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Jaarlijkse Valentijnstaart uitgereikt
Driehuis - Woensdagmiddag 14 februari heeft de fractie van
D66Velsen haar jaarlijkse Valentijnstaart uitgereikt. Dit jaar stonden de vrijwilligers van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis
centraal. De vrijwilligers zijn van grote waarde voor het museum,
dat sinds jaar en dag een begrip is in de gemeente Velsen en omstreken vanwege de interactieve wijze waarop het zich inzet voor
natuur- en milieueducatie.
Het succes van het Pieter Vermeulen Museum ligt voor een belangrijk
deel in het feit dat het een echt ‘doe’
museum is.
Kinderen leren niet door veel te
moeten luisteren of te lezen, maar
juist zelf aan de slag te gaan met de
interactieve tentoonstellingen. Zo is
een bezoek aan het museum niet alleen leerzaam, maar ook gewoon
ontzettend leuk! Mede daarom
heeft het museum in 2016 al eens
een prijs gewonnen voor ‘Kidsproof

museum’. Daarnaast biedt het museum ook verschillende lespakketten
voor scholen aan en speelt het een
belangrijke rol bij verschillende activiteiten binnen de gemeente die gericht zijn op een groene en schone
leefomgeving. Het museum en haar
vrijwilligers zijn daarom op meerdere manieren van grote waarde voor
onze omgeving.
Juist in deze tijd van klimaatverandering levert het Pieter Vermeulen
Museum een belangrijke bijdrage

aan de kennis van de Velsense jeugd
(en stiekem ook van volwassenen).
Ze leren er op een leuke en uitdagende manier hoe zij een steentje
bij kunnen dragen aan een beter milieu en een schonere natuur.
Fractievoorzitter Sander Smeets benadrukte bij het overhandigen van
de taart dan ook nog eens het belang van de inzet van de vrijwilligers voor dit doel. De taart werd
in ontvangst genomen door Joop
Waaijenberg, voorzitter van het museum, en een groot aantal vrijwilligers. Daarna hebben de leden van
de D66Velsen fractie en bestuur nog
de tentoonstellingen van het museum bezocht en met de verschillende vrijwilligers gesproken over hun
drijfveren en de relatie tussen het
museum en de gemeente.

De Valentijnstaart is een jaarlijks initiatief van D66Velsen om een lokale vrijwilligersorganisatie in het zonnetje te zetten. Eerder kregen bijvoorbeeld al de vrijwilligers van de
buurtbus, het landgoed Beeckestijn
en de vrijwilligers van de Reddingsbrigade een taart op Valentijnsdag
om hen te bedanken voor hun inzet.
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze maatschappij!
Zij zetten zich geheel belangeloos
in voor een mooiere, prettigere en
meer zorgzame samenleving.
Het Pieter Vermeulen museum
zoekt nog vrijwilligers voor uiteenlopende activiteiten! Interesse? Kijk
dan ook eens op de site van het museum: https://www.pietervermeulenmuseum.nl/organisatie.
(foto:
aangeleverd)
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ZATERDAG 23 FEBRUARI
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

VEW

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

TELSTAR
JONG
AJAX
VRIJDAG
22 FEBRUARI
20.00 UUR

Morgenrood………
IJmuiden - Wat was het mooi, zaterdagmorgen vroeg bij de sluizen. De uitdrukking is dan wel ‘Morgenrood, water in de sloot’, maar deze zonsopgang ging dwars tegen de regels in want zaterdag werd een
prachtige dag. Het fraaie lenteweer deze dagen ging ook dwars tegen de regels in, de temperaturen lagen beduidend hoger dan gebruikelijk half februari. Ooit werd deze dagen nog een Elfstedentocht gereden... (foto: Erik Baalbergen)
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Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woonen werkklimaat in Velsen. Zij vat haar taken
als het ophalen van huisvuil, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen
en straatverlichting dan ook serieus op. Deze
diensten worden onder meer betaald uit de
opbrengst van de gemeentelijke belastingen.

In de editie van de Infopagina van 28 februari
2019 treft u de Belastingspecial aan. Daarin
kunt u alles lezen over de gemeentelijke belastingen, tarieven, maar ook informatie over
de wijze van betalen, kwijtschelding en het
indienen van bezwaarschriften.

Wethouder Jeroen Verwoort samen met het bestuur en de ambassadeurs van BIZ IJmuiden
Centrum.

Bekendmaking uitslag draagvlakmeting

BIZ IJmuiden Centrum
Om te kunnen starten met de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) IJmuiden Centrum,
was het nodig om eerst vast te stellen of
daar voldoende draagvlak voor is. Begin
dit jaar is een meting gedaan onder de
ondernemers. Op 12 februari 2019 maakte wethouder Jeroen Verwoort het resultaat bekend. De uitslag is positief en dat
betekent dat de Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum daadwerkelijk van
start gaat.

Meld hem of haar aan vóór 17 maart!

Wat is BIZ?
Een Bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers
samen vijf jaar lang investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van
hun gebied. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen mee aan gemeenschappelijke
voorzieningen in dat gebied. BIZ IJmuiden
Centrum staat voor het bevorderen van een
economisch vitaal en toekomstbestendig
centrumgebied en zet daarom in op de volgende punten:
het centrum van IJmuiden sterker positioneren en profileren als kernwinkelgebied;

het centrum van IJmuiden aantrekkelijker
maken voor de bezoeker;
het realiseren van een sterke en professionele organisatie.
Voldoende draagvlak
Van 8 januari 2019 tot en met 7 februari 2019
is onderzocht wat de ondernemers in het
centrum vonden van een BIZ.
• er zijn 86 stemmen van de 112 stemmen
uitgebracht: 77% heeft gestemd. Hiermee is de minimale opkomst van 50%
behaald;
• van de 86 stemmen zijn 74 voor (86%)
en 12 (14%) tegen het instellen van een
BIZ (voorwaarde is minimaal 67% voorstemmers);
• de gezamenlijke WOZ-waarde van de
voorstemmers is groter dan de gezamenlijke WOZ-waarde van de tegenstemmers.
Op basis van dit positieve resultaat, wordt de
BIZ ingevoerd met terugwerkende kracht per
1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

Kent u een jongere die een
lintje verdient?
Het jeugdlintje is een speciale onderscheiding voor jongeren uit Velsen. Het is een
blijk van waardering voor jongeren tot 18
jaar die een voorbeeld zijn voor anderen.
Kent u iemand die een lintje verdient? De
gemeente Velsen hoort het graag van u…

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Op die dag gaat het
om volwassenen die zich op een bijzondere
manier hebben ingezet voor de samenleving.
Maar er zijn ook veel jongeren die zich op een
bijzondere manier inzetten voor anderen en
hiervoor een onderscheiding verdienen. Daarom reikt het gemeentebestuur van Velsen elk
jaar de Velsense jeugdlintjes uit.
Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Velsense
gemeenschap? Dan kunt u deze jongere voordragen voor een jeugdlintje.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als zij
een voorbeeld zijn voor anderen. Dat kunnen
jongeren zijn die:
• zich inzetten voor de Velsense samenleving. Denk aan inzet voor andere mensen,
natuur of cultuur.

•
•
•

al langere tijd vrijwilligerswerk doen zonder dat zij daar iets voor terug krijgen.
opkomen voor iemand anders bij pesten,
zinloos geweld of alcohol- en/of drugsgebruik.
een bijzondere prestatie hebben geleverd
of Velsen positief op de kaart hebben gezet. Denk hierbij aan reddingsacties of
bijvoorbeeld een landelijke prijs voor een
werkstuk.

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op www.
velsen.nl/producten/jeugdlintje.nl
De aanmeldingen worden beoordeeld door een
vakkundige jury.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Kabinetszaken 0255-567200 of mailen
naar kabinetszaken@velsen.nl.
Het jeugdlintje zal worden uitgereikt op 26
april 2019 tijdens de lintjesregen. De burgemeester reikt op die dag ook de Koninklijke
onderscheidingen uit.
U kunt een jongere voordragen door het
aanmeldformulier in te vullen en vóór 17
maart 2019 digitaal terug te sturen.

Werken bij Sportloket Velsen
Ben jij waterproof en sta je financieel en
organisatorisch stevig in je zwemvliezen?
Wij zijn op zoek naar een fulltime Teamleider Bedrijfsbureau voor 36 uur per
week.

Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de receptie en de administratieve
organisatie van zwembad De Heerenduinen
(264.000 bezoekers in 2018). En zorg je voor

professionele en waterdichte (financieel)
administratieve processen, aan de voorkant
maar ook tijdens de uitvoering en de controle. Daarbij is een zakelijke kijk zeker niet verkeerd.
Je stuurt een team aan van 5 tot 6 medewerkers, die je coacht en begeleidt.
Ben jij degene die boven komt drijven om
deze functie te vervullen? Kijk dan voor meer
informatie op www.sportloketvelsen.nl
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Eerste bijeenkomst op 25 februari

Sociaal Wijkplatform
Velserbroek van start
Samen Velserbroek is een nieuw Sociaal
Wijkplatform in de gemeente Velsen. De
leden van Samen Velserbroek zetten zich
in voor verbinding en leefbaarheid in de
wijk. De gemeente is blij met de start van
het wijkplatform. Samen met de initiatiefnemers hopen we dan ook op een grote
opkomst op 25 februari.

Inwoners, vertegenwoordigers van stichtingen, verenigingen en organisaties zijn van
harte uitgenodigd om bij de aftrap aanwezig
te zijn. Samen Velserbroek is een initiatief van

Dorpsvereniging Velserbroek, Hart voor Velserbroek en de gemeente. Het wijkplatform
wil de onderlinge betrokkenheid van inwoners en organisaties stimuleren. Het wijkplatform is ook gesprekspartner van de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor
Velserbroek.
Tijd en locatie:
De start van het Sociaal Wijkplatform is
maandag 25 februari 2019 om 20.00 uur in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek.

Opening fototentoonstelling in
de Waerden
Woensdag 13 februari opende wethouder Marianne Steijn, samen met Wim
Slagboom, een fototentoonstelling in de
Waerden in IJmuiden. De Waerden is een
kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wim is één van de bewoners en een enthousiast fotograaf. Hij is de huisfotograaf van de
Waerden en heeft een zwak voor de haven
van IJmuiden. Daar maakte hij, met een voor
hem aangepaste iPad, een prachtige fotocollectie in zwart-wit. De foto’s geven een mooi

beeld van wat je allemaal in het havengebied
aantreft; van gebouwen tot vissen op de kade
waar de meeuwen zich aan tegoed doen.
Onder het genot van een drankje en een echt
IJmuidens harinkje en begeleid door accordeon muziek knipte Wim het lint door en
konden familie en bewoners als eerste de foto’s bewonderen.
Belangstelling? Maakt een afspraak voor
het bezoeken van de tentoonstelling aan de
Burgemeester Rambonnetlaat 2. Tel: 0255
514345

Informatiemarkt 28 februari

Woonvisie Velsen
Start werkzaamheden en inloopavond

Verwijderen ondergrondse 150
kV-kabel Velsen-Noord en -Zuid
Eerder hebben we in de Infopagina informatie gepubliceerd over de werkzaamheden door TenneT in onze gemeente. De
werkzaamheden in Velsen-Noord en -Zuid
gaan begin april van start. Voorafgaand
aan de start van de werkzaamheden, organiseert TenneT een inloopavond.

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380
kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van
de bestaande 150 kV-verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is het verwijderen van de bestaande ondergrondse 150
kV-hoogspanningsverbinding tussen Velsen-Noord en -Zuid en het afbreken van de
bovengrondse verbinding tussen Velsen en
Vijfhuizen, inclusief de twee tijdelijke omleidingen van deze verbinding.
Afgelopen najaar is in Velsen gestart met het
verwijderen van de masten van de bestaande
bovengrondse verbinding. De ondergrondse
150 kV-verbinding die door Velsen-Noord en
Velsen-Zuid loopt, wordt het komende jaar
verwijderd. Op de afbeelding staat deze verbinding aangegeven. Aannemer A-Hak start
begin april met de werkzaamheden.
Rooien en snoeien bomen
Eerst worden bomen en struiken gerooid in
het gebied waar de oude kabelverbinding ligt.
Deze bomen en struiken zijn de afgelopen 60

jaar op en rondom de verbinding gegroeid. Ze
worden weggehaald om de kabel op een veilige manier uit de grond te kunnen halen.
De bomen en struiken waar het om gaat, zijn
vorige maand gemarkeerd. Vanaf 27 februari
worden de bomen gerooid. Voor een deel van
deze bomen bestaat een herplantplicht. TenneT heeft hierover met de gemeente Velsen
afspraken gemaakt. Als de aannemer klaar is
met de werkzaamheden, zorgt de gemeente
Velsen voor nieuwe aanplant.
Inloopavond
Voordat de werkzaamheden in april van start
gaan, organiseert Tennet een inloopavond.
De datum en locatie zijn nog niet bekend.
Omwonenden en andere belanghebbenden
ontvangen tijdig een brief met nadere informatie over de werkzaamheden en de inloopavond.
Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen
met TenneT via telefoonnummer: 0800 836
6388 of per email (info@randstad380kv.
nl). Meer informatie over het project is ook
te vinden op www.randstad380kv.nl of op
https://www.facebook.com/RandstadNoordring. Op het kaartje staan de ondergrondse
kabels van de 150 kV-verbinding
VelsenVijfhuizen. (kaartje: TenneT)

De gemeente gaat het woonbeleid actualiseren. De huidige Woonvisie 2025 is
vastgesteld in 2013. Sindsdien is er veel
veranderd op de woningmarkt. Daarom is
een nieuwe Woonvisie Velsen nodig.

De gemeente Velsen wil graag samen met inwoners en betrokken organisaties nadenken
over de Woonvisie. Daarin staan vier thema’s
centraal:
• kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en toekomstige woningbouw
• wonen en zorg
• betaalbaarheid en beschikbaarheid
• duurzaamheid.
Uitnodiging
In het najaar van 2018 hebben we gevraagd
naar de mening van verschillende organisaties over deze thema’s. We nodigen nu inwoners en raadsleden uit om hierover op donderdagavond 28 februari met ons te praten. U
bent van harte welkom.
Woningmarkt
Na 2013 is er veel veranderd in de woningmarkt. In 2015 werd een nieuwe Woningwet
van kracht die grote invloed heeft op de activiteiten van de woningcorporaties. De woningmarkt in onze regio is krap en de prijzen
zijn hoog. Duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke onderwerpen. De hervorming van de langdurige zorg levert ook
een uitdaging voor de woningmarkt. Daarnaast wil Velsen een aantrekkelijke woon-

gemeente zijn in de Metropoolregio Amsterdam.
Discussienotitie
De toekomstige nieuwe Woonvisie schetst de
hoofdlijnen voor de gewenste woonsituatie
in Velsen in 2040. Het biedt kaders waarbinnen de woningmarkt zich kan ontwikkelen.
Op de website van de gemeente Velsen onder ‘projecten/woonvisie’ kunt u een discussienotitie bekijken. Hierin zijn de trends, de
huidige stand van zaken en de voorlopige ambities opgenomen.
Informatiemarkt
Tijdens de bijeenkomst op 28 februari is veel
informatie beschikbaar. Het tweede deel van
de avond is interactief. Als u uw smartphone
meeneemt, kunt u reageren op de stellingen.
Programma:
18.00 - 19.30 uur – inloop, broodbuffet, informatiemarkt
19.30 - 19.45 uur – korte pauze
19.45 - 21.00 uur – debat met stellingen, afsluiting met drankje
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945, IJmuiden
Vanwege organisatorische redenen vragen
we of u zich vooraf wilt aanmelden via wonen@velsen.nl onder vermelding van uw
naam en het aantal personen waarmee u de
Informatiemarkt wilt bezoeken.

Bezoek aan 100-jarige
Dinsdag 19 februari mocht mevrouw ZwartDemmers uit IJmuiden 100 kaarsjes uitblazen.
Loco-burgemeester Marianne Steijn bracht
haar een bezoek om haar met deze bijzondere leeftijd te feliciteren.
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inloopavond over de uitvoering op 25 februari

Werkzaamheden Van Poptaplantsoen/Kennemerplein
Vanaf 4 maart starten de werkzaamheden
bij het Van Poptaplantsoen en het Kennemerplein. In 2018 is er in samenwerking
met een klankbordgroep een voorlopig
ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is vastgesteld en nu kunnen de werkzaamheden
beginnen. Het werk bestaat uit de aanleg
van een weg in het plantsoen tussen de
Julianakade en de Homburgstraat. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd in
verschillende fases en duren in totaal tot
eind 2019.

Plan voor verduurzamen
huurwoningen
Vrijdag 15 februari jl. maakten woningcorporaties en Urgenda tijdens een persconferentie in Den Haag bekend dat zij
met het geld van de huurdersbelasting
100.000 huurwoningen willen verduurzamen.

Deze huurdersbelasting van 1,7 miljard gaat
normaal naar het Rijk. De corporaties willen dit geld gebruiken om bij te dragen aan
de klimaatdoelstellingen en gelijktijdig

de energiekosten voor huurders omlaag te
brengen.
Wethouder Floor Bal was mee naar Den
Haag om namens het college van B&W steun
te betuigen aan het actieplan. In het collegeprogramma met daarin doelen tot en met
2022 hebben we benoemd dat we in Velsen
betaalbare en duurzame sociale huurwoningen willen hebben en houden. Wij vinden dit
een goed initiatief om deze ambitie waar te
kunnen maken.

In zwembad
De Heerenduinen

Informatieavond
Op maandag 25 februari geven we een toelichting op de planning en de uitvoering van
de werkzaamheden. Tussen 19.00 en 20.30
uur kunt u hiervoor binnenlopen in het W.F.
Visserhuis in IJmuiden aan de Houtmanstraat 1 (restaurant begane grond). Medewerkers van de gemeente en de aannemer geven
u hier dan persoonlijk toelichting.
Aanleiding
De gemeente wil dat het autoverkeer in
IJmuiden meer rond het centrum van IJmuiden gaat rijden. Hiervoor leggen we in delen
een zogenaamde ‘kleine centrumring’ aan.
Een onderdeel van deze kleine centrumring
is de verbinding tussen het Kennemerplein,
via het Van Poptaplantsoen, naar de Julianakade. Het ontwerp hiervoor is in september
2018 definitief vastgesteld.
Wat er tot nu toe is gebeurd
Voorafgaand aan het besluit is in maart 2017
met bewoners gesproken over de aanpassingen aan de verkeersstructuur in IJmuiden.
Na dit gesprek met bewoners heeft de gemeenteraad van Velsen in juni 2017 besloten

Karaoke & Disco
Wie gaat de show stelen bij de karaokeavond in zwembad De Heerenduinen?
Laat jouw zangkunsten horen of kom kijken
en luisteren naar andere zangers en zangeressen!

dat het Van Poptaplantsoen onderdeel wordt
van de ‘kleine centrumring’. Er is bepaald dat
de snelheid op het Van Poptaplantsoen 30
km/uur blijft. Na dit raadsbesluit is opdracht
gegeven voor het maken van een ontwerp.
Het ontwerp
Van december 2017 tot en met mei 2018 is
een voorlopig ontwerp gemaakt in samenwerking met een klankbordgroep. Deze
klankbordgroep bestond uit bewoners en
ondernemers die met elkaar hebben meegedacht over het ontwerp. Hierdoor zijn veel
aanpassingen gedaan die de buurt ten goede
komen.
In juni 2018 presenteerden we het voorlopige
ontwerp op een inloopavond. Alle inspraakreacties die de gemeente van bewoners heeft
ontvangen zijn verwerkt. In september 2018
heeft de gemeenteraad het definitieve ontwerp vastgesteld.
De uitvoering
De werkzaamheden starten op 4 maart en
zijn afgerond op 19 december 2019. Voor de
zomer werken we op en rond het Kennemerplein. Na de zomer gaan we verder op het Van
Poptaplantsoen en de Homburgstraat.
De bewoners en ondernemers rondom de
plekken waar gewerkt wordt, ontvangen tijdens de uitvoering een brief van de aannemer. In deze brief staat hoelang de werkzaamheden duren, hoe de overlast wordt
beperkt en hoe de afvalinzameling doorgaat
tijdens de werkzaamheden.
Meer informatie
Informatie over het ontwerp is terug te vinden op: https://www.velsen.nl/burger/meepraten-in-velsen/inspraakonderwerpen.

Karaoke-discozwemmen: ook leuk voor je
verjaardagsfeestje.
Voor jeugd van 6 tot en met 14 jaar, toegang:
€ 6,20.

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

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

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

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

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 9 februari tot en met 15 februari 2019 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Egmondstraat 6, oprichten bedrijfsgebouw
(15/02/2019) 6846-2019

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, kappen 3 bomen
(11/02/2019) 6186-2019
Weiland nabij Bloemendaalsestraatweg 4,
ophogen en egaliseren grond voor nieuwe
bedrijfslocatie tot 0,4+NAP (13/02/2019)
6480-2019
Platvoetstraat 10, aanleg toegangspad door
openbaar plantsoen (15/02/2019) 6713-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66A, vervangen
waterleiding (11/02/2019) 6176-2019

J.T. Cremerlaan 95, plaatsen dakkapel (voorzijde) (13/02/2019) 6336-2019
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 10, wijzigen gevel
(12/02/2019) 6263-2019
Van Maerlantlaan 12, vergroten woning
(15/02/2019) 6854-2019
Velserbroek
Krommeweid
25,
plaatsen
tuinhuis
(13/02/2019) 6414-2019
Schoener 73, bouwen vrijstaande schuur

(13/02/2019) 6483-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kennemerboulevard 540, interne verbou-
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wing (12/02/2019) 21281-2018
Reaumurstraat 3, splitsing appartement naar
2 appartementen (12/02/2019) 20506-2018
Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 5, plaatsen aanbouw
met kelder en isoleren woning (12/02/2019)
14368-2018
Spaarnwoude, recreatieplas De Peddelpoel,
inrichten tijdelijke ontvangstlocatie voor
baggerspecie (12/02/2019) 22462-2018
Velsen-Noord
Noorderbuitenkanaal bij lichterlocatie, vervangen tros- en fenderpalen (12/02/2019)
23184-2018
Rooswijkerlaan 1, tijdelijk plaatsen zeecontainer t.b.v. stalling city-transporter
(13/02/2019) 16538-2018
Velserbroek
Zon Bastion 21, plaatsen
(12/02/2019) 23185-2018

dakopbouw
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Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode van 9 februari tot en met 15 februari
2019 de volgende aanvragen voor een
evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Full Moon Festival, op 1 juni 2019 van 13:00
t/m 23:00 uur, locatie De Ven ( Spaarnwoude) te Velsen-Zuid (15/02/2019) 68442019

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt, op 10 juni 2019 van 10:30
t/m 17:30 uur, locatie: Landgoed Duin- en
Kruidberg (08/02/2019) 6140-2019

The Promised Land Open-air, op 7 en 10 juni
2019 van 15:00 t/m 22:00 uur (in- en uitloop
camping), op 8 en 9 juni 2019 van 13:00 tot
23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) te
Velsen-Zuid (15/02/2019) 6834-2019

Koningsdag 2019 Santpoort-Noord, op 27
april 2019 van 09:00 t/m 21:00 uur, locatie:
Landje van Scholz (08/02/2019) 6276-2019
Pinkenweekend, op 12 en 13 oktober 2019,
locatie: Frans Netscherlaan 12 (14/02/2019)
6600-2019

We Gaan Terug ( festival), op 2 juni 2019 van
13:00 t/m 23:00 uur, locatie De Ven (Spaarnwoude) te Velsen-Zuid (15/02/2019) 68412019

Amsterdam Live Festival, op 15 juni 2019
van 13:00 uur t/m 23:00 uur, locatie: de Ven
(Spaarnwoude) te Velsen-Zuid (15/02/2019)
6991-2019
Latin Festival, op 16 juni 2019 van 13:00 t/m
23:00 uur, locatie: de Ven (Spaarnwoude) te

Velsen-Zuid (15/02/2019) 7006-2019
Driehuis
Koningsdag, op 27 april 2019 van 10:00 t/m
21:30 uur, locatie: veld aan Aagtevonklaan
(14/02/2019) 6526-2019
Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Velsen-Zuid
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden, vervangen geleiderail tussen afrit Velsertunnel en afrit IJmuiden (A22)
(18/02/2019) 6990-2019
maandag 4 maart - dinsdag 5 maart
van 23:00 - 05:00 uur,
dinsdag 5 maart – woensdag 6 maart
van 20:00 - 05:00 uur,
woensdag 6 maart – donderdag 7 maart:
van 20:00 - 05:00 uur,
donderdag 7 maart – vrijdag 8 maart:
van 20:00 - 05:00 uur.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van
Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook
een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Snippenbos 38, plaatsen dakkapel (voorzij-

de) (14/02/2019) 3089-2019
Dokweg 35 (Rijksmonument), restauratie watertoren en realiseren stalen trap
(12/02/2019) 14443-2018
Trompstraat 102, vergroten 1e verdieping en
plaatsen dakterras (15/02/2019) 16572-2018
Nachtegaallaan 3, plaatsen dakopbouw
(15/02/2019) 23383-2018
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 97 en 99, plaatsen geschakelde dakkapel (achtergevel) (12/02/2019)
23309-2018
Santpoort-Noord
Ranonkelstraat 20, plaatsen dakopbouw en
uitbouw (achterzijde) (12/02/2019) 182062018
J.T. Cremerlaan 95, plaatsen dakkapel (voorzijde) (14/02/2019) 6336-2019
Velserbroek
Wilhelmina Druckerstraat 9, plaatsen dakkapel (achterzijde) (11/02/2019) 17097-2018
Floraronde
36,
plaatsen
dakkapel
(13/02/2019) 1771-2019
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben standplaatsvergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, van 1 november t/m 31
december 2019, locatie: Hagelingerweg 55
9000 (11/02/2019) 2702-2019
Velserbroek
Verkoop oliebollen, van 15 oktober t/m
31 december 2019, locatie: Vestingplein
(11/02/2019) 1170-2019
Verkoop worstproducten, op de woensdagen van 6 maart t/m 25 december 2019, locatie: voor Ster Bastion (12/02/2019) 237252018
Velsen-Noord
Verkoop oliebollen, op 28, 30 en 31 december 2019, locatie: t.o. Wijkerstraatweg 177
(12/02/2019) 2346-2019
IJmuiden
Verkoop oliebollen, van 12 oktober 2019 t/m
31 december 2019, locatie: Lange Nieuwstraat ter hoogte van nr. 775 (14/02/2019)
1457-2019
Verkoop worstproducten, op de vrijdagen
van 1 maart t/m 27 december 2019, locatie:
Planetenweg t/o Dekamarkt (12/02/2019)
23723-2018

recht kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Garage Rijsenhout Strandrace IJmuiden,
op 23 maart van 9.00 tot 19.00 uur en op 24
maart 2019 van 09.00 tot 18.00 uur, locatie:
strand IJmuiden (13/02/2019) 12299-2018

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft de
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuurs-

Red Bull Storm Chase op 1 of 2 dagen in periode 7 januari 2019 t/m 15 maart 2019 van
07.00 uur tot 22.00 uur, locatie: strand IJmuiden (13/02/2019) 22212-2018

lem, voor het rijden op het Noord- en
Zuidstrand met een voertuig, kenteken 9-VJH-43 om levende vogels van
het strand te halen of uit te zetten, die
slachtoffer zijn geworden of geweest van
(olie)verontreinigingen, voor de periode
van 1 januari t/m 31 december 2019

t/m 31 december 2019. Het voertuig met
de blanco ontheffing mag alleen laden en
lossen en niet parkeren

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond
van artikel 5:17, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te
verlenen aan:

•

•

Transport, shovel & handelsonderneming Gebr. Paap uit Zandvoort voor het
rijden op de stranden van de gemeente
Velsen met 23 voertuigen, waarvan 14
met kentekens BP-JD-30, BL-TF-19,
00-VDL-3, 5-XHR-04, 5-XLX-22, GP399-N, V-990-RP, 10-BX-FF, 7-VBJ-71,
1-VLZ-52, 19-YD-09, 6-ZDJ-94, 32-ZFJF, HB-941-B en 2 graafmachines, 6 shovels en 3x Ginaf Kipper voor het uitvoeren van werkzaamheden in de periode
van 1 januari t/m 31 december 2019
Watersport Vereniging Surfcats in
Velsen-Noord, voor het rijden op het
Noordstrand met een voertuig, kenteken 04-FF-DX, voor het bereiken van de

opstallen van de Watersportvereniging
in de periode 1 april t/m 1 oktober 2019
m.u.v. zater-, zon- en feestdagen tussen
10.00 en 19.00 uur
•

•

•

IJmuiden Vis Online in IJmuiden, voor
het berijden van het Zeewindenpad om
Paviljoen Beach Inn te bereiken met een
voertuig met kenteken VP-742-Z tussen
07.00 – 12.00 uur van 1 januari t/m 31 december 2019
Timboektoe B.V. in Beverwijk, voor het
rijden op de Noordpier en het Golfsurfpad in Velsen-Noord om het paviljoen
te bereiken met 3 voertuigen, waarvan
2 met kenteken 03-YA-52 en 88-GPX-9
en 1 blanco voor de periode van 1 januari
t/m 31 december 2019. Het voertuig met
de blanco ontheffing mag alleen laden en
lossen en niet parkeren.
Stichting Vogelrampenfonds in Haar-

•

•

Noordwijkse strandzeilvereniging De
Noordwester in Abcoude voor het rijden
op de strandopgang Cornelis Vreewijkpad en het strand zone 2/3 met 2 voertuigen, kenteken 87-NB-HS en 6-VDZ97 voor het vervoeren van middelen t.b.v.
zeilwedstrijden op 2, 9 en 23 februari en
9 en 23 maart 2019
Noordpier B.V. in Wijk aan Zee voor het
rijden op de Noordpier en het Golfsurfpad in Velsen-Noord om het paviljoen
te bereiken met 3 voertuigen, waarvan
2 met kenteken 60-ZP-DT en 50-VJK-2
en 1 blanco voor de periode van 1 januari

•

Noordpier B.V. in Wijk aan Zee voor het
rijden op de Noordpier, het Golfsurfpad
en het strand zone 1/2 in Velsen-Noord
om werkzaamheden als strandtaxi uit te
voeren met 2 voertuigen, waarvan 1 met
kenteken 37-VV-HJ en een shovel voor
periode van 1 januari t/m 31 december
2019.

•

De heer R. Schotvanger in IJmuiden,
voor het rijden op het Zuidstrand (zone
2) met een tractor met viskar om werkzaamheden uit te kunnen voeren in de
periode van 1 januari t/m 31 december
2019

•

De heer F. Beusekom in IJmuiden voor
het rijden op de strandopgang Cornelis
Vreewijkpad om paviljoen Zilt aan Zee te
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•

•

Paviljoen Zeezicht in Velserbroek voor
het rijden op de strandopgang Cornelis
Vreeswijkpad en Waeckerpad om het
paviljoen te bereiken met 2 voertuigen,
kenteken PH-938-N en 1 blanco voor de
periode van 1 januari t/m 31 december
2019. Het voertuig met de blanco onthefﬁng mag alleen laden en lossen en niet
parkeren.
Paviljoen Aloha in Beverwijk voor het
rijden op de Noordpier en het Golfsurf-

•

•

De heer R. Timmers in IJmuiden voor
het rijden op het Zuidstrand tussen de
Zuidpier en kmpaal 57.000 voor het vervoer van goederen en vangsten met een
voertuig, kenteken VR-90-KB voor de
periode van 1 januari t/m 31 december
2019. De ontheﬃng is niet geldig tussen
09.00 en 21.00 uur in de periode 1 mei
t/m 1 oktober 2019.
Strandvereniging S.V.IJ.S. in Hoofddorp

gemvelsen

voor het rijden op het kleine strand met 3
voertuigen, kenteken 38-ZB-FZ, 98-LXSA en 32-HP-KK, voor het vervoer van
materiaal en goederen voor verenigingsactiviteiten voor de periode 1 april t/m 1
oktober 2019 m.u.v. zater-, zon- en feestdagen tussen 10.00 en 19.00 uur

pad in Velsen-Noord om het paviljoen
te bereiken met 3 voertuigen, waarvan
2 met kenteken VV-288-V en VX-147-L
en 1 blanco voor de periode van 1 januari
t/m 31 december 2019. Het voertuig met
de blanco ontheﬃng mag alleen laden en
lossen en niet parkeren.

bereiken met 3 voertuigen, kenteken TJ737-F en V-510-FF en 1 blanco voor de
periode van 1 januari t/m 31 december
2019. Het voertuig met de blanco onthefﬁng mag alleen laden en lossen en niet
parkeren.
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•

EZ Service in Purmerend voor het berijden van het Zeewindenpad om Paviljoen
Beach Inn te bereiken met een voertuig
met kenteken VR-937-V tussen 07.00 –
11.00 uur van 1 januari t/m 31 december
2019

•

Strandvereniging De Schelp in Haarlem
voor het rijden op het Noordstrand met
een tractor/auto voor het vervoer van
materiaal en goederen voor verenigings-

activiteiten voor de periode 1 april t/m 1
oktober 2019 m.u.v. zater-, zon- en feestdagen tussen 10.00 en 19.00 uur
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch 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 indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Velsen.

Kapmeldingen
Kappen bomen Velsen Noord tussen Polderweg en Grote Houtkade
• Een strook van 1,5 meter langs het hek van
de Grote Houtkade moet vrij van begroei-

ing en bomen worden gemaakt om de certiﬁcering voor de Port Security te behouden.
Melden kappen Ir. Krijgerstraat in Vel-

sen-Noord
• Aan de Ir. Krijgstraat in Velsen-Noord
worden bomen gekapt. Het gaat om zeven
lijsterbessen. De bomen worden gekapt

vanwege de renovatie van het plantsoen.
Dit plantseizoen nog wordt het plantsoen
weer herbeplant met bomen en heesters.

Vaststelling Meldcode
Huiselijk geweld en kindermishandeling
zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar
probleem. Om te zorgen voor veiligheid en
de juiste hulp is het belangrijk dat signalen
van huiselijk geweld en kindermishandeling

goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun
werk zicht op hebben. Binnen de gemeente
zijn dit bijvoorbeeld de leerplichtambtenaren en consulenten in het sociaal domein.
Sinds 2013 heeft de gemeente een meldco-

de om hen te ondersteunen bij hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld
en kindermishandeling. De Meldcode helpt
beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en

kindermishandeling . Per 1 januari 2019 is
de Wet Meldcode aangescherpt. Het college
heeft daarom een aangepaste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld.

Verordening jeugdlintje 2019
De Verordening jeugdlintje gemeente Velsen
2019 vast te stellen.

en wethouders (het college). Het besluit wordt
aan de gemeenteraad meegedeeld.

Instellen jeugdlintje
Ingesteld wordt het “jeugdlintje van de gemeente Velsen” als gemeentelijke onderscheiding voor jongeren tot de leeftijd van 18 jaar.

Voordracht voor een jeugdlintje
a. Het college is bevoegd tot de vaststelling
van de wijze waarop een voordracht voor
het jeugdlintje tot stand komt en tot de
vaststelling van de gronden voor de
toekenning;
b. Het college zal bij het besluit tot toekenning geadviseerd worden door een jury;
c. Het college is bevoegd om de jury samen

Toekenning door het college van burgemeester en wethouders
De toekenning van een jeugdlintje geschiedt
bij besluit van het college van burgemeester

te stellen.
Uitreiking jeugdlintje
Het college bepaalt wanneer, hoe en hoe vaak
het jeugdlintje zal worden uitgereikt.
Vormgeving jeugdlintje
Het college bepaalt de vormgeving en uitvoering van het jeugdlintje.
Rechten en verplichtingen jeugdlintje
Aan het jeugdlintje zijn geen rechten of ver-

plichtingen verbonden.
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als:
Verordening Jeugdlintje gemeente Velsen
2019.
Inwerkingtreding
Deze verordening zal op de dag na oﬃciële publicatie, op de wijze zoals dat in de gemeente
Velsen gebruikelijk is, in werking treden.

Verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden centrum 2019
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 29 november 2018 heeft
besloten:
• de Verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden centrum 2019 vast te stellen;
• de Verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden centrum 2019 in werking te
laten treden na een positieve uitslag van
de draagvlakmeting bij ondernemers in

het gebied.
Burgemeester en wethouders van Velsen besluiten op 12 februari 2019:
De uitslag van de draagvlakmeting BIZ IJmuiden centrum (met 112 stemgerechtigden en
een opkomst van 77% waarvan 86% vóórstemmers met een positief WOZ-waarde saldo van €29.110.000) vast te stellen, waarbij
voldoende draagvlak is voor een BIZ in IJmuiden centrum.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college bekend heeft gemaakt dat van voldoende steun
als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
De gemeente Velsen en de BIZ-vereniging
IJmuiden centrum hebben voorts afspraken
vastgelegd over het beheer- en onderhoudsniveau van IJmuiden centrum. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt op basis van de

positieve uitslag draagvlakmeting ook van
kracht.
De oprichting van de BIZ IJmuiden Centrum
is ﬁnancieel mede mogelijk gemaakt door de
provincie Noord-Holland.
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100-jarige mevrouw
Lien Zwart-Demmers
IJmuiden - Wensen? Nee, die heeft de 100-jarige Lien Zwart-Demmers niet meer. ,,Ik wilde ook niets hebben voor mijn verjaardag,
maar ik heb toch nog van alles gekregen’’, vertelt de goedlachse IJmuidense. Maandag kreeg ze bezoek van locoburgemeester
Marianne Steijn ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag.
De geboren en getogen IJmuidense mevrouw Carolina (‘Lien’)
Zwart-Demmers kwam in 1919
ter wereld als achtste kind in een
gezin dat uiteindelijk elf kinderen
zou tellen. ,,Vijf jongens en zes
meiden, ik had nog twee broers
en een zus na mij’’, vertelt ze. Dat
ze de honderdjarige leeftijd zou
halen, was uiteraard geen vanzelfsprekendheid, maar lag wellicht toch enigszins in de lijn der
verwachting: ,,Mijn moeder werd
honderdvier en al mijn zussen
zijn ook oud geworden.’’ Toch is ze
de enige van de elf kinderen die
daadwerkelijk de honderd heeft
bereikt. Haar echtgenoot overleed al meer dan een kwart eeuw
geleden. ,,Hij werkte in de vishal,
daarom hoef ik nu geen vis meer.’’

Sinds zes jaar woont mevrouw
Zwart-Demmers in het W.F. Visserhuis, een locatie van Zorgbalans. Lekker en gezond eten is
overigens een belangrijk thema
voor haar, want: ,,Als ik het eten
hier niet lekker vindt, kook ik gewoon zelf mijn eigen eten.’’ Dat ze
tegenwoordig vrijwel nooit meer
weg van huis gaat, maakt haar
niet uit. ,,Ik ben overal geweest,
dat vind ik genoeg.’’ Dan somt
ze op: ,,Zwitserland, Oostenrijk,
Duitsland, Finland, Spanje… Daar
zijn we allemaal geweest. Toen
mijn man 65 werd, zijn we twee
maanden naar Spanje gegaan in
de winter.’’ Tegenwoordig blijft ze
lekker thuis, maar: ,,Ik verveel me
niet, hoor. Ik lees nog veel, met de
loep erbij.’’ (Bos Media Services)
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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 IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de Baco.

voegd. Tien jaar later worden de
winkel en het magazijn verder uitgebreid en komt er een afdeling
met dameskleding. In 2000 neemt
Bas’ dochter Margaret Cappon samen met haar man Peter de Baco
Als je via de Dokweg en de Krom- en Cor haakt af. Bas zet door en over. Met tien collega’s wordt de
houtstraat naar het ‘grote’ strand langzamerhand groeit het uit au- zaak voortgezet. Margaret kent
rijdt, kun je het niet missen: het tobedrijf tot een bekende garage de zaak goed; zij loopt al op zeswitgeschilderde pand met de ge- en autodealer. In het begin van de tienjarige leeftijd als verkoopmehelmde en saluerende soldaten- jaren zeventig koopt Bas in Alk- dewerker in de zaak rond. We zulkop op de gevel en met de let- maar een veel te grote partij au- len niet vreemd opkijken als de
ters ‘BACO’ op het dak. De eer- to-onderdelen in. Hij richt in het Baco over dertig jaar nog steeds
ste steen van dit pand is op 19 ju- pand een ruimte in om die spul- floreert als familiebedrijf: de jongni 1963 door de twaalf jaar oude len te verkopen. De verkoop gaat ste zoon Nick van Margaret werkt
Willem Drijver gelegd en is rechts goed en Bas besluit om meer inmiddels ook in de zaak en heeft
van de toegangsdeur tot de zaak spullen in te kopen voor de ver- het er naar zijn zin!
te vinden. Het eerste jaar zit J. koop: naast auto-onderdelen ook Baco is in de ruim vijftig jaar van
Drijver in het pand, met een kof- overtollige partijen legerkleding, zijn bestaan uitgegroeid van een
fie en broodjeszaak. De kamers op -schoenen en -kisten.
garagebedrijf via een legerdumpde eerste verdieping worden ver- Door het succes gaat Bas zich zaak tot een bijna allround zaak,
huurd en op de voorgevel prijkt puur op de spullenverkoop toe- waar je terecht kunt voor onde naam ‘Pension floater’; ‘floa- leggen. Hij offert het autobe- der meer elektronica-onderdeter’ is het Engelse woord voor ‘drij- drijf op voor meer winkelruimte. len, heren- en dameskleding en
ver’…
Hiermee wordt Baco een dump- outdoor-, kampeer- en fietsspulVanaf 1965 zit Baco in het pand. In handel, waar van alles wordt ver- len. Ook film- en televisieseriede jaren zestig beginnen Bas Smit kocht: ‘van damesjaponnen tot le- makers weten de zaak te vinden,
en collega Cor, die bij een gara- gerjeeps’, met in het assortiment voor opnamen en rekwisieten. De
gebedrijf in Oud IJmuiden wer- onder meer legerradio’s, zendap- naam is nog steeds voluit ‘Baco
ken, voor zichzelf. Hun autobedrijf paratuur en elektronica. De Baco Army Goods’. Door het uitgebreikrijgt de naam ‘BACO’, de eerste staat wijd en zijd bekend, vooral de assortiment en het ‘Max Metwee letters van hun voornamen. onder zendamateurs en liefheb- nist’-image (als je iets zoekt, vind
Ze starten hun bedrijf in het pand bers en verzamelaars van leger- je het hier!) is de Baco een begrip
aan de Kromhoutstraat. Zoals ook spullen, om de bijzondere spul- geworden in IJmuiden en omgeonder meer de adresboeken van len die Bas steeds weer voor de ving. Neem daarbij het IJmuidenVelsen en een suikerzakje ons ver- verkoop op de kop weet te tik- se ondernemerschap van vader
tellen huisvest het pand in de be- ken. In 1980 wordt de winkel ver- Bas, dochter Margaret en kleinginjaren naast het autobedrijf ook groot en worden medische arti- zoon Nick, en de Baco verdient
het ‘Baco Koffiehuis’ en een ‘zaal kelen zoals hartbewakingsmoni- het label Typisch IJmuiden!
voor bruiloften en partijen’.
toren, veldoperatielampen, tand- Op de foto poseert Margaret
Het eerste jaar verloopt moei- artsveldboormachines en scal- naast een van de voor het pand
zaam; het startkapitaal raakt op pels aan het assortiment toege- ingegraven boeien.

Het is goed toeven bij Brasserie De Bank
DIVINE Wear

Nieuwe herenmodezaak
op de Kennemerlaan
IJmuiden - De afgelopen vijf
jaar heeft Dion Koster (25 jaar)
met veel plezier bij verschillende bedrijven gewerkt waar hij
veel ervaring heeft opgedaan
en gekeken wat hij nou écht
zou willen gaan doen met zijn
toekomst. Dion heeft ontdekt
dat zijn kwaliteiten vooral bij
de detailhandel liggen.
Ook zijn omgeving zag dat Dion het meeste plezier had in de
detailhandel. En zo zeiden ze
‘waarom begin je niet iets voor
jezelf’?
Daar is Dion serieus over gaan
nadenken en heeft uiteindelijk
deze kans met beide handen
aangepakt. Sinds 21 januari is
zijn herenkledingwinkel DIVINE Wear gevestigd op de Kennemerlaan 71.
Hier vindt u exclusieve mode voor betaalbare prijzen! De

nieuwste kleding volgens de
laatste trends. Een onderscheidende en trendy collectie van
hippe/stoere mode tot stijlvolle, casual herenkleding.
De collecties van DIVINE Wear
zijn gemaakt voor de man die
zich graag wil onderscheiden,
er graag goed uit wil zien en altijd op zoek is naar hippe herenkleding. De zaak heeft de
merken Explicit, Off the Pitch,
Gym King, Criminal Damage,
Muchachomalo, Black Bananas.
De herenlijn bestaat uit stoere
herenkleding voor betaalbare
prijzen. En heeft een exclusieve
luxe uitstraling.
Via de online webwinkel www.
divinewear.nl kan men 24/7 de
nieuwste herenmode bestellen!
Voor 16.00 uur besteld is dezelfde dag verzonden. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Na pas anderhalf jaar onderweg te zijn
timmert Brasserie de Bank in
Santpoort-Noord al aardig aan
de weg.
Best wel trots zijn ze op het
nieuwe interieur. Zoals ze zelf
zeggen ‘soms is het tijd voor
verandering’. Met de aanschaf
van nieuwe tafels en stoelen
kunnen ze meer plekken creëren. Tevens is er een erg mooie
wandbank toegevoegd aan
het interieur, een gezellig knus
hoekje waar je heerlijk kunt tafelen. Uiteraard is iedereen welkom om gezellig een kijkje nemen.
Onder de hoed van Brasserie de
Bank zit zoals velen waarschijnlijk wel weten De IJswinkel, deze naam én het assortiment zal
in de loop van dit jaar worden
vervangen door de naam ‘Tutti
Dolce’, wat betekent ‘Alles Zoet’.
De producten die vanaf dan
verkrijgbaar zijn worden onder
andere verse smoothies, heerlijke ‘red velvet’ cakes en broodjes, bagels en koffie ‘2 Go’.
Brasserie De Bank doet mee aan
De Verkiezing van het Leukste
Restaurant 2019! En ze kunnen

dus stemmen gebruiken. Dat
kan via hun Facebook pagina.
Zodra je hebt gestemd moet je
de mail die je krijgt bevestigen,

anders is je stem niet geldig.
Let op: de mail kan in je ongewenste mail terechtkomen. (foto: aangeleverd)
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Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

24 FEBRUARI

▲
21 FEBRUARI

Lied van mijn vader ‘Vanaf Nu’ in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Religieuze bijeenkomst in De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Thema: ‘Terug naar de bron’.
Aanvang 10.30 uur.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café van 10.00 tot 12.00 uur. Van
10.00 tot 12.00 uur Praathuis.
Taalspreekuur van 14.00 tot 16.00
uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumjaar: Iedere maand kans
op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot
puber.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
extra open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumjaar: Iedere maand
kans op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen Museum. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Poppenkastvoorstelling ‘Rommel
in het bos’ vanaf 3 jaar. Aanvang
13.30 uur. Toegang gratis, na entree museum.

Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Meer informatie: 0255-510652.

FF Anders tijdens ZondagMiddagPodium in het Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord.
Aanvang 14.00 uur. Toegang 5,-.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

Informatieavond in Maritiem College IJmuiden en Technisch College Velsen aan de Briniostraat in
IJmuiden, 18.30-20.30 uur. (foto:
aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: Faulty
Towers, Australische Dinershow
in foyer van het Stadsschouwburg. Aanvang 18.30 uur.
Kennismaken met Pickleball bij
BC Velsen in Het Polderhuis in
Velserbroek. Op deze avond kun
je een balletje slaan en geven de
trainers clinics. Deelname is gratis.

Fototentoonstelling over Santpoort en IJmuiden in Museum Kennemerland in Beverwijk,
Noorderwijkweg 2a. Tentoonstelling duurt tot en met 5 mei. (foto:
Guus Hartendorf )
Expositie beeldend kunstenaar
Trude Hol uit lisse in De Waag,
Spaarne 30 in Haarlem. Expositie is te bezichtigen tot en met
10 maart. Openingstijden donderdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur.

15.30 uur. Craft Café van 19.00 tot
21.00 uur. Van 19.30 tot 21.00 uur
boekpresentatie herdenking Februaristaking 1941. (foto: aangeleverd)

Bert Visscher in Stadsschouwburg
Haarlem, 20.15 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Arie en
Silvester. Aanvang 20.15 uur. (foto: Bram Jonker)

28 FEBRUARI
Pianorecital met Mateo Barbagelata in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29 Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Faulty
Towers, Australische Dinershow
in foyer van het Stadsschouwburg. Aanvang 18.30 uur. (foto:
aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
extra open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumjaar: Iedere maand
kans op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

22 FEBRUARI

Een swingend eerbetoon aan George Michael door Jordan Roy &
band in het Kennemer Theater in
Beverwijk, 20.15 uur. (foto: NatConcert Saadho Kirtan met als tischa Verheij)
tel ‘De innerlijke stilte’ in het Lichthuis, Vergierdeweg 456 Haarlem.
Aanvang 15.00 uur. (foto: aangeleverd)

23 FEBRUARI

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumjaar: Iedere maand kans
op mooie prijzen. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot puber. Motordraaimiddag.

Bibliotheek IJmuiden: Praathuis
van 10.00 tot 12.00 uur. Van 10.00
tot 10.45 uur BoekStartPret. De
Bricks Challenge van 15.00 tot
16.30 uur. (foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
extra open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumjaar: Iedere maand
kans op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen Museum. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Knutselworkshop: maak van blik
een pennenbakje of maak een
slang. Van 13.30 tot 15.30 uur.

Expositie beeldend kunstenaar
Norbert Wille uit Velserbroek in
de Engergiefabriek, Elementenstraat 3 in Amsterdam. Van 13.00
tot 18.00 uur. Ook op zondag 24
februari.
Poppentheater Fatsnerran Prins
Heerlijk in de Oude Kerk, Kerkplein 2 Spaarndam. Aanvagn
15.00 uur.

Robert van Beckhoven in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur.
(foto: aangeleverd)

Repair Café in De Hofstede, A. Jacobsstraat 227 Velserbroek. Van
14.30 tot 16.30 uur.

Marquette Kasteelconcert met
van Aristakes Jessayan. Aanvang
16.00 uur. Kaarten via events@
hotel-marquette.com of tel. 0251257025.

Cabaretier Alex Ploeg in Kennemer Theater Beverwijk, 20.30 uur.
(foto: Diederick Bulstra)

Literaire ontmoeting met Alex
Boogers in Kennemer Theater Beverwijk, 20.00 uur. (foto: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
extra open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumjaar: Iedere maand
kans op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

Bert Visscher in Stadsschouwburg Haarlem, 20.15 uur. Ook 27
februari.

Waar zou je willen sterven?
Het is niet een vraag die je vaak
stelt aan iemand die jong en gezond is.
En als je hem stelt, dan merk je
dat de meeste mensen er nog
niet over hebben nagedacht.
Maar, als je al antwoord krijgt,
dan zegt bijna iedereen dat hij
of zij het liefst thuis zou willen
overlijden. In de eigen omgeving, te midden van de mensen
waar je van houdt.
En, als iemand mij dat zo zou
vragen, zou ik niet anders reageren.
Als bestuur wil je zo goed als
mogelijk inspelen op toekomstige ontwikkelingen, dus vanuit
de wetenschap dat steeds meer
mensen langer thuis blijven wonen, was de verwachting dat wij
steeds meer mensen thuis zouden gaan ondersteunen in hun
laatste levensfase.
Toch lijkt het erop dat de werkelijkheid er iets anders uit ziet,
want we zien eigenlijk juist een
trend dat steeds meer mensen
uiteindelijk kiezen voor opname
in een hospice. En dat is niet alleen bij ons zo, maar ook bij vrijwel alle andere hospices in Nederland.
Tja, daar zit je dan met je verwachtingen.
Maar waarom kiest men uiteindelijk toch voor opname?
Er zijn natuurlijk een aantal redenen te bedenken.
Velen kiezen voor het hospice
omdat men inmiddels heeft begrepen dat je daar meer dan uitmuntend verzorgd wordt en het
daar bijna zoals thuis is.
Maar misschien wisten deze
mensen helemaal niet dat wij
diezelfde uitmuntende verzorging thuis kunnen geven en dat
wij daar zelfs een aantal vrijwilligers speciaal voor hebben opgeleid. In dat geval zouden we
daar dus nog meer bekendheid
aan moeten geven.
Of zou het zo zijn, dat men ertegenop ziet om een vreemde toe te laten in de vertrouwde
thuisomgeving, en dat ervaart
als een inbreuk op de privacy.
Wat de reden ook is, wij zullen
elke wens respecteren en daar
ons beleid, waar mogelijk, op
aanpassen.
En daarin staan wij niet alleen,
want minister de Jonge heeft
eind vorig jaar in een brief aan
de tweede kamer gemeld dat
zijn uitgangspunt bij de benadering van de palliatieve zorg is,
dat mensen deze zorg moeten
kunnen ontvangen op de plek
die zij zelf kiezen.
Het enige wat wij dus kunnen
doen is duidelijk maken wat
de keuzemogelijkheden precies zijn.

25 FEBRUARI
Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.

27 FEBRUARI
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. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumjaar: Iedere maand kans
Tennistoernooi voor dubbels bij op mooie prijzen. 3 SpeurtochLTC Groeneveen in Santpoort- ten voor kinderen van kleuter tot
Noord. Toernooi duurt tot en met puber.
3 maart.
Postzegelavond van Postzegel
Vereniging Santpoort in het Terras, Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Om 19.00 uur gaat de zaal
open.

26 FEBRUARI

Telstart - Jong Ajax. Aanvang
20.00 uur.
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Taalspreekuur van 10.00 tot 12.00
uur. Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek van 10.30 tot 12.00
uur. (foto: aangeleverd)

In het hospice
of toch thuis?

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 09.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29 IJmuiden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via contact@gezondnatuurwandelen.nl Bibliotheek IJmuiden: Voorleesfeest in IJmuiden. Van 14.30 tot

Beeldend & Bezinnend, inspirerende avond met tekenen en
schilderen in de benedenzaal van
de Pieterker, Zuiderkruisstraat
1 IJmuiden. Van 19.00 tot 21.30
uur. Aanmelden bij info.franciscusparochie@gmail.com of 0655627670.
Bijbellezen met kritische gelovi- Robert van Westerhoven
gen in de Parochiezaal van de En- Voorzitter Hospice De Heidegelmunduskerk, Driehuizerkerk- berg
weg Driehuis. Aanvang 19.30 uur.
‘IJmuiden wat vertel je me nou...’
in De Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Rommelmarkt

IJmuiden - Zondag 3 maart
wordt in sporthal IJmuiden Oost,
Tiberiusplein 6 (naast het politie bureau), een grote rommelmarkt georganiseerd. Er zullen
ongeveer 80 kramen vol staan
met spullen zoals kleding, aardewerk, boeken en nog veel meer.
Stadsschouwburg Velsen: Marvel- De rommelmarkt is van 09.00 tot
lous: humoristische superhelden- 15.00 uur. Wie een kraam wil humusical. Aanvang 20.15 uur. (foto: ren kan bellen met 06-14161274
Raymond van Olphen)
of 06-20204719.
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Guitar Boogie

‘Laten we naar de muziek luisteren waar iedereen
van houdt. Je mag stampen, je mag dansen, doen
wat je wilt’, roept Jeffrey. Tromgeroffel klinkt. Guitar
Boogie. Enthousiast klappen de toehoorders mee
op de melodie van de swingende muziek. Na het
slotakkoord klinkt oorverdovend applaus in de aula
van het crematorium. Zoons Jules en Jeffrey spelen
dit nummer speciaal op de gitaar voor hun overleden
moeder Vera. Raymond en Roy klappen mee. Haar
lievelingsmuziek was rock and roll. Ode aan Vera.
Het programma voor de uitvaart ligt al klaar als
ik arriveer om de uitvaart te bespreken. De flat is

A.L. Dyserinckstraat 31

|

2032 RA Haarlem

gevuld met de kinderen en kleinkinderen. Voordat ik
de kamer binnenkom, hoor ik roepen dat vooral moet
gebeuren wat zij wensen. Met een serieus gezicht
laat kleinzoon Rico zien wat ze hebben bedacht
voor de uitvaart. Ik zie hoe zorgvuldig hij het van
minuut tot minuut heeft samengesteld. Hij zorgt
voor beeldmateriaal en muziek die deels live wordt
verzorgd. Een eigen cameraman neemt de uitvaart
op.
Uit alle handelingen blijkt de liefde voor
haar. Kleindochters Gina en Danyelle hebben
haar verzorgd en aangekleed. ’Paars is haar
lievelingskleur’, vertelt Raymond glimlachend.
Zorgvuldig opgemaakt verblijft ze tot de dag van de
uitvaart in de afscheidskamer. Paarse bloemen en

|

info@inekesmit.nl

|

een heerlijke subtiele parfumlucht omringen haar.
De avond voor het afscheid heeft iedereen eten
meegenomen om voor de laatste keer samen de
maaltijd te delen rondom Vera.
De jongsten eren hun omi door de kaarsen aan te
steken. Als laatste vormen de in totaal 27 kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen een kring
rondom Vera. Hand in hand, allen in het wit. Live
wordt gezongen:

‘You raise me up’.

www.inekesmit.nl
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Freelance Uitvaartbegeleider
voor Ineke Smit Uitvaartverzorging

|

Tel.: 06 54661799

Dressuurwedstrijd junioren
op manege Kennemergaarde

Jayson (3) beleeft Opkikkerdag
vol verrassingen

Velsen-Noord - Voor de 3-jarige Jason en zijn gezin werd het afgelopen zaterdag een hele bijzondere dag. Jayson is langdurig ziek
en was aangemeld bij Stichting Opkikker om samen met zijn zus
Jazz (5) en zijn ouders een dag vol verrassingen te beleven. Hierdoor kon het gezin de dagelijkse zorgen voor even helemaal vergeten en lekker genieten.
De ziekte van Jayson heeft impact op het hele gezin. Daarom
nam Stichting Opkikker ze zaterdagochtend mee naar een wereld waar die ziekte even géén
hoofdrol speelt: de unieke Opkikkerwereld. Met een persoonlijk
programma en persoonlijke begeleiding werd het een dag om
nooit meer te vergeten. Ze belandden in een ware sprookjeswereld, waar ze werden behandeld als vorsten. Ze werden op
hun wenken bediend door de lakei en hofdame in het Opkikkerkasteel en aansluitend maakten

ze, heel toepasselijk, een rondje in de koets. Het volgende programmaonderdeel was het bekijken van een heuse Opkikkervoorstelling, gevolgd door een professionele fotoshoot. Na een uitgebreide lunch kon het gezin zich
uitleven in het zwemparadijs! De
gezellige eindshow en een uitgebreid diner als afsluiter maakten
de dag compleet.
Als je kind ziek is, kun je als gezin
alle kracht gebruiken, kracht die
er soms simpelweg niet (meer) is.
Dat is precies waar Stichting Opkikker bij helpt. Met een keten van

kracht zetten ze zich elke dag vol
overgave in om deze gezinnen,
op de momenten dat het er echt
toe doet, te ontzorgen en de energie te geven om door te gaan. Ze
helpen met man en macht, met
vrijwilligers en enthousiastelingen, met donateurs en sponsors,
gezinnen met een ziek kind een
positieve boost te geven. Vandaag, morgen en volgend jaar. Zo
wordt gebouwd aan een langdurige keten van kracht. Voor zoveel
mogelijk gezinnen, zonder verlies
van persoonlijke aandacht. Want
tegenover ieder persoon die aandacht krijgt, staat iemand die belangeloos aandacht geeft. Samen
maken ze het verschil in de levens
die extra kracht en energie nodig
hebben. Kijk op www.opkikker.nl
voor uitgebreide informatie. (foto:
Stichting Opkikker)

Santpoort-Noord - De junioren van manege Kennemergaarde in Santpoort-Noord
konden zondag meedoen aan
de dressuurwedstrijd en de
paarden werden dankzij het
mooie weer lekker los gereden
in de buitenbaan. Vervolgens
reden de combinaties in de
binnenbaan hun proeven voor
de jury. Er deden veel combinaties mee en er werden hele
mooie proeven gereden, iedereen behaalde dan ook het felbegeerde winstpunt. Aan het
eind van de dag vond in de
foyer de prijsuitreiking plaats.
In de F4 werd Dominic Emmelot 1e op Tarenko, 2e werd Marie Frauenfelder op Vriendje
en 3e Jolein Nelis op Zsa Zsa.
De F5 had als winnaar Zita de
Groot op Picasso, de F6 werd
gewonnen door Alex Hurl op
Vivaldi, in de F7/8 ging de 1e
prijs naar Eva Diederiks op Zamora, in de F11 won Tessa Enthoven en tot slot werd Julia
Kievits 1e in de F18.
Op de foto (aangeleverd): Julia,
Vivaldi, Alex, Eva en Tessa.

Tata Steel start proef sms-service

Omwonenden snel geïnformeerd bij
r fietu tstoot r t
ee

IJmuiden - Tata Steel start vanaf deze week de proef waarbij
het een sms-bericht verstuurt
in het geval van grafietuitstoot.
Inwoners van Wijk aan Zee kunnen zich vanaf nu aanmelden
via www.TataSteel.nl/sms-service om de berichten te ontvangen. Daarmee kan het staalbedrijf de inwoners van Wijk aan
Zee sneller informeren wanneer
grafiet is vrijgekomen bij het
verwerken van ROZA-slak door
Harsco.
,,We willen met deze service
de fractie wanneer de resulta- onze buren proactief informeten van een toegezegd onder- ren. We weten dat dit de fysieke
zoek naar de betaalbaarheid van overlast niet wegneemt, maar
woonlasten bekend zijn. De Chris- ook daar werken we hard aan”,
tenUnie wijst erop dat bij het vast- aldus Hans van den Berg, site distellen van huur- en zorgtoeslagen geen rekening wordt gehouden met de hoogte van de energierekening, terwijl daar door het
vaak hoge vastrecht nauwelijks
op valt te bezuinigen.

Energiearmoede baart zorgen
Velsen - Met het stijgen van de energieprijzen doet een nieuw fenomeen van zich spreken: de energiearmoede. In een uitzending
van het televisieprogramma Een Vandaag werd drie weken geleden al aandacht besteed aan dit verschijnsel, de raadsfractie van
de ChristenUnie heeft er inmiddels vragen over gesteld aan het
college van burgemeester en wethouders.
In de uitzending werd gemeld dat
jaarlijks 20.000 mensen worden
afgesloten van gas of elektra omdat ze de rekening niet meer kun-
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Velserbroek - Sinds 2017 wordt
de Amerikaanse sporthit Pickleball ook in Nederland gespeeld.
Badmintonclub Velsen wil op
woensdagavond 27 februari of
6 maart in Het Polderhuis in Velserbroek inwoners van Velsen
kennis laten maken met Pickleball. Het is een sport die iedereen leuk vindt èn kan spelen. Een
klein veld, een laag net, een lichte ‘paddle’ en bal maken dit tot
een sport voor alle leeftijden en

nen betalen. De ChristenUnie wil
van het college weten hoe vaak in
Velsen tot een dergelijke maatregel wordt overgegaan. Ook vraagt

ee er e ers roe
der e e ert eest

et
e
u e se
niveaus. Ook als je niet meer zo
snel ter been bent of een blessure hebt kun je vaak nog prima
pickleballen!
Binnen een half uur heb je de basis onder de knie en speel je een
partijtje. Tennissers, badmintonners, squashers en tafeltennissers vinden Pickleball meteen
leuk omdat ze de techniek snel
beheersen, de tactiek en tempowisselingen als uitdaging ervaren en hun netspel verbeteren.

recteur bij Tata Steel IJmuiden.
,,Een nadrukkelijke wens van
de inwoners van Wijk aan Zee is
snellere informatievoorziening
van Tata Steel in het geval van
mogelijke overlast. Dit begrijpen wij heel goed en daarom
starten we nu deze proef.”
Sinds eind november is de overlast van grafiet in de omgeving
afgenomen door de korte termijn maatregelen die zijn getroffen. Helemaal uitsluiten dat
het nog voorkomt, is echter niet
mogelijk.
Daarom wordt er gewerkt aan
de bouw van een hal, waarmee
de overlast van grafiet definitief
wordt opgelost en tot die tijd
dient de sms-service om inwo-

IJmuiden - Dit jaar viert Zeeverkennersgroep Nannie van der
Wiele feest. Niet alleen omdat de groep op zaterdag 11 mei haar
50-jarig jubileum viert, maar ook omdat ze weer een waterwelpen speltak hebben.
Benieuwd? Kom naar de openavonden van 20.00 tot 22.00 uur
kun je een balletje slaan en geven de trainers clinics. Het enige dat je nodig hebt zijn sportschoenen voor binnen. Deelname is gratis. Bij voldoende belangstelling spelen ze de maanden maart en april door.
Plaats: Velserbroek, Sporthal Het
Polderhuis, Vestigingplein 58. Informatie: pickleballchannel.com,
of via zoranj1961@gmail.com.

Omdat dit een grote mijlpaal is
voor het bestaan van de scoutinggroep organiseren ze een reunie voor oud-leden. Alle oud-leden van de groep zijn hiervoor
van harte welkom. Graag zouden
de organisatoren via deze weg
daarom in contact komen met
oud-leden.
Dit kan gedaan worden via facebook door vrienden te worden met Nannie van der Wiele,
via de mail: nannievdwiele@hotmail.com of telefonisch via Ber-

rie Bottelier: 06-12553239. De organisatoren van de reunie zullen
dan eind maart contact met u opnemen omtrent de aanmelding
voor de reünie.
De reünie vindt plaats op zaterdag 11 mei. Oud-leden zijn
welkom vanaf 15.00 uur en het
duurt tot ongeveer 21.00 uur. Er
is die dag de mogelijkheid om
een rondje te zeilen, er komt een
band spelen, er is een barbecue
en genoeg tijd om herinneringen
met elkaar op te halen.

ners tijdig te informeren in het
geval van mogelijke overlast.
Voor inwoners van Velsen is de
aangeboden informatie vooralsnog niet relevant. In de komende maanden gaat Tata Steel
bekijken of de service aan de
verwachtingen voldoet en
of uitbreiding naar andere gebieden mogelijk en nuttig is.
Een woordvoerder laat desgevraagd weten: ,,Hoewel de kans
klein is dat in de overige gemeenten grafietneerslag plaatsvindt, kan men een melding bij
ons doen als men hinder ondervindt. Dan komt een team
van Tata Steel monsters nemen
om uitsluitsel te geven over de
neerslag.’’

e
De zeeverkennersgroep heeft
weer een waterwelpen speltak.
Dit is een speltak voor kinderen
van 7 tot en met 10 jaar. Deze kinderen doen, onder begeleiding
van een enthousiast leidingteam,
leuke activiteiten. Zo doen ze veel
spelletjes, leren knopen, doen
speurtochten, bakken broodjes,
knutselen en nog veel meer. Interesse? Neem dan contact op via:
welpen.nannies@gmail.com. Ook
bij de waterscouts van 11 tot en
met 15 jaar is er nog plek voor
nieuwe leden, neem hiervoor
contact op via de mail: verkenners.nannies@gmail.com. Voor
meer informatie: www.nannievdwiele.nl.
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9
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Clinic voor kwetsbare kinderen
Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnisbak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind. Deze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voetbalskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden
een onvergetelijke dag met hun idolen.

Seizoen uit als een nachtkaars

liefd voelt. Er zijn in Nederland
100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek die deze positieve aandacht nauwelijks krijgen. Om deze kinderen te steunen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Nederland op om deze kinderen te verwarmen met een kilometerslange supportsjaal van lieve berichten. Na de actieperiode deelt Het
Vergeten
Kind ze,Stuy
sjaalvan
voor
sjaal,
was aanvoerder
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Heuit
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rik dichtbij
de openingstreffer
Nederland.
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De
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fraaivan
gepareerd
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maandag
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Award, Hetinzet
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een verdiende
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Zie ook www.hetversense treffer.
getenkind.nl.
(foto:moment
aangeleverd)
Maar het fatale
kwam
dus toch voor Telstar. Aan de linkerkant werd Van der Sluys geen
strobreed in de weg gelegd. Zijn
voorzet op Dogan, vervolgens,
was perfect. De kopbal van de
doelpuntenmaker zelf was dat
niet echt, maar via de keepers-

Velsen-Zuid - Vrijdag speelt
Telstar in de Jupiler League
een belangrijke thuiswedstrijd
tegen Jong Ajax. De kaarten
zijn bijna uitverkocht. De westtribune en de oostribune zitten al vol. Voor de zuidtribune,
doorgaans bestemd voor de
supporters van de tegenpartij, waren woensdag nog enkele kaarten beschikbaar. Mogelijk zijn alle kaarten bij het verschijnen van deze krant echter
toch al verkocht. Dat betekent
dat alle 3.200 plaatsen in het
Rabobank IJmond Stadion bezet zullen zijn. De laatste keer
dat het zo’n volle bak was bij
Telstar was op 29 oktober 2015
in de bekerwedstrijd tegen AZ,
die eindigde in 0-1.
Het succes van Telstar betekent dat de kaarten voor de
wedstrijden als warme broodjes gaan. Telstar verloor vorig weekeinde echter de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Het
was de eerste nederlaag in zes
wedstrijden, maar dat had gelukkig geen grote gevolgen
voor de stand op de ranglijst
omdat de concurrentie ook
punten liet liggen.
Jong Ajax is sinds maandag
de nieuwe koploper in de Jupiler League. Het wordt dan
ook een belangrijke wedstrijd
voor beide ploegen. Er wordt
met belangstelling
handsschoenen
vanuitgekeken
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verdween
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hij niet het
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terecht.
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spel,lege
watribunes
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kijken! besloot
ren
de betere
Mike Snoei zijn analyse.
Het gat met de play-offplaatsen is
dusdanig groot geworden na de
(alweer) veertiende nederlaag van
dit seizoen.
Aanstaande vrijdag gaat Telstar het, gewoon, weer proberen tegen het beloftenelftal van
Jong Ajax. (Douwe de Vries, foto:
1963pictures.nl)

Telstar lijdt derde nederlaag op rij bij TOP Oss

De kinderen werden met de bus twee tickets voor de eerstvolopgehaald en hadden een spet- gende thuiswedstrijd!
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fatale doelpunt van Dogan. Voor- hoek op de paal. Niet de binnendat dat zich voltrok in de 57e mi- kant van het aluminium voor Telnuut hadden de Witte Leeuwen star, helaas.
móeten scoren. In de tweede mi- Wat de thuisploeg daar tegenSantpoort-Zuid
- Zaterdag
fe- over kon stellen waren speldennuut al, loste Terell
Ondaan10een
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weerschot
een Repair
uiterstwordt
gevaarlijk
af op Cahet prikjes uit standaardsituaties. Zo
fé gehouden van 13.30 uur tot
16.00 uur in ’t Brederode Huys
aan de Bloemendaalsestraatweg
201. Tijdens het Repair Café draait
het op elke tweede zaterdagmiddag van de maand allemaal om
repareren. Het biedt, naast dat
het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische
apparaten, klokken, horloges,
meubeltjes, speelgoed, computers, mobiele telefoons, fietsen,
enz. ter reparatie aan te bieden.
In principe gebeurt dit gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.

Repair Café

TIME TO SHINE

Elvio van Overbeek
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Telstar en Elvio van Overbeek
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Het
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meevoor
met
2018 om 167.000 euro. Het gede Witte Leeuwen en de aanvaldeelte dat de gemeente meeler wist de technische staf van
betaalt aan het project zou bezijn kwaliteiten te overtuigen.
staan uit 15 jaarlijkse termijnen.
Op 7 februari tekende hij een
Maar nu het HOV totaalbedrag
contract waarmee hij zich voor
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in de benen en kan met deze ervaring bij ons een goede toegevoegde waarde zijn”, legt Piet Buter uit.
Van Overbeek speelde de laatste seizoenen zijn wedstrijden
in de zogeheten Jupiler League.
In twee seizoenen bij De GraafDriehuis - Groep 5 van de Jan
schap kwam hij tot 45 wedstrijCampertschool vierde op 1 februden. Voor zijn komst naar de Suari Warme Truiendag, de jaarlijkperboeren genoot van Overbeek
se energiebesparing dag, met het
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Warme Truiendag in PVM
ren welkom geheten in het Energie-duurzaamheids-proeflokaal.
In een filmpje werd duidelijk dat
de fossiele brandstoffen die worden verbrand om energie op te
wekken in energiecentrales opraken én dat ze zorgen voor vervuiling van de lucht: een oorzaak
van klimaatverandering. Duidelijk
is dat we over moeten op duurzame energie.
In groepjes gingen de kinderen
aan de slag met proefjes om te
ontdekken hoe nieuwe manieren
van energie opwekken werken
en hoe je zuiniger om kunt gaan
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, halogeen-, en led-lamp verbruiken:
daarbij kwam de led-lamp natuurlijk als winnaar uit de bus. Ze
bekeken op welke manier, onder
andere door isolatie, je de warmte van een modelhuisje maximaal
binnen kunt houden en testten
hoe je zonnewarmte kunt gebruiken. Als klap op de vuurpijl knutselden de kinderen een Picosol in
elkaar: een zonnebloem die werkt
op een zonnecel.
Een mooie afsluiting van een superleuke en leerzame Warme Truien-middag in het Pieter Vermeulen Museum. (foto: aangeleverd)
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IJmuiden - Het IJmuider Zee- en
Havenmuseum is voor de nieuwe tentoonstelling ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’, te zien
vanaf zaterdag 25 februari, op
zoek naar mensen met verhalen
over de logistiek van het staalbedrijf.
De aanvoer van grondstoffen en
de afvoer van materialen van en
naar verre oorden vereist een geweldige organisatie en inzet. Van
planning op kantoor tot afhandeling in de havens. Iedere schakel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt

of bent u nog werkzaam bij Tata Steel en heeft u een bijzonder
verhaal, of wilt u graag iets vertellen over uw werkzaamheden, dan
kunt u zich melden bij het museum.
Het is de bedoeling dat een aantal verhalen wordt opgenomen
zodat bezoekers van de tentoonstelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretariaat museum via 0255-538007 of
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u
wordt teruggebeld.

Wie kan vertellen over
100 jaar staaltransport?
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Let op, ‘gele en oranje hesjes’
beschermen trekkende padden

College
dringt aan op
verplaatsen
vliegroute
Velsen - Het college van burgemeester en wethouders heeft namens de gemeente een zienswijze
ingediend betreffende het Luchthavenbesluit Lelystad. Men dringt
er bij het ministerie op aan om een
geplande vliegroute de verschuiven in westelijke richting. Op basis van het voorliggende besluit
zou de vliegroute, in het stuk aangeduid als OUT-12, over Velsens
grondgebied lopen. Het college
schrijft: ,, Aangezien de vliegtuigen
op een grotere hoogte dan 3000 ft
overkomen, verwachten wij dat ze
ook over stedelijke bebouwing zullen komen. Om meer geluidsoverlast voor onze inwoners te voorkomen verzoeken wij u de zuidelijke
aftakking van OUT-12 in westelijke richting te verplaatsen, tot boven de Noordzee. Hiermee wordt
een groter gebied van extra vlieghinder ontlast in een gebied waar
toch al veel vliegverkeer is.’’

A22 afgesloten na ongeval
tussen auto en motor

Velsen-Zuid - Diverse automobilisten hebben woensdagavond
lange tijd stilgestaan na een verkeersongeval tussen een auto en
een motor bij Velsen-Zuid. Rond
23.00 kwamen een motor en een
auto met elkaar in botsing op de
A22 net voorbij de keerlus. Op het
moment van de aanrijding moest
het verkeer over een baan vanwege geplande werkzaamheden. De
Santpoort-Noord - Op maan- motorrijder kwam bij het ongeval
dag 25 februari weer een gezelli- ten val. Toegesnelde ambulancege postzegelavond van de Postze- medewerkers hebben het slachtgel Vereniging Santpoort, met na- offer nagekeken maar gelukkig
tuurlijk een veiling, de kavels wor- raakte hij verder niet ernstig geden op de avond ingeleverd en wond. De A22 richting de Velsermen heeft voldoende tijd om deze te bekijken.De avond zal worden gehouden in het Terras, Dinkgrevelaan 17. Iedereen is van harte welkom. Om 19.00 uur is de zaal
open en er is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten over de
Postzegel Vereniging Santpoort,
bel 023-5382274 na 18.00 uur.

tunnel was door het ongeval helemaal afgesloten.
Een bergingsbedrijf kwam ter
plaatse om zowel de motor als de
auto mee te nemen. Doordat de
sleepwagen wat problemen met
een kabel had heeft een kraan
van een van de wagens die meehielp om het verkeer te regelen
bij de werkzaamheden uitkomst
geboden.
Rond middernacht kon de rechterbaan weer worden vrijgegeven waarna de automobilisten
die op de A22 stonden te wachten hun weg konden vervolgen.
(foto: Michel van Bergen)

IJmond - De colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben onderzoek laten doen
naar andere manieren om de
Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW) uit te voeren. Aanleiding voor dit onderzoek is de
verwachting dat de rijksbijdrage in de toekomst afneemt en
IJmond Werkt! hierdoor te weinig geld heeft om de WSW op
dezelfde manier uit te voeren.

afhankelijk adviesbureau, schetst
verschillende scenario’s voor een
gezonde financiële toekomst.
Verschillende scenario’s In het onderzoek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt om zo efficiënt
mogelijk te werken. Het ‘optimaal benutten’ scenario biedt de
meeste kansen.
Dit scenario zorgt voor een nauwere relatie tussen de verschillende re-integratietaken van IJmond
Werkt!. Ook kan de re-integratie
verbeteren door de trajecten van
de gemeenten en IJmond Werkt!
beter op elkaar aan te sluiten.
Voordat er een keuze gemaakt
kan worden moet er nog een verdiepingsonderzoek gedaan worden.
De resultaten van dit verdiepingsonderzoek worden na de
zomer van 2019 verwacht.

Postzegelavond

Bijeenkomst
in de Kapel
Regio - Op zondag 24 februari leidt Lauk Spelberg een religieuze bijeenkomst in De Kapel in
Bloemendaal, Potgieterweg 4.
Het thema is: ‘Terug naar de bron’
naar aanleiding van de reis van de
regendruppel. Gesproken wordt
over de zin van ons leven en de
invulling daarvan. Bij het teruggaan naar de bron spelen de verschillende verschijningsvormen
van water en de seizoenen een
rol. De bijeenkomst begint om
10.30 uur.

FF Anders in
Het Terras
Santpoort-Noord - Het ZondagMiddagPodium presenteert zondag
24 februari een optreden van FF Anders in Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
Het koor brengt uNederlandstalige liederen in meerstemmige arrangementen. Het openingslied is gewoonlijk ‘blauwe korenbloemen’. De
voorstelling begint om 14.00 uur en
vanaf 13.30 uur is de zaal open. Kaarten à 5,00 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal.

IJmuiden wat
vertel je me...
IJmuiden - Donderdag 28 februari
is er weer een filmavond in De Brulboei. Dit keert de film Chrystal Serenity. De aanwezigen schepen in
aan boord van het luxe cruiseschip
Chrystal Serenity en varen mee op
haar eerste etappe van haar reis om
de wereld. Na de pauze en de verloting wordt de avond vervolgd met
‘A rig in my backyard’! Op 1 februari
1978 liep het jackup rig Orion op de
kust van het kanaaleiland Guernsey. Wijsmuller Salvage kreeg de
opdracht haar te bergen. De eerste
film begint om 20.00 uur en kaarten à 3 euro zijn verkrijgbaar aan de
zaal. Zie ook www.welzijnvelsen.nl.

Uitvoering WSW door
IJmond Werkt! effectief
en doelmatig

Uit het onderzoek blijkt dat
IJmond Werkt! de WSW effectief
en doelmatig uitvoert. Maar omdat de verwachting is dat de bijdrage uit het Rijk afneemt wordt
het steeds moeilijker om de loonkosten voor de WSW alleen uit deze bijdrage te financieren. Het onderzoek, uitgevoerd door een on-

Drie generaties Spierenburg terug De Kolk

derijen spiegelen het dorp: het
water, de schepen, de huizen.
Wat zijn werk bijzonder maakt is
het licht. Zijn onderwerpen voor
zijn figuratieve schilderijen zijn
vrij divers, dat gaat van kerkinterieurs, stadsgezichten, naakten tot kommetjes, of een enkele fles, maar steeds is het de
lichtval die het werk zijn bijzondere zeggingskracht geeft. In het
werk van Tobias en Oscar is de invloed van vader Leon duidelijk
zichtbaar, ook zij schilderen figuratief en ook bij hen is het onderwerp uiteindelijk vooral een manier om het licht te schilderen.
Het kunstcentrum is elke zaterdag en zondag van 12.00 tot
17.00 uur geopend.
Regio - De familie Spierenburg Op zondag 3 maart, 13.30 uur is
zet de toon in het nieuwe sei- de feestelijke opening van het
zoen van Kunstcentrum De Kolk, nieuwe expositiejaar met de
Westkolk 4 in Spaarndam. Gedu- ‘Drie generaties Spierenburg terende de maand maart organi- rug in Spaarndam’. Schrijfster Anseert het kunstcentrum een ex- ne-Gine Goemans, ook woonpositie van het werk van Leon, achtig in Spaarndam en bewonzijn zonen Tobias en Oscar, maar deraar van hun werk verzorgt
ook de reeds lang overleden va- de opening. Op verzoek kan de
der van Leon, Leen.
tentoonstelling ook doordeLeon woont nu in Haarlem, weeks worden bezichtigd. Zie
maar is een geboren en geto- ook kunstcentrumdekolk.nl. (fogen Spaarndammer. Veel schil- to: aangeleverd)

Regio - Binnenkort kan men
‘s avonds en ’s morgens vroeg
langs de weg mensen in gele of
oranje hesjes tegen komen. De
paddentrek is namelijk weer begonnen. Door het zachte weer
trekken padden, salamanders
en kikkers van hun overwinteringsplek in duin of bos naar hun
voortplantingsgebied. Dit is een
plas of sloot in de polder.
Op veel plaatsen zijn tunnels
aangelegd om de dieren veilig
de weg te laten passeren. Maar
daar waar geen tunnels zijn,
staat gaas en zijn emmers ingegraven om de padden op te vangen. Vrijwilligers legen de emmers ’s morgens aan de andere
kant van de weg bij een plas of
sloot. Waar geen gaas geplaatst
kan worden, speuren vrijwilligers het wegdek af en rapen ze
de padden van de weg om ze
veilig over te zetten. Al dit werk
scheelt duizenden platgereden amfibieën. In 2018 werden
zo 21.037 amfibieën handmatig overgezet door 270 vrijwilligers. Desondanks waren er toch

930 verkeersslachtoffers te betreuren.
Op sommige plekken wordt de
weg tijdens de paddentrek afgezet door een slagboom, dit is
alleen in de avond en nacht. De
trek kan elk moment beginnen,
de temperatuur en luchtvochtigheid spelen hierbij een cruciale rol. Veel dieren gaan op pad
bij een avond- en nachttemperatuur van boven de 6 graden en
een beetje regen.
Het overzetten is niet het enige dat de paddenbeschermers
doen. Ook het controleren van
straatkolken op padden kan een
taak zijn. Veel padden komen in
de straatkolk terecht bij wegen
met stoepranden, als een pad uit
een tuin naar een tuin met een
vijver loopt.
Wilt u zich ook voor ongeveer 6
weken inzetten voor de padden
en helpen bij hun trek? Neem
dan contact op met de plaatselijke paddenwerkgroep, er is plaats
voor vrijwilligers die ’s avonds
of in de ochtend helpen bij het
overzetten van de padden. Ook

mensen die willen helpen met
het ingraven van het gaas en emmers of de paddenschermen willen onderhouden en repareren
zijn van harte welkom.
Meer weten over het fenomeen
van de paddentrek? Kijk dan op
www.padden.nu. Hier staan ook
de contactgegevens van de Paddenwerkgroepen in Noord-Holland. (foto: Landschap NoordHolland)

Lekker werken in prachtig gebied
met prachtig weer

Santpoort - Het lenteweer van len ouderen en kinderen van het baantje in het duinmeer. (foto en
afgelopen week viel niet alleen bij zonnetje. Een man trok zelfs een tekst: Guus Hartendorf )
veel wandelaars en fietsers in het
duingebied in de smaak, ook de
wegwerkers aan de Zeeweg door
Duin en Kruidberg in Santpoort,
afkomstig uit Utrecht, genoten
ervan om onder die omstandigheden te kunnen werken. Ze zijn
vol lof over de prachtige omgeving en horen ervan op dicht bij
zee te zijn, maar net te ver om tijdens de schaft te gaan pootje baden. De Zeeweg verkeerde in beroerde staat en het was hoog tijd
er wat aan te doen. Het gaat om
het weggedeelte tussen de parkeerplaats en het kraantje, waar
de aansluiting met het verharde fietspad naar IJmuiden is. Aan
één wegkant staan de sluitbanden al op hun plaats en als binnenkort de weg geëgaliseerd is,
gaan de stratenmakers aan de
slag. Half maart moet de klus, inclusief het herinrichten van de
parkeerplaats, geklaard zijn.
Verderop in het gebied, bij het
Oostermeer, genoten tiental-

Musicalgroep Jakob start
repetities nieuwe musical
IJmuiden - In 2013 zette een
Joodse man zijn plek in de hemel
te koop op eBay. Wat begon als
een grapje, liep binnen een dag
uit op biedingen tot in de honderdduizend dollar. Het liep zelfs
zo uit de hand, dat eBay zich genoodzaakt zag de advertentie
van de site te halen. Is een plek in
de hemel wat mensen het liefst
willen?

In de nieuwe musical van Musicalgroep Jakob strijden twee kandidaten in een spannende spelshow om een plekje in de hemel.
Wie heeft de meeste Bijbelkennis? Wie maakt de juiste keuzes in
Bijbelse dilemma’s? En de hamvraag: is een plek in de hemel wel
te winnen?
Op 8 maart gaat musicalgroep Jakob van start met de repetities

voor deze nieuwe musical. De repetities vinden plaats op vrijdagavond vanaf 19.30 uur in de Ichthusburcht in IJmuiden, de uitvoeringen zijn in maart 2020. Lijkt het
je leuk om mee te doen? Stuur
een mailtje naar info@musicalgroepjakob.nl en kom kijken (en
zingen) op 8 maart. Zie voor meer
informatie musicalgroepjakob.nl.
(foto: aangeleverd)
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DEM geeft Stormvogels
een lesje in effectiviteit

In Beverwijk hebben de zaterdagamateurs van DEM hun tegenstander Stormvogels een lesje gegeven in: 4-1. Deze uitslag doet
vermoeden, dat Stormvogels in kwaliteit een stuk minder was
dan haar tegenstander, maar dat was absoluut niet het geval. Het
nog steeds gehavend team van trainer Sjaak Lettinga gaf de Beverwijkers heel goed partij, maar met de vele geboden kansen
werd door een groot aantal IJmuidense spelers te nonchalant omgegaan.
Binnen negen minuten kreeg
Stormvogels de eerste van haar
vele opgelegde kansen. Op rechts
speelde José Leone zich bij de
achterlijn mooi vrij en zijn voorzet belandde voor de voeten van
Wolthuis, die zijn inzet met de
voet van doelman Erwin Hoogeland gepareerd zag. Een minuut
later was Brian Ezeoke, die veel en
nuttig werk op het middenveld
verzette, heel dicht bij de openingstreffer. Opnieuw pareerde
doelman Hoogeland de bal met
zijn voet en vervolgens werd de
rebound van Ezeoke door Jordy
de Vet van de lijn gehaald.
Halverwege de eerste helft was
het aan de andere kant wel raak:
na een hoekschop werd in een
keer vanaf 17 meter door Joey

Schoo de bal keihard in het
Stormvogels-doel geschoten, 1-0.
> Met nog een kwartier op de klok
verscheen Rik Stals tot tweemaal
aan toe alleen voor doelman Serné, die beide keren met zijn voet
redding kon brengen. Vijf minuten later kopte Wolthuis de bal
voor de voeten van Leone die vanaf zes meter opnieuw doelman
Hoogeland op zijn weg vond. Aan
de andere kant zag doelman Serné dat Hidde Fenenga alleen voor
hem verscheen, maar opnieuw
werd zijn voet de reddende engel.
Stormvogels stelde in de slotfase alles in de werk voor de rust
de gelijkmaker op het scorebord
te krijgen, maar opnieuw troffen
twee opgelegde kansen niet het
gewenste resultaat: uit een hoek-

schop van Danny Blok schoot
Thomas Scholten de bal tegen de
paal en vlak voor de rust had een
prachtomhaal van Berry Willemse
meer verdiend; doelman Hoogerland haalde de bal op katachtige
wijze uit de kruising.
Meteen in de eerste minuut van
de tweede helft opnieuw een grote tegenslag voor het team van
trainer Lettinga. Nadat Roel Pitstra alleen voor doelman Serné
verscheen, redde laatstgenoemde opnieuw met de voet. Echter,
uit de ontstane hoekschop, genomen door Fenenga, wist Schoo
voor de tweede maal het net wel
te vinden, 2-0.
Voor Stormvogels zat er na dit
doelpunt slechts een ding op en
dat was alles op de aanval te gooien. Maar dat bracht heel veel risico’s met zich mee, omdat de DEMvoorwaartsen meer ruimte kregen en dat was voor de bonkige
linkerspits Pitstra koren op zijn
molen. Na 13 minuten werd hij
in de diepte gestuurd om vervolgens zijn lob net over het Stormvogels-doel doen te laten vliegen.

Velsen klopt Uitgeest

Zondag was de topper in de eerste klasse tussen Velsen en FC
Uitgeest. Beide teams doen het
vooralsnog uitstekend in deze competitie. FC Uitgeest met
ex-trainer van Velsen Ton Pronk
staat twee punten voor en is tevens leider in de tweede periode hoewel Velsen nog een wedstrijd heeft in te halen. Grote belangen voor beide ploegen deze
middag.

lijk was en kon worden weggewerkt tot een nieuwe hoekschop.
De attente Rens Greveling was alle verdedigers te snel af en tikte
de bal achter doelman Sem Bleeker: 1-0. Meteen daarop een vrije
trap voor Velsen. Zeno van Ooijen tikte de bal terug op Mischa
Plug, maar het schot werd nog geblokt. Vervolgens een schitterende combinatie tussen Rens Greveling en Daniël Zuiverloon. De
steekbal op de doorgelopen BastiHet eerste kansje was voor Uit- aan Scholten bleek effectief want
geest, maar dat leverde geen ech- ook deze bal werd feilloos achter
te problemen op. Velsen daaren- Sem Bleeker geschoten: 2-0. Veltegen kreeg direct daarna een sen zat goed in de wedstrijd en liet
corner die wel degelijk gevaar- Uitgeest niet in het ritme komen.

Alleen een inzet van Max Dekker
op aangeven van Lester Half verdween naast het doel van Yorinn
Albers. Dan deed Velsen dat veel
beter. Een pass van Rens Greveling
op Daniël Zuiverloon bereikte bij
de tweede paal Mark Kloosterboer
die vallend kon binnen werken:
3-0. Velsen was heer en meester
en de score had zelfs hoger kunnen zijn. Zo werd een inzet na een
combinatie van Angelo Beck en
Mischa Plug ternauwernood door
Sem Bleeker gekeerd en even later
redde de doelman met de voet na
een verre ingooi van Jesper Gutteling en een daarop volgend schot
van Rens Greveling.
Na rust een geheel ander Uitgeest.
Toch was Velsen al snel dicht bij de
vierde treffer. Daniël Zuiverloon
onderschepte de bal op het middenveld, kon vrij doorlopen tot
de achterlijn en zette voor op Bastiaan Scholten. Helaas ging zijn
fraaie volley net over het doel.
Velsen moest hierna steeds meer
achteruit: Uitgeest zette veel meer
druk en Velsen had moeite de
bal in de ploeg te houden. Vooral de middenvelders kregen het
zwaar te verduren. Het uitverdedigen van Velsen ging nu te vaak
gepaard met lange ballen naar
voren, maar telkens weer kwamen die even hard weer terug. Na
een kwartier een vrije trap op de
hoek van het strafschopgebied.

Even later zag Blok zijn diagonale schot rakelings voorlangs vliegen. Halverwege de tweede helft
volgde een mooie combinatie
tussen Stals en Pitstra die nu wel
doelman Serné kon passeren, 3-0.
Acht minuten later had Stormvogels haar antwoord klaar: een
voorzet van Blok werd een prooi
voor Scholten, die pas in tweede instantie doelman Hoogeland
het nakijken kon geven, 3-1. Een
minuut later vond Stormvogels
Vrouwe Fortuna opnieuw niet aan
haar zijde, want na een combinatie met Scholten belandde Glenn
Bruinsma in een kansrijke positie,
maar zijn diagonale schot vloog
rakelings naast het vijandelijke
doel.
Het laatste kwartier speelde zich
het meest op de helft van DEM
af, maar echte uitgespeelde kansen kregen de IJmuidenaren niet.
Op de counter wist Pitstra, na een
combinatie met Stals, de eindstand op 4-1 te bepalen.
Zaterdag komt rode-lantaarndrager VEW uit Heemstede naar
sportpark Zeewijk.

Niemand, behalve de arbiter, had
een overtreding geconstateerd.
Het hielp Uitgeest wel in het zadel
want de vrije trap genomen door
Lester Half verdween in de verre hoek: 3-1. Kort daarna was dezelfde speler dicht bij zijn tweede doelpunt, maar van dichtbij
schoot hij recht in de handen van
Yorinn Albers.
Uitgeest had de geest te pakken
en Velsen moest alle zeilen bijzetten. Veel hoekschoppen en
vrije trappen zorgden voor penibele situaties in het doelgebied,
maar telkens kon de defensie het
gevaar keren. Uitgeest bleef geloven in een beter resultaat want
het was niet de eerste keer dat
het team drie doelpunten moest
wegwerken. De kansen voor Velsen werden spaarzaam: een schot
van Zeno van Ooijen werd na een
fraaie solo geblokt en verdween
vervolgens langs de voor Velsen verkeerde kant van de paal.
In de tachtigste minuut besliste Velsen toch de wedstrijd: een
vrij trap van links via Jesper Gutteling werd onvoldoende weggewerkt door Sem Bleeker en Marc
Kloosterboer diende Uitgeest de
genadeklap toe door de bal hoog
in de touwen te schieten: 4-1. De
strijd was gestreden: Velsen deed
daarmee goede zaken en passeerde Uitgeest op de ranglijst. (foto:
Frans van der Horst)

SVIJ pakt de draad weer op

SVIJ heeft na de verloren wedstrijd bij Haarlem-Kennemerland van vorige week weer orde op zaken gesteld. De IJmuidenaren waren in Zeewijk met
4-1 te sterk voor DSK. Wel liet
SVIJ na om deze wedstrijd met
dubbele cijfers te winnen. Het
oppermachtige SVIJ had een
aantal grote aantal kansen
en naast de 3-0 ruststand waren dit ideale ingrediënten
voor een grote uitslag. Desondanks stond er na 90 minuten
‘slechts’ 4-1 op het scorebord.
SVIJ pakte vanaf minuut één
meteen op wat het vorige week
tegen Haarlem-Kennemerland
ook al deed. Het vol afjagen van
de tegenstander om zo het tempo in de wedstrijd hoog te hou-

den. Ondanks dit bleven in de
eerste fase van de wedstrijd de
grote kansen voor de ploeg van
Peter Barzilay nog uit. Ook voetbalde DSK goed mee waardoor
het tempo zeer hoog lag en DSK
steeds meer problemen kreeg.
DSK brak uiteindelijk wat resulteerde in het feit dat SVIJ in tien
minuten tijd de wedstrijd definitief naar zich toe trok. Na een
mislukte uittrap van de keeper
van DSK, pikte Patrick Bruinink
in de 31e minuut de bal op het
middenveld op en gaf een fraaie
dieptebal op spits Alex Barzilay.
Die liep alleen op de Haarlemse
doelman af en maakte dit buitenkansje doeltreffend af. Even
later was het diezelfde Barzilay
die na een voorzet van Raphael
Fraser in de kluts de bal knap

meenam en ook netjes zijn tweede van de middag maakte.
Meteen na de aftrap van DSK van
de 2-0 was het weer raak voor
SVIJ. De voor de geblesseerd geraakte Jari Dikker ingevallen Tom
Mönnich, gaf een mooie dieptebal op Rick Wolfs. Deze nam de
bal nog mooier aan en wist SVIJ
met een bekeken bal met een
3-0 voorsprong aan de thee te laten gaan.
Na rust leek het er even op dat
SVIJ doorging met waar het in
de eerste helft geëindigd was.
Vlak na rust zette Raphael Fraser
na een knappe individuele actie
ook de 4-0 op het scorebord. Na
deze treffer verdween de scherpte bij SVIJ. De ploeg ging te gemakkelijk om met de vrijheid die
het van het moegestreden DSK

kreeg en liet hierdoor na om de
stand nog verder uit te breiden.
Een groot aantal aanvallen ging
verloren omdat te veel spelers
voor eigen succes gingen. Vijf
minuten voor tijd wist DSK nog
iets terug te doen waardoor de
uiteindelijke 4-1 een feit was.
Volgende week wacht een pittige wedstrijd op SVIJ, wanneer
de IJmuidenaren in en tegen het
sterke Velsenoord spelen. SVIJ
zal dan wederom voor een goed
resultaat moeten gaan om zodoende zicht te houden op de
zeer belangrijke vierde plek. Dit
geeft namelijk recht geeft op
een periodetitel en daaraan gekoppelde na-competitie. Met
twee punten meer bevindt Haarlem-Kennemerland zich nu op
deze positie.

De VSV Voetbalschool
gaat weer van start
Na een succesvolle try-out voor
de winterstop geeft VSV vanaf zaterdag 3 maart een vervolg
aan de eigen voetbalschool. De
techniektraining is bedoeld puur
als individuele bijscholing. Hierdoor leveren de trainers een bijdrage aan het voetbalplezier, het
zelfvertrouwen en de voetbaltechniek van jeugdspelers. De
trainingen starten zaterdag om
09.30 uur en staan onder leiding

van Donny Verdam en Jan van
Geel (zie foto). De VSV-spelers
Daan Tervoort en Moreno Blom
(beiden JO19-1) en Joris Buurma (JO16) helpen ook mee zodat
er maximale aandacht in kleine
groepjes is.
Ook niet-leden van VSV kunnen
zich nog inschrijven. Leeftijd van
7 tot en met 12 jaar.
Mail voor meer informatie hjo@
vsv1912.nl. (foto: aangeleverd)

Boekpresentatie

Arbeidersverzet tijdens
Duitse bezetting
IJmuiden - Op woensdag 27 februari presenteert Erik Gerritsma, bestuurslid van Lokaal FNV
IJmond en betrokken bij de jaarlijkse herdenking van Jan Bonekamp op 4 mei, het boekje van
oud-verzetsman Hugo van Langen (95), Arbeidersverzet tijdens
de Duitse bezetting. Herinneringen en overdenkingen.
In zijn herinneringen gaat Hugo
in op de achtergronden en oorzaken van de Tweede Wereldoorlog en het fascisme. Hugo maakte deel uit van het communistisch
verzet in Rotterdam en Haarlem.
Door zijn teksten loopt een rode
draad van erkenning voor de rol
van arbeiders in het verzet.
Tijdens de presentatie geeft Hugo de voorzet en zal vakbondsman Levin Zühlke-van Hulzen het
verhaal voortzetten. Op zoek naar
handvatten in de geschiedenis
om de strijd voort te zetten. Het
grotere conflict dat ten grondslag
lag aan het fascisme en de Tweede Wereldoorlog ligt nog altijd in
de schoot van onze maatschappij:
het stelsel van uitbuiting van de

ene mens door de andere.
Hugo wijst er op dat, ,,de overwinning in de strijd voor een tijdperk
zonder de kapitalistische tweedeling het diepere verlangen is waar
de arbeiders in de Februaristaking
samen met de arbeiders in de
April-meistakingen voor streden.”
De avond zal geen terugblikken
op de oorlog en vergelijking trekken met het heden worden. Dat
zou geen recht doen aan de heldhaftige strijd van de vele stakers
en verzetsmensen. Zij hadden
een nieuwe, betere wereld voor
ogen. Aan dat verlangen is met
de uitkomst van de oorlog nog
lang geen recht gedaan. Samen
met Hugo en Levin willen we deze avond vooral vooruitblikken en
werken in de richting van diezelfde stip aan de horizon.
Woensdag 27 februari van 19.30
tot 21.00 uur in de bibliotheek
IJmuiden (Dudokplein 16). Toegang is gratis. Het boekje wordt
in eigen beheer uitgegeven. Het
kost 8 euro en is op de avond zelf
alleen contant af te rekenen. (foto:
aangeleverd)

Nieuwe leesclub van
start in Bibliotheek
Velsen - In Velsen start een nieuwe
leesclub. In Leescafé Dudok van de
Bibliotheek Velsen is op vrijdagmiddag 8 maart een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om over literatuur te praten en
daardoor in contact willen komen
met andere lezers.
De informatiebijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie
Senia in samenwerking met de bibliotheek. Senia richt in heel Nederland
leesclubs op en brengt zo mensen
die graag lezen bij elkaar. Leidraad

voor de groepen is een lijst van moderne literatuur die is opgesteld door
deskundigen. Daaruit worden 6 à 7
boeken per jaar gelezen en besproken aan de hand van leeswijzers met
vragen die het gesprek structuur geven. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.
Belangstellenden zijn welkom op 8
maart in Leescafé Dudok van de Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 in
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur. Graag
aanmelden via e-mail miek.vandesande@senia.nl.
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Heel Velsen
leest voor

Voorlezen is goed
voor ieder kind.
Peuterjuf Sjoerdtje
Rasmussens leest
haar drie kinderen
maar wat graag
voor en is gek op
kinderboeken.
Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand
een column in onze krant.

Hebben jullie ook zo genoten
van die paar winterse dagen?
Heerlijk op de slee naar school en
na schooltijd even een sneeuwballengevecht. Voor mij is de
winter mijn favoriete seizoen. Helaas zijn de winters in Nederland,
niet echt winters meer. Maar om
toch dat gevoel vast te houden,
lees ik graag boeken voor die
over de winter gaan.
Het boek wat toch wel favoriet is
hier in huis is, ‘De jongen die met
de dieren schaatste’. Geschreven door Edward van de Vendel
en Beorn Nijenhuis. De laatste is
vooral bekend als schaatser.
Dit boek is dan ook geschreven
op zijn leven. Hoe hij zover heeft
kunnen komen in de schaatswereld. En zelfs heeft mogen schitteren op de Olympische spelen.
Het boek gaat over winnen en
verliezen, vallen en opstaan en
vooral niet opgeven.

Er zijn prachtige tekeningen bij
gemaakt door Sanne te Loo. De
tekeningen laten zien wat er zich
in het verhaal afspeelt, maar ook
laten ze nog genoeg ruimte voor
de fantasie van de kinderen.
,,Het begon met rondjes schaatsen op een bevroren meer.
Elke dag. Helemaal in zijn eentje.
Alleen de dieren in het bos zagen
hoe Beorn oefende en oefende.
En in zijn hoofd klonken steeds
dezelfde woorden:
Rondjes. Lucht. Adem.
Nergens aan denken.
Harder. Bochten. Harder. IJs.
En de dieren kijken mee.”

Subsidie voor
doorfietsroute
beschikbaar
Velsen - Voor het aanleggen van
de zogenoemde doorfietsroute in de IJmond is vanuit het Rijk
een subsidie beschikbaar. Dat
heeft de gemeente Velsen laten
weten in reactie op vragen van
CDA-raadslid Cees Sintenie. Het
gaat om een zogenoemde cofinanciering, dat wil zeggen dat
de gemeente zelf de helft van de
kosten dient te betalen en dat de
andere helft gefinancierd wordt
vanuit het Rijk. Op basis van overleg met de plaatselijke afdeling
van de Fietsersbond is gekozen
voor twee doorfietsroutes in Driehuis en Santpoort: één door de
kernen en één langs de westflank
van de dorpen (Spoorpad, ’t Princenboschpad, Santpoortse Dreef,
Wijnoldy Daniëlslaan, Schoterkerkpad). Deze keuze wordt nu
verwerkt in een raadsvoorstel, dat
in het tweede kwartaal van dit
jaar zal worden gepresenteerd.
,,Voor de afzonderlijke maatregelen van de doorfietsroutes zal
in de meeste gevallen samenspraak/participatie en inspraak
plaatsvinden met omwonenden,
gebruikers en organisaties’’, zo
laat het college van burgemeester en wethouders weten. Sintenie wilde ook weten of al een begin is gemaakt met het verwerven van stukken grond ten westen van de N208, maar volgens
het college is dat nog niet aan de
orde, omdat het geen onderdeel
is van de doorfietsroute IJmond,
maar van de doorfietsroute Velsen-Haarlem en hiervoor is nog
geen tracékeuze bepaald. Overigens kan de gemeente, voor projecten waar geen vijftig procent
subsidie kan worden verkregen,
een beroep doen op het mobiliteitsfonds IJmond. Ook langs die
weg kan dan de helft van het benodigde geld worden verkregen.
(Bos Media Services)

‘Betrekken bij Groen Fonds’

Geld beschikbaar voor goede ideeën
van innovatieve groene vrijwilligers
Regio - Er is dit jaar weer 45.000 euro beschikbaar voor NoordHollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds
‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het. Ttot en met zondag 17 maart kunnen organisaties en
vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten
rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de samenwerking en organisatie van
het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Noord-Hollandse fruitrassen
in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum. De vrijwilligersgroep van het klooster van
de karmalietessen ‘Casa Carmeli’ kon met een bijdrage uit
Het boek is een geweldig boek
het fonds een natuurlijk onderom nog even dat winterse gegroei aanplanten in het bos in
voel vast te houden. Nog even je
Heemstede.
op de ijsbaan te wanen. En misVrijwilligersgroep Nardinclant
schien hoop jij ooit in de schaatHet fonds wil een stimulans De jury bestaat uit medewer- en Goois Natuurreservaat orsen van Beorn te staan.
zijn voor breed gedragen vrij- kers van de Terreinbeherende ganiseerden een projectweek
willigerswerk. Projecten die de Organisaties in Noord-Holland. rond natuurtechnisch bosbenatuur verbeteren en zorgen Deze voeren het programma heer in het Spanderswoud. Er
voor meer planten en dieren, ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit was veel belangstelling van
maken vooral kans als dit ge- zijn: Amsterdamse Bos, Goois beroepskrachten en vrijwillicombineerd wordt door nieu- Natuurreservaat, IVN Noord- gers om samen te leren. In de
we samenwerkingsvormen.
Holland, Landschap Noord- Zijpe werden meer gezinnen
Denk daarbij aan de samen- Holland, Natuur en Milieufe- betrokken bij herstel en onderwerking tussen een bedrijven- deratie, Natuurmonumenten, houd van de bijzondere houtterrein en een beheergroep. PWN, Recreatieschap Noord- wallen langs de Korte RuigeOok projecten die jongvol- Holland, Staatsbosbeheer en weg op de ‘Historische Houtwassenen (18-35 jaar) betrek- Waternet.
waldag’.
ken bij het groen maken meer Vorig jaar werden 17 groepen Meer informatie over het ‘Bekans op een bijdrage. Projec- in Noord-Holland blij gemaakt trekken bij Groen Fonds’? Kijk
ten rond de instroom van nieu- met een bijdrage. Enkele voor- op
www.betrekkenbijgroen.
Velsen-Zuid - Hoewel het in het we vrijwilligers of de flexibi- beelden zijn het evenement nl voor alle informatie en een
begin nog wat kilwas zaterdag lisering van het vrijwilligers- ‘Hoera voor de Hollandse ap- inschrijfformulier. (foto: Aico
werd het met het klimmen der werk maken meer kans.
pel’ met aandacht voor oude Lind)
zon steeds aangenamer voor de
klootschieters van Full Speed, die
deze keer weer eens de Harmroute met een minimaal aantal schoten probeerden af te leggen. Nu
is dat door de nogal ruige structuur van de weg langs Kanaal B
geen sinecure. Je moet voor het
gooien eerst proberen overzicht
te krijgen over de ligging van de Beverwijk - In Museum Kenneweg en dan bedenken wat de merland in Beverwijk is een foSantpoort-Noord - Inloophuis te volgen.
beste baan is, die je moet gooi- totentoonstelling te zien met
Kennemerland, een laagdrempe- Gasten verwelkomen, koffie en en. Het koelbloedigste team met het onderwerp ‘Zo vierden we
lige ontmoetingsplek voor (ex) thee schenken, het huis gezellig een goed inzicht in deze materie feest! in Kennemerland na 1950.’
kankerpatiënten en hun naasten houden, een goed gesprek kun- was dat met Harm (die ‘zijn’ rou- Daarin ook beelden uit Santis gevestigd op de Wulverderlaan nen voeren... mensen het gevoel te eer aandeed), Nico en Dries, poort en IJmuiden.
51 in Santpoort-Noord.
die voor deze circa 4 kilometer Het echtpaar Frans en Hannie
geven dat ze er mogen ‘zijn’.
Voor deze locatie zoekt men nieu- Indien men denkt voor de ge- lange afstand slechts 61 scho- Looij uit Santpoort-Noord valt
we vrijwillige gastvrouwen/-he- noemde vrijwilligersfunctie in ten nodig hadden. Tweede wer- vorige week de eer te beurt
ren die bereid zijn om 1 dagdeel aanmerking te kunnen en willen den Cees, Sander en Rob met 73 de expositie te openen. In een
per week ( flexibel) aanwezig te komen, maak dan een afspraak schoten, derde Sonja, Jan G, Lia ‘diepte-interview’ verhalen zij
zijn. Een groot empathisch ver- voor een gesprek met onze coör- en Joke met 75 en vierde Ina, Jan over het ringsteken uit hun
mogen, communicatieve vaar- dinator Santpoort Eline Wielinga, S en Gerda met 79 schoten. Ga jeugd en hoe zij door dit evenedigheden en een luisterend oor tel: 023-8885367.
voor informatie over Full Speed ment uiteindelijk elkaar een ring
zijn ingrediënten om te kunnen Voor verdere informatie over het naar www.fullspeedsport.club of om de vinger schuiven.
starten. Tevens moet er de be- Inloophuis zie: www.inloophuis- bel 06-24973470.
Met het steken van een ring die
reidheid zijn een interne training kennemerland.nl.
aan de ‘schaats’ hangt opent
Hannie Looij onder luid applaus
van de genodigden de tentoonDe huiskamer van Inloophuis Kennemerland in Santpoort (foto: aangestelling. Op een aantal foto’s zijn
leverd)
zij zelf in actie te zien.
Andere beelden komen uit het Iefke Hop (links) en Aris Schutte (rechts) bekijken de foto’s
Regio - Beeldend kunstenaar archief van de Santpoortse foNorbert Wille uit Velserbroek ex- tograaf Aris Schutte en uit de de kiekjes van diverse feestelijk- derwijkweg 2A, in Beverwijk.
poseert 23 en 24 februari in de verzameling van Aat Hop. Enke- heden in IJmuiden. Ook feesten Het is geopend op zaterdag-,
Energiefabriek in Amsterdam, le tientallen foto’s uit het dorp, in plaatsen boven het Noord- zondag- en woensdagmiddag
Elementenstraat 3 in Amsterdam, zoals de kermis, de intocht van zeekanaal zijn te zien.
van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang
van 13.00 tot 18.00 uur. Op loop- Sint-Nicolaas en Koninginneda- De tentoonstelling is tot en met is 5 euro incl. een kop thee of
afstand van station Sloterdijk. gen sieren de wanden van het 5 mei in het museum aan het koffie. (foto en tekst: Guus HarMeer informatie: www.norbert- museum en dat geldt ook voor Westerhoutplein, ingang Noor- tendorf )
wille.nl.

Klootschietjournaal

Fototentoonstelling
over Santpoort en IJmuiden

Inloophuis zoekt
gastvrouwen en -heren

Expositie
Norbert Wille

Repair Café in De Hofstede Velserbroek

ZIE ONZE SITE:

JUTTER.NL

Velserbroek - Vrijdag 22 februari is
er weer een Repair Café in Velserbroek. Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die
draait om (samen) repareren. Er is
gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit

te voeren aan kleding, meubels,
elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden
op allerlei terreinen. De organisatoren zijn nog steeds op zoek naar

een tweede handige naaister. Een
naaimachine is aanwezig. Het repair café is van 14.30 tot 16.30 uur
in Wijkcentrum de Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227 in Velserbroek. Er
staat een fooienpot voor de onkosten die gemaakt worden.
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Jaap Robben op Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Donderdag 7 maart zal Jaap Robben te gast zijn op
de jaarlijkse schrijversavond van Gymnasium Felisenum. De presentatie, interviews en muzikale bijdragen zijn in handen van
leerlingen uit de zesde klas. In de pauze is er gelegenheid boeken
te kopen en te laten signeren.
Jaap Robben (1984) veroverde
met zijn romandebuut Birk (2014)
boekhandel, lezer en recensent.
Inmiddels verschijnen zijn boeken in tien talen. Birk werd bekroond met de Nederlandse
Boekhandelsprijs, de Dioraphte Literatour Publieksprijs en de
ANV Debutantenprijs.
Zomervacht (2018) werd bij De
Wereld Draait Door verkozen tot
boek van de maand september
en onlangs is bekend geworden
dat de filmrechten van deze roman verkocht zijn. Naast schrijver
is Jaap Robben theatermaker en
dichter, van 2008 tot 2010 was hij
stadsdichter van Nijmegen.

Allemaal geslaagd

Hij publiceerde vijf poëziebundels waaronder ‘Als iemand
ooit mijn botjes vindt’ (2012)
en ‘’s Nachts verdwijnt de wereld’ (2016). Daarnaast verscheen
er een aantal bekroonde prentenboeken van zijn hand waarvoor hij intensief samenwerkte met illustrator Benjamin Leroy: de Zuurtjes (2010), Suzie Ruzie (2016) en Plasman (2017). Als
theatermaker werkte Jaap Robben mee aan de voorstelling Romeo en Julia van het Nederlands
Blazersensemble.
De avond begint om 20.00 uur en
de toegang is vrij. (foto: aangeleverd)

IJmuider Harmonie heeft
ruimte voor nieuwe leden

Velsen - Afgelopen week kregen maar liefst 17 cursisten van Rode Kruis IJmond op feestelijke wijze hun
EHBO certificaat. De afgelopen maanden hebben de cursisten, uit alle delen van de IJmond, zich uitgebreid getraind in reanimatie en de Eerste hulpverlening bij onder andere wonden, letsel aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, dreigende flauwte en onderkoeling. Voorzitter Mees Hartvelt reikte de certificaten, bloemen en een klein presentje uit. De geslaagden spraken lovende woorden over de instructeurs die de cursus gaven. Bloedserieus waar nodig maar op zijn tijd ook de nodige humor. De nieuwe
groep vrijwilligers gaat zich inzetten voor de hulpverlening door het Rode Kruis bij onder andere evene- Velsen-Zuid - Altijd al willen spelen in een harmonieorkest? Mumenten in de IJmond en Kennemerland. Meer over de activiteiten en cursussen van Rode Kruis IJmond ziekvereniging IJmuider Harmonie biedt die mogelijkheid, want
staat op www.rodekruis.nl/ijmond. (foto: aangeleverd)
er is ruimte voor nieuwe leden. In eigen huis worden opleidingen
verzorgd, maar ook ervaren muzikanten zijn uiteraard van harte welkom.

Kom naar opening Ruïne van Brederode

een speciale vleermuizenspeurtocht door de Ruïne onder leiding van Aagje de Vertelster. De
Ruïne is vier maanden gesloten
geweest vanwege de vleermuizenoverwintering. Maar hoeveel
vleermuizen hebben op de Ruïne overwinterd en waar? Wie het
goede antwoord raadt krijgt een
beloning van de rijkste en machtigste Brederode: Johan Wolfert.
Je krijgt ook een sneak-preview
te zien van de bruidsjurk van zijn
tweede vrouw Louise van Solms.
Hun huwelijk in de Gouden Eeuw
wordt een waar evenement op
24 en 25 augustus. Op zondag 3
maart wordt de ochtend begonnen met het eerste zondagconcert van het nieuwe seizoen. Om
13.00 uur zal de graaf van HolSantpoort - Zaterdag 2 maart van Brederode afstamt ondanks land, Floris V, het op zijn verzoek
wordt om 14.00 uur de vlag op een andere achternaam. Zo stamt gebouwde kasteel Brederode,
de toren van de Ruïne van Brede- vrijwilligster Willemijn Vriese- nogmaals openen.
rode gehesen door burgemees- koop af van Catharina van Brede- Zie ook www.ruinevanbrederoter Frank Dales met de Compag- rode uit de 14e eeuw, een klein- de.nl. Voor de Vleermuizenspeurnie van Brederode. Het is het ope- dochter van Heer Willem die het tochten op zaterdag en zondag
ningsweekend van het nieuwe kasteel Brederode liet bouwen. en het zondagconcert kan gereseizoen van de Ruïne van Brede- Dit weekend is zij zelf Cathari- serveerd worden via www.hoenu.
rode vol met bijzondere activi- na. De stamboom van Brederode nl regio Haarlem. Entree voor het
teiten. Centraal staat het Stam- komt letterlijk tot leven met ver- openingsweekend 2 en 3 maart
boomonderzoek door de heer schillende historische persona- 5 euro. Kinderen van 0 tot 3 jaar
Hubert die kan vertellen of je ook ges. Daarnaast is er voor kinderen gratis. (foto: aangeleverd)

Iemand die nog nooit een muziekinstrument heft bespeeld,
maar dit wel wil leren, kan zich
aanmelden. Maar ook voor iemand die eerder al speelde en de
hobby weer wil oppakken, staan

de deuren wijd open. Leeftijd
speelt geen enkele rol, binnen de
vereniging zijn muzikanten actief van 10 tot 75 jaar. In de showband kunnen nieuwe leden onder meer aan de slag op de trom-

pet, alt-, tenor- en baritonsax of
op het slagwerk, maar voor het
amusementsorkest zijn bijvoorbeeld ook bespelers van de klarinet, trombone, hoorn, basgitaar
en diverse percussie-instrumenten welkom.
Muziekvereniging IJmuider Harmonie wil muzikaal het beste uit
zichzelf halen, maar in een ongedwongen sfeer. Het repertoire
beslaat alles tussen pop en klassiek, musical en film. Met creatieve themaconcerten en muzikale
uitdagingen wordt geprobeerd
de leden zoveel mogelijk te inspireren tot net dat beetje extra. Eigen inbreng van leden wordt altijd gewaardeerd. Kijk voor uitgebreide informatie op www.
ijmuiderharmonie.nl of kom eens
langs in de oefenruimte aan de
Tolsduinerlaan 12 in Velsen-Zuid.
De showband oefent er op maandagavond om 19.30 uur en het
amusementsorkest op woensdag vanaf 19.45 uur. Seabreeze
oefent op vrijdag vanaf 19.45 uur.
(Bos Media Services, foto: aangeleverd))

Ontmoetingscentrum Zeestroom
houdt open dag
een open dag van 10.30 uur tot
15.30 uur. Naasten, buren, professionals en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom
om te ervaren hoe een dag bij OC
de Zeestroom eruit ziet en wat
voor soort activiteiten ze met elkaar ondernemen. Van puzzelen
tot koken en van wandelen tot
schilderen. Iedereen is van harte welkom om gedurende de hele dag te blijven. Men kan er ook
voor kiezen even binnen te lopen
en aan te schuiven bij een activiteit die men leuk lijkt; in de midBezoek onze
website:
dag wordt
bijvoorbeeld een les
Tai Chi gegeven waar iedereen
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
aan mee kan doen. Als men meer
wil weten kan men bellen naar
IJmuiden - Ontmoetingscen- elkaar ontmoeten en samen een 023-8910503 of een e-mail sturen
Bezoek
website:
trum Zeestroom is een plek waar leuke, zinvolle dag hebben.
naar onze
oc.zeestroom@zorgbalans.
kwetsbare ouderen (waaronder Op vrijdag 1 maart organiseert nl. Het adres is Zeewijkplein 262
mensen met een haperend brein) Ontmoetingscentrum Zeestroom in IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Andere opzet schoolbasketbaltoernooi
Velsen - De toernooicommissie van basketbalvereniging Akrides heeft in overleg met de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen besloten om het traditionele basketbaltoernooi voor de
basisscholen dit jaar wat anders te organiseren. Om zoveel mogelijk kinderen te laten meedoen –ook de kinderen, die in de voorjaarsvakantie een aantal dagen op vakantie zijn- wordt het toernooi gehouden op de laatste zondag van die vakantie in plaats
van de gebruikelijke maandag. Dat heeft als bijkomend voordeel
dat nu veel ouders hun kroost kunnen aanmoedigen.

uit IJmuiden en dit team zal er alles aan doen om de wisselbeker
weer mee te nemen naar de Grahamstraat.
De wedstrijden duren 1x 18 minuten en worden gefloten door
de jeugdleden van Akrides.
Nieuw is ook dat tussen de wedstrijden elk team 5 minuten lang
vrije worpen mag nemen. De 3
Voor de 36ste keer gaan zon- elke poule spelen in de halve fina- beste teams doen mee in de finadag 24 februari 15 teams strij- le een kruisfinale. Deze kruisfina- le vrije worpen om 14.30. Daarden vanaf 10.00 in sporthal IJmui- les en de finales worden gespeeld voor heeft de organisatie ook 3
den-Oost om het kampioenschap op zaterdag 16 maart voor de prijzen beschikbaar gesteld. Die
van Velsen. Er wordt gespeeld in 3 wedstrijd van het herenteam van prijzen worden direct uitgereikt
poules van 5 teams. De nummers Akrides, dat uitkomt in de eerste terwijl de andere prijzen natuur1 en 2 gaan door naar de kwart- divisie.
lijk pas zaterdag 16 maart worfinales, waarbij in 2 poules ge- De kwartfinales beginnen om den verdeeld. (archieffoto: aanspeeld wordt. De beste twee van 14.10. Titelhouder is het Kompas geleverd)
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Wim Slagboom exposeert foto’s
van IJmuidense haven

IJmuiden - Havens vormen voor velen sinds jaar een dag een bron
van inspiratie. In een haven gebeurt van alles tegelijk en valt heel
veel te zien. Wim Slagboom, geboren en getogen in IJmuiden,
houdt van de haven en van fotograferen. Die combinatie leidde
tot een bijzondere expositie die nu te zien is in wooncomplex De
Waerden.

Afternoon Concert Seabreeze Bigband
Velsen-Zuid - De Seabreeze Bigband bestaat 40 jaar. De band is
van plan om een tal van activiteiten te organiseren. Om het jubileum af te trappen gaan ze sinds jaren weer eens hun befaamde Afternoon concert organiseren. In
het verleden waren deze concerten goed bezocht en ze deelden
toen het podium met verschillende collega bigbands
Op 10 maart gaan ze een lek-

ker dubbelconcert geven met
de SwingTime Big Band, een
zeer hoogwaardige swingende 18-koppige big band uit Den
Haag. Het orkest kent al een meer
dan 35 jaar lange historie. Het is
een band met een warme klank,
goede solisten en een relaxte
performance. Zij bieden een gevarieerd repertoire waarbij muzikale kwaliteit en plezier voor het
publiek voorop staan.

De Swing Time Big Band staat onder de professionele leiding van
pianist Udo van Boven.
Net als in het verleden is de entree gratis maar let op, vol is vol!
Het concert is in het IJmuiden
Harmonie gebouw aan de Tolsduinerlaan 12 in Velsen Zuid, tegenover de voetbalvelden van
Telstar. Parkeren kan op de Minister van Houtenlaan tegenover
het stadion. (foto: aangeleverd)

Het begon allemaal met het laten maken van een pasfoto. Wim
Slagboom heeft een beperking
en is een van de achttien bewoners van wooncomplex De Waarden aan de Rambonnetlaan. Hij
is dol op haring, houdt van puzzelen, zijn favoriete voetbalclub
is AZ en Wim gaat elke zondag
naar de kerk. En dan is er nog die
ene hobby, die er uiteindelijk toe
leidde dat Wim zijn eigen expositie kreeg: fotografie. Als er in eigen huis een themadag is, zorgt
Wim steevast voor de foto’s en
daar heeft hij veel plezier in. Toen
hij voor het laten maken van een
pasfoto een fotozaak bezocht,
zag hij daar een foto van de haven hangen.
Daarop reageerde hij heel enthousiast; hij vond de foto prachtig. Zijn begeleider Moniek, die
hem op dat moment vergezelde, stelde voor om zelf in de haven van IJmuiden dergelijke foto’s te gaan maken. Wim fotogra-

feert met een iPad, die in een speciale hoes zit, zodat hij altijd één
hand vrij houdt om het scherm
te bedienen. Tijdens de wandeling in de haven gaf Wim aan wat
hij mooi vond om te fotograferen.
Van Moniek leerde hij dat hij eerst
stil moet gaan staan, dan op het

scherm kijken om daarna op het
afdrukknopje te drukken. Soms
maakte Wim wel dertig foto’s achter elkaar, omdat je ook je vinger
weer van het knopje af moet halen.
Wim heeft besloten de foto’s in
zwart-wit te laten afdrukken,
de foto in de winkel was namelijk ook zwart-wit en dat spreekt
hem aan. Bezichtiging van de expositie is mogelijk op afspraak.
Bel hiervoor met nummer 0255514345. (Bos Media Services, foto:
Reinder Weidijk)

In ‘t Mosterdzaadje

Eerbetoon aan Jules de Corte
en pianist Mateo Barbagelata
Santpoort-Noord - Op vrijdag 22 februari om 20.00 uur brengt
Ernst de Corte in ’t Mosterdzaadje een nieuw programma uit het
onuitputtelijke repertoire van zijn vader Jules. In ‘Lied van mijn
vader’ zingt Ernst de liedjes van Jules en wordt hij begeleid door
Guus Westdorp. Naast bekendere liedjes omvat dit programma
ook onbekendere liedjes. Hij dompelt het publiek in de wonderschone melodieën van Jules de Corte en laat iedereen genieten
van zijn zuivere taalkunst. Jules’ stem mag niet verloren gaan!’

DCIJ-nieuws

Wispelturig DCIJ stunt in slotronde
IJmuiden - Het kan vriezen, het kan dooien bij Damclub IJmuiden (DCIJ). Na acht rondes leek het promotiekansen te hebben,
maar twee zeperds op rij later was het seizoen over. In de slotronde werden de ruggen nog één keer gerecht en werd zowaar het
topteam van Heijmans Excelsior met 11-9 verslagen.

verloor. Jesse Bos zorgde echter
voor de verlossing door een verloren eindspel nog in remise om
te zetten en daarmee het winnende punt te behalen.
Het combinatieteam IJmuiden/
Nadat captain Wim Winter na te bereiken.
Zaanstreek sloot het seizoen af
een combinatie met wederzijd- Een paar opvallende resultaten met een 13-7 zege op een jeugse doorbraak al snel tot remise gaven DCIJ een zetje in de rug. dig HDC Haarlem 3. Bij de IJmuikwam, wist Martin van Dijk met Cees van Duijvenbode verover- denaren debuteerden maar liefst
sterk centrumspel DCIJ op voor- de alle strategische velden en drie jeugdspelers: Renée Bal,
sprong te zetten. Kees Pippel, pakte zijn eerste zege sinds zijn Lars van Eeken en Jens Mischke
Stijn Tuijtel en Jesse Bos werden rentree. Toen ook Bram van Ba- (zie foto). Renée miste helaas de
aan de eerste drie borden gecon- kel, Cees van der Vlis en Conall winst met een verkapte Haarlemfronteerd met drie Oost-Europe- Sleutel tegen hoger ingeschat- mer en verloor daarna door een
se wereldtoppers bij de dames. te tegenstanders tot remise kwa- Coup Philippe., maar Lars en Jens
Stijn Tuijtel kreeg op tijd vleugel- men, kwam de winst dichtbij. pakten direct al een keurige remicontrole en wikkelde probleem- Even werd het nog spannend, se. Max Doornbosch, Jan-Maarloos af naar remise. Kees Pippels toen topscorer Krijn ter Braake ten Koorn, Klaas de Krijger en
tegenstandster wist met de hak- zijn omsingeling zag mislukken Vince van der Wiele boekten een
ken over de sloot de remisehaven en zijn partij en topscorerstitel overwinning. (foto: aangeleverd)

,,Jules wilde een betere wereld
voor iedereen. Zijn talloze liedjes
gaan over thema’s die ons nu, ruim
20 jaar na zijn dood, nog steeds
bezighouden: milieu, geloof, oorlog en vrede, de commercialisering en verharding van de maatschappij.

‘Het leven is bezig onleefbaar te
worden’ schreef hij in één van zijn
gedichten. Toch was Jules allesbehalve een sombere man. Hij had
juist veel humor en zag altijd een
vonkje licht in de harten van de
mensen”, aldus zijn zoon Ernst.
Op zondag 24 februari om 15.00

uur maakt ‘t Mosterdzaadje kennis
met de uit Baskenland afkomstige
pianist Mateo Barbagelata. Op zijn
programma staan Mozart, Janacek, Chopin en Albeniz. Hij opent
zijn recital met de Fantasie in van
Mozart uit 1784. Een meesterwerk
waarin Mozart heel vernieuwend
en romantisch te werk ging. Het
stuk zit vol onverwachte wendingen.
De Tsjechische componist Janacek schreef een eerbetoon aan een
jonge timmerman die tijdens rellen in de stad Brno door Duitse soldaten gedood werd. Het tweede
deel is een hartverscheurend muzikaal landschap.
Chopins Sonate 0p.35 wordt beschouwd als een van de grootste werken van de XIXe eeuw. Van
het allereerste begin tot de laatste
klanken verstillen laat het niemand
onberoerd. Tot slot de Spaanse
componist Albeniz. Deze muziek
omvat het ritme van de Flamingo
en de melancholie van het leven.
De titel El Albaicín verwijst naar de
zigeunerwijk in Granada.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur vooraf is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage
in de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl. (foto: aangeleverd)

LEZERSPOST
1 Februari kreeg ik een brief van ABN AMRO,
dat het kantoor op de Lange Nieuwstraat per
26 april gaat sluiten.
De reden: Veel klanten regelen hun zaken online en steeds minder klanten bezoeken het
kantoor.
2 februari las ik een bericht in de IJmuider
Courant, dat er nog een reden was voor de
sluiting, ABN AMRO wil meer investeren in internationale activiteiten, dus... meer winst maken. Het is een schande, dat ze zo hun klanten
behandelen.

In het artikel stond ook: Al u toch een kantoor wil bezoeken kunt u in Beverwijk terecht,
het dichtsbijzijnde kantoor. En er zijn geldautomaten, waar u kunt pinnen en geld storten. Maar veel ouderen vinden dat niet veilig.
Ze willen dat liever persoonlijk in het kantoor
doen, daar contact houden over hun geldzaken met vriendelijke medewerkers.
Mijn leuze: Zeg ja tegen een bank, waar klanten voorop staan.
Naam en adres bekend bij de redactie

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Ik heb mijn diploma!
IJmuiden - Zaterdag was dit een veel gehoorde kreet in Zwembad De Heerenduinen, nadat 11 zwemmertjes van de OIG-IHD hun wel verdiende zwemdiploma hadden gehaald. Een kroon op het werk van de vele vrijwilligers van de OIG-IHD, die de zwemmertjes iedere dinsdagavond lesgeven. Maar, zeker een groot
compliment aan de zwemmertjes zelf, die met hun doorzettingsvermogen, vaak na jaren, hun inspanning
beloond zagen worden met een zwemdiploma. Op de foto: Theijn, Glen, Malcolm, Marit, Joa, Manne, Raimundo, Deyel, Silvan, Luna en Teun (foto: aangeleverd)

