter gelegenheid van de oplevering
van Roos en Beek een artikel in de eerste nieuwsbrief
voor de bewoners te schrijven over de historie van het
terrein waar de appartementen nu staan.
Eerder stond daar de
IJmond-MTS. Die school
is gebouwd op de vroegere Spanjaardsberg, die jaren
eigendom was van de familie
Cremer van de buitenplaats
Duin en Kruidberg. In de jaren vijftig van de 20e eeuw
vonden er voor de archeologie zeer belangrijke opgra-

vingen plaats. Jarenlang was
het duintje met z’n bosjes
een gewilde speelplek voor
de jeugd.
Graafsma: ,,Ik vroeg de lokale amateur-historicus Guus
Hartendorf of ik wat van zijn
teksten voor de nieuwsbrief
mocht gebruiken, maar de
hoeveelheid informatie die
hij beschikbaar had was te
veel. Gaandeweg begonnen
we aan een boek te denken.
Hartendorf besteedt aandacht aan de opgravingen,
de familie Cremer, de voormalige hofsteden Roos en
Beek en Huis te Wissen, de
J.T. Cremerlaan en de naar
de geheim agent Tobs Biallosterski genoemde laan. Die
overleed in februari 1945 in
gevangenschap. Het nieuwe
Roos en Beek wordt door die
lanen begrensd. Uiteraard
komen de bouw en sloop
van de IJmond-MTS en de
bouw van Roos en Beek aan
de orde, inclusief de protesten uit de buurt.”
Het boek kost 17,50 euro en
is vanaf 10 mei te koop bij
Boekhandel Bredero in Santpoort, Maaike Tromp in Driehuis, Read Shop in IJmuiden
of te bestellen via roosenbeek@ziggo.nl.

Driehuis - Donderdag 20
april was de aftrap van een
bijzondere
samenwerking
tussen Muziekvereniging Soli en Basisschool de Toermalijn, beide uit Driehuis. Het
was de start van ‘Méér muziek in de klas’, een landelijke
project met koningin Maxima
als beschermvrouw waarvoor
Soli subsidie heeft gekregen.
In totaal deden 140 leerlingen uit de groepen 5 tot 8
mee aan deze dag. Zij kregen
twee activiteiten om aan deel
te nemen: instrumentenverkenning en instuderen van
het vriendenlied.
Bij de instrumentenworkshop
kregen de leerlingen uitleg
door acht vrijwilligers van
Soli over diverse instrumenten en werden deze gedemonstreerd. Daarna het leukste onderdeel: de instrumenten zelf proberen! Dit zorgde voor een lekker kabaal en
soms viel het nog niet mee
geluid eruit te krijgen.
Het instuderen van het vriendenlied ging onder leiding
van twee ervaren docenten Ineke Wentink en Jeroen
Huijbens. Op de melodie van
‘With a little help from my
friends’ leerden de kinderen
de teksten samen met wat

dans en klein slagwerk. Dit
lied wordt op 21 mei samen
met het Opleidingsorkest en
het Klein Orkest van Muziekvereniging Soli uitgevoerd. Er
staat dus een heus optreden
voor de deur!
Na schooltijd kon er nog even
doorgeoefend worden en
waren al diverse ouders aanwezig als toeschouwers. Volgens schooljaar krijgt dit project een vervolg met structurele lessen muzikale vorming
in de klassen en instrumentlessen op blaas- en slagwerkinstrumenten aansluitend op de schooltijden. Uiteindelijk werken de leerlingen dan toe naar een schoolorkest en schoolkoor.

Molenaar pakt zilver
Santpoort - Afgelopen
weekend werd het Aegon
NK-klein geroeid op de Bosbaan in Amsterdam. Olav
Molenaar uit Santpoort werd
hier tweede in het juniorenveld.
Het NK-klein is het nationale kampioenschap voor boten met twee riemen. Dat wil
zeggen de skiff en de twee
zonder stuurman. Dit is het
moment voor elke roeier om
zijn individuele kunnen te la-

ten zien. Olav Molenaar was
erop uit om, na een heel seizoen ongeslagen te zijn,
hier Nederlands kampioen
te worden. Het gehele toernooi kwam hij dan ook oppermachtig over de finish. In
de finale lag hij opnieuw ruim
voor op het veld tot driekwart
van de race. Helaas had GertJan van Doorn uit Leiden de
beste eindsprint in de benen.
Charles de Mochy uit Rotterdam werd derde.
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Open tafel zoekt
medewerkers
Santpoort-Noord - In
Dorpshuis het Terras is op
woensdag Open Tafel. Hier
eten iedere woensdag ongeveer 40 ouderen. Martha en Ria regelen alles
voor deze activiteit en zijn
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De taken zijn onder andere tafel dekken,
eten opdienen en afwassen, De vrijwilligers zijn één
maal per maand aanwezig
van 13.30 tot 18.00 uur en
eten natuurlijk gewoon lekker mee. Lijkt het u leuk om
bij de Open Tafel te helpen
meld u dan aan op woensdag bij Martha en Ria in
Dorpshuis het Terras, of bel
023-3031228 voor meer informatie.

Verkeerde
datum
stoomtrein
Velsen-Noord – Door een
verkeerde opgave van een
van de leden van de stoomclub heeft in dit weekblad
vorige week de verkeerde
datum gestaan. Er stond 30
april, maar deze rit is afgelopen zondag gereden. Aanstaande zondag is er dus
geen rit met de stoomtrein
over het Tata Steel terrein. De
volgende data dat de stoomtrein wel rijdt zijn: 28 mei, 25
juni, 30 juli, 27 augustus, 24
september (bij voldoende belangstelling twee ritten) en 29
oktober.

Nieuwe
regels voor
tankschepen
Velsen – De gemeente Velsen heeft zich aangesloten
bij een besluit van de gemeenten Amsterdam, Beverwijk en Zaanstad, over het
veilig ontgassen en schoonmaken van binnentankschepen. Daardoor wordt nu een
duidelijke lijn getrokken in
het hele Noordzeekanaalgebied. Bij schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren moet
de tank na het lossen worden gereinigd waarbij reststoffen vrij kunnen komen.
Door een lokaal verbod op
het ontgassen worden schepen gedwongen dit te doen
in grotere havens waar toezicht is op de chemische
processen.

Heemskerk laat IJmondfusie voortijdig stranden

HartKliniek Kennemerland
geopend in Zandvoort
Regio - De door cardiologen
zelf opgerichte HartKliniek
Nederland blijkt te voorzien
in een grote behoefte van
hartpatiënten uit heel Nederland. HartKliniek opende
op 18 april alweer haar vijfde
vestiging, nu in Zandvoort:
HartKliniek Kennemerland.
HartKliniek is een zelfstandig (privaat) behandelcentrum voor medisch specialistische cardiologie. Net als in
het ziekenhuis werken er in
HartKliniek gekwalificeerde
cardiologen. In HartKliniek
is er echter geen wachtlijst,
heeft u altijd dezelfde cardioloog, worden alle onderzoeken door dezelfde cardioloog
gedaan en krijgt u direct (dezelfde dag) de uitslag.
Zorg in HartKliniek betekent
niet alleen alleen de hoogste
kwaliteit cardiologie, maar
ook een hoge mate van per-

soonlijke aandacht. Bij hartpatiënten gaat het immers
om aandacht en het goed
kunnen luisteren naar de
hulpvraag.
De mate van specialisatie en
samenwerking met de huisartsen maakt dat sommige
behandelingen ook medisch
gezien beter in HartKliniek
kunnen gebeuren. In HartKliniek kijken de cardiologen
namelijk niet alleen naar uw
hart, maar vooral ook naar
wat de invloed van uw hartaandoening is op uw gehele
welzijn.
Iedereen is welkom in HartKliniek, of u nu een nieuwe patiënt bent of al een bestaande hartpatiënt die overstapt vanuit het ziekenhuis.
HartKliniek Kennemerland is
gevestigd aan de Thomsonstraat 1 in Zandvoort. Zie ook
www.hartkliniek.com.

Rock’n’roll op Plein ‘45
IJmuiden - De voetjes kunnen zaterdag van de vloer tijdens het Fashion Event op
Plein 1945. Tussen 12.15 en
13.45 uur geeft de Rock’n’roll
Dansschool uit Akersloot een
spectaculaire dansdemonstratie op de muziek van onder andere Elvis Presley, Fats
Domino en Si Cranstoun.
De dansgroep staat onder
leiding van Sonny Zichem die
vanaf 1980 betrokken was
bij dansschool Lollypop uit
Amsterdam. Hij wist al snel
dat muziek en dans zijn leven zouden gaan beïnvloeden. De groep uit Akersloot
bestaat uit drie showteams:
kids tussen 4 en 7 jaar, kids
tussen 7 en 12 jaar en een
mix van alle leeftijden. Samen zorgen zij voor een sensationele show die Plein 1945
terugbrengt naar de jaren ’50
en ’60.
Regelmatig heeft de dansschool uit Akersloot de voorpagina’s gehaald met hun

opzwepende mix van nostalgie. Er wordt uitsluitend opgetreden in echte rock and
roll kledingstijl en er wordt
gedanst op muziek die met
veel zorg wordt geselecteerd voor de gelegenheid.
Zo heeft de groep al opgetreden in Paradiso, op de Dappermarkt in Amsterdam en in
het Showhere Hotel in Alkmaar. Ook verzorgen zij in
de zomer dansvoorstellingen
op straat in Wormerveer voor
eetgelegenheid Happie Days,
iets dat ze in oktober 2015
zelfs een artikel op de voorpagina van De Telegraaf opleverde. Ook het buitenland
is enthousiast. Zo verzorgt
de school ook workshops en
dansdemonstraties in verschillende hotels op Aruba
en hebben ze in 2013 opgetreden in Paramaribo, Suriname. De winkeliers in IJmuiden zijn bijzonder trots op het
feit dat ze nu ook in hier te
zien zullen zijn!

IJmond - De IJmondcommissie is vorige week in een patstelling beland. De gemeenteraden van Velsen en Beverwijk
willen graag nader onderzocht
zien wat de voor- en nadelen van een IJmond-fusie zijn,
maar de raad van Heemskerk
wil daar niets van weten.
Op dinsdag 18 april ging de
IJmondcommissie in de raadzaal van Beverwijk verder waar
het op 28 maart in de raadzaal
van Velsen was gebleven. De
zogenaamde regiegroep had
het voorstel over de intensivering van de samenwerking nog
wat aangescherpt in de hoop
daarmee de drie gemeenteraden op een lijn te krijgen. Maar
in Heemskerk lijkt dit voorstel
te stranden.
Was het in de vorige vergadering het CDA die voor de
Heemskerkse tegenstanders
de kolen uit het vuur moest
halen, nu was het de beurt
aan John Kolenbrander van
Heemskerk Lokaal. Hij kwam
met een wat warrig amendement op het voorstel, waarvan de strekking echter glashelder was. En hij werd niet
moe om dat de hele vergadering rustig en duidelijk te herhalen: inventarisatie van diverse samenwerkingsvormen
prima, maar een onderzoek
naar de voor- en nadelen van
een fusie is voor een meerderheid van de raadsleden in
Heemskerk niet aan de orde.
Vijftien van de 25 raadsleden
(CDA, Heemskerk Liberaal en
Heemskerk Lokaal) zijn tegen
een fusie, waarom dat dan onderzoeken?
Hoe hartstochtelijk vervolgens
diverse raadsleden van de
IJmondcommissie ook op de
Heemskerkse tegenstanders
inpraatten, ze bereikten alleen
maar het tegenovergestelde.
Vanaf de publieke tribune reageerde fractievoorzitter Kees
Romeijnders van CDA Heemskerk fel. ‘Zo jagen ze ons en de

meerderheid van onze bevolking alleen maar meer tegen
zich in het harnas.’
Ook het voorstel van Brigitte
van den Berg van D66 IJmond
om de regiegroep meer ruimte te geven om het onderzoek
naar eigen inzicht in te kunnen richten, kon Kolenbrander en zijn medestanders niet
op andere gedachten brengen. Bovendien is daar nu het
mandaat niet voor, aldus burgemeester Frank Dales in zijn
rol als voorzitter van die regiegroep.
Hoe nu verder? Het huidige
voorstel zal in twee van de drie
gemeenteraden met vrijwel
algemene stemmen worden
aangenomen en in Heemskerk worden verworpen. De
regiegroep de opdracht geven
om voor de derde keer met
een voorstel te komen, zal ook
weinig opbrengen. ‘Het houdt
een keer op’, aldus Dales. ‘Je
kunt niet drie keer hetzelfde gerecht voorzetten. De raden moeten maar een politieke keuze maken.’
Blijven er twee scenario’s over.
Het eerste is dat de samenwerking voorlopig blijft hangen op
een bepaald niveau. Het tweede is dat Velsen en Beverwijk
samen een kopgroep vormen op weg naar de vorming
van de gemeente IJmond. Of
Heemskerk daarmee definitief wordt gelost, zal de toekomst uitwijzen. Er is voor de
voorstanders van een mogelijke fusie overigens nog een
reddingsboei. De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar kunnen het speelveld in Heemskerk flink doen
veranderen.
IJmondfusie of niet, de lokale omroepen RTV Seaport en
251tv werkten dinsdagavond
eendrachtig samen om een
reportage te maken, die vanaf
woensdag via de bekende kanalen is te zien. (bron: Gertjan
Huijbens/RTV Seaport).

Snippergroen in uitverkoop
Velsen – De gemeente Velsen
wil af van de her en der verspreid liggende stukken snippergroen die grenzen aan tuinen. Ook werd dit snippergroen wel verhuurd aan bewoners.
De gemeente wil af van het extra werk dat de verhuur en onderhoud van snippergroen betekenen en houdt daarom uitverkoop. Daarbij worden soepele verkoopvoorwaarden gehanteerd. Voor 75 euro per
m2, vrij op naam, kan de grond

achter de eigen tuin worden
gekocht. Daarbij wordt de bepaling over de minimale grondwaarde van 1500 euro ook losgelaten. Voor huurders van
snippergroen een waarschuwing: vanaf 2018 zal de huur
worden verhoogd tegen marktconforme prijzen. De opzegtermijn bedraagt een jaar. De ‘uitverkoop’ is geldig van 1 september tot en met 31 december
2017. Daarna worden marktconforme tarieven voor verkoop en verhuur gehanteerd.
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Vijftien jonge bewoonsters Santpoorts tehuis gedeporteerd en vermoord

Herinner de meisjes van Huize Dina
Santpoort-Zuid - Aan de
Duinlustparkweg 60 stond
in de Tweede Wereldoorlog Huize Dina, het orthodox joodse tehuis waar
‘gevallen’ meisjes uit achterstandsmilieus een veilige en deugdzame opvoeding konden krijgen.
De Historische Kring Velsen heeft zich tot de gemeente Velsen gericht
met het verzoek om op deze plek 15 storpelstenen
of een ander gedenkteken
te plaatsen ter herinnering
aan de 15 jonge bewoonsters van Huize Dina die in
1942 en 1943 allemaal zijn
gedeporteerd en vermoord
in Sobibor en Auschwitz.
Huize Dina was genoemd
naar Dina Sanson (Rotterdam
1868), in 1918 oprichtster van
de ‘Vereeniging tot Bescherming van Joodsche Meisjes’.
In 1930 werd Beet Dina/Huize Dina te Santpoort aan de
Duinlustparkweg op nr. 60,
geopend: het bood een thuis
aan Joodse werkende meisjes die door omstandigheden, meestal armoede, niet
meer door de ouders verzorgd konden worden. De
meisjes hadden, zo jong als
ze waren, vaak al een zwaar
leven achter de rug.
Een van de bewoonsters was
Mina Engers, geboren in
Amsterdam op 22 augustus
1926 en op 16 april 1943 vermoord in Sobibor. Mina werd
na de dood van haar moeder in 1939 uit huis geplaatst
net als haar zusjes en broer-

tjes: Sara, Levij, Marietje en
Alexander die allen werden
vermoord in vernietigingskampen. Vader Salomon Engers (7/9/1903) was marktkoopman op het Waterlooplein en het gezin woonde
met zes kinderen in de Vrolikstraat 241 in Amsterdam.
Salomon Engers werd in 1942
in Bergen op Zoom verraden
en vermoord in Monowitz op
28 februari 1943, 2 maanden
voor zijn dochter Mina. Harriet Martha Prins, is in de oorlogsjaren directrice van Huize Dina en haar zoon Ralph,
bekend kunstenaar die o.a.
het gedenkteken in kamp
Westerbork ontwierp, woont
er vanaf 1936. De zusters
van de orde van de dochters van O.L. Vrouw van het
H. Hart vinden in augustus
1942 onderdak in Huize Dina
aan de Duinlustparkweg omdat hun klooster en school
aan de Wulverderlaan is geconfiskeerd door de bezetter. Dan zijn alle bewoonsters
reeds gedeporteerd: 12 meisjes naar Sobibor en 2 naar
Auschwitz. Mw. Prins, haar
zoon Ralph en haar moeder worden geïnterneerd in
het ‘Joods Tehuis Barneveld’,
een werkverschaffingscentrum voor bevoorrechte Joden waarvan de kosten worden gedragen door de bewoners en door geroofde Joodse vermogens. In 1944 wordt
de ‘Barneveld groep’ overgeplaatst naar Westerbork vanwaar zij op 4 september op
transport gaan naar Theresienstadt. Door een uitwis-

seling wordt een groot deel
van de ‘Barneveldgroep’ uitgewisseld naar Zwitserland
en overleeft de oorlog: zo ook
Ralph.
Met de jonge bewoonsters
van Huize Dina loopt het alleen maar slecht af. In de
woorden van Ralph, geïnterviewd door de Shoah Foundation en vastgelegd op film:
,,De meisjes zijn allemaal afgevoerd.’’
Huize Dina bestaat niet meer:
op nummer 60 aan de Duinlustparkweg is een klein appartementen-complex verrezen. Niets herinnert nog
aan wat zich daar heeft afgespeeld.
Wat zou het mooi zijn om

op deze plek een gedenkteken te plaatsen ter herinnering aan het afschuwelijke
dat zich daar heeft voltrokken
met de namen van alle meisjes die Huize Dina voor enige
tijd hun thuis mochten noemen: een plaats waar ze zich
veilig waanden....
Het gaat de Historische Kring
Velsen niet alleen om het oprichten van een fysiek herinneringsteken maar ook om
het vastleggen en, in deze tijd
van herdenken, doorvertellen van het verhaal van Huize Dina dat een optelsom is
van de verhalen van de korte levens van de 15 meisjes die er woonden: Reintje
van Amerongen (Den Helder

10/1/21), Sara van Amerongen (Amsterdam 2/12/23),
Antje Bilderbeek (Amsterdam 28/7/23), Schoontje
Brilleman (Utrecht 13/5/22),
Mina Engers (Amsterdam
22/8/26), Kaatje Gokkes
(Amsterdam 30/9/25), Sophia Gudema (Onstwedde
25/5/26), Saartje Knap (Rotterdam 12/7/26), Ruth Rachel
Lehrmann (Breslau 13/2/25),
Henny Monasch (Amsterdam 23/11/23), Mietje Mug
(Rotterdam 19/2/23), Catharina Parser (Amsterdam
15/11/27), Schoontje van Sister (Amsterdam, 27/7/24),
Gisela Spicker (Konigsberg
20/10/26), Klara Vierra (Amsterdam 31/1/23).

Velsen-Noord - Op donderdag 4 mei vindt bij Tata
Steel de jaarlijkse herdenking
plaats van alle burgers en militairen die sinds de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en
bij vredesmissies. Tijdens

de herdenkingsbijeenkomst
wordt in het bijzonder stilgestaan bij de 69 medewerkers
van het staalbedrijf die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De herdenking begint om 9.45 uur
en eindigt om 10.30 uur.

Bonekamp-herdenking
IJmuiden - Het Bonekamp herdenkingscomité organiseert op donderdag 4 mei om 20.30 uur
al weer de elfde herdenking van de IJmuidense
verzetsstrijder Jan Bonekamp. Dat gebeurt bij zijn
graf op de Westerbegraafplaats.
Over Jan Bonekamp schrijft
Conny Braam: ,,Jan Bonekamp behoorde tot de onverzettelijksten in de strijd
tegen fascisme en racisme
tijdens de bezetting. Op 21
juni 1944 stierf de IJmuidenaar Jan Bonekamp, 30 jaar
oud, in handen van de Duitsers.’’
Bij deze herdenking spreekt,

naast de schrijfster Conny
Braam, de IJmuidenaar Theo
Warmenhoven – bekend als
de fietser in de recente documentaire ‘Zicht op water’ over de geschiedenis
van het Noordzeekanaal en
IJmuiden. Theo spreekt aan
de hand van de familiegeschiedenis van zijn vader en
oom, twee IJmuidense communisten. Oom Simon Warmenhoven werd op 22 januari 1943, samen met 9 anderen, gearresteerd, en op
2 februari gefusilleerd in de
duinen bij Bloemendaal.
De elfde herdenking zal ook
weer voorzien in een cultureel programma. Daan van
Putten en Nicolette Knape
brengen het lied ‘Van jou

heb ik niets meer gehoord’
ten gehore. Een lied uit 1946
van het Zaanse verzetsduo Ber en Uut Hulsing. Inez Stapper, dochter van Bonekamps verzetskameraad
Daan Stapper, zal het gedicht ‘Sterfbed’ van Truus
Menger inleiden en voordragen.
Evenals in voorgaande jaren
ontvangen de bewoners uit
de straten die in Velsen zijn
vernoemd naar verzetslieden
elk een uitnodiging om met
anderen stil te staan bij de
naamgever van hun straat.
Door uw komst kunt u Jan
Bonekamp en de strijd die
hij samen met velen anderen voerde, herdenken. Opdat we niet vergeten!
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Legpuzzels
IJmuiden - Op maandag 1
mei is er weer een ruilbeurs
voor de liefhebbers van legpuzzels. In het wijkcentrum voor ouderen in Zeewijk is tussen 10.00 en 11.00
uur volop gelegenheid om te
ruilen. Iedereen is van harte
welkom.

Platform en Nijlpaard
eyecatchers Havenfestival

IJmuiden - Het boorplatform
Paragon C 463 wordt één van
de belangrijkste publiekstrekkers van het Havenfestival IJmond. Belangstellenden
kunnen op zaterdag 17 en
zondag 18 juni een bezoek
brengen aan de indrukwekkende installatie in de Vissershaven.
Bij het boorplatform komt
ook het hoofdpodium te
staan. Daar kruipt de bekende zanger/acteur Martijn Fischer zaterdagavond in de
huid van André Hazes. Ook
Lange Frans, bekend van de
hits ‘Het land van’ (met Baas
B) en ‘Zing voor me’ (met Thé
Lau) en ‘Lekkerding’ (met
John West), komt naar IJmuiden. Verder zijn er veel optredens van lokale artiesten:
zo’n 100 in totaal. Verdeeld
over het festivalterrein worden vier podia opgebouwd.
Naast het hoofdpodium is er
een Young Talent Stage voor
jong aanstormend artistiek
talent, een podium in IJmuiden Stores en een podium op
het culinaire plein met lokale
(vis)restaurants en cateraars.
In het water liggen diverse
bijzondere schepen. De Koninklijke Marine heeft aangekondigd een sleepboot te
leveren voor het festival. Sa-

men met de Vletterlieden, het
Loodswezen en sleepbedrijven verzorgen zij gratis rondvaarten door de haven. De
reusachtige grijper van Overslagbedrijf Amsterdam, het
Nijlpaard, keert ook terug in
IJmuiden. De schepen waarvan de komst is bevestigd
zijn te vinden op www.havenfestivalijmond.nl/nautisch.
De organisatie wil verder een
treintje laten rijden die de
festivalbezoekers meeneemt
langs onderdelen van de visketen. De gemeente Velsen
geeft samen met de organisatie invulling aan het thema IJmuiden Rauw aan Zee.
De hoofdingang bestaat uit
zeecontainers en er komt
een speciaal Rauw aan Zeestrandje. Daar worden foto’s
van de winnaars van de fotowedstrijd uitgedeeld.
Het evenementenbureau Levensgenieters is aangetrokken als nieuwe producent
van het festival. Los van deze professionele ondersteuning wordt het evenement
door vrijwilligers georganiseerd. Zij krijgen hulp van
studenten van het Nova College. Zie ook www.havenfestivalijmond.nl of volg het evenement op Facebook. (foto:
Erik Baalbergen)

Pontpleinen worden
weer van Velsen
Velsen – Het heeft langer
geduurd dan verwacht maar
dit jaar worden de Pontpleinen in Velsen-Zuid en Velsen-Noord weer van de gemeente Velsen. In 2007 werden beide pontpleinen overgedragen aan Amsterdam
als onderdeel van de overeenkomst tussen het Rijk en
Amsterdam, waarbij de veerdienst door het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB)
van Amsterdam wordt uitgevoerd. In 2009 werd met

meerdere gemeenten, zoals ook Haarlemmerliede &
Spaarnwoude en ook Zaanstad afgesproken dat Amsterdam de pontpleinen weer
zou overdragen aan de eigen
gemeenten. Dat gebeurt dit
jaar. Het grote voordeel hiervan is dat de gemeente de
ontwikkeling van de pontpleinen in handen krijgt.
In 2009 is ook afgesproken
dat de veerdienst nog 30 jaar
door Amsterdam wordt gegarandeerd.

De Zandhaas
gewoon open
Santpoort-Noord - Door
een constructiefout aan het
nieuwe wiekenstelsel draait
de molen voorlopig even niet
op de wind. Gelukkig beschikt de molenaar ook over
een elektrische maalinrichting. Het bedrijf is daarom
gewoon op de gebruikelijke
dagen en uren open, evenals het meelwinkeltje. Ook de
mogelijkheid tot het bezichtigen van de molen is onveranderd.

BC IJmond kleurt oranje
IJmuiden - De badmintonners van BC IJmond waren vorige week al in oranjesfeer. Ter afsluiting van
het seizoen werd het traditionele Koningstoernooi gehouden, waarbij alle leden
in het oranje een grote ‘hussel’ speelden. Hierbij waren
de velden versierd en enkele handicaps ingesteld, zoals

het spelen met minirackets
en het spelen op een ‘blinde’
baan, waar het net was vervangen door een oranje zeil.
Na afloop werd de prijsuitreiking gehouden tijdens het
grote Koningsfeest in Sportcafé Oost. De badmintonners
hebben nu vakantie en beginnen op 5 september weer.
Zie ook www.bc-ijmond.nl.

Prinsen- en
Prinsessenverhalen
Velsen - De hele meivakantie zijn Prinsen en Prinsessen
tussen 4 en 8 jaar welkom op
de vertelmiddagen op Beeckestijn. Deze zijn van dinsdag tot en met zondag van
14.00 tot 16.00 uur. De kinderen krijgen een prachtverhaal te horen en ontvangen
een traktatie. Kosten: 6 euro
per kind. Bij goed weer gaan
ze ook nog even naar buiten. Ouders/begeleiders kunnen de tentoonstelling Birds
of a Feather bekijken. Bij minimaal vier kinderen gaat de
vertelmiddag door. Aanmelden tot uiterlijk de dag ervoor tot 17.00 uur via carla_schut@hotmail.nl of 0626038252.

Zonnebloemloten
Velserbroek – Zoals ieder
jaar gaan de vrijwilligers van
de Zonnebloem, afdeling Velserbroek, langs de huizen om
Zonnebloemloten te verkopen. De opbrengst hiervan
is deels voor de Zonnebloem
en deels voor de afdeling Velserbroek. Hiervan kunnen ze
leuke dingen organiseren
voor de gasten. De verkoop
vindt plaats vanaf maandag 1
mei tot en met 3 mei en vanaf
8 mei tot en met 11 mei.

‘t Mosterdzaadje

Delta Piano Trio en
altviolist Hed Yaron
Santpoort-Noord - Op vrijdag 28 april 2017 om 20.00
uur treedt een dijk van een
groep jonge muzikanten op:
het Delta Trio. Dit in 2013 in
Salzburg opgerichte trio bestaat uit jonge Nederlandse
musici: violist Gerard Spronk,
celliste Irene Enzlin en pianiste Vera Kooper. Aan dit concert werkt mee de altviolist
Hed Yaron Mayersohn uit Tel
Aviv. Op het programma: Ernest Bloch (From Jewish Life
voor cello en piano), Dmitri
Shostakovich (Piano Trio Nr.
2) en Robert Schumann (Piano Quartet)
De vier musici hebben reeds
vele sporen verdiend. Het
Delta Trio sleepte internationaal belangrijke prijzen in de
wacht, o.a. de Internationale Orlando Competition. Hed

Yaron Mayersohn is eerste assistent concertmeester van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en lid van
de Karajan Akademie van de
Berliner Philharmoniker. Ze
benaderen kamermuziek als
een vorm van communicatie,
een constante uitwisseling
van ideeën en een gedeelde weg van reflectie, ontdekking en evolutie. Hun optredens vallen op door de persoonlijke klank, toewijding en
jeugdig enthousiasme. Virtuoos en elegant.
Net voor dit concert is hun
nieuwe cd verschenen. Daarop werken van Borodin en
Taneyev. Deze cd zal bij het
concert te koop zijn. Toegang
is gratis, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.
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Zorgen over Warmtenet
Velsen - In samenwerking
met Tata Steel wordt een
warmtenet ontwikkeld dat
gaat zorgen voor het verwarmen van woningen in IJmuiden. Dat zal projectmatig
en samen met woningcorporaties worden uitgerold.
Leen de Winter, gemeenteraadslid van ChristenUnie,
juicht het toe dat er wordt
gewerkt aan duurzaamheid
maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de kosten voor de bewoners van
deze woningen. Momenteel wordt aan zeven wooncomplexen in Velsen energie geleverd via het duurzame WKO systeem (Warmte Koude Opslag), daaron-

der zijn vijf wooncomplexen
van Woningbedrijf Velsen.
Hier zijn de vastrechtkosten
hoog, zodat de huurders en
kopers hiervan de dupe zijn.
Daarom vraagt De Winter of
het college wil denken om
gezonde concurrentie zodat
via marktwerking de prijzen lager worden. Uit onderzoek van De Winter blijkt dat
huurders met weinig financiële draagkracht vaak de
meeste kosten betalen voor
deze verduurzaming, vaak
in de vorm van een hogere
huurprijs.
Hij wil daarom van het college weten hoe en of zij deze huurders in bescherming
kunnen nemen.

Veel actualiteit in tweede
aflevering Plein 1945
Velsen - De ontwikkelingen op het gebied van kunst
en cultuur, de ontwikkeling van IJmuiden aan Zee,
de IJmond-samenwerking,
SHIP, Techport en het betrekken van de burger bij het gemeentelijk beleid. Daarover
gaat het in de tweede aflevering van Plein ’45 op RTV
Seaport.
Plein 45 geeft duiding aan
de politieke actualiteit en belangrijke ontwikkelingen in
de gemeente Velsen en de
regio. Het programma laat
zien welke belangen en afwegingen ten grondslag liggen aan beleid en politieke
besluitvorming en wat de impact hiervan is op de lokale
en regionale samenleving.

De tweede aflevering bestaat
wederom uit drie blokken interviews van 20 minuten.
Vanuit het college geeft Annette Baerveldt als projectwethouder Kustvisie een toelichting op het impulsproject
kustplaats IJmuiden aan Zee
en vertelt wethouder Robert
te Beest over wat er speelt in
zijn portefeuille kunst en cultuur. In het tweede blok vertellen Steef Hammerstein en
Danielle van der Mark over
SHIP, het nieuwe Sluis- en
Haven Informatiecentrum bij
de in aanbouw zijnde nieuwe
grote zeesluis, en de rol die
Techport daarbij speelt.
In het derde blok zijn de fractievoorzitters Jeroen Verwoort (VVD), Robert van Ko-

Yamato in schouwburg
Velsen - De beroemde Japanse drummers van Yamato komen weer naar Nederland en
zetten natuurlijk koers naar de
Stadsschouwburg Velsen waar
zij op dinsdag 16 mei (20.15
uur) een spetterende drumshow verzorgen. Liefhebbers
weten wat dat betekent: een
avond sensationeel percussievuurwerk vol adembenemende
roffels op drums van klein tot
kolossaal. Van de chappa (kleine koperen bekkens) tot de
manshoge, dikbuikige odaikotrommels. De drummers zijn
getraind om trommels te bespelen die wel 500 kilo wegen!
Hun doel is om het publiek
naar huis te sturen na de voor-

stelling met nieuwe energie en
passie voor het leven.
Yamato is een hechte groep
Taiko-drummers die over de
hele wereld optreden. Ze hebben tournees gespeeld in maar
liefst 53 verschillende landen.
Ze gebruiken hun hele lichaam
en kracht voor het bespelen
van hun geliefde instrumenten en brengen zo de authentieke Japanse ziel tot leven. Elke voorstelling begint met een
slag op een gigantische Japanse Taiko-drum. Prijs: 29,50 euro, inclusief pauzedrankje en
garderobe.
Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: Chris
Randle)

ten (SP), Annekee Eggermont
(CDA) en Bram Diepstraten
(Velsen Lokaal) te gast. Zij
worden geïnterviewd over de
verdere samenwerking tussen Heemskerk, Beverwijk en
Velsen, over het onlangs gepresenteerde onderzoek naar
burger- en overheidsparticipatie en over de strategische
agenda, de zogenaamde herijking van de Visie op Velsen
2025. De tweede aflevering
van Plein 45 wordt uitgezonden op 27 april om 16.00 uur,
28 april om 20.00 uur, 29 april
om 16.00 uur, 30 april om
20.00 uur en 1 mei om 10.00
uur. Daarnaast is het programma op elk gewenst moment te zien via Uitzending
Gemist op www.rtvseaport.nl.

Trompettist Eric Vloeimans
geeft bijzonder concert
Velsen - Dat trompettist Eric
Vloeimans samen met Holland Baroque een gelukkige combinatie is, bleek al
uit het fenomenale Koningsdagconcert in 2014. Vorig
jaar waren ze samen ook te
zien in Velsen en dat werd
ook een geweldige avond vol
muzikale tovenarij van internationale allure. Zo’n avond
komt er weer aan: op donderdag 18 mei (20.15 uur)
staan Vloeimans en de getalenteerde musici van Holland Baroque in de Stadsschouwburg Velsen. ,,Holland Baroque is nergens
bang voor,” aldus Vloeimans,
,,zij hebben mij de barok in
getrokken en geven mij de
ruimte om mijn ziel en zaligheid in het improviseren
te leggen: een waanzinnige
combinatie.”
Holland Baroque blinkt uit in
de muziekwereld dankzij een
fris geluid en een vernieuwende, speelse aanpak. Laat
dat nou koren op Eric Vloeimans’ molen zijn. Hij komt uit

de jazz maar vindt dat ‘hokje’ veel te beperkend en begeeft zich daarom op letterlijk alle muzikale terreinen.
Samen schieten de topmusici van de 17e eeuw dwars
door de 18e eeuw naar het
hier en nu.
Barokmuziek, jazz, pop, folk,
alles versmelt en er ontstaat
iets nieuws. Dat is trompetmaestro Vloeimans gewend,
hij werkte al eerder samen
met artiesten uit andere muzikale werelden. In dit buitengewone concert gaat het
van Bach via Buxtehude tot
een stuk dat Vloeimans oorspronkelijk
componeerde
voor de wereldberoemde dj
Armin van Buuren.
Dat alles in de meest kleurrijke bezettingen. Dat wordt
een muzikale happening van
jewelste.
Prijs: 28,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Wouter Jansen)
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Zwak Stormvogels
‘uitgeperst’ door ZAP
IJmuiden - In het voorwoord
van het programmablaadje
had het bestuur van Stormvogels met de kop ‘Opgepast,
een kat in het nauw maakt
rare sprongen’ haar eersteelftalspelers erop geattendeerd dat ZAP, de rode-lantaarndrager, een gevaarlijke
tegenstander kon zijn. Hierbij werd gewezen op het 0-0
gelijke spel van ZAP veertien
dagen geleden tegen koploper FC Uitgeest.
Aan dit wijze bestuurlijk advies gaven de spelers van trainer Sjaak Lettinga de eerst helft gehoor. Beide teams waren in dit eerste part aan elkaar gewaagd
en de kansen waren over en
weer. Echter, in de eerste zeventien minuten van de tweede helft maakte ZAP drie rare sprongen en dat resulteerde in een negatieve 3 op het
elektronische scorebord om
uiteindelijk een 1-4-eindstand aan het zeer teleurgestelde thuispubliek te projecteren. Stormvogels gaf door
deze nederlaag de tweede
helft totaal geen gehoor aan
het bestuurlijk advies. Integendeel, de geest leek bij de
meeste spelers uit de fles. In
het team maakte de 18-jarige
Rick van Westen zijn officiële debuut.
De eerste helft was een open
wedstrijd met aardig wat kansen over en weer. Binnen drie
minuten moest de IJmuidense doelman Sebastiaan de
Lijzer alles uit de kast halen
door een inzet ten koste van
een hoekschop van Robin
Schouwvlieger
onschadelijk te maken. Vijf minuten later verzond Rick van Westen

een hoge voorzet, maar deze reële scoringsmogelijkheid werd door Bas Scholten totaal verkeerd met het
hoofd beoordeeld. Daarna
schoot de bonkige ZAP-spits
Malvin Robert voorlangs en
zag Joel Stange zijn keiharde schot van richting veranderd worden. Ook Robert had
later geen succes met een
prachtomhaal en ditzelfde
negatieve succes had Berry Willemse; zijn schot werd
van richting veranderd. Ruststand dubbel blank.
Vanaf de aftrap van de tweede helft kwam het team van
interim-trainer André Molenaar heel sterk uit de startblokken op zoek naar een
positief resultaat om zodoende door een overwinning de
laatste strohalm te kunnen
pakken. En door hun positieve instelling en effectiviteit werd binnen 17 minuten tot driemaal aan toe het
net gevonden. Na zes minuten ontving Fabian Raap (foto) een assist van Mike Vink
met als gevolg dat een verbouwereerde doelman De
Lijzer voor de eerste keer gepasseerd werd, 0-1. Twee minuten later opnieuw een verbouwereerde De Lijzer: nu
werd hij met een prachtig
afstandsschot van 30 meter door Nick Molenaar het
nakijken gegeven, 0-2. Bitter weinig kon Stormvogels
tegen deze twee vroege tegendoelpunten doen en na
17 minuten werd de stand
tot 0-3 getild; nu was Robert
na voorzet van Molenaar wel
scherp, 0-3.
Binnen een minuut had
Stormvogels haar antwoord

klaar doordat Mike Dam
Stormvogels-topscorer Bas
Scholten een niet te missen
kans bood, 1-3. Aanval na
aanval volgde en het IJmuidense publiek ging, met nog
een klein half uurtje op de
klok, in een goed resultaat
geloven, maar kwam bedrogen uit. De enige uitgespeelde kans kwam van Scholten,
die doelman Devlin van den
Bosch op zijn weg vond. Na
deze kans ebde het IJmuidense offensief langzaam
weg naar een bedenkelijk niveau.
> Door toedoen van Robin
Schouwvlieger werd 10 minuten voor tijd voor ZAP de
kers op de overheerlijke taart
gelegd, 1-4. Een blamerende
uitslag voor Stormvogels en
hierdoor zijn de IJmuidenaren afgezakt naar de vierde
plaats van onderen; een positie die recht geeft op de nacompetitie. Om zich te handhaven in de tweede klasse zal
Stormvogels in de resterende drie duels de broodnodige punten moeten halen om
zich op 7 mei a.s. veilig in de
tweede klasse te mogen noemen. Zondag a.s. begint die
reeks met een zespuntenduel
tegen De Kennemers in Beverwijk.
Voor
Stormvogels-zaterdag staan nog twee heel belangrijke duels op het spel.
Het team van Marco Adema
maakt nog een kans de derde periodetitel in de wacht te
slepen. Zaterdag a.s. is United/DAVO in Haarlem de tegenstander; een week later
is SVIJ in een thuiswedstrijd
de tegenstander. (foto: Hans
Willemse)

Driehuis - Wederom een zware klus voor Velsen tegen een
Fortuna Wormerveer, dat er
eerder dit seizoen in Driehuis
met de winst vandoor ging.
Er werd direct druk gezet en
met succes: al na tien minuten
was het raak voor Velsen. Jesper Gutteling bediende Patrick
Castricum die doelman Nordin Bakker verraste: 0-1. Meteen daarna voorkwam Mischa
Plug op de doellijn de gelijkmaker van Fortuna dat nu alles op de aanval gooide.
Velsen kwam enkele keren
goed weg. Sterk verdedigen
en de paal hielden de voorsprong voorlopig in tact. Nadat Jesper Gutteling nog een
keer op de doellijn had gered viel dan enkele minuten
voor rust de verdiende gelijkmaker van Fortuna. Een aanval
over links van Milan Klopper
kwam bij Jesse Kuiper die met
een halve omhaal Sander van
de Lugt passeerde: 1-1. Kort
daarna had Velsen opnieuw
geluk toen Angelo Beck op de
doellijn redde. Terwijl de thee
al werd ingeschonken counterde Velsen naar 1-2. Marc
Kloosterboer kopte met gevaar
voor eigen leven een voorzet
van rechts in.
Na rust een gretig Fortuna op

zoek naar de gelijkmaker. Via
prima combinaties werd Velsen achteruit gedrukt en de
defensie had weer volop werk.
Maar zoals we intussen gewend zijn is er geen paniek bij
de ploeg uit Driehuis en waren
er ook kansen voor de bezoekers. Zo stuitte Erik Metgod op
doelman Nordin Bakker. Fortuna bleef een groot overwicht houden maar de aanvallen over de zijkanten met hoge
ballen voor het doel waren telkens een prooi voor de verdediging en Sander van der Lugt.
Velsen moest het weer hebben
van de snelle counter maar
Angelo Beck miste alleen voor
de doelman, een kunstje dat
even later door Daniël Zuiverloon werd herhaald.
Nadat ook Tim Groenewoud
alleen voor de doelman miste en Sander van der Lugt een
bal meesterlijk uit de kruising
haalde kwam Velsen in blessuretijd alsnog op 1-3 door Tim
Groenewoud. Een – voorzichtig gezegd – gelukkige overwinning.
Samen met AFC ’34 staat Velsen op kop voor de derde periode met kansen op de nacompetitie. Volgende week weer
een belangrijke wedstrijd thuis
tegen DEM.

Kostbaar puntverlies
Velsen - IJmuiden had afgelopen zaterdag de kans om
de voorsprong op de concurrentie te vergroten én de achterstand te verkleinen, echter
verzuimden de ploeg punten
te pakken.
Om 14.30 uur werd er afgetrapt tegen Arsenal, de nummer 6 van de ranglijst. De Amsterdammers zetten de IJmuidenaren vanaf het eerste fluitsignaal vast en hier hadden de
zwart-witten het moeilijk mee.
In de 8ste minuut kreeg Kay
Brouwer van de scheidsrechter een wel erg makkelijke gele kaart waardoor de aanvoerder de derby tegen VSV zaterdag moet missen. Keeper Tom
Hoogendijk redde IJmuiden in
de 20ste minuut en voorkwam
de 0-1. Even later kwam Brouwer met de schrik vrij als de
scheidsrechter een tweede
gele kaart op zak houdt. Na
een halfuur wist IJmuiden enkele kansen te creëren, maar
gescoord werd er niet.
In de tweede helft leek IJmuiden te beseffen dat er gewonnen moest worden en werd er
beter gevoetbald. Milan van
Essen leek te scoren na een

combinatie tussen Jeffrey
Prinsse en Michel Huisman,
echter voorkwam de Amsterdamse keeper de voorsprong.
Daarna ging het spel over en
weer en kregen beide ploegen kansen. Arsenal besloot
in de 75ste minuut te counteren en helaas wist Hoogendijk dit schot niet te pareren;
0-1. Tien minuten later werd
door IJmuiden gesmeekt om
een penalty nadat Brouwer
in de zestien werd gehinderd,
echter werkte de scheidsrechter hier niet aan mee. De
aanvoerder liet hierop duidelijk weten dat hij het niet
eens was met deze beslissing
en liep tegen zijn tweede gele kaart aan. IJmuiden besloot
daarna alles op de aanval te
gooien maar deze inspanning
mocht niet meer baten, eindstand 0-1.
Het halen van de nacompetitie is niet onmogelijk, maar
lijkt door deze dure nederlaag
toch een hels karwei. Zaterdag zal IJmuiden daarom alles
moeten geven tegen gemeentegenoot VSV. De aftrap is om
14.30 uur op het complex van
de Velserbroekers.
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Joris Linssen:
,,De doden van wie gehouden
wordt, zullen NOOIT sterven.”

Foto: Rogier Veldman
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Aardbeien
Mijn
overbuurvrouw had ooit
een groentezaak
in onze straat.
De winkel bestaat al lang
niet meer maar
rond KoningsCOLUMN
dag start zij
voor een paar
weken de verkoop van doosjes aardbeien waarvoor men uit de wijde omtrek bij
haar langs komt. Ook ik ben fervent afnemer. Zelfs langsfietsen en diep inhaleren is
prettig. Mijn buurvrouw is ouder dan zij
oogt dus ieder jaar vraag ik mij af of ze die
drukte rondom de verkoop nog wel wil.
Nu krijgen wij binnenkort eters. Het zijn
Duitse vrienden die we ooit in Oostenrijk
tijdens een vakantie hebben ontmoet. Nog
steeds komen zij bij mijn ouders op bezoek
en andersom. Het is altijd heel gezellig en
ik vind het leuk om een beetje gastvrijheid
terug te geven, want ik heb daar in mijn
jeugd verschillende malen mogen logeren.
Het menu wordt bedacht, mijn man buigt
zich over voor- en hoofdgerecht. Ik ontferm mij over het dessert. Dat wordt Eton
Mess, bestaande uit slagroom, aardbeien
en merengues. Wellicht heeft u er nooit
van gehoord maar Eton is de plaatsnaam
waar het prestigieuze Eton College staat
en mess betekent eenvoudigweg rommeltje. Er bestaan verschillende verhalen over
dit zalige toetje. Het schijnt in ieder geval
gemaakt te worden op 4 juni omdat dan
alle ouders van de studenten langskomen
om te kijken wat hun bloedjes zoal uitspoken en aansluitend eten ze een hapje mee.
Studenten zijn niet van de ingewikkelde
recepten maar houden wel van lekker. Die
ouders moeten overigens een flinke duit
inleggen want de jongetjes die hier op
klassieke wijze onderwezen worden, krijgen behalve dit goddelijke toetje een gedegen opleiding. Koning Henry VI stichtte
Eton College in 1440 dus je kunt wel zeggen dat het een succesverhaaltje is. Zo’n
dertienhonderd boys vanaf dertien jaar
lopen hier meisjesloos rond en worden
klaargestoomd voor het echte leven. Dat
dit in een Harry Potterachtige omgeving
gebeurt maakt het best speciaal en als je
de website bezoekt, kun je je nauwelijks
voorstellen dat ze hier genoegen nemen
met een slordig toetje als Eton Mess.
Er bestaat een legende dat tijdens de picknick een hond de merengues verpletterde en er een mess van maakte maar ook
over een chef-kok die zijn taart omgestoten zag door een van zijn leerlingen. Gevolg: kwaaie chef-kok die met een lepel
stukken van de taart op bordjes kwakte
en weigerde een nieuwe te maken. Maakt
mij niet veel uit hoe het ontstaan is, ik ben
Eton College dankbaar, want met dit toetje kun je eigenlijk nooit een misser maken. Het is zelfs behoorlijk knap als je het
laat mislukken.
Mijn enige zorg is of mijn buurvrouw
die aardbeien weer gaat verkopen. Gister kwam ik haar tegen bij de slager in
het dorp en ik móest het haar vragen.
Ze gaat het doen, de schat! Ik gaf haar
bíjna van pure blijdschap midden in de
winkel een zoen.
Monique Teeling

Heleen van Essen Borstprothese
en Lingerie Advies viert feest!
Omdat het aanbod steeds groter wordt en er best wel wat
ruimte bij mocht komen ten behoeve van de inloopdagen die
elke maand gehouden worden,
heeft Heleen van Essen haar
praktijkruimte uitgebreid. Heleen heeft zich gespecialiseerd
in het aanmeten van borstprotheses en zij verkoopt speciale lingerie en badkleding voor
vrouwen die een borstoperatie
hebben ondergaan. De sfeervolle praktijk krijgt een extra paskamer en er komt meer ruimte
om de mooie collectie overzichtelijk te presenteren.
Heleen van Essen Borstprothese en
Lingerie Advies bestaat inmiddels
vijf jaar en dat wordt gevierd! Op
12 en 13 mei van 10.00 tot 17.00
uur worden er jubileuminloopdagen gehouden, zodat iedereen kennis kan maken met de vernieuwde
ruimte en de zomercollectie. Tot en
met 21 juni is het volop feest in de
praktijk. Heleen: ,,Bij de aankoop
van badkleding krijgt iedereen een
prachtig badlaken cadeau ter waarde van 29,95 euro. Wie een beha koopt uit de Anita of Amoena
collectie maakt kans op een gratis
tweede beha.” Voor alle klanten is
er een feestelijke attentie.
Heleen adviseert en begeleidt vrouwen die met borstkanker te maken
hebben gehad. Dat doet zij op een
warme, persoonlijke manier. ,,Omdat ik op afspraak werk, geniet men
hier van rust, privacy en mijn persoonlijke aandacht. Bij steeds meer
vrouwen wordt een borstsparende
operatie uitgevoerd en daarom heb
ik een nieuwe lijn deelprotheses
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in huis gehaald.” Heleen verkoopt
daarnaast vrolijke badkleding waar
een prothese in past zoals bikini’s,
badpakken en tankini’s, maar ook
tops en strandjurkjes. Het assortiment laat een veelzijdige keuze
zien en dat geldt ook voor de collectie beha’s. Ook wie geen borstprothese nodig heeft maar wel een
mooie, comfortabele beha zonder
beugel zoekt kan uitstekend bij
Heleen terecht. De lingerie is verkrijgbaar in verschillende prijsklassen. Wat Heleen niet in huis heeft,
kan worden besteld.
Elke eerste vrijdag van de maand
wordt er een inloop gehouden
waarbij iedereen vrijblijvend kennis kan maken met de praktijk.
Heleen heeft ook een fraaie website: www.heleenvanessen.nl. Haar
praktijk is te vinden aan de Willem
de Rijkelaan 22 in Castricum. Een
afspraak maken kan via tel.: 0251679162, 06-47582430 of mail naar
praktijk@heleenvanessen.nl.

Dubbelspel eindelijk verfilmd
Bijna vijfenveertig jaar na
het verschijnen van het
boek is er dan eindelijk de
langverwachte verfilming
van Dubbelspel, naar de
gelijknamige succesroman
van Frank Martinus Arion.
Arion wordt gezien als de
belangrijkste zwarte auteur
die de Antillen ooit gekend
heeft.
Zijn spraakmakende boek deed destijds veel stof deed opwaaien op
Curaçao, waar het verhaal zich ook afspeelt.
Na een afwezigheid van tientallen jaren keert de in Europa succesvolle
dokter Ostrik Fiel terug naar zijn geboorteplaats, Curaçao. Het bezoek
herinnert hem aan veertig jaar eerder, toen een ogenschijnlijk onschuldig dominospel dramatische gevolgen had voor alle betrokkenen: ambitieuze, kleurrijke mannen en hun wilskrachtige echtgenotes die een leven op probeerden te bouwen op het zinderende eiland, te midden van
verbroken tradities, intriges en pijnlijk verraad. De film beleefde onlangs zijn wereldpremière tijdens het International Film Festival Rotterdam, in de aanwezigheid van de koning. Vanaf 25 mei te zien in de bioscopen. Vijf inzenders van de puzzel maken kans op twee vrijkaarten.
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Stoffeerderij VDH
Voor het stofferen van al
uw meubels en kussens

Al 10 jaar de beste toiletzitting met onderdouche.
2 weken op proef en 3 jaar garantie.
WAT EEN GEMAK! Voor slechts e 745,-*

Vraag vrijblijvende
prijsopgave bij u thuis

Optimale hygiëne en 100% privacy bij hulp.
*
Installatie: € 150,- vast tarief inclusief alle
materialen en voorrijden! Alle prijzen incl. BTW.

UNIEK: betaling NA de proefperiode!

Kennemerlaan 161 I 1972 EM IJmuiden
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau
Tel. 0255-519 007 of 06-549 63 442
stofferderijVDH@outlook.com, www.stoffeerderijvdh.nl

Bel: 072 5629269 of 020 6141232
Of bestel via: www.spatoilet.com

665295_adv_Spatoilet_108x70mm.indd 1

www.lijfengezondheid.nl
Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus

Gediplomeerde tandprothetici maken
een gebitsprothese zelf in nauw overleg
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.
Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecontracteerde zorgverlener.
Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 14
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info
HAARLEM
SCHALKWIJK
Joost Bosma
Stresemannlaan 62
2037 TK HaarlemSchalkwijk
023-5366088
www.tppbosma.nl

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na
telefonische afspraak
HAARLEM
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl
BEVERWIJK
Gerard Kool
Alkmaarseweg 79b
1947 DB Beverwijk
0251-272894
info@tppgerardkool.nl
www.tppgerardkool.nl

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl
*WEEKENDREPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL

05-04-17 14:57

Kinderen helpen herinneren
In het proces van omgaan
met verdriet en rouw, zijn
gevoelens erg belangrijk,
ook voor kinderen. Met
een directe vraag aan ze
als: “Hoe voel je je nu?”
kunnen ze echter moeizaam uit de voeten en als
antwoord halen ze meestal hun schouders op. Niet
dat ze er niet over willen
praten, maar kinderen
weten vaak geen woorden
voor wat ze voelen.
Een hulpmiddel hierbij
kan zijn het actief werken
in een speciaal voor kinderen geschreven herinneringsboek. Hierin kunnen ze schrijven, tekenen,
foto’s plakken, kleuren en
knutselen. Zo is er een illustratie van qua houding
nogal peinzend kind. Boven het hoofd hangt een
wolk. De tekst luidt: “Als
je veel om iemand geeft,
heb je vast fijne herinneringen. En je zou willen dat
het altijd zo zou blijven. In
de wolk kun je opschrijven wat je samen beleefd
hebt. Waar denk je met
plezier aan terug. Schrijf
het in de wolk”.
Verderop staat een voorbeeld van een troostversje:
“Heb je verdriet dan zal ik
met je huilen, ben je soms
bang dan zullen we schuilen. Diep in de bossen of
hoog in de wind. Tot je
vanzelf een lampje vindt.”
Gevraagd wordt vervolgens ook zelf zo’n troostversje te maken.

Het
herinneringsboek
hoeft niet alleen te worden ingevuld. Het kind
kan er ook voor kiezen
om dat samen te doen
met iemand die vertrouwd
is. Daaruit kunnen weer
zinvolle, leuke gesprekjes
plaatsvinden.
Soms mag ik herinneringsboeken jaren later
inkijken als ik opnieuw
bij de familie kom. Heel
ontroerend is het om te
zien hoe intensief er mee
omgegaan is. Kinderen
hebben hun eigen verdriettaal en eigen manier
van verwerken. Een herinneringsboek, helemaal
voor hen geeft ze daarbij
ondersteuning.
Op het einde van het boek
zijn er lege pagina’s om
zelf in te vullen bijvoorbeeld over hoe het verder
met je gaat. Zoals staat
beschreven: “Helemaal
voor jou. Je kunt ook hier
schrijven, plakken of gewoon leeg laten. Jij bent
de baas in jouw herinneringsboek.”

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl
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Afscheid van de algehele
gemeenschap van goederen?
■ Eric Ros, notaris te Velsen

De gemeenschap van goederen in het
buitenland

Internationaal gezien is de algehele gemeenschap van goederen een buitenbeentje. Veel landen, ook de ons omringende
landen, kennen helemaal geen gemeenschap van goederen en gaan uit van een beperkte gemeenschap van goederen, waarin
alleen het vermogen valt dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd. Met ingang van
1 januari 2018 zal deze beperkte gemeenschap gaat ook in Nederland in werkingtreden.
Wat bepaalt de wet na 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zullen de
voorhuwelijkse bezittingen en schulden
niet automatisch gemeenschappelijk worden en zal alleen het vermogen dat wordt
opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk worden. Verder zal vermogen dat wordt verkregen uit een nalatenschap alsmede schenkingen automatisch
buiten de gemeenschap vallen. Dit is ook
een nieuwe regel. Op dit moment kan dit
worden geregeld door middel van een zogenaamde uitsluitingsclausule. Deze clausule kan worden opgenomen in een testament en heeft als inhoud dat hetgeen wordt
verkregen prive-vermogen zal zijn, ook al is
er sprake van een gemeenschap van goederen. Ook bij een schenking kan deze clausule van toepassing worden verklaard.
Ontstaan van meerdere vermogens

De nieuwe wet heeft tot gevolg dat er ten
minste drie vermogens zullen gaan ontstaan, te weten het prive vermogen van
ieder van de echtgenoten (zogenaamde
voorhuwelijkse vermogen) en het gemeenschappelijk vermogen. Er zijn nog wel een
aantal aandachtspunten, waar bij aanvang
van het huwelijk niet over zal zijn nagedacht. Uit de onderstaande voorbeelden
blijkt al dat een goede administratie geen
overbodige luxe zal zijn.
Aandachtspunten

Stel dat een huweljk mocht eindigen door
echtscheiding. Op dat moment zullen de
echtgenoten over moeten gaan tot verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. Er zal dan ook bepaald moeten worden welke vermogensbestanddelen privé
zijn. Indien een echtgenoot niet kan aantonen dat er sprake is van een prive vermogensbestanddeel, dan wordt dit vermogensbestanddeel tot de beperkte gemeenschap
van goederen gerekend en zal mee genomen moeten worden in de
verdeling.

Het kan ook zo zijn dat de aanstaande echtgenoten al gemeenschappelijk bezit
hebben, bijvoorbeeld een woonhuis. Indien
ieder voor de helft eigenaar is, zal dit ook
tijdens het huwelijk zo blijven. Stel echter
dat de eigendomsverhouding anders is,
bijvoorbeeld een verhouding van 70/30
procent, dan is de uitwerking anders. Door
het aangaan van het huwelijk valt de woning in de beperkte gemeenschap en wordt
de verhouding alsnog 50/50.
Een echtgenoot die voor het huwelijk al
een onderneming heeft, wordt verplicht om
aan de beperkte gemeenschap een redelijke
vergoeding te betalen voor de geleverde arbeid, kennis en vaardigheden in de onderneming. Zou de echtgenoot in loondienst
werken, dan zou het salaris immers tijdens
het huwelijk in de beperkte gemeenschap
vallen en ook ten gunste van de andere
echtgenoot komen. Hoe een dergeljke redelijke vergoeding moet worden vastgesteld,
staat niet in de wet omschreven. De kans op
discussie en onzekerheid is hierdoor groot.
De verwachting is dat over dit onderwerp
rechtspraak zal komen en dat op die manier duidelijkheid zal ontstaan.
Daarnaast is het zo dat het gehele vermogen en dus ook de schulden van een onderneming die tijdens het huwelijk wordt gestart, vallen in de beperkte gemeenschap.
Het is maar de vraag of de echtgenoten dit
allemaal voor ogen hadden op het moment
dat zij “ja. Ik wil” tegen elkaar zeiden.
Wat te doen ingeval van trouwplannen?

Uit de hiervoor omschreven situaties en
de regelingen van de wet, is het eens en te
meer van belang om voorafgaand aan een
huwelijk u goed te laten informeren. Voor
deze informatie en advies kunt u terecht bij
de notaris. De notaris kan u een uitleg geven over de mogelijkheden die er zijn, zodat u uiteindelijk samen een weloverwogen
keuze maakt. Een keuze die er voor kan
zorgen dat er op een later moment geen
discussie of misverstanden zullen ontstaan.
Heeft u vragen over het vorenstaande of
heeft u andere vragen op notarieel gebied,
dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij geven u graag een persoonlijk advies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te
IJmuiden, telefoon 0255-547500, email:
ijmuiden@nhij.nl of kijk op onze website:
www.notarishuisijmond.nl.
U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur iedere laatste donderdag
van de maand op ons kantoor tussen 18.00
en 20.00 uur.

Foto: Bert Pot

Wie in Nederland trouwt en vooraf geen huwelijkse voorwaarden heeft
op laten stellen, is automatisch gehuwd in algehele gemeenschap van
goederen. De algehele gemeenschap van goederen heeft tot gevolg
dat alle bezittingen en schulden vanaf de trouwdag gemeenschappelijk
worden. Deze uitwerking is niet altijd wenselijk en de wet gaat op dit
gebied dan ook veranderen. In dit artikel een nadere uitleg over de
huidige situatie en de veranderingen die gaan komen.

Jeroen van Koningsbrugge
in marathonuitzending
In een marathonuitzending herhaalt de VPRO op donderdag 4 mei de gehele serie Riphagen met Jeroen van
Koningsbrugge. Deze driedelige dramaserie gaat over de
beruchte Amsterdamse crimineel Andries ‘Al Capone’ Riphagen die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreert
met de Duitsers.
Andries Riphagen (Jeroen van Koningsbrugge) wordt
onmetelijk rijk met het opsporen, afpersen en verraden
van Joodse onderduikers en waant zich hierbij onaantastbaar. Maar als hij een belangrijke verzetsgroep verraadt, opent de jonge politieagent en verzetsstrijder Jan
van Liempd de jacht op hem. De serie is geschreven door
Paul Jan Nelissen en Thomas van der Ree en mede gebaseerd op het gelijknamige boek van Bart Middelburg en
René ter Steege, aangevuld met uitgebreide interviews
met Rob Riphagen, zoon van Andries Riphagen. De filmversie van Riphagen werd eerder in 2016 in bioscooproulatie gebracht. Donderdag 4 mei, 20.25 uur, NPO 3.

Theaterlegende
Herman van Veen
twee avonden in
Beverwijk
Herman van Veen (1945) speelt
viool, zingt, schrijft, componeert, schildert en is de geestelijk vader van Alfred Jodocus Kwak. Van zijn hand verschenen inmiddels 183 cd’s, 26
dvd’s en een tachtigtal boeken.
Verder zet hij zich onder andere al meer dan vijftig jaar actief
in voor de rechten van het kind en is Herman al jarenlang
goodwill-ambassadeur voor Unicef. Hij ontving vele internationale onderscheidingen, won de Lennaert Nijghprijs voor beste tekstschrijver en is onder meer Ridder in
de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. En dit is slechts een beknopte versie
van zijn indrukwekkende curriculum vitae.
Schijnbaar moeiteloos zingt hij zijn repertoire in vijf talen. In 1966 beklom hij voor het eerst het podium en
sindsdien reist hij met zijn voorstellingen de wereld rond.
Geen Nederlandse artiest wordt zo gevierd in de internationale theaters als deze Utrechtse duivelskunstenaar. Theaterlegende Herman van Veen en zijn muzikanten brengen liedjes en verhalen naar het Kennemer Theater in Beverwijk. Kaarten vanaf 30,50 euro op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei om 20.15 uur zijn te reserveren via www.
kennemertheater.nl of via de theaterkassa (0251) 221453.
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“Waar men graag
terugkomt”

2016 | 2017

***
Hoofdstraat 8, 7875 AC Exloo
Telefoon: 0591-549946
www.wapenvanexloo.nl
Familie Vredeveld

vrijdag 28 april
20.15 uur

Mei aanbieding

Theater van het
Sentiment

4 dagen - 3 nachten
op basis van
halfpension voor

142,50 p.p.

zaterdag 29 april
20.15 uur

Heerlijk temidden van bossen
en vennen in ‘De parel van
Brabant’ Oisterwijk !

Nieuw Geld

2+

zaterdag 6 mei
14.00 uur

Peppa Pig

zaterdag 6 mei
20.30 uur

Rayen Panday
dinsdag 9 mei
20.00 uur

Preview Night
2017-2018
woensdag 10 mei
20.15 uur

Sara Kroos

donderdag 11 mei
20.15 uur

Vuile Huichelaar
zaterdag 13 mei
20.15 uur

Back to
the Country

9 t/m 16 juni + 30 juni t/m 7 juli
V
Volledig
verzorgde vakantieweek voor
senioren inclusief vervoer per luxe
touringcar 8 dagen - 7 nachten logies/
ontbijt, lunch, diner, koffie/thee, 4 uitstapjes per luxe touringcar. € 659,- p.p.
(2-pers. op een kamer € 30,- korting p.p.)

Met halen en brengen vanaf: CS Aerdenhout, Heemstede,
CS Beverwijk, Plein 1945 IJmuiden en Bachplein Heemskerk.

Op basis van halfpension. Week € 472,50 p.p.
Midweek € 270,- p.p. (is geen arrangement)

e folder
z
n
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r
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a
n
Vraag rrangementen
en a

Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk, Tel.: 013-5282555, www.hoteldepaddestoel.nl

Over het bier: We willen een lekker biertje
brouwen, “door vrienden voor vrienden”,
want iedereen die ons bier lekker vind is een
vriend van de Vriendenbrouwerij.
Onze bieren hebben een goede, maar ook
aparte smaak, krachtige bodys en mooie
schuimkragen. Ons moto is “Drink hem met
mate(n)”
Onze brouwerij is gevestigd in de
“oude” keuken van GGZ-NHN op
het Landgoed Willibrordus. Waar
vroeger de broeders het eten voor
de cliënten klaar maakte wordt nu
Vriendenbier gebrouwen.
In het pand zit tevens een kaasmakerij, een kunstenaar en brouwerij de
Moersleutel. www.vriendenbier.nl

vr 19 & za 20 mei
20.15 uur

De gelukkige winnaars van de puzzel maart

dinsdag 23 mei
20.15 uur

5 x 2 kaarten
8 en 9 april
verzamelbeurs
in Utrecht

Herman van Veen
Sanne Wallis
de Vries
vrijdag 26 mei
20.15 uur

L
Ni adie
gh s
t

- 11 tweepersoonskamers en
8 eenpersoonskamers (geen
toeslag) allen voorzien van eigen
sanitair, tv, balkon en airco
- Ruime eigen parkeergelegenheid
- Gehele jaar geopend
- Gevarieerde keuken voor kleine
en grote trek

Powervrouwen 3

kassa (0251) 22 14 53 | www.kennemertheater.nl

Win het Arrangement Milaan
voor 2 personen, bij Sauna
van Egmond in Haarlem!

Prijs t.w.v. � 145,- per persoon

K. Schulte Schellinger,
Velsen-Zuid

De winnaars hebben
inmiddels bericht gehad

ELKE ZATERDAG MET EN ZONDER AFSPRAAK
Therapeutische massage
2X VERWENSportmassage
PAKKET
Ontspanningsmassage

Yvonne Molenaar,
Castricum
Catharina Mettes,
Tarieven gelden
voor alle massages
Beverwijk
Meer informatie op
www.inmovementmassage.nl

06 - 25 17 81 29

Elke 3e zaterdag van de maand
combi-deal met Haarstudio Dreams
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MADEIRA: een Hof van Eden

in de Atlantische Oceaan

Ten noorden van de Canarische Eilanden, ligt misschien wel de mooiste
schatkamer van de Atlantische Oceaan: de Madeira archipel. Het Portugese
bloemeneiland Madeira doet haar naam in alle opzichten eer aan: het lijkt
op een soort hangende tuin te midden van de oceaan. Madeira is een zee
van rust. Het gehele jaar door heeft Madeira een mild klimaat, waardoor
het eigenlijk iedere dag lente is. Het is daarom in de wintermaanden de
ideale en een wonderschone plek om te
overwinteren. Zoals het paradijs wordt
beschreven, zo ziet Madeira er uit. Is
Madeira het nieuwe Hof van Eden?
Misschien wel.
Als je dan begin januari vanuit de barre kou in Nederland vertrekt, dan zit je met een rechtstreekse
vlucht vanaf Schiphol na vier uurtjes vliegen midden in de voorjaarstemperaturen. Net voor de landing op de luchthaven Funchal Santa Cruz, ontwaren zich de prachtige groene contouren van het eiland. Het is rond 10 uur plaatselijke tijd (een uurtje eerder dan in Nederland) als de landing wordt
ingezet. De winterjas gaat uit en de t-shirts worden aangetrokken. Op naar het hotel in Funchal.
Dit gaat makkelijk via een transfer van de touroperator, ten minste als je daar je reis geboekt hebt.
Heb je vlucht en hotel zelf afzonderlijk geboekt
in Funchal? Dan kun je doordeweeks (niet in het
weekend) gebruik maken van een pendelbus van
de busmaatschappij SAM. Deze rijdt overdag om
het half uur. Je kunt voor de ingang van de luchthaven opstappen. Het busje stopt op verschillende
haltes, nabij de hotels in Funchal. Een taxi nemen
(deze zijn geelgekleurd) kan ook, maar dan ben je
een stuk duurder uit en je loopt het risico afgezet
te worden. Vind daarom een taxi met een taximeter
of spreek van te voren een bedrag met de chauffeur
af. Als laatste optie kun je een auto huren op het
vliegveld, of reeds van te voren online reserveren.
Let wel dat het rijden op Madeira enige stuurmansen schakelkunsten vergt, vanwege de vele hoogteverschillen.

oergezellig. Het stadje wordt wel ‘Klein Lissabon’
genoemd, vanwege de Portugese sfeer die het uitademt. In de vele restaurantjes, winkeltjes en barretjes is het heerlijk toeven. Veel van deze etablissementen zijn te vinden in de ‘Zona Velha’ in de antieke Rua Santa Maria. Let hier ook op de beschilderde voordeuren van diverse kunstenaars. Laat je
verrassen door de typische culinaire specialiteiten,
zoals de espada (zwarte degenvis, een lokale specialiteit) of lapas (een soort schaaldiertje dat alleen
gegeten wordt op Madeira en de Canarische eilanden). Drink de lokale dranken zoals de Poncha: een
traditionele likeur op basis van honing en citroen of
andere vruchten. Ted de Braak zong het ooit: “Een
glaasje Madeira, my dear?” Madeira kent inderdaad
de cultuur van de Madeirawijn, die in sommige opzichten te vergelijken is met de portwijncultuur.
Hoe ouder de wijn, hoe beter, maar ook prijziger.
Het proces van de Madeirawijn is geen uitvinding
van de Portugezen zelf (net als de portwijn), maar
van de Britten. In het Museum do Vinho da MadeiFunchal, oergezellig en authentiek
ra, (Avenida Arriaga 28) kun je alles te weten koDe hoofdstad Funchal is niet al te groot, waardoor men over de geschiedenis en het proces van de Mahet intiem aandoet. Vooral de oude stadskern is deirawijn. Wil je alles weten over de geschiedenis
van Madeira? Bezoek dan het Madeira Story Centre
in de Rua D. Carlos I, nr 27/29, vlakbij de kabelbaan. Met de kabelbaan kun je naar het hoger gelegen Monte met haar Botanische tuinen reizen, met
een spectaculair uitzicht over de baai van Funchal.
In het stadscentrum bevindt zich de Mercado dos
Lavradores, een overdekte lokale markt, waar je vele bloemen, exotisch fruit, vis, vlees en brood kunt
kopen. De bloemenverkoopsters zijn nog gekleed
in de traditionele klederdracht van Madeira. In de
haven van Funchal meren vele cruiseschepen aan.
Daar is tevens het museum van de voetballer Cristiano Ronaldo te vinden, die oorspronkelijk uit Madeira komt, naast zijn eigen hotel.
Wandelen langs de levada’s

Wie de stad wil ontvluchten en zijn heil zoekt in
rust kan dit vinden in de vele wandelroutes langs
de levada’s, die het gehele eiland doorkruisen. Levada’s zijn oorspronkelijk irrigatiekanaaltjes ten
behoeve van de landbouw en de afvoer van regenwater. Er zijn boekjes te koop waar deze wandelroutes in uitgestippeld zijn. Kijk goed welke wandelroute je kiest: de een is zwaarder dan de ander
(bijvoorbeeld veel klimmen). Levadawandelen is
echter niet altijd zonder risico’s. Je balanceert op
sommige levada’s langs afgronden, ongeschikt voor

Foto’s: Bart Jonker Productions © 2017

mensen met hoogtevrees. Zorg daarom voor goede
wandelschoenen met profiel (het kan weleens door
de vochtigheid glad zijn), een zaklantaarn voor
eventuele tunneltjes, een mobiele telefoon en neem
genoeg proviand en drinkwater mee als je op pad
gaat. Kleed je ook goed aan en neem regenkleding
mee: in de bergen regent het vaker en kan het vrij
fris zijn. Er zijn tevens wandeltochten met begeleiding te boeken als excursie, bijvoorbeeld naar Curral das Freias, oftewel de Nonnenvallei. Je wordt
stil van het uitzicht in de bergen. Je kunt ook naar
de hoogste berg op Madeira de Pico Ruivo. En een
aparte levadawandeling kun je doen vanaf Ribeiro Frio (letterlijk Koude Rivier), waar de forellenkwekerijen zitten. De forel is ook uitgezet in de levada’s daar, die je soms door het water ziet schieten. In de restaurants aldaar staat natuurlijk forel
op het menu.
Toeren op Madeira

Wie een autootje huurt, kan mooie ritjes over het
eiland maken. In het binnenland lijkt de tijd stil gestaan te hebben. Op Madeira vind je vele bananenplantages. Het is een unieke kleine soort banaan,
die zoet van smaak is. Het visgerecht espada wordt
bijvoorbeeld met deze banaan geserveerd. Je kunt
in het noorden de traditionele huisjes met rietdaken in Santana bekijken. Of nabij Funchal het rietvlechtersdorp Camacha bezoeken. Idyllisch is het
oude vissersdorp Câmara de Lobos, waar Winston
Churchill graag vertoefde en schilderde in zijn vrije
tijd. In het noordwesten kun je op het uitzichtpunt
in Ponta do Pargo de steile begroeide kliffen bewonderen. Adembenemend en het is hier echt stil,
je hoort alleen de zee. Verderop in het noorden liggen de zeebaden van Porto Moniz, met woeste golven en een sterke branding. Porto Moniz heeft ook
een klein zeeaquarium. Echte zandstranden vind je
niet op Madeira, wel aangelegde zeebaden, de zogenaamde lido’s. Mooie gouden zandstranden zijn
wel op het nabijgelegen eiland Porto Santo te vinden. Madeira heeft met recht zo haar eigen charme en veelzijdigheid. Je kunt eigenlijk niet anders
dan verliefd worden op dit sprookjesachtige eiland.
Een regelrechte aanrader, deze parel in de Atlantische Oceaan.
Bart Jonker
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Dertig droomcaravans Travelcar
zoeken nieuwe eigenaar
Travelcar is helemaal klaar voor het
zomerseizoen. De prachtige campers die dit bedrijf aanbiedt zijn te
koop in verschillende prijsklassen
en staan te wachten op een nieuwe
eigenaar die zin heeft om comfortabel op avontuur te gaan. Eigenaar
is Bart Hooij. Hij vertelt: ,,Travelcar
heeft bijna veertig jaar ervaring.
Een eerlijk aankoopadvies is hier
vanzelfsprekend. Alle campers zijn
van dealerkwaliteit en de complete
onderhoudshistorie van de campers
is bekend.”
Het aanbod van Travelcar, dat ook
online is te zien, draait voornamelijk op de merken Hymer, Dethleffs,
Adria en Carado. ,,Naast deze merken verkopen wij natuurlijk ander
merken die door inruil bij ons ingenomen zijn. Deze campers worden uitgebreid geïnspecteerd voordat wij deze weer te koop in de
markt brengen. Wij verkopen alle
type campers, denk dan aan integraal, half integraal, de bus- of alkoofcamper.” Ook wie een camper
wil verkopen kan bij Travelcar terecht. ,,We doen een betrouwbaar
bod en garanderen directe overmaking bij levering en meteen een

KORT NIEUWS
Interactieve film
‘Late Shift’

De allereerste interactieve film ter wereld, Late Shift, is op 21 juni te
zien bij Vue. Late Shift
laat de kijker met behulp van een app bepalen wat het lot van de
hoofdpersoon zal zijn.
De film breekt de grenzen van de traditionele
film door het publiek de
macht te geven over de
talloze flexibele verhaallijnen en honderden beslissingen te nemen die
leiden tot een van de zeven filmeindes. De film
wordt om 20.00 uur vertoond in Vue Alkmaar,
Hilversum, Eindhoven,
Kerkrade, Hoogeveen en
Apeldoorn. Het verhaal:
Matt, een slimme student, probeert zijn onschuld te bewijzen nadat
hij wordt gedwongen om
deel te nemen aan een
overval op een beroemd
Londens veilinghuis. Hij
probeert alles om de
waarheid te achterhalen, maar wat zal het publiek doen als blijkt dat
alles tegen Matt begint te
werken?

RDW vrijwaringsbewijs.” Door een
nauwe samenwerking met Caravan
Center Lisse, gevestigd op hetzelfde adres, is de service bovendien
optimaal wat betreft onderhoud.
Bart: ,,Hun specialisme op het gebied van achteruitrijcamera’s, navigatiesystemen, automatisch satellietsystemen, E&P hydraulische en
12V systemen is heel uitgebreid.”
Het is bovendien mogelijk een zoe-

kopdracht te plaatsen om in bezit
te komen van een droomcamper.
De openingstijden zijn maandag tot
en met vrijdag van 13.00 tot 17.30
uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00
uur. Een afspraak maken is ook mogelijk.
Het adres is Leidsevaart 13 in Lisse,
tel.: 0252-341907/06-54332655.
Kijk op de website www.travelcar.nl
voor het mooie aanbod.

BEVRIJDINGSPOP HERDENKINGSCONCERT
Het Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout wordt op 4 mei voor de
tiende keer gehouden. Dit jaar begeleidt het Kennemer Jeugd Orkest op het
hoofdpodium van Bevrijdingspop Yorick van Norden en Nederlands’ beste sopraan Charlotte Riedijk. Het concert legt de muzikale verbinding tussen het
herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. Om 20.00 uur
wordt op de schermen naast het podium de Nationale Herdenking op de Dam
uitgezonden. Daarna, rond 20.30 uur, start het gratis toegankelijke concert.
Lotte Raar draagt het gedicht voor dat zij schreef in het kader van de gedichtenwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tevens
is er een bijdrage van Joris van der Weide, deelnemer aan een schrijfwedstrijd
voor scholieren van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het concert is gratis.

Koken
met...

Vele meubelvarianten
bij DE SCHOUW
Nico Bolten is van huis uit metselaar en
meubelmaker, maakte MDF schouwtjes
en zette daar dan eens een kacheltje
bij. Zo ontstond de zaak die nu bekend
staat als Haardenspecialist De Schouw
aan de Lamoraalweg 69 in Egmond aan
de Hoef. Naast de prachtige showroom,
ligt de werkplaats annex meubelatelier
van Nico. Terwijl zijn vrouw en dochter de showroom bemannen en zijn
zoon en schoonzoon zich bezighouden
met de plaatsing van haarden, legt Nico zich toe op andere zaken.
Schouwen, kasten en meubels worden
op maat gemaakt. Klanten die hun zojuist uitgezochte haard graag geïntegreerd zien in een boekenwand, zijn bij
De Schouw aan het goede adres. Zo is
men geheel vrij in maat, materiaal en
gewenste functionaliteit. Wegwerken
van audio- en televisie apparatuur of
geïntegreerde verlichting maakt het geheel af. Maar men kan hier voor veel
meer terecht. Helaas komt het voor dat
van, soms dure, keukens het folie loslaat. Het is dan zeker de moeite waard
om de keukenkastjes door Nico te laten spuiten zodat de keuken weer als
nieuw oogt. Ook badkamermeubels
kunnen op deze manier overgespoten worden in de spuiterij. Die prachtige oude stoel laten opknappen, schuren, beitsen, lakken of in de gewenste
kleur spuiten, zodat er een geheel nieuwe sfeer gecreëerd wordt, vormt geen
enkel probleem. Verliefd op een kast in
precies de verkeerde kleur? Nico verzorgt met zijn ambachtelijke werkwijze en kleurverandering een totaal andere aanblik. Daarnaast vindt men hier
accessoires als haardstellen, vonkenschermen, houtbakken en vloerplaten
in verschillende uitvoeringen. De alles in één constructie van Haardenspecialist De Schouw maakt het uitzoeken
van sfeerverwarming en/of meubels tot
een waar feest. Ga langs voor een vrijblijvend gesprek of kijk voor meer informatie op www.deschouwhaarden.nl.

Chef-kok Etienne Du Maine van Brasserie DenK
Zelf barbecuesaus maken!

Ingrediënten: 250 gram vieux, 250 gram
tomatenketchup, 125 gram bruine basterdsuiker, 60 gram witte wijnazijn, theelepel
Dijon mosterd, theelepel Worcestershiresaus,
sap van limoen, 25 gram aardappelzetmeel.
Bereidingswijze: Meng alle ingrediënten behalve het aardappelzetmeel. Kook
het geheel op en meng intussen het aardappelzetmeel met een klein scheutje water in een klein bakje tot er een papje ontstaat en de klontjes zijn opgelost. Voeg dit
bij de saus en laat rustig doorkoken tot de
gewenste dikte is bereikt.
Dek af met folie en laat het afkoelen.
Giet in leuke glazen flessen met een zelfgemaakt sticker of label.
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Joris Linssen & Caramba spelen Serenade

Foto: Christiaan Toonk

,,De doden van wie gehouden wordt,
zullen nooit sterven”
In 2017 en 2018 speelt Joris Linssen & Caramba
meer dan 120 voorstellingen van het theaterconcert ‘Serenade’. In deze meeslepende show vol aanstekelijke liedjes en ontroerende verhalen doet
meesterverteller Joris Linssen verslag van de liefdesserenades die Caramba bracht in heel Nederland en vertellen de Caramba’s het muzikale verhaal van hun Allerzielen-toer door Nederland op de
Dag van de Doden, 2 november. Caramba is uitgebreid met zangeres/percussioniste Djem van Dijk,
die onder andere een prachtig duet zingt met Joris: ‘Verlangen’ van Bram Vermeulen. Zanger Joris
Linssen wordt verder vergezeld door zijn amigo’s
Marcel van der Schot (accordeon en zang), Kees
van den Hoogen (gitaar en zang) en Erik van Loo
(contrabas en zang).
In dit theaterconcert staat het Mexicaanse gebruik
centraal, om een orkestje in te huren, voor een liefdesserenade of een ode aan de doden. Zanger Joris
Linssen en zijn amigo’s bewijzen dat dit ook in Nederland kan. ,,Begin jaren ’90 woonde ik een tijdje
in Mexico voor mijn afstudeeronderzoek. Ik zag dat
muziek daar een grote rol speelt in het dagelijks leven, maar ook dat ze heel anders omgaan met de
dood. Zo is het gebruikelijk om op 2 november, Allerzielen, naar het graf van een geliefde te gaan en
zijn of haar lievelingsgerecht te eten en een orkestje te laten spelen. Mexicanen vieren het leven, in
plaats van dat ze de dood herdenken. En muziek
speelt daarbij een grote rol. Vond ik indrukwekkend. Maar ze hebben ook de liefdesserenade. Als
je in Mexico verliefd bent op iemand, huur je een
orkestje in om je liefde te laten bezingen. Dat vond

The Velvet
Underground
& Nico
Vijftig jaar geleden debuteerde The Velvet Underground met The Velvet Underground & Nico, een van
de meest invloedrijke albums uit de rockgeschiedenis. Deze plaat gaat dit najaar op tour en zal negen
grote podia door het hele land aandoen. Tijdens deze tour zal het album integraal worden
gespeeld door een all-star gelegenheidsformatie
bestaande uit: Carol van Dyk (Bettie Serveert),
Maurits Westerik (Bewilder), Henk Koorn (Hallo Venray), Jerry Hormone (The Tambles). Ten
tijde van de release was het album maar weinig
succesvol, maar groeide toch uit tot een van de
meest invloedrijke rockalbums aller tijden, met
de iconische bananenhoes van Warhol en elf
tracks waarbij rock-’n-roll en avant-garde elkaar
afwisselden. Het is een plaat die met haar rauwe, unieke sound het verloop van de muziekgeschiedenis veranderde en artiesten uit diverse
generaties inspireerde, zoals David Bowie, The
Kinks, The Rolling Stones, Joy Division en Sonic
Youth. Het is het vinyl-album dat de meeste muziekliefhebbers kapot gedraaid en verfomfaaid
in hun platencollectie hebben staan. In NoordHolland op 14 oktober in Victorie in Alkmaar.

ik zó mooi. Ik vroeg me af of dat ook
in Nederland zou kunnen: Serenades voor de doden en serenades voor
de liefde. Vorig jaar hebben we dat
hier met ons eigen bandje uitgeprobeerd.”

Jullie zijn gaan optreden onder balkons?

,,Ja, zoiets. Tijdens Oerol op Terschelling konden mensen ons gratis
inhuren om namens hen de liefde te
verklaren aan iemand. We hebben
gespeeld voor een vrouw die haar
zieke man wilde opbeuren, voor de
hardwerkende dochters van de bakker, voor een verliefd stelletje op het
strand en ga zo maar door. Het bleek
een schot in de roos. Daarna hebben we op 1 oktober de ‘Dag van de Liefde’ uitgeroepen. Kon je ons
via Facebook gratis bestellen voor een liefdesserenade. We hebben 700 kilometer door heel Nederland gereden om mensen te verrassen. Het leverde
prachtige ontmoetingen op.”
En hebben jullie ook wat gedaan met die serenades
voor de doden?

,,Op 2 november hebben we een Allerzielen-toer
gedaan. We zijn bijvoorbeeld gaan optreden voor
de nabestaanden van een overleden klasgenootje
van mij. Op haar graf hebben we een speciaal voor
haar geschreven lied gezongen. Toen voelde ik nóg
meer hoe opbeurend en verbindend muziek kan
zijn. Verder hebben we voor de dochters van Bram
Vermeulen het mooiste lied van hun overleden va-

der gezongen. En we hebben de weduwe van Herman Brood ontmoet bij zijn urnengraf op Zorgvlied.
We speelden daar ‘Als je wint heb je vrienden’ en zij
stond dat wiegend aan te horen. Ze zei dat Herman
het gewéldig zou hebben gevonden. Zo zagen we
dat dit heel goed kan in Nederland en dat het misschien wel voorziet in een behoefte.”
Is het een zware voorstelling geworden?

,,Integendeel. Het is zoals Xandra Brood zei: Door
muziek te maken op een graf, maak je de herinnering juist lichter. Of zoals een Mexicaans gezegde luidt: ‘Los Muertos que uno ama, nunca mueren’, de doden van wie gehouden wordt, zullen
nooit sterven. Net als in Mexico vieren wij met deze voorstelling het leven en de liefde. Echt, je komt
met een grote glimlach de zaal uit.”

Privé whatsappen en mailen op het werk
Hoe ga je daar als werkgever mee om?
Meerdere keren per dag, elke dag opnieuw gebeurt het: je loopt het secretariaat op en de secretaresse legt haar telefoon snel weg of klikt
een website weg. Stoïcijns gaat ze aan het
werk. Intussen blijft haar telefoon ping-geluiden maken.
Irritant ja, maar verboden? Nee, niet direct. Het
hoort bij de huidige tijd dat werknemers tijdens
werktijd iets privé op internet mogen opzoeken, een mailtje mogen versturen of een paar
belletjes mogen plegen. Zeker als dat niet ten
koste gaat van hun functioneren. Maar wat doe
je als dit te vaak gebeurt naar je zin, en de prestaties van de werknemer er ook nog eens onder
te lijden hebben?

Zorg voor een protocol waarin duidelijk beschreven staat wat er binnen het bedrijf qua internet-, telefoon- en social mediagebruik wel
en niet is toegestaan. Beschrijf dus bijvoorbeeld
hoe vaak social media gebruikt mogen worden
tijdens werktijd. Daar vallen geen algemene regels voor te geven. Binnen een bedrijf waarin met gevaarlijke stoffen of machines wordt
gewerkt zal tijdens werktijd immers veel minder of soms zelfs helemaal geen gebruik mo-

gen worden gemaakt van telefoons, daar waar
die regels op een administratiekantoor veel soepeler kunnen zijn. Als maar duidelijk is wat er
wel en niet mag, en wat de gevolgen kunnen
zijn als de werknemer zich daar niet aan houdt.
Zo’n protocol moet natuurlijk ook bekend zijn
onder de werknemers. Vergeet dus niet het ter
beschikking te stellen bij indiensttreding en de
werknemers daarvoor te laten tekenen. Ook
moet je het regelmatig rondmailen binnen je
bedrijf. Als je bedrijf zo groot is dat het een OR
heeft, moet de OR om instemming met het social media protocol worden gevraagd.
Als een werknemer dan toch hardleers is en tijdens werktijd voortdurend statusupdates op Facebook plaatst of teveel privé met zijn telefoon
bezig is, kan hem dat loon kosten. Wie niet
werkt, heeft in principe immers geen recht op
loon. Volgens een uitspraak van de kantonrechter van november vorig jaar kostte een werknemer dat maar liefst €
1.500. In het uiterste
geval, als waarschuwingen niet tot verbetering leiden, kan
zelfs ontslag volgen.

Advies of bijstand nodig? Neem contact op met Mirjam van
der Staaij, arbeidsrechtspecialist en ervaren familierechtadvocaat. Zij is advocaat/partner bij Oass Advocaten in Haarlem,
Van Eedenstraat 9. Tel. 023 – 531 1077, email staaij@oass.nl.
Het eerste halfuur van een vrijblijvend gesprek is gratis.
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0251
31 72 70
Hoorne8a,
8a tel.
1911
BE- Uitgeest

Tel.
0251 - 31 72 70
Uitgeest
www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Al bijna 40 jaar verkopen wij
nieuwe en gebruikte campers,
steeds ± 40 stuks op voorraad.
Dit in alle prijsklassen.

Leidsevaart 13
2161 AR Lisse
0252-341907
Last van ... ?
• hielspoor
• lage rugklachten
• hallux valgus
• nekklachten
• schouderklachten
• knieklachten
• heupklachten
• platvoeten
• doorgezakte voeten
• brandende voeten
• vermoeide benen

Gespecialiseerd in Hymer.

Zie ook www.travelcar.nl

9

UW MEUBELS EN
KEUKENDEURTJES
WEER ALS NIEUW !!
Schuren - beitsen - lakken
of gespoten in een
duurzame coating in elk
gewenste kleur !!!!
MEUBELATELIER DE SCHOUW
Lamoraalweg 69,
Egmond a/d Hoef, 072-5064133
Eindelijk hulp
bij voet- en
gewrichtspijn

• diabetische voeten
• holle voeten
• spreidvoeten
• kramp in de kuiten
• artrose
Probeer vandaag
nog de steunzolen
van Fusselastic.
Tel: 053 - 82 00 810
www.fusselastic.nl

Met Fusselastic steunzolen loopt u weer als vanouds
Naarmate we ouder worden, bestaat
het risico dat mensen allerlei
vervelende lichamelijke klachten
krijgen. Deze klachten worden
mede veroorzaakt doordat veel
mensen na verloop van tijd niet
meer 100% rechtop lopen.
Fusselastic steunzolen geven
uitstekende resultaten bij het
verlichten van de pijn op diverse
plekken, waardoor uw klachten
mogelijk verminderen.
Voor wie?
De Fusselastic steunzolen hebben
voornamelijk baat voor mensen die
last hebben van hielspoor, hallux

valgus, (lage) rugklachten, knieklachten, schouderklachten, nekklachten,
platvoeten, diabetische voet,
brandende voeten, vermoeide benen,
holle voeten, spreidvoeten, kuitkramp
en artrose.

balansvermogen, de spiertraining en
de schokbrekende elasticiteit
stapsgewijs weer terug. Fusselastic
levert op maat gemaakte steunzolen
die de voet echt hulp biedt. Meer dan
200.000 mensen vonden er al baat bij.

Het unieke concept van Fusselastic
Fusselastic steunzolen zijn slechts één
millimeter dik en kunnen in al uw
schoenen worden gedragen, zelfs in
open schoenen. De steunzolen nemen
de natuurgetrouwe 3-punts-vering
over zodat u weer 100% rechtop loopt.
Daarnaast ondersteunen ze de
terugloop van het bloed naar het hart.
Uw voeten krijgen hun functie, het

Onze werkwijze
Fusselastic werkt landelijk. Omdat
elke voet uniek is, wordt er door onze
consulenten een geheel vrijblijvende
voetmeting bij u thuis gedaan en u
krijgt een persoonlijk en deskundig
advies. U kunt een model in uw eigen
schoenen uitproberen en direct
ervaren of Fusselastic steunzolen
helpen uw klachten te verminderen.

Drukpunten die de klachten veroorzaken, worden direct zichtbaar. Op basis
van deze meting worden de steunzolen
altijd specifiek voor uw voeten
gefabriceerd. Maatwerk dus. Zodoende
garanderen wij een perfecte pasvorm.
Meer informatie
Bent u benieuwd of Fusselastic uw
pijnklachten kan helpen verminderen?
Meer informatie vindt u op onze
website www.fusselastic.nl. Of belt u
ons voor een brochure of het maken
van een afspraak voor een gratis
voetmeting: 053 - 82 00 810.
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Kruiswoordpuzzel
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12
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15

Horizontaal 1. groot dikhuidig zoogdier; 7. hondachtig roofdier; 12. roem; 13. Nederlandse (oud)judoka; 14. namaak; 15.
persoonlijk voornaamwoord; 17. schaapkameel; 19. Engelsman; 21. bijzonder onderwijs (afk.); 22. brandstof; 24. buideldier; 27. kever; 28. geneesheer; 30. ontkenning; 31. hemellichaam; 32. land in Azië; 33. algemene werkgeversvereniging
(afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlijke antilope; 41. deel van oor; 42. schip der woestijn; 44. grond
(aarde); 46. staartloze halfaap; 47. beroemde Spaanse schilder; 48. hoge zangstem; 49. herkauwend zoogdier; 50. vergrootglas; 52. naam van een Arabische vorst; 54. snaarinstrument; 56. speeltuinattribuut; 58. land in Noord-Amerika; 61.
meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64. spruit (stek); 65. cirkelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare aandoening
(afk.); 70. ver (in samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rinoceros; 76. aardkluit; 77. den lezer heil (afk.); 78. Zweeds automerk; 79. InterKerkelijk Omroep Nederland (afk.); 81. vogel;
82. vordering; 83. verdieping; 84. deel van week; 86. roofvogel; 87. onaangenaam mens (nurk).
Verticaal 1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer
(afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn; 5. oogvocht (mv.); 6.
koude lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van been; 9. lidwoord; 10. Amsterdams peil (afk.); 11. luchtpijpje voor onder
water; 16. voertuig; 18. kerel (vent); 20. jongensnaam; 21. reuzenslang; 23. pas; 25. kleur van de regenboog; 26. lastdier;
27. deel van ladder; 29. land in het zuiden van Afrika; 32. inkomende landverhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37.
plaaggeest; 39. badplaats in Florida; 40. deel van schip; 42.
leesteken; 43. literatuur waarin het verhalende element overheerst; 45. flesafsluiting; 46. jongensnaam; 51. Organisatie
van Amerikaanse Staten (afk.); 53. Engels bier; 54. mensaap;
55. soort gereedschap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse
munt; 59. autoped; 60. dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland;
63. aardappelen oogsten; 66. gewicht; 67. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 69. woonboot; 71. haarkrul;
73. Indonesisch rijstgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne;
78. Stichting Integratie Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82.
boomsoort; 85. Japans bordspel.
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U kunt de oplossing t/m 17 mei 2017 invullen via www.50pluswijzer.nl/puzzel of sturen naar: De 50Plus-Wijzer,
. adres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum.
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden. Vermeld daarbij uw naam,

Puzzel mee voor onderstaande prijzen

5X2

2 overnachtingen
voor 2 personen
op basis van
halfpension
Hoofdstraat 8, 7875 AC Exloo
Telefoon: 0591-549946
www.wapenvanexloo.nl

kaarten van de
film Dubbelspel
Win één van de vijf
bierpakketten van
Vriendenbier!

www.vriendenbier.nl
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Lintjesregen
Woensdag 26 april jl. reikte burgemeester Frank Dales in het gemeentehuis van Velsen negen Koninklijke Onderscheidingen uit.

Onder grote belangstelling van familie en vrienden en in aanwezigheid
van leden van het college van burgemeester en wethouders werden negen Velsenaren benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. Op de foto (Reinder Weidijk) staan van links
af gezien naast burgemeester Dales:
Joske Haver-van Rijn, Fija Borst-den
Breejen en Griet Jongman-Mondria.
Op de bovenste rij vanaf links: Paul
Lagerberg, Nico Vessies, Heddy van
Mourik, Hugo Brink, Chris Hoppenbrouwer en Nico Stoker. Kijk voor
meer informatie over de verdiensten
van de gedecoreerden op www.velsen.nl.

Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen
en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel
te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 mei en vanaf
18.00 uur tot zonsondergang de
vlag halfstok uit te hangen als
een eerbetoon aan hen, die hun
leven gaven voor onze vrijheid.

11.00 uur: Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost.
Burgemeester Dales legt samen
met wethouder Verkaik en het Comité 4 en 5 mei Velsen een krans
bij het herdenkingsmonument en
een bloemstuk bij het Indië-monument
17.45 uur: Ontvangst in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het
Plein 1945.

19.30 uur: Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats
Westerveld.
19.35 uur: Muzikale bijdrage door
de IJmuider Harmonie en het vrouwenkoor Sparkle.
20.00 uur: Twee minuten stilte,
aangekondigd door de Taptoe.
20.02 uur: Zang; alle aanwezigen
zingen het eerste en zesde couplet
van het ‘Wilhelmus’.
20.05 uur: Toespraak burgemeester Dales. Vervolgens kranslegging
en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid
tot individuele bloemlegging.
20.20 uur: Einde programma.

Word Gast van de Raad
Hoe werkt de gemeenteraad? Wie
zitten er in? Hoe kunnen inwoners invloed uitoefenen op de politiek? Geef u op als Gast van de
Raad op 11 mei en krijg antwoord
op uw vragen.

Drie raadsleden ontvangen de gasten van de raad om 18.00 uur voor
aanvang van een raadsvergadering.
De gasten krijgen dan onder het genot van een broodje uitleg over de
werkwijze van de gemeenteraad en
de agenda van de raadsvergadering.
Wilt u ook Gast van de Raad zijn?
Meld u dan aan via www.velsen.nl/
gastvanderaad. U ontvangt een bevestiging.

18.00 uur: Herdenking in het gemeentehuis met toespraken en
muzikale intermezzo’s.

Abuis

18.40 uur: Kranslegging Monument Plein 1945. Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00
uur in het gemeentehuis worden
afgegeven.

Ten onrechte stond vorige week
in de rubriek ‘Uit het college’ dat
de bestuursopdracht voor een regionale visie op cultuur in de drie
IJmondgemeenten
Beverwijk,

19.00 uur: Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar Begraafplaats
Westerveld in Driehuis.

Heemstede en Velsen is vastgesteld.
Meer informatie op www.raad.velsen.nl.
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Digitaal en op papier

Gemeentegids Velsen 2017
Velsen geeft ook dit jaar weer een
gemeentegids uit. Hij is digitaal
te raadplegen en kan als papieren
gids op verschillende plekken in
de gemeente worden opgehaald.
Het boekje wordt niet meer huisaan-huis verspreid.

Velsen maakt al jaren een papieren gids met contactgegevens over
de ambtelijke organisatie, instellingen, organisaties en verenigingen in
de gemeente. De gids werd huis-aanhuis verspreid; met ingang van 2016
is dit veranderd. De gegevens in zo’n
gids verouderen snel, veel mensen
kijken eerder op internet als ze informatie zoeken.Bovendien is de productie een tijdrovende en kostbare
zaak. De digitale informatie over de
gemeente vindt u op www.velsen.nl/
actueel/gemeentegids.htm. U kunt
daar ook gelijk reageren als gegevens
niet kloppen. De papieren gids ligt
vanaf dinsdag 2 mei bij bibliotheken,
woonzorgcentra en buurtcentra. En
bij het gemeentehuis natuurlijk. Als
u niet zelf een gids kunt halen, vraagt
u het Klant Contact Centrum van de
gemeente of ze er een kunnen opsturen: tel. 140255 (zonder netnummer).
Zij kunnen u ook helpen zoeken in de
gids.

GEMEENTE VELSEN

Velsen
Gemeentegids 2017

Trampolinespringen of golfsurfen?
Digitale gids

Gegevens bijhouden
De digitale gemeentegids staat op
www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.htm. De gemeente houdt de gegevens bij over het gemeentebestuur, adviesorganen en -commissies, de ambtelijke afdelingen en de
plattegronden van Velsen met straatnamenlijst. Vragen of opmerkingen
daarover kunnen naar communicatie@velsen.nl of bel naar 14 0255
(zonder netnummer).

Ophaalpunten gemeentegids
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden
Bibliotheek IJmuiden
Dudokplein 16
IJmuiden
Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476
Velserbroek
Buurtcentrum De Dwarsligger Planetenweg 338
IJmuiden
Buurtcentrum De Stek
Heirweg 2
Velsen-Noord
Buurtcentrum De Spil
Frans Halsstraat 29 IJmuiden
Buurtcentrum De Brulboei
Kanaalstraat 166
IJmuiden
Dienstencentrum Watervliet Doelmanstraat 34
Velsen-Noord
Dorpshuis Het Terras
Terrasweg 89
Santpoort-Noord
‘t Brederode Huys
Bl’daalsestraatwg 201 Santpoort-Zuid
Wooncentrum Huis ter Hagen Lod. v. Deijssellaan 254 Driehuis
Wooncentrum Breezicht
Keizer Wilhelmstraat 1 IJmuiden
Wooncentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden
Woonzorgcentrum Visserhuis Houtmanstraat 1
IJmuiden
Woonzorglocatie Velserduin Scheldestraat 101
IJmuiden
Wooncentrum De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek
Seniorencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260
IJmuiden
Serviceflat De Luchte
Lod. van Deijssellaan 4 Driehuis

Digitaal platform PDOK
Iets weten over fly-zones voor drones? Of waar specifieke vogelsoorten te vinden zijn? Het digitale platform Publieke Dienstverlening Op
de Kaart (www.pdok.nl) biedt een
ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. Denk hierbij ook aan inzicht in de gemeente-

grenzen en fietsknooppunten. Alles is eenvoudig op de kaart van Nederland terug te vinden. Deze actuele informatie is gratis. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren. Kortom: www.pdok.nl is een
kijkje waard!

Het kan allemaal
met de JeugdSportPas!
Het
laatste
seizoen
van
JeugdSportPas is weer van start
gegaan met veel zomerse activiteiten. Kinderen van 5 t/m 18 jaar
kunnen gebruik maken van de
JeugdSportPas en zo op een laagdrempelige manier kennis maken
met diverse vormen van sport.

Bewegen is goed, gezond en leerzaam voor de jeugd. De JeugdSportPas heeft in samenwerking met de
lokale sportverenigingen een aantrekkelijk kennismakingspakket gemaakt. Ook interessant voor kinderen, die een keer een andere sport
willen proberen. Er kan deze laatste
periode weer honk- en softbal wor-

den gespeeld. Of golfsurfen, trampolinespingen en paardrijden. Het
kan allemaal. Ook zijn er activiteiten
voor ouder en kind. Het gaat meestal om vier kennismakingslessen tegen een kleine betaling. Op de website jeugdsportpas.nl staat het complete aanbod. Daar kun je je ook inschrijven.
Verder is er een gratis SportPas App.
Deze app stuurt berichten over het
sportaanbod in de buurt en hiermee
wordt het inschrijven nog makkelijker gemaakt. De SportPas App is beschikbaar in Google Play en de App
Store. (foto: SportSupportKennemerlandSTK)

Gewijzigde openingstijden stadhuis Velsen
In april en mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 27 april
Vrijdag 28 april
Maandag 1 mei
Vrijdag 5 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni

Koningsdag
Verplichte vrije dag
Dag van de Arbeid
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag
25 mei ( Hemelvaartsdag). Dat geldt ook voor de donderdagavond op 4 mei
(Dodenherdenking). In plaats daarvan kunt u terecht op de dinsdagen: 2
mei en 23 mei.
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Actualiteit op lokale TV
De ontwikkelingen bij IJmuiden
aan Zee, de IJmond-samenwerking, het nieuwe Sluis-en Haven
Informatie Punt (SHIP) en het betrekken van de burger bij het gemeentelijk beleid. Dat en nog meer
zaken waren onderwerp in de uitzending van zondag 23 april via
Ziggo-kanaal 40 van RTV Seaport
. Plein 45 geeft duiding aan de politieke actualiteit en belangrijke ontwikkelingen in de gemeente Velsen en de regio. Herhalingen
zijn er op vrijdag 28 april om 20.00

uur, zaterdag 29 april om 16.00 uur,
zondag 30 april om 20.00 uur en
maandag 1 mei om 10.00 uur. Daarnaast is het programma op elk gewenst moment te zien via Uitzending Gemist op www.rtvseaport.
nl.
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Bussen tijdelijk omgeleid
In verband met de jaarlijkse Dodenherdenking op Plein 1945 op 4
mei a.s. rijden lijn 75 en 82 via een
omleidingsroute. Dit zal van 18.30
tot 19:45 uur het geval zijn.

Lijn 75 in de richting IJmuiden:
Hagelingerweg, Waterloolaan, Zeeweg, Heerenduinweg, Spaarnestraat,
Maasstraat, Merwedestraat , Lange
Nieuwstraat.
Lijn 75 in de richting VelsenZuid: Lange Nieuwstraat, Merwedestraat, Heerenduinweg, Waterloolaan, Zeeweg en Hagelingerweg.

Lijn 82 in de richting IJmuiden:
Stationsweg / Pontplein, Minister
van Houtenlaan, Waterloolaan, Heerenduinweg, Spaarnestraat, Maasstraat, Merwedestraat en Lange
Nieuwstraat.
Lijn 82 in de richting VelsenZuid: Lange Nieuwstraat, Merwedestraat, Heerenduinweg, Waterloolaan, Minister van Houtenlaan en
Stationsweg.
De haltes Briniostraat, Stadsschouwburg en Plein 1945, Zeeweg en Heerenduinweg komen te vervallen.

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

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

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 15
april 2017 tot en met 21 april
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Bickerlaan 69, kappen boom
(15/04/2017) 10014-2017
Hoofdstraat 240, vergroten woning
(monument) (19/04/2017) 103092017

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 20, kappen
twee bomen (19/04/2017) 103532017
Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, wijzigen gebruik naar sportschool (21/04/2017)
10621-2017
Driehuis
Valeriuslaan 68, wijzigen voor- en
achtergevel (21/04/2017) 106252017
Velsen-Noord

Melklaan 57, oprichten
(20/04/2017) 10548-2017

schuur

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbin-

nen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, tijdelijk plaatsen van
een bedrijfswoning (19/04/2017)
25919-2016
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg/ Laaglandersluisweg ongenummerd, verlengen vergunning tijdelijke 150kV hoogspanningsverbinding (24/04/2017) 53332017.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Cruiseboulevard 10,
wijziging gebruik Felison Terminal voor openbare niet-reguliere publieksevenementen (20/04/2017)
6837-2016
Eksterlaan 24, gedeeltelijk vervangen kozijn vorgevel en plaatsen muur
(21/04/2017) 2454-2017
Velserduinweg 161rd, plaatsen dakopbouw (21/04/2017) 3394-2017
Kennemerboulevard 250, plaatsen lichtreclame Apollo Hotel
op voormalig Holiday Inn Hotel
(24/04/2017) 7080-2017

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan/Middenduinerweg ong. (Landje van
Scholz), strijdig gebruik gronden t.b.v. viering Koningsdag 2017
(19/04/2017) 5577-2017
Driehuis
Van den Vondellaan 4, plaatsen dakkapel (24/04/2017) 5888-2017
Geweigerde
ningen

omgevingsvergun-

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 45, plaatsen
veranda (24/04/2017) 5512-2017
Van Rechtswege verleende omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 52, plaatsen dakkapel
(19/04/2017) 2991-2017

APV artikel 2:17 Evenementen
Santpoort-Noord
77ste Weleda Pim Mulierloop, locatie Sportpark Groeneveen AV Suomi
op 23 april 2017 van 09.30-13.00 uur
(20/04/2017) 6002-2017
Pinksterjaarmarkt, locatie Landgoed
Duin & Kruidberg op 5 juni 2017 van
11.00 tot 17.00 uur (21/04/2017) 8092017
Velsen-Noord
Koningsdag, locatie Christina’s Brasserie, Wijkerstraatweg 195 op 27
april 2017 van 14.00 uur tot 21.00 uur
(21/04/2017) 8914-2017
Velserbroek
Villa’s Culinair Wijntheater, Villa Westend van 25 mei tot en met
28 mei 2017 van 14.00 tot 24.00 uur
(24/04/2017) 6780-2017

Beleidsregel Woonurgentie
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft in
haar vergadering van 18 april 2017
besloten:

- de Beleidsregel Woonurgentie vast
te stellen
- de beleidsregel in werking te laten
treden op 21 april 2017

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 21 april 2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl

Inloopavond bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’
Op woensdag 10 mei 2017 houdt
de gemeente Velsen een inloopavond naar aanleiding van het
voorontwerp van het bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’, dat
momenteel ter inzage ligt. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 17.00
en 19.30 uur in de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein 16 in
IJmuiden.

Op de inloopavond is er gelegenheid
tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen
van vragen. Tijdens de bijeenkomst
kunnen geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan schriftelijk
gedurende de inspraaktermijn.
Het bestemmingsplan regelt per
pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestem-

mingsplannen worden elke 10 jaar
herzien. Het betreft een actualiserend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 31 maart jl. ter
visie. Het bestemmingsplan kan digitaal worden geraadpleegd via de
gemeentelijke website en op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het bestem-

mingsplan kan analoog worden ingezien bij de informatiebalie op het
gemeentehuis aan het Dudokplein
1 en in de Centrale Bibliotheek aan
het Dudokplein 16 in IJmuiden. Om
u ook na de inloopavond gelegenheid
te bieden om een reactie in te dienen wordt de reactietermijn met een
week verlengd.

