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Gemeente vraagt met 
streetprints aandacht 
voor verkiezingen
Velsen - Vorige week zijn op ver-
schillende plekken milieuvrien-
delijke streetprints aangebracht. 
De gemeente Velsen vraagt hier-
mee aandacht voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart. De verf is op kalkbasis 
en vervaagt binnen een paar we-

ken. Daarna is er niets meer van 
te zien. Er zijn in totaal vijf ver-
schillende ontwerpen die men-
sen moeten aanzetten om na te 
denken over enkele verkiezings-
thema’s en uitnodigen om de lo-
kale stemhulp in te vullen. (foto: 
Jeroen van Duijn)

Thomas Verbogt te gast 
op schrijversavond
Velsen-Zuid - Donderdag 8 
maart is Thomas Verbogt te gast 
op de jaarlijkse schrijversavond 
van Gymnasium Felisenum. De 
presentatie, interviews en muzi-
kale bijdragen zijn in handen van 
leerlingen uit de zesde klas. In de 
pauze is er gelegenheid boeken 
te kopen en te laten signeren.
Thomas Verbogt (1952) debu-
teerde in 1981 met de verhalen-
bundel De feestavond. Sindsdien 
schreef hij vele romans, verhalen-
bundels en toneelstukken. Met 
zijn oeuvre groeide ook zijn pu-
bliek. Lange tijd was hij een zeer 
gewaardeerd auteur maar toch 

relatief onbekend, maar al een 
paar jaar behoort hij tot ‘de ere-
divisie van de Nederlandse litera-
tuur’, aldus Pieter Steinz van NRC 
Handelsblad. Waar Verbogt voor-
al om geprezen wordt is zijn me-
lancholieke en lichte toon en zijn 
� lmische manier van vertellen. 
Ook met zijn humoristische korte 
verhalen bindt hij veel lezers aan 
zich. Thomas Verbogt heeft een 
dagelijkse column in De Gelder-
lander, de krant van zijn geboor-
testreek, en is regelmatig te ho-
ren op de VPRO-radio.  De avond 
begint om 20.00 uur. De toegang 
is gratis. 

Debat
Velsen maakt zich op voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Om de stemkeuze te vereen-
voudigen heeft de gemeente 
een online stemwijzer gelan-
ceerd waarin de speerpun-
ten van de tien deelnemende 
partijprogramma’s zijn ver-
werkt. Maar, wat is daarvan 
het e� ect op het publiek do-
mein? Welke gevolgen heeft 
uw stem op het gebied van 
welzijn, cultuur en educatie? 
Om deze en andere vragen te 
beantwoorden organiseren 
Stichting Welzijn Velsen, het 
Kunstencentrum en de Bibli-
otheek Velsen een publiek 
debat op maandag 5 maart in 
de bieb aan het Dudokplein. 
Het verkiezingsdebat, dat om 
20.00 uur begint, wordt ge-
leid door Gertjan Huijbens. 
De toegang is gratis. 

KORT NIEUWS:

Toch nog schaatspret!
Velsen - Tientallen vrijwilligers 
hebben deze week hard gewerkt 
aan het prepareren van kleine ijs-
banen in Velsen. Met dank aan de 
Siberische vrieskou kon er worden 

geschaatst op het kermisterrein 
en Landgoed Duin & Kruidberg in 
Santpoort-Noord en op de Schip-
laan in IJmuiden. Extra leuk voor 
de kinderen, want zij hebben deze 

week vakantie! Vanaf morgen gaat 
de temperatuur weer omhoog en 
is het waarschijnlijk gedaan met 
de schaatspret. (foto’s: Reinder 
Weidijk en aangeleverd)

Eerste publieksdag Forteiland
IJmuiden - Zondag 4 maart is 
de eerste publieksdag van het 
seizoen op het Forteiland. De 
overtocht met de Koningin Em-
ma, vanaf de Kop van de Ha-
ven, duurt ongeveer vijf minu-
ten. De vertrektijden zijn 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Terugvaren 
kan om 13.00, 15.15 of 17.15 
uur. 

Fort IJmuiden is gebouwd tussen 
1881 en 1888. Met drie verdiepin-
gen, 72 zalen en kamers en een 
grotendeels ondergronds gan-
genstelsel van 585 meter is het 
gebouw het grootste fort van de 
Stelling van Amsterdam. Tijdens 
de Duitse bezetting in de Twee-
de Wereldoorlog werd het Fort-
eiland een belangrijk steunpunt 
in de Atlantikwall binnen de Fe-
stung IJmuiden. Sinds 1996 valt 
het fort onder het UNESCO We-

relderfgoed. De rondleiding door 
een gids is bij de prijs inbegre-
pen. Bezoekers kunnen in de ver-
warmde Koepelzaal van het fort 
of op het aangrenzende buiten-
terras genieten van een hapje en 

een drankje. Toegangskaarten à 
12,50 euro zijn te bestellen via 
www.ijmuidenserondvaart.nl, te-
lefoon 0255-511676 of aan boord 
van de Koningin Emma. (foto: 
aangeleverd)
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Huis aan Huis geïntegreert 
in de Jutter/de Hofgeest
IJmuiden - Weekblad Huis aan Huis wordt met ingang van 2 maart 
geïntegreerd in de Jutter/de Hofgeest. Ellen Gouda, jarenlang het ge-
zicht van Huis aan Huis, neemt samen met Jeroen van Duijn de ver-
koop op zich. Zij zijn vanaf deze week de media-adviseurs van de Vel-
sense weekbladen. Op de foto Jeroen van Duijn en Ellen Gouda. (foto: 
de Jutter/de Hofgeest)

Provincie verleent vergunning 
voor windpark Spuisluis

IJmuiden - De provincie 
Noord-Holland heeft de ver-
gunning verleend voor wind-
park Spuisluis in IJmuiden. 
De initiatiefnemers Eneco en 
Windpark IJmond BV kunnen 
nu verder met de voorberei-
dingen voor de bouw van het 
park. 

Windpark Spuisluis bestaat uit 
zes windturbines. Deze komen 
op de landtong bij de Spui-
sluis en op de landtong Velser-
kom, parallel aan het Noord-
zeekanaal en gedeeltelijk aan 
de Noordersluisweg in Velsen-
Noord.
De windturbines worden tus-
sen de 117 en 120 meter hoog 
en de rotor krijgt een diameter 
tussen 114 en 117 meter. De zes 

turbines gaan ongeveer 75.000 
MWh aan elektriciteit opleve-
ren. Het windpark levert daar-
mee voldoende energie op om 
90 procent van de wonin gen in 
de gemeente Velsen van elektri-
citeit te voorzien.
Noord-Holland heeft grote am-
bities voor verduurzaming en 
gelooft in een mix van toepas-
singen. Die mix bestaat uit wind 
maar nadrukkelijk ook uit zon-
ne-energie, biomassa, circulai-
re economie en duurzame mo-
biliteit. Ook de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving 
en energiebesparing in de in-
dustrie heeft de volledige aan-
dacht.
Gedeputeerde Jack Van der 
Hoek: ,,We voldoen als eerste 
provincie aan de afspraken die 

wij hebben gemaakt met het 
Rijk: 685,5 mw wind op land 
mogelijk maken in 2020. Die af-
spraken zijn gemaakt met als 
doel om in Nederland in 2020 
14 procent van alle energie 
duurzaam op te wekken. 
Met windpark Spuisluis geven 
we ook invulling aan de uit-
drukkelijke wens van een groot 
aantal gemeenten, waaronder 
Velsen, om windenergie op te 
wekken in het Noordzeekanaal-
gebied.”
De beschikking, de aanvraag en 
de bijbehorende stukken lig-
gen van 1 maart 2018 tot en 
met 11 april 2018 digitaal ter 
inzage op www.noord-holland.
nl/actueel/terinzageleggingen. 
Belanghebbenden kunnen een 
beroepschrift indienen.
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Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. 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 toe-
stemming van de uitgever!
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Het lijkt zo vanzelfsprekend om 
even met de auto via de sluizen 
naar de overkant van het Noord-
zeekanaal te gaan. Afgezien van 
de tijdelijke hobbels rond de 
aanleg van de nieuwe zeesluis is 
het inderdaad heel gemakkelijk. 
Maar dat is niet altijd zo geweest.
Tot halverwege de jaren vijftig 
zijn de auto’s die bij Velsen of 
IJmuiden het kanaal willen pas-
seren aangewezen op de pont 
bij Velsen. De pont ligt dan in het 
verlengde van de Rijksweg Haar-
lem-Velsen, de tegenwoordige 
Rijksweg langs Beeckestijn en 
Waterland. Op de zuidoever legt 
de pont iets ten oosten van de 
Meervlietstraat aan. Op de noor-
doever liggen de aanlegsteigers 
aan de Kanaalkade, nagenoeg 
in het verlengde van de Wijker-
straatweg, nabij de huidige hoek 
in de Grote Houtkade. Bij de ver-
bredingen van het kanaal in late-
re jaren is de zuidoever een stuk 
afgegraven waarbij het toenma-
lige pontplein op de zuidoever 

met een groot deel van het dorp 
Velsen is verdwenen.
Het autoverkeer neemt in de eer-
ste helft van de jaren vijftig fors 
toe. Er ontstaan dikwijls lange 
wachtrijen bij de pont. De krant 
spreekt over de ‘Velserpont-mi-
sère’. Al in 1941 start de bouw 
van de Velsertunnel. Maar door 
toedoen van de Tweede Wereld-
oorlog worden de werkzaamhe-
den eind 1942 gestaakt. In 1952 
herstart de bouw van de Velser-
tunnel, maar het duurt nog tot 
1957 voordat deze bruikbaar is. 
De Kamers van Koophandel van 
onder andere Haarlem en Am-
sterdam luiden de noodklok 
bij de landelijke politiek. Om-
dat daar geen bevredigend ant-
woord komt, wenden zij zich tot 
Rijkswaterstaat.
Deze komt in 1955 met een 
noodoplossing in de vorm van 
een weg met bruggen over de 
IJmuider sluizen. De sluisdeu-
ren van de Noordersluis worden 
elk voorzien van een enkele rij-

baan voor personenauto’s en 
lichte bestelauto’s. De hoofden 
van de Middensluis worden elk 
voorzien van lichte beweegba-
re draaibruggen met enkele rij-
baan. Als er geen scheepvaart-
verkeer is, kan het autoverkeer 
ongehinderd doorstromen. Als 
een van de sluisdeuren open is, 
kan het verkeer afwisselend over 
de andere deur. Over de zuider-
sluizen wordt een voor tweerich-
tingsverkeer geschikte vaste Bai-
leybrug aangelegd. Schepen die 
niet onder de brug door kunnen 
moeten door de Middensluis. De 
weg over de sluizen is aanvanke-
lijk bedoeld als tijdelijk. 
Omdat veel lokaal verkeer, onder 
andere duizenden werknemers 
van de Hoogovens ook na ope-
ning van de Velsertunnel de rou-
te blijft gebruiken, wordt de rou-
te permanent gemaakt. Hiertoe 
wordt de Baileybrug in 1960 ver-
vangen door een dubbele draai-
brug die geschikt is voor twee-
richtingsverkeer over de buiten-
hoofden van de Kleine sluis en 
de Zuidersluis. Sindsdien is de 
route nauwelijks gewijzigd en 
passeert de sluisrouterijder de 
oudste sluizen via deze ‘noorde-
lijke toegangspoort van IJmui-
den’.

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

Levenslust: beleef, 
geef en ontvang
Velsen - Voor veel mensen, jong 
en oud, kunnen de donkere maan-
den best een opgave zijn. Zo ont-
stond binnen Team Patty Duijn het 
idee om vanuit een andere iden-
titeit met regelmaat �jne ‘beleve-
nissen’ te organiseren, met de fo-
cus op het leven. Een �jne middag, 
een wandeling naar het strand, een 
boekpresentatie, een wijnproeve-
rij, noem het maar op. Het eerste 
evenement is inmiddels geboren.
Op zondag 11 maart is vanaf 14.30 
uur  een middag met het thema 
‘Vitaliteit en geluk’ in de zaal van 
Café Brasserie De Wildeman in 
Santpoort-Noord. Hier wordt een 
mooie, inhoudelijke en �jne mid-
dag gehouden voor iedereen die 
zin heeft in gezelligheid en even de 
gedachten op nul wil zetten en een 
hart onder de riem kan gebruiken. 
Een middag in het teken van licht, 
hoop, verbinding en een glimlach.
Psychiater, hardloper en publicist 
Bram Bakker is te gast en zal met 
aanwezigen van gedachten wisse-
len over de kracht van bewegen. Er 
is muziek van de band Gaaf! Schrij-
ver/dichter Marnix Pauwelsleest  
voor uit zijn gedichtenbundel en 
het cabaretduo Stan en Wietse 

draagt twee prachtige nummers 
voor. Natuurlijk aangekleed met 
een drankje en een hapje en ruim-
te om andere mensen te spreken 
en ontmoeten. Wilt u komen? Be-
stel dan een ticket via www.event-
brite.nl en kies evenement Levens-
lust. Zie ook op Facebook de pagi-
na Levenslust. Om het evenement 
voor iedereen toegankelijk te hou-
den is de entreeprijs op 10 euro 
vastgesteld. Het aantal kaarten is 
begrensd dus wees er snel bij.
Speciaal voor de families die Team 
Patty Duijn heeft mogen begelei-
den de afgelopen jaren, worden 
er per gezin vier kaarten gratis be-
schikbaar gesteld. Deze families 
kunnen zich aanmelden via een 
e-mail aan  levenslust@pattyduijn.
nl met daarin genoemd de namen 
van de familieleden die zullen ko-
men. Zij worden op de gastenlijst 
gezet.
Kortom, een verwenmiddag voor 
jong en oud. Daar wil je toch ge-
woon bij zijn? Het wordt een mooie 
‘belevenis’, met een glimlach! Iede-
re ondernemer die iets wil done-
ren voor in de Levenslust-verwen-
tas kan zich aanmelden via levens-
lust@pattyduijn.nl. 

Open dag Ichthus 
Lyceum druk bezocht

Rector Alexander Volmer merkt 
dat het aantal groep 7 leerlingen 
dat de Open Dag bezoekt en in 
de school komt rondkijken jaar-
lijks toeneemt. ,
,,Het is verstandig dat leerlin-
gen op tijd beginnen met zich te 
oriënteren op hun nieuwe mid-
delbare school. Goed onderwijs 

bieden is uiteraard vanzelfspre-
kend, maar leidt pas tot optima-
le resultaten als leerlingen zich 
thuis voelen op hun school. Daar 
kom je achter door de school te 
bezoeken, de sfeer te proeven 
en met leerlingen en medewer-
kers te praten. Dit faciliteren wij 
door basisscholen in de gele-

genheid te stellen onze school 
met hun leerlingen te bezoeken, 
door kennismakingslessen voor 
groep 8 te organiseren en uiter-
aard door de school in de schijn-
werpers te zetten op de open 
dag.”
Op 7, 8 en 12 maart kunnen 
brugklassers met minimaal een 
havo-advies zich op het Ichthus 
Lyceum komen aanmelden. Zie 
hiervoor de website www.ich-
thuslyceum.nl. De school kent 
geen loting. Leerlingen met het 
juiste basisschooladvies die zich 
op bovengenoemde data aan-
melden zijn verzekerd van een 
plaats op het Ichthus Lyceum. 
(foto: aangeleverd)

Op zaterdag 17 februari was het een drukte van belang op het Ich-
thus Lyceum in Driehuis. De school voor gymnasium, technasium, 
atheneum en havo organiseerde de jaarlijkse Open Dag voor ba-
sisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Er waren niet alleen docen-
ten aanwezig om ouders en basisschoolleerlingen wegwijs te ma-
ken. Even voor tienen stond een groep van ruim 100 enthousiaste 
brugklassers klaar om basisschoolleerlingen en hun ouders door 
de school te leiden en om hen te vertellen over hun ervaringen op 
het Ichthus Lyceum.

Velsen - Zondag 4 maart, de eer-
ste zondag van de meteorologi-
sche lente, is het weer tijd om on-
der begeleiding van een gids, iets 
mee te krijgen over de historie 
van het huis Beeckestijn en haar 
bewoners in de 18de-eeuw en te 
ervaren waarom de historische 
tuinen van Beeckestijn zo bij-
zonder zijn. Wist u bijvoorbeeld 
dat op Beeckestijn de vroegste 
vorm van een Engels landschaps-
park in Nederland te vinden is? 
De rondleiding start om 14.00 
uur bij het hoofdhuis. Deelna-
me bedraagt 7 euro per persoon. 
Aanmelden kan via info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl. Na de rond-
leiding bent u natuurlijk ook in 
de gelegenheid om de tentoon-
stelling Amulet in het hoofdhuis 
te bekijken.

Rondleiding 
door huis
en tuin

Grote rommelmarkt
IJmuiden - Zondag 4 maart, 
van 09.00 tot 15.00 uur, wordt in 
sporthal IJmuiden-Oost aan het 
Tiberiusplein 6 (naast het politie-
bureau) weer een grote rommel-
markt georganiseerd. 
Ongeveer 80 kramen zullen vol 

staan met oude spullen die een 
tweede leven verdienen. De toe-
gang bedraagt 2 euro, kinde-
ren gratis. Tijdens de markt is de 
kantine geopend voor een kof-
�e. Meer informatie: telefoon 06-
14161274.

Store 24 by Geels 
Meubelen zaterdag open
IJmuiden - Paul Geels en zijn 
vriendin Soraya openen zater-
dag de nieuwe winkel Store 24 
by Geels Meubelen aan Lange 
Nieuwstraat 185, recht tegenover 
het bestaande Geels Meubelen. 
Aangezien drie winkels een beet-
je teveel van het goede is, zal het 
pand aan Willemsbeekweg 64 
sluiten. 
Hier begon de opa van Paul Geels 
80 jaar geleden met zijn geschen-
kenwinkel. De nieuwe locatie aan 
de Lange Nieuwstraat heeft ech-
ter veel meer vierkante meters 
en beschikt ook over een gro-
te kelder, waar de nieuwe col-
lecties industriële meubelen al-
le ruimte krijgen. Bij Store 24 by 
Geels Meubelen krijgt industri-
eel en vintage-stoer alle aan-
dacht. Dat industrieel ook sfeer-
vol kan zijn wordt bewezen in de 

nieuwe winkel. Ook in een woon-
huis kun je door bepaald kleurge-
bruik en grote pronkstukken zo-
als een ruwhouten tafel of een 
grote bank van Store 24 de in-
dustriële look creëren. Industri-
eel leent zich uitstekend voor 
het mixen van stijlen. Met lekker 
zachte kussens en een stoer of 
vintage vloerkleed maak je het in 
huis comfortabel en luxe. Zo geef 
je je eigen stijl aan industrieel. 
Geels Meubelen heeft met zijn 
twee winkels tegenover elkaar 
een enorm aanbod aan woning-
inrichting en versterkt daarmee 
de lokale winkelmogelijkheden.   
Voor de complete inrichting van 
uw woning kunt u gewoon in 
IJmuiden terecht. Vanwege de 
opening van Store 24 by Geels 
Meubelen zijn er deze maand en 
rond Pasen leuke acties . 
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1 MAART

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

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

2 MAART
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoon-
stelling ‘Amulet’. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
extra geopend van 13.00 tot 17.00 
uur.

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

MirAnDa Trio in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.

3 MAART
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoon-
stelling ‘Amulet’. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘Vissersschepen’ door Jan 
de Reus, ‘IJmuiden Weerspiegeld’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. Extra: 
Maritieme fotoruilbeurs van 10.30 
tot 13.30 uur.

Openingsweekend Ruïne van Bre-
derode. Burgemeester Fran Dales 
opent op een bijzondere manier 
het o�ciële Rijksmonumenten-
bordje die ter beschikking is ge-
steld door de gemeente Velsen. 
Aanvang 14.00 uur.
 

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

Afscheidsconcert voor dirigent 
Felison Brass. Gebouw St. Caeci-
lia, M. van Heemskerkstraat 41a in 
Heemskerk. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. Toegang gra-
tis.

Toneelvoorstelling ‘Als hij zichzelf 
niet kent’ in de Dorpskerk, Burg. En-
schedelaan Santpoort-Noord. Aan-
vang 20.15 uur.

4 MAART
Rommelmarkt in sporthal IJmui-
den-Oost, Tiberiusplein 6. Van 
09.00 tot 15.00 uur.

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

Forteiland geopend voor publiek. 
Afvaart met de Kon. Emma om 
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retour 
naar keuze om 13.00, 15.15 of 17.15 
uur.

Spaarnwoudeloop. Start en �nish 
bij informatieboerderij Zogvrij in 
Spaarnwoude. Info: www.kavhol-
land.nl/loopsport/spaarnwoude-
loop

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoon-
stelling ‘Amulet’. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 eu-
ro. Rondleiding door huis en tuin. 
14.00 uur. Deelname 7,-. Aanmel-
den via info@buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.

Ko�econcert Lemsko bij Ruïne van 
Brederode in Santpoort-Zuid. Van 
11.30 tot 13.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ‘Vissersschepen’ door Jan de 
Reus, Laatste dag ‘IJmuiden Weer-
spiegeld’ en ‘100 jaar staaltransport 
in de IJmond’. 3 Speurtochten voor 
kinderen van kleuter tot puber. Gra-
tis rondleiding (na entree) om 14.30 
uur.

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

Verhaallezing ‘Krijg toch het Ram-
bam!’ bij Carmen de Haan in St. rap-
haëlkerkje, Popellaan 1 Bloemen-
daal. Van 14.00 tot 16.00 uur.

Rondleiding Een Zee van Staal. Ver-
zamelen om 14.00 uur bij ingang 
van het park, Reyndersweg.

(foto: aangeleverd)
Gitaar recital in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.

Stadsschouwburg Velsen: Alex 
Klaasen met nieuw solo-met-an-
deren ‘Showponies’. Aanvang 19.30 
uur.

▲

5 MAART
Legpuzzelbeurs in wijkcentrum 
Zeewijk van 10.00 tot 11.00 uur.

Open avond bij de vrijmetselaars 
van loge De Hoeksteen, Torenstraat 
2 Oud-Velsen. Aanvang 20.00 uur, 
inloop met ko�e vanaf 19.30 uur. 
De avond duurt tot ongeveer 22.00 
uur.

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

Repair Café in De Spil, Frans Hals-
straat 29 IJmuiden. Van 13.30 tot 
16.00 uur.

Oud burgemeester van Haarlem 
Bernt Schneiders geeft een lezing 
bij Ver. Santpoorts Belang. Hierin 
komen verschillende aspecten van 
de lokale democratie aan de orde. 
Van 20.00 tot 22.00 uur. ‘t Bredero-
de Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201, Santpoort-Zuid.

FNV IJmond organiseert een ver-
kiezingsdebat in de raadszaal van 
gemeente Beverwijk. Program-
ma start 19.30 uur, zaal open van-
af 19.00 uur. Het duurt tot ongeveer 
21.30 uur. 

Stadsschouwburg Velsen: ‘Was ge-
tekend, Annie M.G. Schmidt’. Aan-
vang 20.15 uur.

7 MAART
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmuiden. 
Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-
522330.

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

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

Verkoopmiddag Israël produc-
ten Centrum in het gebouw van 
de Vrije Evangelische Gemeente, 
Van Riemsdijklaan 1 Beverwijk. Van 
14.30 tot 18.00 uur. Men is ook, na 
telefonische afspraak, welkom op 
de Zeeuwstraat 12 in Velsen-Noord.

Stadsschouwburg Velsen: ‘Was ge-
tekend, Annie M.G. Schmidt’. Aan-
vang 20.15 uur.

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

Schrijversavond Gymnasium Felise-
num in Driehuis met als gast Tho-
mas Verbogt. Aanvang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Het 
Groot Niet Te Vermijden. Aanvang 
20.15 uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

‘Thuis in Santpoort’
De kinderen van De Lichthoeve
Het is nu een rustig laantje, 
de Kweekerslaan in Santpoort-
Noord, maar in de twintiger 
en dertiger jaren van de vori-
ge eeuw klinken daar vele vro-
lijke kinderstemmen. Van 1923 
tot 1942 is er in de huizen met 
de nummers 13 t/m 17 een kin-
dertehuis gevestigd. Op de ge-
vel van het laatste huis staat nog 
steeds de naam: ‘de Lichthoeve’. 
Twee vrouwen, verpleegsters, 
Jacqueline Kuyk en Antoinette 
Verkerk, willen vanuit sociale be-
wogenheid, maar vooral vanuit 
religieuze overtuiging, hun leven 
in dienst stellen van allen die dat 
nodig hebben. 
Ze kopen een verwaarloosde 
boerderij aan de Kweekerslaan. 
De zusters bedenken de naam: 
het huis moet naar Gods Licht 
heten: de Lichthoeve. 
Ze beginnen met het opnemen 
van twee weesmeisjes. Al snel 
groeit de kleine gemeenschap 
uit tot een groot tehuis, voor-
namelijk voor dakloze kinderen, 
wezen, kinderen van gescheiden 

ouders en van ongehuwde moe-
ders. Rond 1930 verblijven er ge-
middeld ruim 70 kinderen. On-
gehuwde moeders krijgen er een 
plek om te bevallen. 
In 1942 beveelt de Duitse bezet-
ter om binnen tien dagen het 
huis te ontruimen en verhuist het 
kindertehuis naar Garderen. 
Aan Jacqueline Kuyk en Antoi-

nette Verkerk is in 2012 postuum 
de Yad Vashem onderscheiding 
toegekend voor hun inzet om 
Joodse kinderen in veiligheid te 
brengen tijdens de Duitse be-
zetting. 

Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Florian van der Horst

Kom ook helpen op 
begraafpark Kleverlaan
Haarlem - Op vrijdag 9 en za-
terdag 10 maart organiseert het 
Oranje Fonds voor de veertien-
de keer NLdoet in het hele land. 
Zo ook op begraafpark Kleverlaan 
in Haarlem. In samenwerking 
met stichting Nabestaandenzorg 
doen zij mee op vrijdag 9 maart. 
Er is hulp nodig bij het tuinonder-
houd, diverse schoonmaakacti-
viteiten maar ook bij het ophan-
gen van de vele historische foto’s 
in de kapel. De volledige klusom-
schrijving staat op de site van NL-
doet.
,,We vinden het erg leuk dat we 
dit jaar voor het eerst mee doen 
met de landelijke vrijwilligersac-
tie. Door de grootte van het park 
en de vele werkzaamheden ko-
men we niet overal aan toe daar-
om zijn we erg blij met de extra 
handen die ons kunnen helpen 
bij de diverse klussen. Bovendien 
leren we betrokken nieuwe men-
sen kennen, iedereen is welkom. 

Mensen die bij ons in actie willen 
komen kunnen zich aanmelden 
op www.nldoet.nl’’, aldus Ruud 
Kaptein, medewerker begraaf-
park Kleverlaan.
Natascha Matthijsen, stichting 
Nabestaandenzorg, ,,Er zijn inder-
daad genoeg klussen te doen op 
de begraafplaats, maar we maken 
ook tijd vrij om met elkaar over 
de begraafplaats te lopen om de 
schoonheid van het park te zien. 
Tijdens deze rondleiding wordt 
er verteld over de historie van de 
monumentale gebouwen en di-
versiteit aan monumenten. Kort-
om meld je aan voor NLdoet op 
begraafpark Kleverlaan en draai 
een dagje mee’.

Het Oranje Fonds organiseert NL-
doet in 2018 voor de 14e keer. Tij-
dens de editie van 2017 zijn ruim 
9.500 klussen geklaard en het 
Fonds hoopt dat aantal tijdens de 
komende editie te overtre�en.

Bloemendaal - Op zondag 4 
maart wordt in het St. Raphaël-
kerkje aan Popellaan 1 in Bloe-
mendaal de verhaallezing ‘Krijg 
toch het rambam!’ gehouden 
door Carmen de Haan. Je wordt 
kwaad als een ander zich irritant 
gedraagt, als er niet naar je ge-
luisterd wordt, of je voelt je niet 
serieus genomen. Iedereen kent 
dit wel. Wat veroorzaakt deze 
kortsluiting in je denken waar-
aan je je soms zo grenzeloos kunt 
storen? Kwaad worden helpt niet. 
Maar hoe neem je afstand? Hoe 
kun je dit proces van irritatie, er-
gernis, onmacht en het gevoel 
van ongelijkwaardigheid keren, 
zelfs zó dat je er een goed gevoel 
en een berg inzicht en zelfkennis 
aan over houdt. De verhaallezing 
is van 14.00 tot circa 16.00 uur en 
kost 9 euro, inclusief ko�e, thee, 
enzovoorts en schrijfgerei. Voor 
informatie: 023-5261144 of www.
carmendehaan.nl. (foto: aangele-
verd)

Lezing ‘Krijg 
toch het 
rambam!’

Ongekende prijsstijging 
op regionale huizenmarkt
Velsen - 2018 is een goed jaar om 
uw huis te verkopen en een mooie 
opbrengst te behalen volgens Da-
niëlle Smit van het gelijknamige 
kantoor Daniëlle Smit SB Groep 
Makelaars. Vanuit het kantoor in 
Driehuis bedienen zij de gehe-
le regio van Amsterdam, Haarlem 
en Velsen tot Beverwijk en Heems-
kerk. 
Vorig jaar werd een recordaantal 
woningen verkocht. De huizen-
prijzen zijn in Velsen ruim 9% ge-
stegen en het verschil tussen de 
vraagprijs en de transactieprijs is 
-0,8% dat wil zeggen dat er heel 
vaak overboden wordt. Redenen 
van deze ‘oververhitting’ zijn de 
nog steeds lage hypotheekrente, 
stijgende huurprijzen en achter 
gebleven nieuwbouw. 
Ook door lage spaarrente worden 

huizen vaker gekocht als beleg-
ging en moeten kopers concurre-
ren met investeerders. Ook kun-
nen eigenaren nu door de geste-
gen huizenprijzen doorstromen.
2018 kan een omslagpunt worden. 
De hypotheekrente zal de komen-
de jaren licht stijgen en het hui-
zenaanbod in Velsen neemt zeker 
toe door oplevering van verschil-
lende nieuwbouwprojecten in 
2019. Vandaar dat het volgens Da-
niëlle Smit nu een goed moment is 
om uw woning te verkopen.
Zij geeft u graag advies en een 
leuk lenteaanbod; gratis de gla-
zenwasser en een bos bloemen 
zodat u helemaal klaar bent om 
een goede eerste indruk te maken 
bij de verkoop van uw woning. Zie 
www.sbmakelaars.nl. (foto: aange-
leverd)

Velsen-Noord - Op woensdag 14 
maart organiseert het Wijkplat-
form Velsen-Noord politiek café. 
Alle politieke partijen komen met 
een delegatie naar buurtcentrum 
De Stek om met Velsennoorders 
in debat te gaan. Het Wijkplat-
form heeft heel wat onderwer-
pen om over te debatteren, maar 
nog veel mooier zou het zijn om 
als bewoner zelf je vraag of stel-
ling neer te leggen. Daarom hier-
bij vraag: ‘Welke vragen heeft u 
als bewoner van Velsen-Noord 
voor de kandidaten voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 
21 maart 2018?’ Het Wijkplatform 
Velsen-Noord ontvangt u vragen 
graag per mail via wijkplatform.
velsen.noord@gmail.com. Afhan-
kelijk van de vragen kunnen er 
punten worden samengevoegd. 
Zaal open om 19.00 uur, aanvang 
politiek café om 19.30 uur.

Politiek Café
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 De waanzinnig goede tribute 
show van The Cavern Beatles

IJmuiden - Ze zijn bijna niet te on-
derscheiden van de echte Beatles: 
The Cavern Beatles uit Liverpool! 
Kenners en fans zijn het er dan ook 
over eens: de gelijkenissen zijn al 
opvallend, maar die sound... dit 
zouden inderdaad The Beatles kun-
nen zijn. Het viertal geeft vrijdag 

16 maart (21.00 uur!) een buiten-
gewoon sta-concert ( er is een be-
perkt aantal zitplaatsen op het bal-
kon) in het Thalia Theater(!). Want 
Velsen ging menigmaal voor de bijl 
voor de tovenaarskunsten van deze 
getalenteerde topmuzikanten, dus 
nu de kans om, met een drankje in 

de hand, mee te zingen én te swin-
gen op alle wereldberoemde Beat-
les-liedjes.
In The Cavern Club in Liverpool 
staat als het ware de wieg van de 
Britse popmuziek. De club werd op-
gericht op 16 januari en is, na zestig 
jaar, nog steeds een bruisende con-
certzaal. Op 2 augustus 1961 tra-
den The Beatles er voor het eerst als 
huisband op. De legende begon. 
Ze hebben er uiteindelijk bijna 300 
keer gespeeld. In die club werd hun 
muzikale identiteit gesmeed, die 
zich later over de hele wereld zou 
uitspreiden. Dé reden voor deze co-
verband om die belangrijke plek te 
eren in hun naam: The Cavern Beat-
les. Uiteraard komen de grootste 
hits voorbij: ‘Hey Jude’, ‘Obla-Di Ob-
la-Da’, ‘Blackbird’, ‘Get Back’ en ve-
le anderen. Locatie: Thalia Theater, 
Breesaapstraat 52. Meer informatie 
en reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: aangeleverd)

Vertrouwd
en dichtbij

Frans Blokland.
Goede zorg voor iedereen. 
Daarom heb ik aandacht voor 
kwetsbare inwoners en hun 
mantelzorgers

# Zorg voor elkaar

#Team CDA  

Jacqueline Staats.
Onze samenleving maken 
we samen , niet over maar 

met elkaar praten.

Vrouwen werken 
overvaller de deur uit
IJmuiden - De politie is op zoek 
naar getuigen van de mislukte 
overval op een snackbar aan de 
Zuiderkruisstraat in IJmuiden.
De overval vond dinsdag om-
streeks 14.35 uur plaats. Een 49-ja-
rige vrouw was aan het werk in de 
keuken toen er een man binnen-
kwam. De man liep direct langs de 
balie richting de keuken. Hier ont-
stond een worsteling tussen de 
vrouw en de overvaller, die geld 
eiste. Een 75-jarige vrouw, die in 
de woning boven de snackbar was, 
kwam op het geluid af. De twee 
vrouwen wisten de man samen 
de deur uit te werken. Bij de over-
val raakte niemand gewond. Ook 
werd er niets buit gemaakt. De po-
litie stelde een onderzoek in in de 
omgeving. Ook werd een Burger-
netmelding gedaan waarin om-
wonenden werden verzocht uit te 
kijken naar de verdachte. De man 
werd echter niet meer aangetrof-
fen. De overvaller is een man met 
een licht getint uiterlijk. Hij is onge-
veer 20 tot 25 jaar oud en heeft een 
lengte van 1,80 meter. Hij droeg 
zwarte schoenen, een spijkerbroek 
een blauw-paars gewatteerde jas 

(met een grijs vlak op de rug) en 
een petje. De man sprak goed Ne-
derlands.
Getuigen kunnen zich melden via 
0900-8844. Anoniem bellen kan 
ook: 0800-7000. (foto: Michel van 
Bergen)

Vrouw gewond na 
botsing tegen boom
Santpoort-Noord - Een vrouw 
is woensdagochtend gewond 
geraakt nadat ze door de glad-
heid tegen een boom was ge-
reden. Het ongeval gebeurde 
rond kwart over negen op de 
Santpoortse Dreef in Santpoort-
Noord.
Diverse hulpdiensten kwamen ter 
plaatse om zich over de gewonde 
vrouw te ontfermen. Zij is na de 
eerste zorg naar het ziekenhuis 
vervoerd.
Woensdagochtend zijn door de 
gladheid veel ongevallen ge-
beurd. De politie waarschuwt om 
voorzichtig te rijden. (foto: Michel 
van Bergen)

Deze week noodherstel 
aan spooronderdoorgang
Driehuis - De gemeente Velsen 
voert deze week noodherstel 
uit aan de goten in de spooron-
derdoorgang tussen Santpoort-
Noord en Driehuis. De werkzaam-
heden duren uiterlijk tot vrijdag.
Verkeersregelaars leiden het au-
toverkeer om beurten over één 
weghelft. Dit kan voor enige ver-
traging zorgen. Fietsverkeer on-

dervindt geen hinder van het 
noodherstel.
De werkzaamheden starten da-
gelijks na de ochtendspits en de 
weg wordt voor de middagspits 
weer vrijgegeven. 
Er is voor gekozen om het werk in 
de Voorjaarsvakantie uit te voe-
ren. Hierdoor hebben minder 
mensen last van het noodherstel.

e nitie  nt erp uzie tent 
Santpoort bekend

De muziektent wordt een sieraad 
voor het dorp waar tal van cultu-
rele activiteiten kunnen plaatsvin-
den. Denk aan een centrale ont-
moetingsplaats voor saamhorig-
heid, kansen voor jong en oud om 
hun talent te laten zien, huldigin-
gen, de sinterklaasintocht en na-

tuurlijk de kerstsamenzang. Daar-
naast maakt de gemeente Velsen 
van de gelegenheid gebruik om 
het Broekbergenplein veilig ma-
ken voor voetgangers.
Het is de ambitie van alle betrok-
ken partijen om de muziektent 
op donderdag 14 juni feestelijk 

te openen. Dat is de dag dat Aart 
Aarts 60 jaar zou zijn geworden. 
Er wordt gewerkt aan een feeste-
lijk programma met diverse optre-
dens van lokale zangers, zange-
ressen, bands en koren. 
Maar eerst moet de bouw nog 
worden gerealiseerd. Dat kan de 
familie - de initiatiefnemers van 
het Aart Aarts Fonds - natuurlijk 
niet alleen. Zij laten weten ontzet-
tend blij te zijn met alle donaties 
van particulieren, familie en vrien-
den die zij inmiddels hebben ont-
vangen. Daarnaast is er een grote 

groep vrijwilligers die belangeloos 
de handen uit de mouwen steekt 
of materialen levert. Woordvoer-
der Margaret Schuijlenburg: ,,We 
zijn onder de indruk van de be-
trokkenheid en enthousiasme die 
we hebben ervaren. Mede door 
hun inzet zal het een typisch Sant-
poorts project worden. Helemaal 
in lijn met de levensinstelling van 
Aart. Onze dank is enorm groot.” 
De voortgang van de bouw is voor 
iedereen te volgen op Facebook 
en via www.aartaartsfonds.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Het Aart Aarts Fonds heeft het de�nitieve ont-
werp van de muziektent op het Broekbergenplein gepresenteerd. 
Doel is om de muziektent, die in samenwerking met de gemeente 
Velsen en betrokken ondernemers wordt gerealiseerd, op 14 ju-
ni feestelijk te openen. Op die dag zou Aart Aarts 60 jaar zijn ge-
worden.
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Alles voor een volledige 
woninginrichting
IJmond - Met het voorjaar op 
komst vindt u bij Venice een fris-
se voorjaarscollectie met stijlvol-
le tinten en mooie trendkleuren. 
Hier kunt u terecht voor de vol-
ledige inrichting van uw woning. 
De winkel met eigen atelier aan 
Kennemerlaan 77a in IJmuiden 
is inmiddels een begrip gewor-
den vanwege het maatwerk en 
de goede service. 
Alle producten van stof worden 
in het atelier aan de Kennemer-
laan in IJmuiden gefabriceerd. 
Maar ook rails (gebogen) en 
zonwering worden op maat ge-
maakt. En zelfs het schilderwerk 
binnen en buiten kan vakkundig 
worden verzorgd.
,,Bij ons kan eigenlijk alles’’, zegt 
Monique Venice. ,,Van het inme-

ten en ophangen van gordijnen 
tot het leggen van een nieuwe 
vloer. Bij ons komt de klant altijd 
op de eerste plaats, we luisteren 
goed en werken samen naar de 
juiste styling toe.’’
,,Wij leveren onder meer pvc-
vloeren met zowel een klik- als 
plakverbinding’’, aldus Carlo. ,,De-
ze vloeren zijn ideaal voor ap-
partementen vanwege het ge-
luiddempend e�ect zoals tegen-
woordig vereist door wooncor-
poraties. Desgewenst kunnen we 
over de geluiddemping een kwa-
liteitscerti�caat leveren. En we 
kunnen snel leveren.’’
Meer weten? Loop eens binnen 
aan Kennemerlaan 77a in IJmui-
den. Zie www.gordijnatelierveni-
ce.nl. (foto: aangeleverd)

MyTec Banenmarkt 
levert veel matches op

De studenten zijn bezig aan hun 
laatste jaar en staan voor de keu-
ze om te gaan werken of door 
te leren. Een combinatie van die 
twee kan natuurlijk ook. ,,Ik wil 
doorleren, maar ook graag geld 
verdienen’, vertelt Aron de Vries 
(21). ‘Daarom ben ik met bedrij-
ven in gesprek gegaan over een 
duaal traject: in deeltijd werken 
en ondertussen verder leren. Ik 
heb een aantal leuke gesprekken 
gevoerd, dus voor mij is de ba-
nenmarkt zeker geslaagd.’’
Programmamanager Edward 
Straus legt uit waarom de Stich-
ting MyTec-Bedrijven en ROC No-
va College de banenmarkt orga-
niseren: ,,Wij vinden het belang-
rijk om studenten samen met het 
bedrijfsleven op te leiden, maar 
we willen ze ook graag een werk-
garantie kunnen geven. De grote 
opkomst van de bedrijven geeft 
aan dat er voldoende vacatures 
te verdelen zijn.’’
HR-adviseur Annemarie Antonis-
sen van energiebedrijf ENGIE, be-

vestigt dat beeld. ,,Wij hebben op 
dit moment zeker 100 vacatures 
voor mbo’ers uit staan. Zij kun-
nen bij ons in diverse richtingen 
in technische banen aan de slag. 
De MyTec-studenten die nu bij 
ons stage lopen, komen vrijwel 
allemaal in aanmerking voor een 
baan. Zij beschikken over de juis-
te kennis, hebben een goed hou-
ding en weten wat ze willen.’’
Voorafgaand aan de banenmarkt 
konden de studenten luisteren 
naar het inspirerende verhaal van 
drievoudig wereldkampioen K1 
Remy Bonjasky. Hij vertelde van-
uit het perspectief van een gedre-
ven sportman over leren, jezelf 
blijven ontwikkelen en omgaan 
met uitdagingen. ,,Werken of 
een opleiding volgen is net top-
sport: je moet je goed voorberei-
den, zorgen dat je sterker wordt 
van tegenslagen en altijd door 
blijven gaan. Als je dat doet, dan 
ligt er een mooie carrière voor je 
in het verschiet.’’ (foto: Michel van 
Bergen)

IJmond - Studenten van de vijf MyTec-opleidingen zijn in gesprek 
gegaan met technische bedrijven uit Noord-Holland die de op-
leiding mee vormgeven. Dat gebeurde tijdens de MyTec Banen-
markt op de campus Beverwijk van het ROC Nova College. De be-
drijven, die lid zijn van de Stichting MyTec-Bedrijven, brachten 
actuele vacatures onder de aandacht en lieten zien welke kansen 
en mogelijkheden er binnen hun organisatie zijn.

Telstar verplettert FC 
Volendam in Vissersderby!

De huidige nummer vijf van 
de Jupiler League liet na om er 
een monsterscore van te ma-
ken. Een resultaat zat er voor FC 
Volendam allang niet meer in, 
maar een beetje waardigheid 
terugkrijgen wel. Enzo Stroo 
en Gijs Smal zorgden daar in de 
tweede helft voor bij ‘het Ande-
re Oranje’. 
Verwende supporters. Nie-
mand die dit enkele jaren gele-
den voor mogelijk had gehou-
den op Sportpark Schoonen-
berg. De fans trekken niet naar 
het stadion met de vraag óf er 
gewonnen wordt, maar met 
hóéveel. Het kan geen stuiten-
de arrogantie genoemd wor-
den, daar zijn en blijven Tel-
star-sympathisanten te nuchter 
voor. Maar het hoge verwach-
tingspatroon is natuurlijk niet 

gebaseerd op iets onrealistisch. 
De nieuwe Telstar-mentaliteit, 
zoals geformuleerd door Mike 
Snoei, klonk in augustus vorig 
jaar nog als iets abstracts. Maar 
na 26 speelronden liegen de cij-
fers en statistieken niet. 45 pun-
ten, 12 overwinningen, 9 gelijke 
spelen en 5 nederlagen. 
Iedere week staat er een hecht 
team, dat knokt voor elkaar én 
elke centimeter. Complete sy-
nergie tussen verdediging, mid-
denveld en aanval is de duide-
lijke handtekening van Mike 
Snoei. Wie hier niet aan wil, kan 
zijn biezen pakken. 
Het overkwam de Portuge-
se Luxemburger Gerson Rodri-
gues: hij achtte zijn individue-
le belangen aanmerkelijker dan 
die van het team. Om de Telstar-
machine optimaal te laten ren-

deren, is er geen plek voor ego-
tjes. 
Het heeft Snoei daarnaast een 
nieuw puzzelstukje opgeleverd: 
Mo Hamdaoui staat niet altijd 
meer als klassieke buitenspe-
ler opgesteld, maar wisselt een 
plek in de middelste linie af met 
Shaquill Sno. 
Tegen Volendam was vanaf be-
gin af aan te zien dat dit in Vel-
sens voordeel uitpakt. “De uit-
slag doet niet helemaal recht 
aan het wedstrijdbeeld”, gaf 
Hamdaoui zelf toe na afloop. 
“In de eerste helft hebben zij 
een paar keer de paal en lat ge-
raakt. Maar in dat ene kwartier 
viel voor ons alles goed.” 
Aan de hand van de dartelende 
Amsterdammer was er opnieuw 
een overheersend gevoel van 
genoegdoening, maar ook be-
vestiging bij de toeschouwers 
in het Rabobank IJmond Stadi-
on. Telstar zal tot aan het einde 
van dit seizoen meedoen om de 
prijzen. Misschien wel de meest 
prestigieuze. (Douwe de Vries, 
foto: 1963-pictures.nl)

Velsen-Zuid - De beste eerste helft van het seizoen werd door Tel-
star bekroond met maar liefst vijf doelpunten. Binnen twintig mi-
nuten was de Vissersderby overtuigend beslist in het voordeel 
van de Witte Leeuwen. Twee keer Hamdaoui, Sno, Platje en No-
vakovich lieten de vismandjes bij het oude scorebord bijna tot 
aan de grond komen. 

Regio - Raadslid Marc Hillebrink 
van D66 Velsen heeft het colle-
ge vragen gesteld over het niet 
doorgaan van de Beursvloer in 
2017. Beursvloer Velsen was een 
jaarlijks evenement waar bedrij-
ven en maatschappelijke organi-
saties elkaar via een soort speed-
date ontmoetten en waar vragen 
van organisaties werden ingevuld 
door het bedrijfsleven. Bij gelukte 
matches werden mankracht, ma-
terialen of kennis uitgewisseld. 
De vragende partij zette hier dan 
iets tegenover. Er werden tijdens 
drie Beursvloeren wel 140 ‘mat-
ches’ gemaakt. Wethouder Ro-
nald Vennik heeft geantwoord 
dat de Beursvloer in 2017 niet 
doorging vanwege onvoldoende 
belangstelling bij het bedrijfsle-
ven. Bovendien had een sponsor 
zich teruggetrokken. Ook in 2018 
zal er daarom geen Beursvloer 
zijn. Hoewel het college ziet geen 
rol voor zichzelf weggelegd om 
een Beursvloer te organiseren als 
vanuit beide kanten geen draag-
vlak is. Aansluiting bij Beursvloer 
IJmond mislukte in 2017. Inmid-
dels is ook in de IJmond Noord 
geen Beursvloer, vanwege dezelf-
de reden.

Voorlopig geen 
Beursvloer

Driehuis - Waterloo G1 speelde 
zaterdag om 1 uur thuis tegen 
Fortius G1 uit Amsterdam. Trai-
ner William van der Meulen had 
de jongens van Waterloo goed 
aangestuurd en aanvoerder John 
van der Meulen hield overzicht. 
Zo scoorde Waterloo voor de rust 
twee keer en na de rust was het 
Michael Stegeman die voor Wa-
terloo scoorde. Er waren ook kan-
sen voor de tegenpartij maar he-
laas wilde de bal er aan die kant 
niet in. Waterloo G1 mag trots zijn 
op de score van 3-0. 

Waterloo G1 
wint in Driehuis

IJmuiden - Op maandag 5 maart 
is er in Wijkcentrum Zeewijk weer 
een ruilbeurs voor legpuzzel-
liefhebbers. De beurs duurt van 
10.00 tot 11.00 uur.

Legpuzzelbeurs

Hoge nood aan
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Je zult maar hoge 
nood hebben en nergens terecht 
kunnen. We moeten het in IJmui-
den nog even ophouden tot eind 
maart. Dan is het openbaar toi-
let ook voor minder-validen goed 
bereikbaar in het voormalig pand 
van V&D, Lange Nieuwstraat 733-
753. 
Tijdens winkeluren dan, want ‘s 
avonds gaat het toilet op slot en 

zal het uitgaand publiek moe-
ten uitwijken naar horecazaken. 
De gemeente zal via verschillen-
de apps en social media bekend-
maken wanneer het toilet o�ci-
eel open gaat. Voor mensen die 
ook wel eens elders willen shop-
pen en dan op zoek moeten naar 
een toilet is er de app HogeNood 
en de website Waarkaniknaarde-
wc.nl.

GroenLinks teleurgesteld 
over afwijzen ja/ja-sticker
Velsen - Donderdag 22 februa-
ri heeft GroenLinks Velsen in de 
gemeenteraad een voorstel in-
gediend voor het terugdringen 
van ongeadresseerd reclame-
drukwerk.
Tot verbazing en teleurstelling 
van fractievoorzitter Iskandar Si-
tompul haalde dit voorstel, dat 
mede ondertekend werd door 
D66 Velsen, het niet: ,,Huishou-
dens ontvangen gemiddeld 33 
reclamefolders per week in hun 
brievenbus. Dat is in Velsen on-
geveer 1 miljoen kilo per jaar 
wat ongelezen in het restafval 
verdwijnt. Dat is verspillend en 
vervuilend, en niet meer van de-
ze tijd.”
In het voorstel, dat al in werking 
is in Amsterdam en is aangeno-
men in onder andere Zaanstad, 
Haarlem, Utrecht en Den Haag, 

wordt de ja/nee-variant de stan-
daard: iedereen zonder sticker 
blijft huis-aan-huisbladen ont-
vangen, maar krijgt geen onge-
vraagd reclamedrukwerk meer. 
Willen mensen dat blijven ont-
vangen, dan kunnen ze een gra-
tis ja/ja-sticker op hun brieven-
bus aanbrengen. Sitompul: ,,Dat 
levert enorm winst op voor het 
milieu en is ook logischer: als je 
nergens om vraagt, krijg je ook 
niks.”
Behalve indieners GroenLinks 
en D66 Velsen stemden ook SP, 
ChristenUnie en drie leden van 
LGV voor het voorstel. Dat bleek 
niet genoeg, omdat Lokaal, For-
za!, CDA, VVD en PvdA tegen-
stemden. Opmerkelijk was dat 
wethouder Floor Bal positief 
was en de motie wilde uitvoe-
ren.

Altijd feest met
Korf Catering
IJmuiden - Het team van Korf 
Catering heeft volop ideeën 
voor al uw feesten en partij-
en. Zij verzorgen catering op 
maat: hapjes, lunch, high tea, 
barbecue, diverse (thema)buf-
fetten, recepties, diner of een 
complete feestavond. Wat 
dacht u van een zomers tuin-
feest met een mediterrane bar-
becue, een receptie met heer-
lijke hapjes en drankjes of een 
chique uitgeserveerd diner?

Een bruiloft, verjaardag of jubi-
leum in de tuin of op een ande-
re locatie? Korf Catering helpt u 
om er een onbezorgde dag van 
te maken en ze houden reke-
ning met ieder budget. Kortom, 
ze hebben alles in huis om van 
uw gelegenheid een geslaagd 
feest te maken. Sinds kort heb-
ben zij een prachtige BBQ/smo-
ker-aanhanger en een Big Green 
Egg, waar heerlijk op gebarbe-
cued kan worden. Ook hebben 

zij een foodtrailer waar ze diver-
se lekkere gerechtjes bereiden. 
Zo kunt u ook een eigen foodfes-
tival samenstellen, uitermate ge-
schikt voor uw bedrijfsfeest. Ook 
hebben ze diverse verhuurmo-
gelijkheden, zoals partytenten, 
heaters, glaswerk, servies en sta-
tafels. Op deze manier kunt u on-
bezorgd een klein of groot feest 
geven en weet u dat alles goed 
is geregeld.
Met de foodtrailer en BBQ’s is 
Korf Catering deze zomer te vin-
den op diverse (food)festivals in 
Noord-Holland. Voor informatie 
en al uw wensen te bespreken 
kunt u contact opnemen met 
0255- 512745 of 06-25533300, 
of zie  www.korfcatering.nl. Door 
de facebookpagina www.face-
book.com/korfcatering te liken 
kunt op de hoogte blijven van 
alle acties en ontwikkelingen bij 
Korf Catering. Korf Catering, al 
meer dan 30 jaar een begrip in 
de regio!
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Bijzonder Openingsweekend 
Ruïne van Brederode

Santpoort-Zuid - Ruïne van Bre-
derode, sinds 1862 een Rijks-
monument, in de 19de eeuw 
gedeeltelijk gerestaureerd 
door architect Cuypers, krijgt 
een ‘lintje’ opgespeld. De Ruïne 
van Brederode, is eeuwenlang 
het bezit geweest van 18 he-
ren van de familie van Bredero-
de, is één van de eerste vierkan-
te kastelen in Nederland en de 
grootste nog boven de grond 
staande Ruïne van Nederland.

Zaterdag 3 maart om 14.00 uur 
zal burgemeester Frank Dales het 

seizoen 2018 op een bijzondere 
manier openen door het plaatsen 
van het o�ciële Rijksmonumen-
tenbordje die ter beschikking is 
gesteld door gemeente Velsen. 
Natuurlijk hoeft hij dat niet alleen 
te doen en zal hij worden bijge-
staan door het bestuur en de vrij-
willigers van de Stichting Heer-
lijkheid Brederode en de Beheer-
ders. Ook zal de re-enactment 
groep de Compagnie van Brede-
rode deze dag op de Ruïne aan-
wezig zijn.
Entree Volwassenen 5 euro, kin-
deren 4-11 jaar 3 euro, kinderen 

0-3 jaar zijn gratis. 
Ruïne van Brederode, Velseren-
derlaan 2. Openingstijden woens-
dag en vrijdag 12.00-17.00, week-
end 11.00-17.00 uur. Zondag 4 
maart is het eerste ko�econcert 
van het nieuwe seizoen.
Lemsko komt naar de Ruïne met 
een nieuw programma over Haar-
lem door de eeuwen heen. In de 
vorm van muziek, gedichten en 
verhalen komen historische ge-
beurtenissen, legenden, muggen 
en bijzondere Haarlemmers als 
een tijdmachine voorbij. Van ‘De 
Heks van Haarlem’ tot ‘Lennaert 
Nijgh’, van het ‘Kasteel Bredero-
de’ tot het ‘Patronaat’. Lemsko be-
staat uit Karin de Jongh: voor-
dracht, zang en melodica. Pieter 
Bakker: bluesman, tekstschrijver, 
dichter, zang en snaarinstrumen-
ten. Nico de Wit: gitaar, piano en 
composities. Gastspeler: Glenn 
Dreischor, percussie 
Tijd concert 11.30 tot 13.00 uur. 
Kosten: 10 euro volwassenen en 
5 euro voor 4 t/m11 jaar inclusief 
entree Ruïne, een kop ko�e (voor 
kinderen een glas limonade) en 
de bijdrage aan de muzikanten. 
Kijk voor het volledige program-
ma met tijden op www.ruinevan-
brederode.nl. (foto: aangeleverd)

‘100 jaar staaltransport 
in de IJmond’
IJmuiden - In het IJmuider Zee- 
en Havenmuseum is een tentoon-
stelling te zien over 100 jaar staal-
transport in de IJmond. Het mu-
seum geeft met deze expositie de 
aftrap van een reeks van activitei-
ten in het kader van 100 jaar staal 
in de IJmond. Een aantal musea 
en culturele instellingen uit de re-
gio vieren samen met Tata Steel 
dit jubileumjaar. Het Zee- en Ha-
venmuseum richt zich met deze 
expositie op het transport in, bij, 
naar en van het staalbedrijf.
Met veel en uniek beeldmateriaal 
laat het museum zien wat er alle-
maal komt kijken bij de logistiek 
rondom het staalbedrijf. De aan-
voer van grondsto�en, zoals ko-
len, ertsen, kalksteen, en de af-

voer van staal in rollen of platen 
vereist een geweldige organisatie 
en inzet. Van planning op kantoor 
tot afhandeling in de havens. Ie-
dere schakel telt. Ook op het ter-
rein zelf is de manier van opslag 
en het transport van materialen 
tussen de diverse locaties een lo-
gistiek hoogstandje.
Niet alleen de wijze van transport 
per schip, trein of vrachtwagen, 
maar ook de mankracht daarom-
heen, waaronder stuwadoors (de 
laders en lossers) en kraandrij-
vers, komen in deze expositie in 
beeld.
De tentoonstelling is te bezichti-
gen tot en met zondag 6 januari 
2019. Zie ook www.zeehavenmu-
seum.nl. (foto: aangeleverd)

Normen 
Voedselbank 
Velsen fors 
verruimd
Velsen - Voedselbank Nederland 
heeft de toelatingsnormen fors 
verruimd. Dat betekent dat er 
veel meer mensen gebruik kun-
nen maken van de Voedselbank. 
Om een voorbeeld te noemen: 
voor een huishouden van twee 
volwassenen en twee kinderen is 
het maandbedrag met meer dan 
100 euro verhoogd. Om de klan-
ten te helpen bij het zoeken naar 
een oplossing voor de �nanci-
ele situatie werkt Voedselbank 
Velsen samen met Socius Maat-
schappelijke Dienstverleners. Om 
in aanmerking te komen voor een 
voedselpakket dienen klanten 
contact op te nemen met Soci-
us, telefoon 088-8876900. Zie ook 
www.voedselbankvelsen.nl.

e n ert
Oud Goud 
en Nortada
IJmuiden - Op zondag 11 maart 
vindt het eerste ko�econcert van 
de Velser Gemeenschap in 2018 
plaats. In totaal worden er dit jaar 
acht concerten gegeven.
In de Ichthuskerk aan de Kom-
passtraat kunt u vanaf 12.30 uur 
luisteren naar het Kennemer Har-
monieorkest voor Ouderen Oud 
Goud en Shantykoor Nortada. 
Oud Goud laat een zeer gevari-
eerd programma horen. Zij ne-
men u mee naar Nimrod, één 
van de Enigma Variaties van E. 
Elgar, brengen onder andere de 
highligths van de Disney teken-
�lm The Aristocats en beëindigen  
hun optreden met een traditio-
nele Russische Polka.
Shantykoor Nortada zingt liede-
ren die vroeger op de zeilsche-
pen werden gezongen door de 
zeelui ter ondersteuning en be-
geleiding van de werkzaamhe-
den die ze hadden aan boord van 
het schip. Het zingen gebeurde 
doorgaans onder leiding van een 
Shantyman. 
Zondag kunt u kennismaken 
met de verschillende solisten die 
Nortada binnen de groep heeft. 
Om beurten zingen zij in de rol 
van Shantyman.
Oud Goud en Nortada sluiten het 
concert af met een gezamenlijk 
nummer, waar volop meegezon-
gen kan worden. De toegang is 
gratis. Na a�oop wordt er wel een 
collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten.

ge i  t  
een 
werkplaats
Velsen - De minister van Onder-
wijs heeft de bezwaren van de 
gemeente Velsen tegen een nieu-
we school op bijzondere grond-
slag van tafel geveegd. Stichting 
De Schoolwerkplaats wil in Sant-
poort-Noord een basisschool 
starten zonder leeftijdsklassen, 
omdat elke leerling op eigen ni-
veau werkt. Eerder had de ge-
meente Velsen de plannen te-
gengehouden omdat ze te wei-
nig leerlingen verwachten voor 
dit type school. Nu de minister 
de gemeente Velsen in het on-
gelijk heeft gesteld, beraadt het 
college zich of ze in beroep gaan 
tegen het ministerie. Pas daar-
na zal De Schoolwerkplaats haar 
verdere plannen bekend maken. 
Ze willen in het schooljaar 2019-
2020 van start gaan. Om subsidie 
te krijgen moet de school binnen 
vijf jaar 267 leerlingen binnenha-
len en dat aantal leerlingen min-
stens 15 jaar behouden.

2 miljoen voor innovatie in 
aa  en n er u in u trie

Velsen - De gemeente Velsen 
stelt 2 miljoen euro beschikbaar 
voor innovatie in de maak- en 
onderhoudsindustrie. Het mid-
den- en kleinbedrijf (MKB) kan 
vanaf 1 maart subsidie aanvra-
gen voor product- en procesin-

novatie. Het geld kan worden 
gebruikt voor de inzet van per-
soneel en investering in installa-
ties gekoppeld aan het innova-
tieproject.
Bedrijven kunnen een bijdra-
ge aanvragen voor maximaal 60 

procent van de kosten van de 
innovatie waarvoor de subsidie 
wordt aangevraagd. Zowel bij 
een individuele aanvraag als een 
project met meerdere aanvra-
gers geldt een limiet van 200.000 
euro per innovatie. Het project 
dient binnen zes maanden na 
verlening gestart te zijn.
De gemeente Velsen beoogt met 
het fonds de innovatiekracht bij 
het MKB te stimuleren en daar-
mee te investeren in het toe-
komstige verdienvermogen van 
de regionale economie, de ver-
hoging van de arbeidsproducti-
viteit en de creatie van banen in 
sectoren van de toekomst. (foto: 
gemeente Velsen)

 e en aat zi  zien
Velsen - PvdA Velsen heeft zich 
de afgelopen weken laten zien in 
Velsen. Zaterdag 17 februari be-
zocht de PvdA Santpoort-Noord 
om in gesprek te gaan met be-
woners. 
Het dorpse karakter maakt dat 
bewoners er met plezier wonen. 
Ze kennen elkaar en er worden 
gemeenschappelijke acties on-
dernomen. Ook individuele acties 
bevestigen de band die de bewo-
ners met elkaar hebben. Zo bakt 
een buurman regelmatig een vis-
je voor z’n straatgenoten. En de 
actie van een bewoners die re-
gelmatig op pad gaat om zwerf-
vuil op te ruimen is een prach-

tig initiatief. Natuurlijk waren ook 
punten van kritiek. De kruising 
Burgemeester Weertsplantsoen 
en de Hagelingerweg werd ge-
noemd, en ook de wat luidruchti-
ge muziek van horecagelegenhe-
den werd onder de aandacht ge-
bracht.
Zaterdag 24 februari heeft de 
PvdA Velsen zwerfvuil opge-
ruimd. In het verkiezingspro-
gramma pleit de partij voor leef-
bare wijken waar mensen zich 
thuis voelen. Veiligheid is daar-
voor een noodzaak. Maar ook 
dat alles schoon en heel is. In dat 
kader is zwerfvuil de partij een 
doorn in het oog. Het is dan ook 

triest om te moeten constateren 
dat nog zovele mensen hun rom-
mel gewoon op straat gooien. 
Vooral op plekken waar de wind 
vrij spel heeft, lijkt het soms net 
een vuilstortplaats. 
PvdA Velsen was bijzonder blij 
met de hulp van twee bekende 
‘zwerfafval-strijders’ uit Velsen: 
IJmuider Courant-columniste Ari-
ta Immerzeel en haar man Dick. 
Door hun ervaring en deskundig-
heid zetten de actieve PvdA-le-
den een tandje extra bij. 
Dat betaalde zich uit, want veel 
bewoners en voorbijgangers 
complimenteerden de PvdA met 
deze actie. (foto: aangeleverd)

FNV IJmond organiseert 
verkiezingsdebat
Regio - Op dinsdag 6 maart 
wordt door FNV IJmond een 
verkiezingsdebat gehouden in 
de raadszaal van de gemeente 
Beverwijk. Negen kandidaat-
raadsleden uit de IJmondge-
meenten krijgen in twee ron-
den de gelegenheid om te rea-
geren op vragen en stellingen 
die door betrokken FNV-be-
stuurders zullen worden inge-
leid en toegelicht. Uiteraard is 
er voor de kandidaten alle ge-
legenheid om op elkaar te re-
ageren en met het publiek van 
gedachten te wisselen.

De discussie zal zich met name 
richten op stoppen met werken 
zonder loon en stoppen met de 
afbraak en de verschraling van 
de zorg in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-

ning. De FNV maakt zich sterk 
voor volwaardig werk en inko-
men en stelt: ,,Wij willen de door-
geslagen �exibilisering een halt 
toe roepen. Gemeenten dragen 
door de invoering van marktwer-
king en het niet sociaal aanbe-
steden van zorgtaken bij aan die 
neerwaartse spiraal. De FNV wil 
de beschermde werkplaatsen zo 
veel als mogelijk zien te behou-
den en wil dat werkzoekenden 
snel uitzicht krijgen op volwaar-
dig werk en inkomen.’’ 
De zaal is open vanaf 19.00 uur, 
het programma start om 19.30 
uur en duurt tot ongeveer 21.30 
uur. 
Na a�oop is er gelegenheid om 
onder het genot van een drank-
je na te praten. Belangstellenden 
zijn van harte welkom aan het 
Stationsplein 48 in Beverwijk.

Koude dressuurwedstrijd 
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag was het heel koud in de 
ponystal, maar de ruitertjes had-
den daar gelukkig geen last van: 
ze poetsten hun wedstrijdpony 
en maakten mooie vlechten bij 
ze. Daarna reden ze hun proef-
jes in de binnenbaan voor de ju-
ry. Deelnemers en pony’s lieten 
zich door de kou niet van de wijs 
brengen en reden in de binnen-
baan heel netjes hun proef. 
Aan het eind van de middag werd 
in de warme foyer de uitslag be-
kend gemaakt:  In de rubriek 

F2 ging de eerste prijs naar Za-
ra Theeuwes op Simba met 226 
punten, tweede werd  Marie Frau-
enfelder op Make My Day met 
223 punten en derde werd Eli-
se Wigmore op Novello met 222 
punten. In de rubriek F3 ging Ra-
ven Bregt met de eerste prijs naar 
huis, zij reed op Simba en behaal-
de 225 punten, de tweede prijs 
ging naar Noa Sophie Vrijhoe-
ven op Until Then met 224 pun-
ten en derde werd Maartje Nelis 
op Vriendje met 215 punten. (fo-
to: Anja Vogel)
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Velsen - De CDA-fractie van Vel-
sen heeft van haar collegae van 
de provincie doorgekregen dat er 
een mogelijkheid voor subsidie 
van de provincie is om bushaltes 
beter toegankelijk te maken voor 
mensen met een beperking. Bijna 
alle haltes in Velsen zijn door de 
uitbreiding van het R-net al aan-
gepast. Maar er zijn nog oude hal-
tes die niet zijn aangepast. Raads-
lid Annekee Eggermont heeft 
daarom aan het college gevraagd 
of zij op de hoogte zijn van de 
subsidiemogelijkheden. Het col-
lege bekijkt de opties op dit mo-
ment en zal tijdig een subsidie-
aanvraag doen. Bij aanpassin-
gen aan bushaltes gaat het dan 
om een geleidestrook voor blin-
den of slechtzienden en een (ver-
hoogde) aansluiting van het per-
ron op de bus, waardoor ook rol-
stoelers en mensen met een kin-
derwagen makkelijker naar bin-
nen kunnen rijden. De provincie 
stelt 3 miljoen euro subsidie be-
schikbaar voor bushaltes van alle 
gemeenten. Raadslid Eggermont 
heeft de gemeente gevraagd om 
bij aanpassing ook te kijken naar 
de algemene veiligheid van de 
bushalte, bijvoorbeeld losliggen-
de stoeptegels, een goede ver-
lichting en dergelijke. Ook daar 
wil iets mee doen.

Subsidie voor 
bushaltes

Santpoort-Zuid - Oud-bur-
gemeester van Haarlem Bernt 
Schneiders geeft op dinsdag 6 
maart een lezing bij de Vereni-
ging Santpoorts Belang. Hier-
in komen verschillende aspec-
ten van de lokale democratie aan 
de orde, zoals participatie van de 
burgers, kansen en bedreigingen 
van de gekozen burgemeester 
en adequaat optreden in kwes-
ties van vrede en veiligheid. De 
lezing start om 20.00 uur en ein-
digt uiterlijk om 22.00 uur. Kaar-
ten à 6  euro zijn verkrijgbaar aan 
de zaal of te bestellen via www.
santpoortsbelang.nl. 

Lezing bij 
Santpoorts 
Belang

De straat op voor 
zwerfkatten
Vrijwilligers gaan tussen 25 fe-
bruari en 4 maart collecteren 
voor de zwerfkatten uit Vel-
sen. Stichting Zwerfkatten ha-
vengebied IJmuiden zorgt dat 
alle zwerfkatten in de haven 
worden gecastreerd, gezond 
blijven en bijgevoerd worden. 
Maar ook andere katten vin-
den een veilige plek in de op-
vang van de stichting.

“Door het werken met zwerf-
katten zagen we dat veel kat-
ten meer hulp nodig hadden. Ze 
zijn ziek, of gedumpt en op straat 
verwilderen ze snel. Vaak kun je 
dit soort ‘zwervers’ nog op de rit 
krijgen met wat begrip en liefde. 
Die zorg krijgen ze in onze op-
vang waar ook kansloze katten 
als onzindelijke katers en katten 
met een agressieprobleem een 
thuis vinden. Dieren die niemand 
wil.” vertelt verzorgster Daniëlle. 
“Onze opvang is ingesteld op 
onzindelijke en zwakkere kat-

ten. Maar er is onderhoud nodig. 
Zo is de vloer in het oude bin-
nen- en buitenverblijf hard toe 
aan vervanging. We hebben ont-
zettend last van vocht en regen-
water.” 
Het geld hoopt de kattenstich-
ting met de collecte bijéén te lo-
pen, want alles wordt betaald 
van giften. Ook de dierenartskos-
ten die het afgelopen jaar hoger 
zijn uitgevallen dan was ingecal-
culeerd: “Veel zwervers hebben 
ernstige gebitsproblemen. Een 
gebitssanatie kost 160 euro. We 
moeten de katten helpen, want 
kiespijn is vreselijk. Uiteindelijk 
stoppen ze met eten en sterven 
ze een hongersdood. We doen er 
alles aan om dat te voorkomen.”
De collecteweek loopt van maan-
dag 25 februari tot en met za-
terdag 3 maart. Daarnaast zoekt 
men nog collectanten die een 
paar uurtjes willen lopen in Vel-
sen. Aanmelden via 0620504875 
of kattenspoed@yahoo.com

IJmuiden - Er wordt momen-
teel hard gewerkt aan Brak! het 
kustinformatiecentrum dat toe-
risten en bewoners moet gaan 
trekken met educatieve ten-
toonstellingen en programma’s 
om jong en oud te inspireren. 
Wethouder Annet Baerveldt 
maakte vorige week bekend dat 
er bijna nieuws is over de (voor-
lopige) locatie van Brak. Duur-
zaamheid, klimaat, zeespiegel, 
bouwen aan zee, het is allemaal 
input voor Brak! Deze week te-
kent de gemeente Velsen de 
Samenwerkingsovereenkomst 
Open Netwerk van Lokale We-
tenschapscentra, ook als input 
voor Brak! Het betekent dat het 
nieuwe Brak! de komende vier 
jaar gaat samenwerken met 
drie andere wetenschapscen-
tra, zoals in Aras de los Olmos 
in Spanje, Figuera de Castelo 
Rodrigo in Portugal, maar ook 
met gemeente Borger-Odoorn. 
De vier gemeenten  sluiten zich 
aan bij het Open Science Hubs 
Network en zullen daar met we-
tenschappelijke partners ge-
schikte educatieve program-
ma’s brengen die passen bij hun 
visie. Het Kennisrijk Werken dat 
als belangrijk speerpunt in de 
Visie Op Velsen 2020 geldt, kan 
haast niet beter worden uitge-
werkt. 

Wetenschap 
bij Brak!

Velsen - Samen met ande-
re kustgemeenten, de provin-
cie Noord-Holland en ande-
re betrokken organisaties zo-
als Natuurmonumenten is vori-
ge week het Convenant Noord-
Hollandse Kust ondertekend. 
De overeenkomst gaat over het 
toekomstperspectief van de 
kust en het strand en stelt gren-
zen aan bouwen aan zee. 
Natuurbehoud en toekomstont-
wikkelingen kunnen elkaar bij-
ten, maar dankzij dit convenant 
wordt veel duidelijker waar let-
terlijk de grenzen liggen. Zo 
komt men als het goed is tot een 

goede balans tussen vrijetijds-
besteding en natuurbehoud. 
De zonering is nog niet volle-
dig rond. Respektievelijk wordt 
de zonering vastgesteld voor 
strand, duinen en binnenduin-
rand. Het Toekomstperspec-
tief Kust 2040 is een gezamen-
lijk product van alle bij de kust 
betrokken partijen in Noord-
Holland met de titel ‘Ruimte 
voor rust en reuring’. Wethou-
der Baerveldt laat weten dat de 
gemaakte en te maken afspra-
ken geen gevolgen zullen heb-
ben voor de al gemaakte plan-
nen voor het ‘Kustdorp’.

Bouwen aan zee

‘ t Mosterdzaadje
Harp, fluit en zang en 
gitaar soloconcert 
Santpoort-Noord - Mirjam Riet-
berg - harp, Anna Azernikova - 
zang en Dasha Beltiukova - �uit 
ontmoetten elkaar op het Con-
servatorium in Amsterdam. Hun 
samenwerking al bijna 15 jaar, is 
er een van muzikale ontdekkin-
gen, vriendschap en succes. Het 
betoverend mooi samengaan van 
harp, �uit en stem blijft verrassen. 
Op vrijdag 2 maart om 20.00 uur 
brengt het MirAnDa trio een heel 
gevarieerd programma met voor 
de pauze Barokmuziek van o.a. 
Biber, Händel en Benda. Daarna 
volgt Russische muziek van o.a. 
Glinka, Rimski-Korsakov, Dargo-
myzhsky, Varlamov en Ippolitov-
Ivanov. Hun cd’s zullen bij het 
concert te koop zijn. 
Nog niet eerder in ‘t Mosterd-
zaadje was de gitarist Thijs Ke-
venaar.  Op zondag 4 maart om 
15.00 uur komt hij uit het hoge 
noorden van Nederland naar ‘t 

Mosterdzaadje gereden om een  
gitaarsolo programma te presen-
teren. Hij zal werken spelen van: 
Heitor Villa-Lobos, Sylvius Leo-
pold Weiss, Isaac Albeniz, Augus-
tin Barrios, Leo Brouwer en Yoko 
Kanno. De in 2016 in Groningen 
afgestudeerde gitarist  had de 
eer een masterclass te krijgen van 
de beroemde Cubaanse gitarist/
componist Leo Brouwer, van wie 
hij ook werk zal uitvoeren.
Thijs Kevenaar is behalve solist 
ook onderdeel van het gitaar-
duo ‘Solis’ dat onlangs de Zilveren 
Vork won. Hij was o.a. te horen op 
het Grachtenfestival in Amster-
dam. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl (foto: Car-
la Schoo)

Cornelis Vrolijk sluit 
overeenkomst met 
Bertus Dekker
IJmuiden - Visserijbedrijf Cor-
nelis Vrolijk krijgt een meer-
derheidsbelang in het naast-
gelegen visverwerkingsbedrijf 
Bertus-Dekker Seafood. Hier-
toe is onlangs een intentie-
overeenkomst getekend.

Volgens algemeen directeur An-
nerieke Vrolijk is deze stap ge-
richt op verdere versterking van 
het bedrijf in de keten. ,,Bertus-
Dekker Seafood is een modern 
bedrijf met een sterke positie in 
de verkoop van demersale vis-
soorten. Hun activiteiten slui-
ten goed aan bij de kottervisse-
rij-activiteiten van onze doch-
termaatschappij Jaczon. Met de-
ze samenwerking zetten we een 
volgende stap op het gebied 
van ketenintegratie: van schip 
naar schap, ook met onze platvis 
vangsten. Wij leveren een kwali-
tatief hoogstaand product, dat 
duurzaam gevangen is en waar-
van we de herkomst kunnen ga-
randeren.”
Beide bedrijven kenmerken zich 
door een familiecultuur waar 
vakmanschap en kwaliteit hoog 
in het vaandel staat. Ook Ber-

tus-Dekker is enthousiast. Arie 
en Rick Ouwehand blijven de di-
rectie van Bertus-Dekker voeren, 
ook na de voorgenomen aande-
lentransactie.
Het doel is Bertus-Dekker als zelf-
standig opererend bedrijf haar 
activiteiten te laten continue-
ren en daar waar mogelijk syner-
gie tussen beide bedrijven te be-
nutten en verder te versterken. 
De voorgenomen transactie is 
nog onderworpen aan een aan-
tal voorwaarden.
Cornelis Vrolijk is een internatio-
naal familiebedrijf met de vijfde 
generatie aan het roer. Actief in 
de vangst, kweek, verwerking en 
handel van vis en garnalen en al-
tijd met het doel een kwalitatief 
hoogstaand en duurzaam pro-
duct voor menselijke consump-
tie te produceren.
Als familiebedrijf wordt gevist 
met oog voor toekomstige ge-
neraties: met behoud van gezon-
de visbestanden, het minimali-
seren van de milieubelasting en 
met betrokken en trotse men-
sen. Veel producten van Cornelis 
Vrolijk dragen het MSC- en ASC-
keurmerk. (foto: Google Maps)

IJmuiden - Vorige week woensdag-
middag was het weer gezellig druk 
in de zaal van de Abeel in de Abe-
lenstraat. De zaal was gevuld met 46 
gasten van Zonnebloem IJmuiden 
West die waren gebracht door bus-
jes van de OIG en particulier vervoer 
van vrijwilligers. Binnen wachtten 
nog eens negen vrijwilligers om de 
gasten te begeleiden en te bedie-
nen. Na een kop ko�e werd de mid-
dag om twee uur geopend en be-
gon het kienen. Mooie prijzen wa-
ren te winnen en na de eerste ronde 
was er een drankje dat keurig was 
verzorgd door medewerkers van 
OIG/IHD aan het bu�et. De tweede 
ronde was een muzikale bingo on-
der leiding van Edja Dik waar ook 
gezellige prijsjes voor waren. Daar-
na een tweede ronde van de bar 
en er kon worden nagepraat over 
de soms toch moeilijke melodieën  
die niet  iedereen kon herkennen. 
Na een laatste derde ronde liep het 
al aardig richting vieren en stonden 
de eerste chau�eurs al weer klaar 
om de gasten naar huis te bren-
gen. Valt nog te vermelden dat de 
Zonnebloem van  slagerij Groenen-
daal een gourmetschotel had ont-
vangen en door  DekaMarkt Velser-
broek 3 prachtige boodschappen-
tassen met inhoud beschikbaar wa-
ren gesteld. Voor deze buitengewo-
ne prijzen werd een aparte verloting 
gehouden. Rond  de klok van vie-
ren was al deze gezelligheid voor-
bij en keerden de  gasten voldaan 
weer huiswaarts. Voor Zonnebloem 
IJmuiden West was dit een geslaag-
de middag mede mogelijk gemaakt 
door DekaMarkt Velserbroek, slager 
Groenendaal, vrijwilligers en mede-
werkers OIG/IHD.

Kienmiddag 
Zonnebloem

Velsen-Zuid - Een stevige, kou-
de wind met waterig zonne-
tje weerhield acht klootschie-
ters er op zaterdag 24 februa-
ri niet van de kloten door Beec-
kestijn te laten rollen. Het ging 
er spannend aan toe en beide 
teams gaven elkaar geen duim-
breed toe. Doordat Sander met 
zijn laatste worp net een lan-
taarnpaal wist te raken, won 
het team van Jan St., Nico, Harm 
en Sonja met 68 schoten, ter-
wijl het team van Sander, Bert, 
Jan Gr. en Raymond er dus een 
schot meer voor nodig had. Zo-
als elk jaar organiseert Sport-
vereniging Full Speed weer het 
Van Gerwen Toernooi. Dit open 
voorjaarstoernooi wordt gehou-
den op zondag 8 april om 10.30 
uur en betreft een route van ca. 
3,5 km. Deelname is gratis. Aan-
melden kan via een inschrij�ijst 
in het clubhuis of telefonisch via 
0255-518648. 

Klootschieten

Voorjaarsconcert Soli
IJmuiden - Zaterdag 10 maart 
voert muziekvereniging Soli zijn 
voorjaarsconcert uit in de Stads-
schouwburg Velsen. Alle geledin-
gen van de muziekvereniging tre-
den voor het voetlicht. Bezoekers 
worden bij binnenkomst in de 
foyer al onthaalt door de diverse 
opstapklassen die Soli rijk is. Dit 
zijn muzikanten welke in oplei-
ding zijn en in de opstapklassen 
leren samen te spelen. 
Het eerste programma gedeel-
te op het podium zal het oplei-
dingsorkest met het thema talen-

tenshow voor zijn rekening ne-
men. Gevolgd door het klein or-
kest met het thema Nederlandse 
liedjes. Wat veel tot de verbeel-
ding zal spreken voor het publiek 
en zeer herkenbaar zal zijn. 
Na de pauze is het de beurt aan 
de slagwerkgroep die het publiek 
opwarmen voor het tweede deel 
van het programma. Het harmo-
nie orkest neemt hierna bezit van 
het podium met als thema bees-
ten boel. In de muziekstukken 
welke dan ten gehore worden ge-
bracht worden diverse beesten 

uitgebeeld en zullen door de mu-
ziek duidelijk te horen zijn. 
Alle onderdelen zullen deze 
avond weer worden voorzien van 
bijzondere dansen van de Twirl-
groep Soli en dansschool Jolein. 
Hierdoor zal het niet alleen een 
genot zijn om naar te luisteren 
maar ook voor het oog fysiek een 
mooie show. 
Heeft u nog geen kaarten bestel 
ze dan snel via de site van Stads-
schouwburg Velsen. 
Aanvang 20.15 uur, toegang 
17,50 euro. (foto: aangeleverd)
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Simone Kleinsma in 
‘Was getekend, Annie 
M.G. Schmidt’
Velsen - Zij is er geknipt voor: 
musicalster Simone Kleinsma kan 
al haar kwaliteit loslaten op de ti-
telrol in ‘Was getekend, Annie 
M.G. Schmidt’, de musical die op 
dinsdag 6 en woensdag 7 maart 
(20.15 uur) te zien is in de Stads-
schouwburg Velsen. Dat beaam-
de onlangs de jury van de Musi-
cal Awards die haar met de prijs 
voor de Beste Vrouwelijke Hoofd-
rol bekroonde. 
Haar prachtige stem, haar gevoel 
voor humor en subtiele come-
dy én haar liefde voor de Neder-
landse taal maken Kleinsma tot 
de ideale vertolker in de biogra-
�e van een van Nederlands meest 
geliefde schrijfsters. 
Als Annie’s zoon Flip van Duijn, 
een rol van William Spaaij, op zol-
der een doos met brieven van 
zijn moeder vindt, verschijnt zij 

voor zijn ogen en duiken ze sa-
men in haar levensverhaal om 
dichter bij de persoon achter het 
icoon te komen. NRC gaf de voor-
stelling vijf sterren en kopte: “Ge-
slaagd eerbetoon aan de fantasie 
van Annie M.G. Schmidt.”
Annie M.G. Schmidt blijft als 
schrijfster onverminderd popu-
lair. Nog steeds groeien genera-
ties kinderen op met Dikkertje 
Dap en Jip en Janneke. Daarnaast 
schreef Schmidt veel cabarettek-
sten, o.a. voor Wim Sonneveld, 
en was zij, samen met componist 
Harry Bannink, de grondlegger 
van de Nederlandse musical. 
Prijs: 46,50 euro, inclusief pau-
zedrankje en garderobe. Laat-
ste kaarten. Meer informatie en 
reserveren: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Roy Beusker)

Het Groot Niet Te 
Vermijden in Velsen
Velsen - Bij de mannen van Het 
Groot Niet Te Vermijden stroomt 
muziek door de aderen. Tege-
lijkertijd is er een �ink steekje 
bij ze los… Wie Het Groot kent 
weet wat dat betekent: een nieu-
we show vol (muzikale) grappen 
en grollen die mensen laten ge-
nieten met een grote G. Al jaren 
staan de multi-instrumentalis-
ten immers bekend als muzikale 
waaghalzen die het publiek het 
liefst een avond lang laten ont-
snappen aan hun sores door in 

een heel andere wereld te stap-
pen. In hun nieuwe show ‘The In-
evitables’, te zien op donderdag 
8 maart (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen, nemen zij 
de mensen mee op een humo-
ristisch bliksembezoek langs al-
le muzikale uithoeken van de we-
reld. Prijs: 28,50 euro, incl. garde-
robe en pauzedrankje. Meer in-
formatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789. (foto: Richard Beu-
kelaar)

Soli geeft voorjaars-
concert in schouwburg
Velsen - Het is inmiddels een 
mooie traditie: het voorjaars-
concert van de Velsense muziek-
vereniging Soli. Op zaterdag 10 
maart (20.15 uur) wordt de he-
le Stadsschouwburg Velsen ge-
vuld met muziek. Van de jongste 
blok�uitspelers via de jazzy klan-
ken van de BigBand naar de sym-
fonische muziek van het vermaar-
de Harmonieorkest. En nog veel 
meer ensembles klinken in de za-
len en foyers van de schouwburg. 
Dat Velsen barst van het (muzi-
kale) talent wist het publiek mis-
schien al, tijdens het voorjaars-
concert van Soli wordt het nog 
maar eens bevestigd. 
De muziek – voor en door alle 
leeftijden – wordt op deze avond 

omlijst met dans en ballet, decors 
en visuele e�ecten. Wie komt 
luisteren, ervaart dat je op iedere 
leeftijd kunt beginnen met mu-
ziek maken. 
Niet voor niets blijkt uit onder-
zoek dat zelf muziek maken, ze-
ker bij jonge kinderen, stimu-
lerend is voor je hersenen. Een 
soort �tness voor je brein. Want 
de aanmaak van verbindingen 
tussen twee hersenhelften wordt 
bevorderd, de �jne motoriek ont-
wikkeld en kinderen leren sa-
menwerken en naar elkaar luiste-
ren. Kinderen leren vaardigheden 
waar ze hun hele leven plezier 
van hebben. Ook op latere leef-
tijd is muziekbeoefening een van 
de grootste hobby’s van mensen. 

Terra brengt ‘Welterusten, 
Kleine Beer’ tot leven
Velsen - Theater Terra, al ruim 
veertig jaar wereldwijd ho�eve-
rancier van geweldige familie-
musicals als ‘Dribbel’, ‘Kleine Ezel’, 
‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ 
en natuurlijk ‘Kikker’, brengt op 
zondag 11 maart 14.00 uur!) het 
beroemde prentenboek ‘Welte-
rusten, Kleine Beer’ tot leven. Een 
compleet nieuwe musical, voor 
kinderen vanaf 4 jaar, is dan te 
zien in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Kleine Beer kan niet slapen. 
Hij is bang voor het donker. Gro-
te Beer brengt steeds een groter 
lichtje naar Kleine Beer. Uiteinde-
lijk neemt hij zelfs de maan voor 
hem mee, en alle fonkelende ster-
ren. Een bere-leuk avontuur dat 
ieders hart doet smelten.
Grote Beer, Kleine Beer en hun 

berengrot komen naar Velsen om 
het verhaal dat al zo vaak is (voor)
gelezen te vertellen met be-
hulp van aanstekelijke liedjes en 
prachtige berenpoppen. Na af-
loop mogen alle kinderen die dat 
willen op de foto met Kleine Beer. 
Wie ook voorpret wil, kan vooraf-
gaand aan de voorstelling mee-
doen aan de workshop ‘Ik ben 
niet bang’ van het Kunstencen-
trum Velsen. Lichtjes, de maan en 
de sterren, alles komt voorbij en 
de kinderen gaan naar huis met 
iets moois. 
Een workshopkaartje kost 5 eu-
ro en is uitsluitend te boeken in 
combinatie met een kaartje voor 
de voorstelling. Prijs: 19 euro, in-
clusief garderobe.

Eric Corton brengt liefde-
vol portret van ‘Ma’
Velsen - Het toneelstuk ‘Ma’ is ge-
baseerd op het boek dat (sport)
journalist Hugo Borst schreef over 
de aftakelende geest van zijn 
moeder en haar onvermijdelijke 
verhuizing naar een verpleegte-
huis. Het is een liefdevol portret 
van een moeder in de woorden 
van haar zoon, dat te zien is op 
donderdag 15 maart (20.15 uur) 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
Ma stond altijd klaar voor haar 
zoon en nu draait ‘Meneer Alzhei-
mer’ de rollen om. Maar hoe zorgt 
een zoon voor zijn moeder? Zijn 
dilemma’s, angsten én moeder-
liefde worden in deze bijzondere 
vertelvoorstelling vertolkt door 
acteur en radiopresentator Eric 

Corton, die onder andere faam 
maakte in de tv-serie ‘Penoza’. 
De verhalen over dementeren-
de ouderen zijn bekend maar ze 
blijven ontroeren. En afschrikken 
misschien, want je weet nooit of 
en wanneer je zelf aan de beurt 
bent. Corton vertelt liefdevol over 
de ontmoeting van zijn ouders, 
de boeken die zijn moeder ver-
slond en over, uiteindelijk, haar 
mentale aftakeling. Prijs: 23,50 
euro, incl. garderobe en pauze-
drankje. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Anne-
mieke van der Togt)

Top van de Nederlandse 
gitaristen op één avond
Velsen - Een spetterend gitaar-
feest, laat dat maar aan de man-
nen van The Five Great Guitars 
over. In de oorspronkelijke be-
zetting van vijftien jaar gele-
den laten Harry Sacksioni, Eric 
Vaarzon Morel, Jan Kuiper, Dig-
mon Roovers en Zou Diarra het 
publiek op woensdag 14 maart 
(20.15 uur) alle hoeken van de 
Stadsschouwburg Velsen zien en 
horen met hun betoverende en 
gepassioneerde gitaarspel. 
Ter gelegenheid van hun vijftien-
jarig bestaan nemen ze de snaren 

op voor een korte tournee en ge-
lukkig doen ze daarmee ook Vel-
sen aan. In hun programma, dat 
toepasselijk ‘The Reunion’ heet, 
laten de vijf topgitaristen songs 
van het eerste uur horen en nieu-
we composities. Dat wordt puur 
genieten van �ngerpicking, �a-
menco, Afrikaanse high life, jazz, 
pop, funk, verblu�end gegoo-
chel, akkoorden en melodieën. 
De verbindende factor is impro-
visatie. Gitaarspel van de boven-
ste plank dus. Zie ook www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Musicalklassieker ‘My Fair Lady’ 
is helemaal opgefrist
Velsen - ,,In Frankrijk, Friesland 
en Finland, vriest het vreselijk vin-
nig,” dicteert taalprofessor Hen-
ry Higgins aan een nerveuze Elisa 
Doolittle. Kolonel Pickering kijkt 
geamuseerd toe. Met hem sloot 
Higgins de weddenschap dat hij 
een ordinair bloemenmeisje in 
een half jaar om zal kunnen tove-
ren tot een vooraanstaande da-
me. Maar zo ver is het nog lang 

niet. Eliza: ,,In Vrankrijk, Vriesland 
en Vinland, friest het freselijk �n-
nig.” Van vrijdag 16 t/m zondag 18 
maart (20.15 uur en 14.30 uur!) is 
de musicalklassieker ‘My Fair La-
dy’ te zien in de Stadsschouw-
burg Velsen. Met de ontwape-
nende Esmée Dekker (genomi-
neerd voor een Musical Award 
voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol) 
als Eliza, de charmante Chris Ta-

tes als Higgins en de sympathie-
ke Alfred van den Heuvel als Pic-
kering. Sjoukje Hooymaayer (‘Zeg 
‘ns Aaa’) speelt de moeder van 
Higgins.
De voorstelling is met bakken lief-
de en plezier gemaakt, oordeelde 
de pers over de nieuwe enscene-
ring. Met aanstekelijk spel, veel 
humor, verrassende choreogra-
�eën, uitbundige kostuums en 

een dynamisch decorontwerp is 
‘My Fair Lady’ een lust voor het 
oog. Acteur Han Oldigs werd on-
langs bekroond met een Musical 
Award voor zijn rol als Eliza’s va-
der Alfred Doolittle. 
Prijs: 48,50 euro, incl. pauzedrank-
je en garderobe. Meer informa-
tie en reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of tel. 0255- 
515789. (foto: Roy Beusker)
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Evenementenkalender

De organisatie van het  Sportgala van de 
gemeente Velsen heeft weer een groot aantal 
aanmeldingen mogen ontvangen voor  het gala. 
Met name in de categorie Sportmaster zijn veel 
sporters genomineerd die fantastische presta-
ties hebben geleverd in 2017.

Aan de jury, bestaande uit Annette Baerveldt (wet-
houder sport), Michelle Diemeer (oud topjudoka), 
Friso Huizinga (chef redactie de Jutter / de Hofgeest), 
Corina Post (vakleerkracht bewegingsonderwijs), 
Frank Snoeks (sportverslaggever Studio Sport), 
Pieter de Waard ( algemeen directeur SC Telstar),  en 
Govert Wisse (freelance sportjournalist) de moeilijke 
taak om uit de vele genomineerden de Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandi-
capte Sporter te kiezen. 
Het Sportgala wordt gehouden op vrijdag 9 maart 
a.s. in het Thalia Theater in IJmuiden. Het gala is vrij 
toegankelijk. De gids van het Sportgala is ook dit jaar 
presentator Frank Snoeks.

Sportman:  Lars Bottelier (openwater zwemmen/lb 
zwemmen), Matthijs Büchli (baanwielrennen), Jimmy 
Demmers  (trampolinespringen),  Robin van der Kolk 
(fietscross), Olav Molenaar (roeien).

Sportvrouw: Boxie Borchart (skiën), Tessa Dijksman 
(wielrennen baan + weg), Zoë Hekelaar (trampoli-

nespringen), Nina Kessler (wielrennen baan + weg), 
Romana Schuring (trampolinespringen), Maaike 
Spring in ‘t Veld (trampolinespringen).

Sportploeg: Dutch Diversity (moderne dans), Ter-
rasvogels Softbal (softbal), TVIJ Synchroon Team 
(trampolinespringen), TVIJ (trampolinespringen), 
VOB Demoteam Danceworks (dansen), VZOS (hand-
boogschieten).

Sporttalent: Amine Abaidi (turnen), Yannick Bak 
(volleybal), Nick Boxelaar (honkbal), Callisto Costan-
tin  (karten), Ella Edwards (trampolinespringen), 
Rico Haarbosch (karten), Anaïs Hollander (karate), 
Nadine Hollander (karate), Deacon Huijbers (mo-
torcross), Naomi Schotvanger (openwater zwem-
men), Tenzin Tieman (openwater zwemmen), Blanca 
Uijtendaal (judo),  Robin Vogel (pencak silat), Yvette 
de Vos (judo), Celine Willemsen (karate).

Sportmaster: Monique Boerema (schaatsen), Er-
nie Breuer (handboogschieten), Gerard Brussaard 
(zwemmen lb), Brian Burggraaf (wielrennen), 
Maarten Duijn (wado karate), Simone Geel (atle-
tiek), Edwin Hiense (jiu jitsu), Victor van den Hoff 
(schaatsen), Bernard Jonkman (tennis), Rebecca 
Neus-Wichmann (bmx), Judith Porsch (handboog-
schieten), Maarten Porsch (handboogschieten), Wim 
Roosen (atletiek), Richard Schenk (handboogschie-
ten).

Gehandicapte Sporter: Florianne Bultje (zwem-
men).

Kijk voor meer informatie van het Sportgala op 
www.sportgalavelsen.nl

1 maart Sportinstuif Polderhuis 
 Velserbroek
 www.jeugdsportpasvelsen.nl

4 maart        KAV Spaarnwoudeloop
                      www.kavholland.nl/
 spaarnwoudeloop

9 maart        Sportgala Velsen
                      www.sportgalavelsen.nl

9 maart        Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl

19 maart      Start schoolvoetbaltoernooi
                      www.schoolvoetbalvelsen.nl

20 maart     Badmodeverkoop
 www.zwembadvelsen.nl

23 maart      Discozwemmen
                      www.zwembadvelsen.nl

26 maart      Schoolvoetbaltoernooi  v.o.
 Polderhuis Velserbroek

Dat kan bij TVIJ!
Naast het trampolinespringen voor volwassenen op de maandagavond 
van 20:30 – 21:30 uur, worden er voor volwassenen én ouderen ook acti-
viteiten verzorgd. Op maandag is er Keep-fit van 19:00 – 20:00 uur en op 
dinsdag van 20:00 – 21:00 uur Aerobics.
Geen ingewikkelde pasjes, maar wel leuke oefeningen waarbij het hele 
lichaam wordt getraind en dus sterker wordt maakt. Ieder op zijn eigen 
niveau! 

Zin om een keer vrijblijvend een les te volgen? Dat kan, u bent altijd 
welkom! De lessen worden gegeven in de Dolfijnzaal,  Zuiderkruisstraat 
70, 1973 XM IJmuiden.  
Voor meer informatie mail naar info@tvij-trampoline.nl    

P O W E R E D  B Y

G E M E E N T E  V E LS E N
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SportMix 2018
Iedere week worden er in verschillende dorpskernen 
van de gemeente Velsen diverse sportactiviteiten geor-
ganiseerd onder de naam SportMix. Deze activiteiten 
zijn voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basis-
school met als doel kennis te laten maken met (nieuwe) 
sporten. Velsense sportverenigingen komen naar de 
sportlocaties zodat er steeds een nieuwe sport kan 

worden aangeboden. Meedoen aan de SportMix is zonder enige verplichting. Kinderen kunnen tegen een 
bijzonder laag tarief (variërend van € 1,-  tot € 3,- per keer) meedoen zonder dat ze lid hoeven te worden 
van een vereniging of club. 
De SportMix wordt georganiseerd door de buurtsportcoaches van de gemeente Velsen.
Kijk voor meer informatie op: www.velsenbeweegt.nl

Waterscouting en 
dammen met de 
JeugdSportPas
In maart starten er weer nieuwe activiteiten 
met de JeugdSportPas. Zo kunnen kinde-
ren bijvoorbeeld kennis komen maken met 
waterscouting bij de Waterwelpen van Michiel 
Adriaensnzoon de Ruyter. Bij de Waterwelpen 
zitten jongens en meiden die niet bang zijn 
voor water. De Waterwelpen houden namelijk 
erg van kanoën en zwemmen.

Is denksport meer iets voor jou? Kom dan kij-
ken bij DamClub IJmuiden. Voor meer informa-
tie www.sportloketvelsen.nl of meld je gelijk 
aan via www.sportpas.nl

Sportief kinderfeestje
Veel ouders willen graag een leuk feestje 
organiseren voor de verjaardag van hun kind 
en ieder jaar is het zoeken naar iets origineels. 
Rond rennende kinderen passen beter in een 
gymzaal dan in huis.
Huur daarom eens een gymzaal voor een leuk 
actief en sportief feestje.  Maak het feestje 
compleet met de goed gevulde spelletjestas. 
Hierin zitten o.a.: loopzakken, hockeysticks, 
ballen, linten, springtouwen, werpringen en 
nog veel meer. Deze goed gevulde tas kunt u 
er voor € 5,- bij huren.

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.sportloktetvelsen.nl 

Tennisseizoen start 1 april
Van 1 april tot 1 oktober kan er weer getennist worden op de twee gravel-
banen van Tennispark Velserbeek. Er zijn nog diverse tijdstippen beschik-
baar. 

Heeft u interesse in het huren van een baan voor een heel seizoen of wilt u  af en 
toe een uurtje tennissen? Neem dan contact op met Sportloket Velsen  0255-
567666 of mail naar sportloket@velsen.nl. 

Bewegen voor iedereen, 
of je nu 5 of 85 jaar bent! 

Maart: de maand van 
het schoolvoetbal
Vanaf 19 maart vindt weer het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi plaats op Sportpark Schoo-
nenberg in Velsen-Zuid. Tijdens het toernooi 
voetballen de groepen 5 t/m 8 van scholen uit 
de gemeente vier weken tegen elkaar. Heras 
Hekwerken is onze partner die dit sportieve 
evenement, dat een grote populariteit geniet, 
mede mogelijk maakt. Voetbalvereniging 
IJmuiden is  gastheer en Henny van Ombergen 
en Gerhard Verwoord verzorgen de organisatie. 

Voor het voortgezet onderwijs is op 26 maart 
een zaalvoetbaltoernooi in sporthal het Polder-
huis te Velserbroek. Het zaalvoetbal toernooi 
wordt voor de tweede keer georganiseerd door 
de buurtsportcoaches van Velsen. 

Kom gerust kijken en moedig de spelers aan!

Genomineerden Sportgala Velsen zijn bekend
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Wat vinden jongeren belangrijk voor 
de gemeente Velsen? Wil je iets ver-
anderen, verbeteren of heb je een idee 
voor de gemeente Velsen? Kom dan op 
7 maart naar het jongerendebat in het 
gemeentehuis van Velsen.

Ga in debat met lokale politieke partijen 
over wat jij belangrijk vindt. In het kader 
van de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart organiseert het John van Dijk 
Fonds in samenwerking met RTV Seaport 
het jongerendebat. 

Wil je ook in debat met Velsense politici? 

Meld je aan via info@johnvandijkfonds.nl. 
Iedereen is van harte welkom. De avond 
begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
De toegang is gratis. Graag binnenkomen 
via de burgerzaal van het gemeentehuis 
aan Plein 1945 in IJmuiden.

John van Dijkfonds
Het John van Dijk Fonds is opgericht met 
het doel om de jeugd van Velsen zoveel 
mogelijk te laten meedenken en meepra-
ten over onderwerpen, die hen aangaan. 
In dat kader worden diverse activiteiten 
en projecten georganiseerd voor jonge-
ren.

Initiatief John van Dijkfonds
Jongerendebat Velsen

Woensdag 21 maart a.s. zijn er verkiezin-
gen. Dan kan er worden gestemd voor 
een nieuwe gemeenteraad. Velsen wil 
dat er zoveel mogelijk stemgerechtigden 
naar de stembus komen.

De gronduitingen zijn bedoeld om de inwo-
ners te herinneren aan de verkiezingen op 
21 maart, maar ook om Velsenaren te laten 
nadenken over thema’s, die hierbij een rol 
spelen. De stellingen zijn gelinkt aan be-
langrijke onderwerpen uit de online stem-

hulp (velsen.mijnstem.nl).
   
‘Velsen 2025: Energieneutraal?’ is één van 
deze zogeheten gronduitingen. In totaal zijn 
er vijf verschillende onderwerpen. Er is ge-
werkt met milieuvriendelijke verf op kalk-
basis en zullen binnen een aantal weken 
vanzelf weer verdwijnen.

Heeft u er al één gespot? Plaats er een foto 
van op social media met daarbij #Velsenin-
destemming! (foto: ANDC)

Wist u dat...
...er door de hele gemeente 35 
gronduitingen voor de 
verkiezingen zijn geplaatst?

Zondag 25 februari j.l. 2018  hebben 
wethouders  Arjen Verkaik en Ronald 
Vennik namens de gemeente Velsen 
een bloemstuk bij het monument De 
Dokwerker in Amsterdam gelegd. 
Daar werd de Februaristaking 1941 
herdacht. De directeur van het Ver-
zetsmuseum Liesbeth van der Horst 
hield een korte toespraak. André van 
Duin las enkele korte gedichten voor.

De Februaristaking is de geschiedenis inge-
gaan als een moedige daad van vele tiendui-
zenden burgers, die het werk neerlegden en 
opkwamen voor hun vervolgde Joodse stad-
genoten. Na Amsterdam breidde de staking 
zich snel uit naar de Zaanstreek, Kennemer-
land, Utrecht, Hilversum en Weesp.

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal 
en internationaal grote indruk gemaakt. Het 
was de enige politieke staking in Europa te-
gen de anti-Joodse maatregelen van de na-
zi’s in bezet gebied. De staking was destijds 
voor velen in ons land een bron van inspira-
tie.  Nog altijd geeft de Februaristaking een 
signaal naar deze tijd, waarin opkomen voor 

een ander en waakzaamheid voor antisemi-
tisme en racisme geboden is. (foto: gemeen-
te Velsen) 

College herdenkt Februaristaking

Heeft u geen stempas ontvangen of bent 
u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u 
uiterlijk tot dinsdag 20 maart 2018 om 
12.00 uur persoonlijk een vervangende 
stempas aanvragen bij de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente. 

U hoeft hier geen afspraak voor te maken, 
maar kunt gewoon binnenlopen op maandag 

tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Neem een geldig legitimatiebewijs mee!

Het is maar 1 keer mogelijk om een nieu-
we stempas aanvragen.  Mocht u alsnog 
uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u 
daarmee niet meer stemmen. De oude stem-
pas is ongeldig gemaakt.

Stempas kwijtgeraakt of niet 
ontvangen?

Bent u op de dag van de verkiezingen 
verhinderd om te stemmen? Dan kunt u 
een andere stemgerechtigde volmachten 
om namens u te stemmen. 

Indien stemgerechtigde en gevolmachtigde 
in dezelfde gemeente woonachtig zijn, dan 
kan dit via een ondertekende machtiging op 
de achterzijde van de stempas. 

Volmachtbewijs
Als de stemgerechtigde en gevolmachtigde 
niet in dezelfde gemeente woonachtig zijn, 
dan kunt u een aanvraagformulier Volmacht 
downloaden via www.velsen.nl/verkiezin-
gen op de pagina ‘Hoe werkt het stemmen?’.  
Dit formulier dient u samen met uw stem-

pas  en een kopie van een geldig legitima-
tiebewijs van de gemachtigde af te geven 
bij het Klant Contact Centrum van de ge-
meente Velsen of te sturen naar Gemeente 
Velsen, bureau Verkiezingen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden.

Na ontvangst  wordt  de volmacht aan de ge-
machtigde toegestuurd, de stemgerechtig-
de ontvangt een inwilliging van dit verzoek. 
De gemachtigde persoon moet uw stem op 
hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen 
stem en mag maximaal voor twee andere 
kiezers stemmen. Het is van belang dat het 
verzoek om een volmacht  uiterlijk vijf da-
gen voor de dag van de verkiezingen bij de 
gemeente is ontvangen.

Verhinderd om te stemmen?

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

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

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

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

Sportgala Velsen in Thalia
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Namens de gemeente Velsen tekende 
Annette Baerveldt, wethouder Toeris-
me & Recreatie op 22 februari jl. in het 
provinciehuis voor meer kwaliteit aan de 
kust. Met haar ook 25 andere bestuur-
ders. Zowel van de provincie Noord-Hol-
land, Noord-Hollandse kustgemeenten, 
natuurorganisaties, waterbeheerders, 
drinkwaterbedrijven en ondernemers-
organisaties. Zij streven naar een goed 
evenwicht tussen ‘rust en reuring’.  Maar 
ook naar een veilige kust, die op orde is.  

Toekomstperspectief en strandzone-
ring
De kust heeft grote natuur- en landschaps-
waarden. Deze vragen om bescherming. 
Daarnaast moet de kust economisch sterk 
en aantrekkelijk blijven. Daarom hebben de 
partijen een gezamenlijk Toekomstperspec-

tief en een strandzonering opgesteld met af-
spraken waar op het strand wel en niet nog 
gebouwd mag worden en waar de natuur 
voorrang krijgt. Alle partijen hebben het 
convenant ondertekend. Bovendien is een 
samenwerkingsagenda afgesproken hoe dit 
Toekomstperspectief uit te werken. 

Duinen en binnenduinrand
Het Toekomstperspectief Kust beschrijft 
de landschappelijke en economische waar-
den van de gehele kuststrook en de geldende 
(wettelijke) kaders, trends en ontwikkelin-
gen en perspectieven tot 2040. De strand-
zonering waarover afspraken zijn gemaakt, 
richt zich alleen op het strand. Op basis van 
de samenwerkingsagenda zullen de afspra-
ken uit het Toekomstperspectief ook wor-
den uitgewerkt voor de duinen en binnen-
duinrand. (foto: Ted Jansen)

Bestuurders tekenen voor 
meer kwaliteit aan de kust

Haal uW Gratis
Compost op in
uW Gemeente.

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

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

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnol-
dy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid wordt 
weer een grote hoeveelheid compost afgele-
verd. U kunt hier gratis compost a� alen op 
vrijdag 16 maart tussen 08.00 en 16.00 uur 
en op zaterdag 17 maart tussen 08.00 en 
14.00 uur.

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, maar ook 
zakken of bijvoorbeeld een kruiwagen. (foto: 
gemeente Velsen)

Bij wijkpost Santpoort-Zuid
Gratis compost scheppen

Omdat er teveel verkeerd afval in de gft-
container gaat, gaan afvalcoaches Nathalie 
en Corina al sinds december regelmatig in 
gesprek met inwoners van Velsen. Het gaat 
dan over het scheiden van groenten- fruit 
en tuinafval (gft) en etensresten. Wat valt 
hen op? Wat krijgen ze vaak te horen? Hoe 
reageren inwoners?

Alles dat van je bord komt
“Het leuke van deze gespreken is dat het echt 
zin heeft. We beantwoorden vragen over wat 
er allemaal bij het gft mag. Alles dat van je 
bord komt bijvoorbeeld. Ja, ook rauw vlees en 
botjes, dat weet niet iedereen.” zegt afvalcoach 
Nathalie. “Ik zegt altijd: Ga het maar eens pro-
beren, dan zie je hoe snel het gaat. Schillen van 
aardappels voor een heel gezin, bloemkool-
stronk, bananenschil, een paar eierschalen en 
voor je het weet heb je een emmertje vol. Met 
een biozakje makkelijk en hygiënisch weg te 
gooien. En je houdt echt minder restafval over. 
Als je dat merkt, motiveert het om het te blij-
ven doen, dat hoor ik terug uit mijn omgeving.”

Duidelijkheid
“Sommige mensen scheiden hun afval al 

goed en vertellen daar graag over. Die men-
sen begrijpen dan niet waarom een ander dat 
niet doet.” zegt afvalcoach Corina. Nathalie: 
“Ook sprak ik mensen die zich niet bewust 
waren dat er verschil zit tussen de onder-
grondse gft-container en de restafvalcontai-
ner. Nu die door een proef met fel groen en 
gekleurde plaatjes extra opvalt, is ook voor 
anderstaligen duidelijk wat erin hoort.”

Handige tips
Corina: “Soms geven mensen aan geen 
ruimte te hebben om gft te scheiden. Dan 
adviseer ik om gewoon een biozakje op het 
aanrecht te legen en deze aan het eind van 
de dag gevuld weg te gooien, zodat het aan-
recht weer leeg is. Het zakje mag gewoon in 
de container want het wordt afgebroken. Al-
leen  even meedenken maakt het soms mak-
kelijker voor mensen om het ‘gewoon’ te 
doen.”

Vlogs
Op Facebook verschenen onlangs twee vlogs 
over wat er met het gft aan de hand is in Vel-
sen. Bekijk ze op de Facebookpagina van ge-
meente Velsen.(foto: HVC)

Afvalcoach in gesprek in Velsen

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

Toch blijven senioren zich soms onveilig 
voelen en daar willen wij samen met u aan 
werken. Daarom geeft de gemeente de ko-
mende drie weken praktische tips om uw 
veiligheid én uw veiligheidsgevoel thuis en 
op straat te verbeteren.

Tips Veilig in huis
- Doe nooit zomaar de deur open.
- Neem niets aan als u niets besteld heeft.
- Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets 

heeft besteld en dit zo afgesproken is.
- Geef aan niemand uw pinpas of pincode.
- Sluit de deur af als u binnen geld gaat ha-

len voor bijvoorbeeld een collecte.
- Wees alert op oplichters die producten 

aan de deur willen verkopen.
- Heeft u de deur open gedaan voor een on-

bekende? Spreek dan af dat deze persoon 
   terugkomt wanneer er iemand bij u is.
- Ga niet in op een verzoek van een onbe-

kende zoals vragen om een glas water, ge-
bruik maken van de telefoon of toilet.

- Als u toch iemand binnen laat, sluit dan de 
deur achter u en voorkom handlangers. 

- Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte 
niet om iets te halen. Laat u niet afl eiden.

Volgende week besteden wij aandacht aan 
tips ‘Veilig met fi nanciën’.

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

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

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

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

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 22 februari 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in zijn vergadering van 22 februari de volgende 
raadsbesluiten genomen:

• Regionale nota Gezondheidsbeleid Veiligheidsregio Kennemerland, inclusief de lokale
 paragraaf Velsen
• Visie op Velsen - programma Democratische Verrijking 
• Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Velsen
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer
• Snelfi etsroute IJmond 
• Verordening (cliënten) participatie sociaal domein 
• Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Velsen 2018
• Geheimhouding stukken borgstelling Zeehaven
• Borgstelling Zeehaven IJmuiden
• Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 
• Quick scan Kleinschalig Opdrachtgeverschap locatie Lagerstraat IJmuiden 

In de vergadering werd ook een motie ingediend over de verhoging BTW van 6 naar 9 pro-
cent op gezond voedsel. Een brief naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport te sturen vanuit raad en college met een dringend verzoek om de verhoging van de 
BTW van 6 naar 9% op gezond voedsel niet door te voeren. Deze motie is door de hele ge-
meenteraad aangenomen. Besloten is om de motie te verspreiden onder alle gemeenten, de 
VNG en andere belangenorganisaties met het verzoek om actie te ondernemen richting het 
kabinet om af te zien van de BTW verhoging van 6 naar 9% op gezond voedsel zoals in het 
regeerakkoord is afgesproken. 

Aan het begin van de raadsvergadering is de heer Bas de Ruig (D66 Velsen) toegelaten als lid 
van de gemeenteraad van Velsen.

Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeente-
raad en klik op de datum 22 februari in de raadskalender.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 17 februari 2018 tot en 
met 23 februari 2018 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Vleetstraat 6,plaatsen dakopbouw 
(21/02/2018) 2549-2018;
Cepheusstraat 29, plaatsen afvoerkanaal 
(21/02/2018) 2537-2018;
Pruimenboomplein 41, plaatsen balkonbegla-
zing (21/02/2018) 2521-2018;
Kennemerlaan 52 r, herinrichten 1e verdie-
ping (236/02/2018) 2640-2018.

Velsen- Zuid
Minister van Houtenlaan 15, plaatsen groen-
drager (21/02/2018) 2534-2018.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 195 RD,  wijzigen gebruik 
bovenwoning (21/02/2018) 2519-2018.

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 54, kappen boom 
(20/02/2018) 2431-2018.

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 50, plaatsen dakkapel 
(22/02/2018) 2554-2018;  
Dinkgrevelaan 20, wijzigen gevel 
(21/02/2018) 2553-2018.

Velserbroek
Westlaan 41, tijdelijk evenement op 2 en 3 ju-
ni 2018 (22/02/2018) 2603-2018;  
Westlaan 41, tijdelijk evenement op 6 juli 
2018 (22/02/2018) 2604-2018;
Aletta Jacobsstraat 41,plaatsen dakkapel 
(25/02/2018) 2654-2018.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 46, verstrekken van eten 
en drinken in bakkerswinkel (21/02/2018) 

2505-2018.    

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

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
Vechtstraat 50 t/m 108, legaliseren kooilad-
der (22/02/2018) 31489-2017
Tussenbeeksweg 13, verbouwen showroom 
tot 4 woningen (22/02/2018) 31772-2017 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 (naast 190), tijdelijke toe-
stemming voor het exploiteren van een terras 
bij lunchroom ’t Laantje (26/02/2018) 32174-
2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
Rijksweg ong., kappen 122 bomen 
(19/02/2018) 2274-2018;
Rijksweg 116, kappen 11 bomen (19/02/2018) 
2095-2018. 

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

Santpoort-Noord
78ste Weleda Pim Mulierloop, op 22 april 
2018, Locatie: start en fi nishlocatie AV Suo-
mi, (16/02/018)  2407-2018.  

Velserbroek
Back 2 Hippie Market, op 2 en 3 juni 2018 van 
12.00 t/m 20.00 uur, locatie: strand Villa Wes-
tend (22/02/2018)  2574-2018;

Voetbal award show uitreiking, op 6 juli 2018 
16.00 t/m 22.00 uur, locatie: strand villa Wes-
tend (22/02/2018) 2571-2018.

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

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

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 451A, plaatsen reclame 
(19/02/2018) 1134-2018;
Edisonstraat 23, plaatsen dakopbouw 
(19/02/2018) 1175-2018;   
Meeuwenlaan 45, uitbreiden woonhuis 
(19/02/2018) 31356-2017;  
Velserduinweg 248, wijzigen van praktijk- 
en winkelruimten naar appartementen 
(21/02/2018) 32391-2017;

Radarstraat ong., oprichten 54 appartemen-
ten met fi etsenberging en parkeerplaatsen 
(21/02/2018) 2173-2018;
Krentenboomhof ong., oprichten 50 
woningen (23/02/2018) 32043-2017.   
 

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, oprichten garage 
(21/02/2018) 33368-2017 (gemeentelijk 
monument).
Wüstelaan 10, verbouwen schuur 
(22/02/2018) 30270-2017.   
 
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 1, wijzigen gevel t.o.v. 
eerder verleende vergunning (19/02/2018) 
557-2018;
Biallosterskilaan 12 BOV, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (21/02/2018) 807-

2018; 
Duin- en Kruidbergerweg 74, kappen  boom 
(21/02/2018) 2213-2018;
Huis te Wissenlaan 50, plaatsen dakkapel 
(23/02/2018) 2554-2018;
Terrasweg 60, plaatsen erker (23/02/2018) 
1382-2018 .

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 21, constructie-
ve wijziging (23/02/2018) 1776-2018. 
 
Geweigerde omgevingsvergunning
Jacob van Heemskerkstraat 25rd, legalise-
ren van 3 naar 5 appartementen en het uit-
breiden van een appartement (21/02/2018) 
30027-2017.
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Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Garage Rijssenhout Strandrace, op 24 maart 
2018 van 9.00 t/m 19.00 uur, 25 maart 2018 
van 9.00 t/m 18.00 uur , locatie: strand na-

bij Kennemerboulevard (22/02/2018) 625-
2018;

Strand6Daagse 2018, overnachting van 
25 op 26 juli 2018 van 11.00 tot 11.00 
uur, locatie, veld voetbalvereniging SVIJ  
(22/02/2018) 412-2018.

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18 

Santpoort-Noord
Standplaats t.b.v. bevolkingsonderzoek, van 
1 mei t/m 31 juli 2018, locatie: Burgemeester 
Weertsplantsoen, (21/02/2018) 1613-2018.

Besluiten (vervolg)

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Velsen
De gemeenteraad van Velsen heeft in de 
vergadering van 22 februari 2018 het ‘Be-
leidsplan maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Velsen naar een inclusieve sa-

menleving’ vastgesteld. Het beleidsplan be-
schrijft wat de gemeente in Velsen wil be-
reiken op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning. De gemeente Velsen streeft 

naar een samenleving waarin iedereen mee-
doet.

Inwerkingtreding
Het beleidsplan treedt in werking op 1-3-
2018. 

Subsidieregeling Innovatiefonds MKB Velsen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in de vergadering van 
20 februari 2018 hebben besloten op grond 
van het raadsbesluit Innovatiefonds MKB 
Velsen, dd. 25 januari 2018:

 • Subsidieregeling Innovatiefonds KB 
 Velsen vast te stellen
•  Subsidieregeling Innovatiefonds KB 

Velsen in werking te laten treden per 1 
maart 2018.

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 1 maart 
2018

De integrale tekst is gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen en wordt ook gepubliceerd op de 
website www.overheid.nl.

Reglement van orde college van burgemeester en wethouders Velsen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 20 februari 2018 hebben besloten:

1.  Het Reglement van orde voor de verga-
deringen en andere werkzaamheden van 

het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Velsen 2018 vast te 
stellen;

2.  Het Reglement van orde voor de verga-
deringen en andere werkzaamheden van 
het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Velsen 2005 in te 
trekken;

3.  De besluiten onder 1 en 2 op de dag na pu-
blicatie in werking te laten treden.

Het reglement van orde wordt 6 weken ter 

inzage gelegd bij de balie van het gemeente-
huis. Tevens wordt het gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.regelingenbank.nl (externe link).

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Casembrootstraat 56 A, 1972 CC  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

06 1 maart 2018

Gezusters Schouten 
naar nae  ruen IJmuiden - De wintermaanden 
zijn bij uitstek geschikt voor dam-
men. Hoe slecht het weer ook 
is, het dammen gaat haast altijd 
door. Sommige leden van Dam-
club IJmuiden (DCIJ) hebben deze 
periode een uiterst druk speelsche-
ma. Naast hun inbreng in de teams  
van DCIJ in de nationale competitie 
doen zij ook een gooi naar indivi-
duele successen.
Zo waren de gezusters Jacqueli-
ne en Nicole Schouten (foto) ver-
wikkeld in de strijd om vier �nale-
plaatsen voor het NK vrouwen. Jac-
queline, twee jaar geleden nog der-
de van Nederland, had al snel een 
�naleticket bemachtigd. Vier over-
winningen en drie remises volston-
den. Zus Nicole, de jeugdleidster 
van DCIJ, had na vier rondes een 
goede uitgangspositie. Daarna zak-

te zij door een gelijkspel en een ne-
derlaag echter terug naar de zes-
de plaats. In de laatste ronde moest 
zij winnen om zeker te zijn van de 
laatste �naleticket. Bij een gelijk-
spel was er een goede kans dat zij 
een barrage zou moeten spelen.
Vechtend voor haar laatste kans 
koos Nicole, die 26 jaar geleden 
voor het laatst aan de �nale mee-
deed, brutaal de aanval. Dankzij 
het terreinvoordeel dat zij boek-
te leek zij in ieder geval remise en 
daarmee een barrage in handen te 
hebben. Het voordeel sloeg echter 
dusdanig door, dat Nicole een over-
machtseindspel op het bord tover-
de en de felicitaties in ontvangst 
mocht nemen. Een enorme stunt, 
aangezien zij drie speelsters met 
een hogere rating onder zich liet.  
(foto: aangeleverd)

aterrienen zet 
tee eer a in eruari
IJmuiden - Half februari heb-
ben 33 kinderen bij Water-
vrienden IJmuiden succesvol 
afgezwommen voor hun A-, 
B- of C-diploma. Het was het 
tweede afzwemmoment de-
ze maand, want op 1 februa-
ri haalden vier volwassen les-
zwemsters probleemloos hun 
A-diploma.

Het afzwemmen vond deze keer 
nog plaats volgens de oude ei-
sen, maar omdat vanaf 1 januari 

2018 nieuwe diploma eisen gel-
den, lieten de B- en C-groep al 
enkele nieuwe onderdelen aan 
hun ouders zien. Vooral het ach-
terover in het water vallen (B), het 
gekleed door een gat gaan (C) 
en het door het gat zwemmen 
en boven komen in een ‘wak’ (C) 
vonden de kinderen leuk om te 
demonstreren. 
De namen van de afzwemmers 
zijn te vinden op de website van 
WVIJ: www.watervriendenijmui-
den.nl.

eginaa urgernerze
IJmond - De gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen heb-
ben in 2017 een Regionaal Burge-
ronderzoek (Burgerpeiling) uitge-
voerd. De resultaten worden ge-
bruikt om het wonen en leven in 
de IJmond nog prettiger te ma-
ken. De uitkomsten van deze pei-
ling kunnen zowel vergeleken 
worden met de IJmondgemeen-
ten onderling als ook met andere 
gemeenten in Nederland. Om de-
ze vergelijkingen te kunnen ma-
ken is er gewerkt met een lande-
lijke vragenlijst waaraan een paar 
extra vragen zijn toegevoegd.
Het onderzoek was voornamelijk 
gericht op hoe inwoners hun leef-
omgeving, welzijn en zorg erva-
ren. Ook is onderzocht of de ge-
meenten voldoende aansluiten 
bij de leefwereld van de inwo-
ners. Zij konden de gemeenten 
een waardering geven op onder-
werpen als dienstverlening, com-
municatie en de betrokkenheid 

bij buurtinitiatieven.
De resultaten zijn onderling min 
of meer gelijk. In vergelijking met 
de landelijke resultaten zijn er uit-
schieters naar boven en naar be-
neden. In die vergelijking scoort 
Heemskerk overal gemiddeld tot 
goed.
Velsen scoort gemiddeld lager op 
het gebied van burgerparticipa-
tie, maar weer goed op de kwa-
liteit van wegen en straten. Al-
le IJmondgemeenten scoren ten 
opzichte van andere gemeenten 
laag op de score van het vrijwilli-
gerswerk dat wordt gedaan.
In totaal hebben 5110 mensen 
verdeeld over 28 wijken in de 
IJmondgemeenten de enquê-
te beantwoord. Dit gebeurde zo-
wel online als schriftelijk. De uit-
komsten van het burgeronder-
zoek zijn terug te vinden op de 
websites van de drie gemeenten 
en binnenkort ook op www.waar-
staatjegemeente.nl.

rteing er narie
Santpoort-Noord - Op zaterdag-
avond 3 maart om 20.15 uur is er 
een bijzondere toneelvoorstel-
ling in de Santpoortse Dorpskerk 
onder de titel ‘Als hij zichzelf niet 
kent’. Voor degenen die met nar-
cistische mensen - partners, kin-

deren, vrienden - is het diep in-
grijpend. Daarover gaat het in dit 
toneelstuk. Na de pauze gaan de 
bezoekers met elkaar in gesprek 
onder leiding van Aart Mak, in 
aanwezigheid van de speelsters 
en mensen achter de schermen.




