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aangehouden
Velserbroek - De politie heeft in
de nacht van zondag op maandag
twee mannen uit Amsterdam aangehouden wegens een nachtelijke woninginbraak in Velserbroek.
Een bewoner zag rond 02.25 uur
twee donker geklede mannen uit
een auto stappen en de wijk inlopen. De bewoner vond dit verdacht en belde de politie. Politieagenten blokten de omgeving af
en liepen onopvallend de wijk in.
De mannen werden aangetroffen
in een steeg en zetten het op een
rennen. Er werd gezien dat ze diverse goederen wegwierpen tijdens de vlucht, waaronder een
geldkistje. De mannen werden
achterhaald en aangehouden. Later bleek dat er was ingebroken in
een woning aan de Vliet. Bij de inbraak is gebruik gemaakt van een
zogenaamde slotentrekker. Deze
slotentrekker is nog niet aangetroffen en omwonenden worden
opgeroepen bij aantreffen dit te
melden bij de politie. De mannen,
respectievelijk 24 en 26 jaar oud
en bekenden van de politie op het
gebied van woninginbraken, zijn
ingesloten voor nader onderzoek.

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)

UW OUDE
UW OUDE
GOUD GOUD
AmberJewelsVOOR VOOR

Lange Nieuwstraat
401 • 1971
GD IJmuiden
Willem Eerland (links) met museumvoorzitter Cor Oudendijk
en Josien
Damen
tijdens de opening van de
Telefoon: 0255 - 51 99 88
expositie.
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Willem Eerland in Zee- en Havenmuseum:
Telefoon: 0251 - 22 50 23

Maritieme kunst met
fotografische precisie
Internet: www.renepost.nl
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twintig.’’ Koos hij er dertig jaar geleden nog voor om Peter Gilmore, acteur in de befaamde televisieserie
The Onedin Line, te laten invliegen
voor het openen van zijn toenmalige expositie, dit keer was de keus
gevallen op Josien Damen van Damen Shipyards. Voor haar was het
een grote eer om vrijdagmiddag
1980 heb ik tekenles genomen om de expositie te mogen openen. In
mijn techniek te verbeteren’’, vertelt het bedrijf, waar haar echtgenoot
hij. Na zijn eerste expositie in Kat- directievoorzitter is en haar oudwijk aan Zee volgden ook exposi- ste zoon CEO, houdt ze zich onder
ties in Denemarken (1992) en Vlaar- meer bezig met het beheren van
dingen (1995). Nadat hij werd aan- het historisch bezit. Over Willem
gesteld als directeur van de veer- Eerland zegt ze: ,,Hij is een mooie
dienst in Schoonhoven, kwam er maritieme schilder, hij werkt heel
enige tijd niets meer van expose- gedetailleerd, ik bewonder hem
ren. ,,Ik had er gewoon geen tijd heel erg. Anders zou ik het ook
meer voor.’’
niet gedaan hebben.’’ Het contact
met Eerland bouwde ze op nadat
Een van de werken, die nu in het ze door de havenmeester van GoIJmuider Zee- en Havenmuse- rinchem op zijn kunst was geattenum te zien is, is een fraaie weer- deerd. ,,Ik was op zoek naar schildegave van het schip Johan van Ol- rijen voor de expositieruimte in ons
debarneveldt. Het schip, dat uit- hoofdkantoor en heb contact opeindelijk in 1963 afbrandde, heeft genomen met Willem. Hij nodigde
Eerland als 12-jarige jongen van me direct uit om zijn atelier te bedichtbij mogen aanschouwen. ,,Ik kijken. Het ene schilderij nog mooiweet het nog heel goed. Mijn va- er dan het andere. Zijn werk is bijna
der haalde me uit de kooi, toen we van fotografische precisie. Bij Wilin Amsterdam lagen, omdat dat lem klopt het allemaal.’’
schip daar ook lag.’’ En zo heeft hij
bij elk schilderij wel een mooi ver- Tot en met 1 maart is het Zee- en
haal. De nu ingerichte expositie telt Havenmuseum ‘De Visserijschool’
veertig werken, maar in zijn atelier aan de Havenkade 55 elke middag
heeft hij nog meer materiaal klaar- (behalve op maandag) geopend
liggen. ,,In juni wordt de exposi- van 13.00 tot 17.00 uur. Daarna
tie omgebouwd en meer gericht weer alleen op woensdag, zaterop Sail 2020. Ik heb daarvoor on- dag en zondag. Kijk op www.zeegeveer vijftien werken klaarstaan. havenmuseum.nl voor uitgebreide
Maar ik heb nog meer schilderijen, informatie. (Tekst en foto: Bos Mehoor. Ik denk zeker nog een stuk of dia Services)

Omstanders gooien
reddingsboei naar drenkeling
IJmuiden - Op de Zuidpier in IJmuiden is maandagmiddag kort voor
half vijf een persoon te water geraakt.
Meerdere hulpdiensten, waaronder
een traumahelikopter, rukten uit om
het slachtoffer te hulp te schieten.
Omstanders die het zagen gebeuren, kwamen ook meteen in actie en
gooiden een reddingsboei naar de
drenkeling. De drenkeling kon daarna vrij snel uit het water worden gehaald. Ambulancebroeders hebben
het slachtoffer behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. (Foto: Michel van Bergen)
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IJmuiden - Met oog voor detail schildert Willem Eerland al vele
jaren schepen in alle soorten en maten. Zijn werk, uitgevoerd in
aquarel en olieverf, spreekt zeer tot de verbeelding en past naadloos bij de nautische historie van IJmuiden. Dertig jaar nadat hij
in Katwijk aan Zee zijn eerste solo-expositie inrichtte, toont hij nu
veertig van zijn werken in het IJmuider Zee- en Havenmuseum
‘De Visserijschool’. De expositie werd afgelopen vrijdag officieel
geopend door Josien Damen.
Van een eenvoudige roeiboot voor
de kust van Terschelling tot imposant containerschip en van reddingsboot tot het majestueuze zeilschip Shenandoah, Willem Eerland
schildert het allemaal met even
veel plezier. Zijn voorliefde voor de
scheepvaart ontwikkelde hij al op
zeer jonge leeftijd. Willem vertelt:
,,Mijn vader was schipper op een
sleepboot en vanaf mijn zesde jaar
ging ik in iedere vakantie met hem
mee. Soms ook wel tussendoor. Ik
denk achteraf dat ik een soort harde schijf heb voor maritieme dingen, want ik put nog steeds uit de
ervaringen die ik toen opdeed. Ik
weet alles nog, wat ik toen heb
meegemaakt. De proefvaarten, de
tewaterlatingen, alles. Dat kwam
me erg goed uit.’’ Eerland kwam ter
wereld in Lekkerkerk. Nog net niet
op de scheepswerf zelf, maar het
scheelde weinig. ,,Ongeveer honderd meter van de plaats waar Wijsmuller een werf heeft gehad. De
Vlaardingen is daar nog gebouwd.’’
Dat Willem uiteindelijk zelf ook zou
kiezen voor een baan in de maritieme wereld, lag voor de hand. Net
als zijn vader werd hij uiteindelijk
schipper op een sleepboot. Intussen gebruikte hij elk papiertje dat
op zijn pad kwam als tekenvel. ,,In
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BEZORGERS
GEVRAAGD
OMGEVING:
• Sam Vlessinghof/Carolinastraat,
IJmuiden, 180 kranten
Bel: 0251-674433 of mail:
info@verspreidnet.nl

Kadaver wild zwijn
op strand IJmuiden

IJmuiden - De vrijwilligers van
Reddingsteam Zeedieren (RTZ)
IJmuiden konden het nauwelijks geloven, toen ze in de ochtend van 12 februari via de IJmuider Reddingsbrigade vernamen
dat er een dood wild zwijn op
het strand lag. Het lichaam van
het dier bleek al in staat van ontbinding te zijn. Omdat een wild
zwijn een behoorlijk gewicht
heeft (ongeveer 160 kilogram)
werd een shovel ingezet om het
kadaver naar de openbare weg
te vervoeren. Bijzonder was dat
op dezelfde dag op enige afstand

van IJmuiden nog een tweede
wild zwijn dood werd aangetroffen. De collega’s van het RTZ uit
Noordwijk hebben zich hierover
ontfermd.
Ook werd door RTZ IJmuiden later
nog een dode zeehond vervoerd.
Het dier was aangespoeld in de
nabijheid van Beach Inn. Aangezien het springvloed was en het
water tot aan de paviljoens stond,
moest de 4x4 van RTZ Velsen wel
door héél véél water, maar gelukkig ging dit prima. De dieren zijn
afgevoerd voor destructie. (Foto:
aangeleverd)
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Burgernet
Werk samen met uw gemeente en politie
aan veiligheid in uw buurt. Elke deelnemer
maakt de buurt een stukje veiliger. Want
hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller
een persoon of voertuig wordt gevonden.

Hoe werkt de Burgernetapp?
Blijf op de hoogte van Burgernetacties met de
gratis Burgernetapp. De app gebruikt de locatie van uw smartphone om u berichten te sturen over acties in de buurt. Ook als u van huis

Tips tegen meeuwenoverlast
Meeuwen vallen onder de Wet natuurbescherming. Daarom mogen gemeente Velsen
en haar inwoners niets doen wat schadelijk
is voor deze zeevogels. Informatie geven over
hoe u overlast van meeuwen tegengaat, is het
belangrijkste ‘wapen’ dat we als gemeente
hebben tegen meeuwenoverlast.
Aankomende drie weken delen we dan ook
tips met u. Want we gunnen u een gezonde
nachtrust zonder herrie. En een veilige en
schone leefomgeving, zonder aanvallende,
bevuilende meeuwen. U kunt nog tot zondag
15 maart iets met onze tips doen. Daarna begint het broedseizoen en moeten iedereen de

meeuwen met rust laten.
Tip 1
Meeuwen horen bij IJmuiden met haar
havens en de zee. Veel mensen willen ze
graag voeren met bijvoorbeeld frietjes of
brood. Maar meeuwen hebben dat niet nodig om te overleven. Natuurlijk voedsel, zoals insecten en krabben past beter bij meeuwen. Voeren leidt tot geluidsoverlast en
agressief gedrag van de meeuwen. Daarnaast komt er ongedierte op de overgebleven resten af, wat ook niet prettig is. Voeren hoeft dus niet, hoe leuk dat ook lijkt.

Denk mee over Sportakkoord Velsen
Er komt een lokaal Sportakkoord aan voor
Velsen. Het doel van het Sportakkoord is
om zoveel mogelijk mensen met plezier te
laten sporten en bewegen.

Er gebeuren al heel veel goede dingen in Velsen op het gebied van sport & bewegen. Met
veel energie worden eeuwenoude sporten of
juist nieuwe initiatieven aangeboden. Met
het lokale Sportakkoord kan dat nog meer
worden aangevuld en versterkt. Sport betekent namelijk veel meer dan alleen een gezellige en ontspannen vrijetijdsbesteding. Sport
draagt bij aan de gezondheid, ontmoeting,
levendigheid en is daarmee een belangrijk
middel om inwoners in de gemeente met elkaar te verbinden.
Sport verder brengen
De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt van sport om hierin mee te
bewegen. Samen met vrijwilligers, sportaanbieders, gemeente Velsen, onderwijs, welzijn, zorg, en ondernemers bespreken we wat
we met sport willen bereiken in Velsen. Ook
initiatieven van inwoners, buurtsportcoaches, maatschappelijke organisaties, individuele sporter, fysiotherapeuten spelen hierbij een belangrijke rol.
Een inspiratiesessie om mee te denken
Sportformateurs Rianne Schenk en Emma
Poelman begeleiden het tot stand komen van
het lokale Sportakkoord. Zij gaat de komende
tijd in gesprek met belanghebbenden en op
zoek naar ideeën over sport en bewegen. Om
een effectief en gedragen sportakkoord te formeren is samenwerking nodig met iedereen
die ideeën heeft over wat er goed gaat en beter kan in Velsen. Daarvoor wordt op maan-

dagavond 9 maart een interactieve inspiratiesessie georganiseerd. Deze vindt plaats in
de kantine van Sporthal Het Polderhuis, Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek. Inloop is
vanaf 18.00 en de gemeente zorgt voor een
maaltijd. Aanmelden kan via de mail: sportakkoordvelsen@gmail.com. Iedereen is welkom om mee te praten!
Akkoord van en voor de inwoners
Als het Sportakkoord eind mei klaar is, gaan
we de plannen die daarin staan uitvoeren.
Daarmee verleiden we nog meer mensen om
met veel plezier (vaker) te sporten en te bewegen.
Kijk voor meer informatie over het landelijke Sportakkoord op www.allesoversport.nl/
sportakkoord.

bent. Om de Burgernetapp te gebruiken hoeft u
zich niet aan te melden. Burgernet gebruikt uw
locatiegegevens verder nergens voor. Uw gegevens worden dus ook niet bijgehouden.
•
•
•

Download de Burgernetapp op uw smartphone.
Geef de app toestemming om uw locatie
te gebruiken.
Ontvang Burgernetacties (zonder aanmelden) waar u ook bent.

Binnenkort zonnepanelenactie via
gemeente Velsen
De afgelopen dagen kregen wij veel vragen
van inwoners over het bedrijf Zonnestroom.
In hun flyer doen zij het voorkomen alsof
zij op het gebied van zonnepanelen met ons
samenwerken. Dat is niet zo. De gemeente
werkt op dit gebied samen met Eneregio en
Duurzaam Bouwloket. Ook is de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen, die u mogelijk al kent van de energiecoaches, betrokken bij onze actie.

Aanbiedingsbrief
Eind februari sturen wij de meeste huiseigenaren een brief over onze zonnepanelenactie. Een belangrijk pluspunt van deze
actie: wij kunnen de prijs laag houden door
collectieve inkoop van de zonnepanelen.

Daarnaast selecteren wij onze leveranciers
op kwaliteit en klanttevredenheid. Zo kiest
u straks voor zonnepanelen zonder zorgen.
Bewonersavonden
Wij vinden het belangrijk dat u zich goed
kunt oriënteren voordat u besluit om zonnepanelen aan te schaffen. Daarom organiseren wij vanaf half maart bewonersavonden
in Santpoort-Noord, Velserbroek en IJmuiden. Hier kunt u terecht voor advies over uw
eigen situatie en antwoord op uw vragen.
De specialisten van Eneregio en Duurzaam
Bouwloket staan u graag te woord.
Vragen? Neem contact op met gemeente
Velsen via wonen@velsen.nl of 14 0255.

Pionieren
in IJmuiden
Bouw je eigen
droomhuis!
17 zelfbouwkavels te koop
aan de Van Diepenstraat
in Velsen-Noord
Kom naar de
informatiebijeenkomst
op woensdag 4 maart 2020
van 17:00 tot 19:30 uur
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1 in IJmuiden

HouIwEenRmwhijuis

b
o
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Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl
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Wilt u iets organiseren tijdens Sail?
Van woensdag 12 tot en met zondag 16 augustus 2020 is het weer Sail Amsterdam.
Voor de 10de keer varen grote zeilschepen door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Woensdag 12 augustus gaan de schepen naar Amsterdam (Sail In) en op zondag
16 augustus komen ze weer terug (Sail
Out). Voor feestelijkheden op eigen grond
of langs het kanaal gelden dan strenge veiligheidseisen.

Ik wil iets organiseren tijdens Sail 2020.
Lees onderstaande dan goed door!
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen
van Sail 2020. Misschien wilt u tijdens Sail activiteiten organiseren. Hier gelden wel spelregels voor.
Om alle feestelijkheden veilig te laten verlopen en te zorgen dat de gemeente Velsen bereikbaar blijft, verzoeken wij u dringend om
voor 1 april 2020 uw plannen aan ons kenbaar
te maken via https://www.velsen.nl/producten/evenement-organiseren/evenementenloket. Hoe eerder u ons uw plannen laat weten,
hoe beter wij dit kunnen meenemen in de vei-

ligheids- en verkeersplannen.
Wat moet ik daarvoor aanleveren bij de
gemeente Velsen?
Kijk op https://www.velsen.nl als u iets wilt
organiseren tijdens Sail 2020. Heeft u na uw
bezoek aan deze website nog vragen? Bel dan
Team Evenementen, tel. 0255-567200 of mail
evenementen@velsen.nl
PreSail
Op zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 augustus vindt in de havens van IJmuiden en Beverwijk het culturele en nautische evenement
PreSail IJmond plaats. Voor alle informatie
over PreSail IJmond kijk op https://www.presailijmond.nl/.
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waar gooi

jij dit weg?

Benieuwd welke schepen meevaren?
Van 12 t/m 16 augustus 2020 vormt Amsterdam voor de 10e keer het decor voor internationale Tall Ships. Bent u benieuwd welke zeilschepen meevaren of wilt u meer informatie
over het evenement Sail Amsterdam? Kijk dan
op www.sail.nl.

Het oude dekzeil is niet te recyclen en
mag daarom bij het restafval.
Past het niet in de restafvalbak? Breng
het dan naar het afvalbrengstation.

hvcgroep.nl/plastic

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE SESSIES
Startdocument locatie Missiehuis
Het Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van
dorpskern Driehuis. De nieuwe eigenaar wil
op de locatie hoofdzakelijk woningbouw. De
uitgangspunten voor herontwikkeling zijn
opgenomen in een startdocument. Er is nog
een aanpassing gekomen, waardoor de ontwikkelaar extra bomen mag kappen aan de
zuidzijde van het Missiehuis. Er is een aantal
partijen die nog een discussie wil om eventueel ook bomen aan de noordzijde te kappen.
Tevens is de verkeerscirculatie genoemd omdat er mogelijk nog meer woningbouw komt
in Driehuis. De raadsleden hebben onderling
afgesproken dat moties en amendementen
later ingediend mogen worden, zodat eventuele punten uit de Dorpsdialoog van 25 februari nog meegenomen kunnen worden.
Samenwerking verbinding A8-A9
De verbinding tussen de A8-A9 wordt al langere tijd besproken. Er is een samenwerkingsovereenkomst van diverse overheidsorganisaties, maar deze overeenkomst loopt
af. Daarom wordt er nu voorgesteld om een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst te
tekenen. Dit betekent ook dat Velsen zich
aansluit bij de provinciale plannen voor
de uitwerking van de zogenaamde ‘Golfbaanvariant’. Rode draad in de sessie was

het belang voor Velsen van de verbinding.
De wethouder is in gesprek met de provincie over de doorstroming in Velsen-Noord.
Hij blijft de raad op de hoogte houden van
de voortgang. Ook is de wethouder in gesprek met Rijkswaterstaat over onder andere de verkeersinfarcten. Hierover komt
de wethouder binnenkort terug bij de raad.
Participatieraad Velsen
Vanaf april 2018 heeft elke IJmondgemeente een Participatieraad. De Participatieraad bestaat uit betrokken inwoners die
de gemeente ondersteunen bij het betrekken van cliënten en geïnteresseerde inwoners. Er werden over en weer vragen gesteld door de raadsleden en de leden van
de Participatieraad. De raadsleden waarderen de aanwezigheid van de Participatieraad en gaven aan een beter beeld te
hebben gekregen van het werk van de Participatieraad. Daartegenover kreeg de Participatieraad ook een beter beeld bij wat de raadsleden van de Participatieraad verwachten.
Integraal Onderwijs HuisvestingsPlan
In oktober 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de start van het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021- 2037. Er is een
inventarisatie gemaakt van de schoolgebou-

wen en een concept visie opgesteld. De raadsleden gaven hun zienswijze op de conceptvisie en stelden meerdere kritische vragen aan
de wethouder over onder meer de samenhang met het maatschappelijk vastgoed en de
kosten die hierbij komen kijken. De wethouder deed meerdere toezeggingen, waaronder dat er een vervolgsessie komt waarvoor
ook de schoolbesturen worden uitgenodigd
en dat er meerdere scenario’s zullen worden geschetst. Ook heeft zij aangegeven dat
de gemeenteraad een totaalbeeld zal krijgen
van het maatschappelijk vastgoed in Velsen.
Visie Spaarnwoude Park
Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft een
visie opgesteld voor Spaarnwoude. Deze visie heeft als doel om het recreatiegebied
Spaarnwoude door te laten groeien tot een
veelzijdig en duurzaam Spaarnwoude Park.
De visie is eerder al besproken en riep toen
vragen op bij de raadsleden, onder meer over
de (grote) hoeveelheid bezoekers en de festivals in het park. Deze vragen kwamen ook
nu weer aan bod. Ook zijn er vragen gesteld
over het vervoer over water en de aandacht
voor de balans tussen de organisatie van activiteiten en rust in de natuur. Deze vragen
worden verwerkt in de zienswijze.

•
•
•
•
•

Benoeming nieuw lid van de commissie Stedelijk Schoon Velsen
Uittreden Velsen uit de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap
IJmond-Zaanstreek
Visie Spaarnwoude Park 2040
Startdocument locatie Missiehuis
Samenwerking verbinding A8-A9

De raadsvergadering is op donderdag
27 februari. Aanvang is om 19:30 uur
in het gemeentehuis. U bent van harte
welkom via de ingang aan Plein 1945,
IJmuiden.

ZETELVERDELING RAAD
De raad van Velsen heeft 33 raadsleden en
11 partijen

D66 5 zetels
VVD 4 zetels
LGV 4 zetels
CDA 3 zetels
Forza! IJmond 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
PvdA 2 zetels
Politiek Sociaal (PS) 2 zetels
ChristenUnie (CU) 1 zetel
Fractie Peter Stam 1 zetel
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

uur per dag een afspraak maken. U kunt 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 Discrimina-

tiezaken 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. U kunt zich abonneren op een
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en)
voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 8 februari tot en met 14
februari 2020 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
Van der Helststraat 14, plaatsen dakopbouw
(08/02/2020) 16174-2020
Zeeweg
192,
plaatsen
dakopbouw
(10/02/2020) 16547-2020
Wijk aan Zeeërweg 68, plaatsen dakopbouw
(11/02/2020) 17021-2020
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor met bovenwoning in 4 appartementen (11/02/2020)
17216-2020
Zeeweg 1, brandveilig gebruik dagbesteding
(12/02/2020) 17792-2020
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, gebruik voor tijdelijk camperpark tijdens Dutch Grand Prix in
2020/2021/2022 (13/02/2020) 17951-2020
Heuvelweg 6, gebruik voor sportevenementen Strong Viking op 9-10 mei en 1011 oktober 2020 (inclusief op- en afbouw)
(13/02/2020) 18332-2020
Velsen-Noord
Gildenlaan 46, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(08/02/2020) 16188-2020

Santpoort-Zuid
Spaarnberglaan ong. nabij kruising met
Wüstelaan, kappen 1 boom (12/02/2020)
17502-2020
nabij Olga van Gotschlaan, Wijnoldy Daniëlslaan, Middenduinerweg, Wüstelaan, (Burgemeester Rijkenspark)
kappen 27 bomen (12/02/2020) 17511-2020
Santpoort-Noord
Gladiolenstraat 13, plaatsen dakkapel (achterzijde) (09/02/2020) 16268-2020
Spanjaardsberglaan 16, plaatsen dakkapel (voorzijde) (13/02/2020) 181232020
Driehuis
Van Maerlantlaan 1, vervangen kozijn
(09/02/2020) 16248-2020
Da Costalaan 28, uitbreiden 1e verdieping
(09/02/2020) 16276-2020
Velserbroek
Ster Bastion 105, plaatsen
(10/02/2020) 16572-2020

kozijnen

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

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 8 februari tot en met 14 februari 2020 de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de
Algemene plaatselijke verordening artikel
2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

straat (van Plein 1945 t/m Marktplein)
(12/02/2020) 17833-2020

IJmuiden
Viering 5 mei 2020, op 5 mei 2020 van 12:00
tot 18:00 uur, locatie: Plein 1945 en Stadhuis
(11/02/2020) 16915-2020
Kofferbakmarkt, op 24 mei, 21 juni, 16 augustus en 20 september 2020 van 08:00 tot 15:00
uur, locatie: Velserduinplein (11/02/2020)
17067-2020

Strong Viking Hills & Family Edition, op 9 en
10 mei 2020 van 08:00 t/m 20:00 uur, Locatie: Spaarnwoude, Valleiweg (13/02/2020)
18321-2020

Café Cheers Koningsdag, op 27 april 2020
van 12:00 tot 21:00 uur, locatie: Kennemerlaan 93 (12/02/2020) 17825-2020
Cooldown 2020, op 22 augustus 2020 van
14:00 tot 00:00 uur, locatie: Kennemerlaan
93 (tussen Moerbergplantsoen en Edisonstraat) (12/02/2020) 17827-2020
Lekkerste Dag, op 27 juni 2020 van 10:00 tot
23:00 uur, locatie: Kennemerlaan 93 (tussen Moerbergplantsoen en Edisonstraat)
(12/02/2020) 17829-2020
Summer Vibes 2020, op 27 juni 2020 van
10:30 tot 16:30 uur, locatie: Lange Nieuw-

Velsen-Zuid
Avondvierdaagse Brede School Velserbroek,
van 12 t/m 14 mei van 18:00 t/m 19:15 uur
en op 15 mei 2020 van 18:00 tot 20:30 uur,
locatie: route recreatiegebied Spaarnwoude, start/finish Genieweg 50b (12/02/2020)
17491-2020

Santpoort-Noord
Koningsdag Santpoort-Noord, op 27 april
2020 van 09:00 tot 21:00 uur, locatie: Landje
van Scholz (07/02/2020) 16525-2020
Avondvierdaagse Basisschool Parnassia
Santpoort-Noord 2020, op 12 t/m 14 mei
2020 van 18:30 t/m 20:30 uur, op
15 mei 2020 van 18:30 t/m 21:00 uur, locatie:
route rond Santpoort-Noord, start/ finish
Wulverderlaan 3 (13/02/2020) 18429-2020
Driehuis
Strawberries Hockey Easter Tournament, op
10 april 2020 van 15:00 tot 02:00 uur, 11 en
12 april 2020
van 10:30 tot 02:00 uur, locatie: Waterloolaan 1 (10/02/2020) 16859-2020

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 hebben omgevingsvergun-

ning verleend voor:
IJmuiden
Westerduinweg 13, bouwen loods met bedrijfs- en kantoorruimten (10/02/2020)
48874-2019
Wijk aan Zeeërweg 194, veranderen bedrijfspand met 2 bovenwoningen + 1 garage naar 5 woningen + 1 garage (11/02/2020)
27043-2019
Zeeweg 285, doorbreken muur tussen woonkamer en keuken (11/02/2020) 9715-2020
Julianakade 58, plaatsen dakopbouw, legaliseren dakterras 1e verdieping (14/02/2020)
1533-2020
Velsen-Zuid
Stelling 21, bouwen schuur, legaliseren kapschuur (14/02/2020) 107746-2019
Zuiderdorpstraat 15, wijzigen gebruik horeca naar wonen (14/02/2020) 90512-2019
(Rijksmonument)
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 177, vernieuwen achtergevel (10/02/2020) 104227-2019)
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 8, uitbreiden woning begane
grond en 1e verdieping (11/02/2020) 92252020

Vinkenbaan 20, kappen 6
(14/02/2020) 3673-2020
Brederoodseweg
6,
kappen
(14/02/2020) 14395-2020

bomen
boom

Santpoort-Noord
Gladiolenstraat 13, plaatsen dakkapel (achtergevel) (10/02/2020) 16268-2020
Terrasweg 44, plaatsen dakkapel (zijgevel)
(11/02/2020) 113000-2019
Terrasweg 62, uitbouwen voorgevel, plaatsen
raam (zijgevel) (14/02/2020) 103068-2019
Kennemergaardeweg 3, vervangen uitbouw,
plaatsen dakkapel (voorzijde) (14/02/2020)
101855-2019
Velserbroek
Zandaak 84, plaatsen dakkapel (achterzijde)
(13/02/2020) 11068-2020
Wieringer Aak 129, plaatsen dakkapel (achterzijde) (13/02/2020) 10192-2020
Rietkamp 20, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(14/02/2020) 12770-2020
De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit
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
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kofferbakmarkt, op 24 mei 2020, 21 juni
2020, 30 augustus en 20 september 2020 van
08:00 tot 15:00 uur, locatie: Velserduinplein
(13/02/2020) 17067-2020
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Vastgesteld wijzigingsplan Ambachtsweg Velserbroek
Aankondiging
Burgemeester en wethouders hebben op 4 februari 2020 een wijzigingsplan vastgesteld
voor de locatie Ambachtsweg te Velserbroek.
Aanleiding
In het bestemmingsplan Bedrijventerrein
Velserbroek is een wijzigingsmogelijkheid
opgenomen voor de wijziging van de bestemming om de bouw van de lunchroom mogelijk
te maken. De lunchroom krijgt een oppervlakte van 90 m2, met een terras van 60 m2.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de Ambachtsweg in
Velserbroek, op ongeveer 25 meter afstand
van buurtcentrum De Koe, bij de vissteiger.
De vissteiger blijft in de nieuwe situatie toegankelijk.
Plan inzien
Het wijzigingsplan (idn: NL.IMRO.0453.
WP1309AMBACHTSWEG1-R001) ligt met
ingang van 21 februari 2020 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage. Naast het
wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.velsen.nl/actueel/bestemmingsplannen.

gingsplan treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast een eventueel beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige

voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet eerder in werking dan
dat op een dergelijk verzoek is beslist.

2020 tot en met zondag 3 mei 2020, of zoveel
korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

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

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 in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant.

Beroep
Degene die tijdig een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, en een belanghebbende die aantoont
dat hij of zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kan gedurende de terinzage termijn beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Als een beroepschrift is ingediend bestaat
tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om
voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk
als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-

Verkeersmaatregel
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben besloten:
door middel van het plaatsen van de verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV
1990 een verbod om stil te staan in te stellen
op de volgende locaties:
•

•

traject Laaglandersluisweg – Oostbroekerweg, tussen de aansluitingen met De
Ven en de Valleiweg, aan beide zijden
van het traject;
het fiets/bromfietspad, gelegen tussen
Zijkanaal B en het parkeerterrein gele-

gen aan de Oostbroekerweg, aan beide
zijden van het pad;

•
door middel van het verwijderen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV
1990, inclusief de fysieke afsluiting in de
vorm van een afsluitpaal, het fiets/bromfietspad, gelegen tussen Zijkanaal B en het
parkeerterrein gelegen aan de Oostbroekerweg, op te heffen;
de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van vrijdag 1 mei

Verordening Bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 19 december 2019 heeft
besloten:
• de Verordening Bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020 vast te stellen;
• de Verordening Bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020 in werking
te laten treden na een positieve uitslag
van de draagvlakmeting bij onderne-

mers in het gebied.
Burgemeester en wethouders van Velsen besluiten op 11 februari 2020:
•

De uitslag van de draagvlakmeting BIZ
Santpoort-Noord (met 78 stemgerechtigden en een opkomst van 85% waarvan 67% vóór-stemmers) vast te stellen,
waarbij voldoende draagvlak is voor een
BIZ in Santpoort-Noord.

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
Santpoort-Noord hebben voorts afspraken
vastgelegd over het beheer- en onderhoudsniveau van Santpoort-Noord. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt op basis van de

positieve uitslag van de draagvlakmeting ook
van kracht.
De oprichting van de BIZ Santpoort-Noord
is financieel mede mogelijk gemaakt door de
provincie Noord-Holland.

Kapmelding
Als voorbereiding van het project Kennemerlaan zullen er in de eerste week van

maart vier bomen gekapt worden. Twee bomen t.h.v. huisnummer 141 en twee bomen

t.h.v. huisnummer 164. Er komen weer nieuwe bomen terug.

horeca Velsen 2020 vast te stellen;
dit besluit daags na bekendmaking in
werking te laten treden.

Ter inzage
De volledige beleidsregels kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl (externe
link) of via www.velsen.nl/actueel/bekend-

Bekendmaking
De burgemeester van Velsen maakt bekend
dat hij op 13 februari 2020 heeft besloten:
•

de Beleidsregels gebruik waterpijpen in

•

makingen. Tevens wordt het beleid gepubliceerd op www.overheid.nl.

08

20 februari 2020

COLOFON Doe een cholesteroltest
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

DA Ritskes heeft
hart voor je hart

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Wekelijks legt Erik Baalbergen 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. In deze aflevering aandacht voor Ciara, de eerste storm
met een eigen naam.

Autobedrijf
Stormvogels failliet

IJmuiden - Autobedrijf Stormvogels is failliet. De Nissandealer, gevestigd aan de IJmuiderstraatweg, zou worden overgenomen door Van Mossel Automotive Groep, maar op het laatste moment is deze deal geannuleerd. Eigenaar René Veen staat
daardoor nu met lege handen en
heeft noodgedwongen het faillis-

sement aangevraagd. Stormvogels bouwde in de loop der jaren
een uitstekende reputatie op, het
bedrijf werd zelfs meerdere malen uitgeroepen tot beste Nissandealer van ons land.
De medewerkers van het bedrijf
zullen nu op zoek moeten naar
een andere baan. (Foto: Ton van
Steijn)

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

IJmuiden checken hoe het met
het cholesterolniveau zit. Binnen
enkele minuten weten de deelnemers of hun cholesterolniveau
in orde is.
Iedereen heeft cholesterol nodig, maar een hoog cholesterolgehalte is een risico voor hart- en
vaatziekten. Een zorg minder als
het goed is. En heeft het cholesterolniveau aandacht nodig, dan
is het belangrijk om dat te weten. Op basis van meting krijgt
men een persoonlijk leefstijladIJmuiden - DA Ritskes heeft aan- vies over eventuele vervolgacdacht voor gezondheid, daar- ties. Meedoen aan de cholesteom kan iedereen op 26 februa- roltest? Maak dan een afspraak
ri, 11 maart en 1 april 2020 van- en kom langs met een nuchteaf 10.00 uur in de winkel aan de re maag! Bel 0255-515207. (Foto:
Frans Naereboutstraat 66-68 in aangeleverd)

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
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Anderhalve week geleden maakten we in Nederland voor het
eerst kennis met een storm
met een naam: Ciara. Nog voordat de storm zelf moeilijkheden
kon veroorzaken, hadden we
al moeite met de uitspraak. Het
is geen ‘Kiara’, ‘Siara’ of ‘Tsjiara’
maar gewoon ‘Kiera’ de Ierse uitspraak. Overigens, in Duitsland
heette dezelfde storm ‘Sabine’ en
in Scandinavische landen ‘Elsa’.
Sinds september 2019 gebruikt
het KNMI namen voor stormen
waarvoor een code oranje of
rood voor windstoten wordt uitgegeven. Het gebruik van stormnamen in berichtgeving maakt
het publiek bewuster van naderend gevaarlijk weer, aldus het
KNMI. Mensen zijn dan eerder
geneigd om maatregelen te nemen ter voorkoming van letsel
en schade.

van het seizoen krijgt een naam
beginnend met een ‘A’, de tweede met een ‘B’, enzovoorts. Ciara
is, na Atiyah en Brendan, de derde in deze lijst voor het stormseizoen 2019-2020, en de eerste
storm die in Nederland minstens
code oranje heeft opgeleverd.
Vandaar de eerste storm met
naam in Nederland. Inmiddels
hebben we, na een naamloos
stormpje daags na Ciara, afgelopen weekend bezoek gehad van
de iets minder onstuimige Dennis. En wie weten ontmoeten we
nog Ellen, Francis, Gerda, Hugh,
Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Róisín, Samir, Tara, Vince en Willow. De letters Q,
U, X, Y en Z worden niet gebruikt.
Dus – tip! – noem je kind bijvoorbeeld Quirinus of Xantippe als je
niet wilt dat er een storm naar
hem of haar genoemd wordt.

watertoren aan de Dokweg het
ontgelden. Met de combinatie
van springtij en door de storm
opgestuwd zeewater waren de
stranden verdwenen en klotste
het zeewater tegen de duinranden. In de havens stond het water tot bijna aan de kades. Een
steiger aan het einde van de vissershaven stond zelfs blank.
Maar ondanks dit stormleed konden liefhebbers rond het strand
genieten van de woei. Bijgaande foto van het stormgeweld
rond de zuidpier heb ik tijdens
de storm-zonder-naam daags
na Ciara gemaakt met een telelens vanaf een veilige duintop.
Achteraf wel even het stuifzand
en -schuim uit m’n oren gepeuterd…

Helaas waren er tijdens Ciara en
de woelige dagen erna waaghalzen op de pier. Enkelen klommen
zelfs over het afgesloten hek terwijl toch duidelijk stond aangegeven met borden, rode vlag,
dichte slagboom en afgesloten
hek dat de pier vanaf de slagboom verboden gebied was. AlIn Groot-Brittannië en Ierland Ook in IJmuiden hebben we ken- les voor die ene selfie, zo lijkt het.
wordt ieder jaar in september, nis kunnen maken met Ciara. De Maar tegen een rukwindvlaag of
aan het begin van het Europe- storm leverde de nodige over- golf begin je niks als pierewaaier.
se stormseizoen, een namen- last op. Naast de gebruikelijk Je brengt niet alleen jezelf in gelijst voor stormen opgesteld. Het rondwaaiende rommel, afgebro- vaar maar riskeert ook de levens
KNMI werkt al jaren samen met ken takken en een omgewaaide van de hulpverleners die uitrukde weerdiensten van deze lan- boom, stortte aan de Middenha- ken om je te redden als het fout
den. Dit seizoen is voor het eerst venstraat de gevel van het voor- gaat. En dat de pier bij een rode
een gezamenlijke lijst opgesteld. malige Goudvries-gebouw in. vlag vanaf de eerste slagboom al
Deze lijst bestaat, net als bij or- Ook moest de folie van de van- gevaarlijk en dus verboden gekanen, uit namen op alfabeti- wege een opknapbeurt zorgvul- bied is, moge duidelijk zijn op de
sche volgorde. De eerste storm dig, op Christo-wijze ingepakte foto!

Nieuwe vakmensen bij RIGO Verffabriek

Praisedienst bij Baptistengemeente

Reni en Elisa Krijgsman
en Praiseband BGIJ
IJmuiden - Het talentvolle en
muzikale echtpaar Reni en Elisa
Krijgsman treedt al ruim twintig
jaar op. Ze hebben hun sporen
in de Nederlandse gospelwereld
ruimschoots verdiend. Het echtpaar is onder meer bekend van
optredens bij Nederland Zingt
van de EO en de pinksterconferentie Opwekking. Hun concerten als duo of met band worden
door
bezoekers omschreven als warm, bemoedigend,
opbouwend en inspirerend.
Reni en Elisa zingen vaak zelfgeschreven Nederlandstalige
nummers en hartverwarmende
easy-popmuziek. Een bekend
lied van Reni en Elisa is ‘Als het
leven soms pijn doet’, dit is inmiddels ruim vijf miljoen keer
bekeken op YouTube. Zij hebben diverse nominaties gehad
en prijzen gewonnen, onder
meer de Zilveren Duif Award in
de categorie Beste Lied, getiteld
‘Hou vol’. De Baptistengemeen-

te (BGIJ) heeft zo’n 25 gekwalificeerde vocalisten, muzikanten
en technici, verdeeld over drie
muziekteams, die de diensten
bij toerbeurt begeleiden. De Bijbelse boodschap staat uiteraard
centraal. Reni en Elisa zullen eerder op deze dag een workshop
verzorgen voor de muziekteams
teneinde hun kwaliteit op een
nog hoger peil
te brengen.
Behalve Reni en Elisa zal ook de
Praiseband BGIJ tijdens de praisedienst een aantal liederen ten
gehore brengen. Kortom, iedereen die zin heeft in een feestelijke avond met mooie gedragen
aanbiddingsliederen en sprankelende praiseliederen, is welkom op deze praisedienst, zaterdag 29 februari om 19.30 uur.
De Baptistengemeente is gevestigd aan de Eemstraat 30 te
IJmuiden. De toegang is vrij, er
wordt een collecte gehouden
bij de uitgang. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - RIGO Verffabriek maakt een vliegende start in 2020
met de komst van een aantal fijne, nieuwe vakmensen. Klanten
kunnen met al hun vragen over SKYLT, STEP en ROYL vanaf nu ook
terecht bij Ivar Otten. Wie meer wil weten over een (geplaatste)
bestelling, kan contact opnemen met Susanne Kuchmetzki.
meer te vertellen over de producten van RIGO Verffabriek. Zelf contact opnemen met Ivar kan natuurlijk ook. Hij is via 06 53589278
of ivar@rigoverffabriek.nl te bereiken.
Susanne Kuchmetzki vult het RIGO-team aan bij de Verkoop Binnendienst. Met haar ervaring als
procesbegeleider gaat het team
de service optimaliseren. Hieraan wordt vanuit het bedrijf veel
waarde gehecht, want gebruikers
van de producten kunnen op die
manier snel en professioneel te
woord worden gestaan. Susanne
is via 0255-548448 of verkoop@rigoverffabriek.nl bereikbaar.
Ivar Otten
,,Wij zijn als RIGO Verffabriek uiteraard heel erg blij met de komst
Ivar Otten komt het RIGO-team van deze nieuwe vakmensen, zoversterken als vertegenwoordiger dat we samen kunnen zorgen
in de vloerensector voor de regio voor nog meer mooie meesterWest-Nederland. Met zijn ervaring werken!’’
als verkoper in de parketvloeren- RIGO Verffabriek is een Nederbranche en een bak aan techni- lands familiebedrijf dat sinds 1938
sche kennis is hij een waardevol- verf-, olie- en lakproducten maakt.
le aanvulling voor het team Ver- Vanaf het allereerste begin wordt
koop Buitendienst. Hij heeft er dat gedaan in IJmuiden. Het beontzettend veel zin in om men- drijf streeft ernaar om dat zo voorsen uit het vak te ontmoeten en uitstrevend en oprecht mogehij komt graag een keer langs om lijk te doen. Daardoor zijn de pro-

Susanne Kuchmetzki
ducten innovatief en wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van
herwinbare grondstoffen. Dit resulteert in de inmiddels vermaarde SKYLT-technologie, ROYL oplosmiddelvrije oliën, STEP watergedragen lakken, EKODUR professionele schildersverf, en bijvoorbeeld TOPLIN lijnolie standverf. En
dat is slechts een kleine greep uit
het aanbod. Het maken van verf is
bij RIGO Verffabriek echt mensenwerk en daar is het team trots op.
RIGO Verffabriek is een platform
voor en door vakmensen: ,,Samen
realiseren we de mooiste producten. Samen maken we Meesterwerk.’’ (Foto’s: aangeleverd)
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D66 Valentijnstaart gaat naar Milka

IJmuiden - Milka de Waart zet zich
al een aantal jaren in voor de Maarten van der Weijden Foundation,
oftewel voor het kankeronderzoek van het KWF. Voor de derde
keer sprokkelt de IJmuidense dit
jaar sponsorgeld bij elkaar om met
Maarten mee te kunnen zwemmen. Dit doet ze door in haar directe omgeving mensen te vragen om
te doneren, maar een veel beter
middel is de verkoop van tweedehands boeken die door mensen uit
de omgeving aan Milka beschikbaar gesteld worden. Milka heeft al
een aantal keren op de weekmarkt

Kom zingen bij Lady’s Voice
Velsen-Noord - Dames die van
zingen houden en hun stemgeluid tot nu toe slechts door de
badkamer hebben laten schallen,
zijn van harte welkom bij de repetities van Lady’s Voice op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
in wijkcentrum De Stek.
Lady’s Voice is een zanggroep
van dertien vrouwen, woonachtig tussen Akersloot en Haarlem.
De groep wil verder uitbreiden en

daarom worden drie vrouwen gezocht, zowel alten als sopranen.
De nummers die worden gezongen zijn veelzijdig en op uitdagend niveau: van pittige nummers tot lichte a capella en close
harmony muziek.
De partijen worden door de leden thuis geoefend en op dinsdag wordt gezamenlijk gerepeteerd. Enkele malen per jaar verzorgt de groep een optreden. Be-

langstellenden kunnen vrijblijvend een keer komen luisteren,
maar er kan ook vooraf bladmuziek en een geluidsbestand worden toegestuurd, zodat men meteen mee kan repeteren.

Saxofoniste Fleur Peereboom treedt
op bij Grachtenfestival Amsterdam

Aanmelden kan telefonisch (06
41287572, ook WhatsApp) en per
e-mail (info@ladysvoice.nl). Kijk
op www.ladysvoice.nl voor meer
informatie. (Foto: aangeleverd)

Velsen - Saxofoniste Fleur Peereboom, geboren en getogen in
Santpoort-Noord, speelt sinds haar
negende jaar op wat zij steevast
‘de sax’ noemt. Onlangs is zij geselecteerd om komende zomer op
het populaire Grachtenfestival in
Amsterdam haar kunsten ten gehore te brengen. Zij herinnert zich
nog goed, hoe zij haar lessen ontving van juf Ineke in het Kunstencentrum in IJmuiden. De talenten
van de net 22-jarige Fleur voor het
bespelen van de saxofoon blijven
sindsdien niet onopgemerkt en zij
treedt regelmatig op in den lande. Als soliste of met het ensemble Nachtlicht. Te horen in onze gemeente was zij afgelopen november bij KOEL in Driehuis. Zij speelt
mee in het Nationaal Jeugdorkest
en onlangs ook op een kamerfestival samen met een pianist. Al
woont drukbezette Fleur nu in Amsterdam, toch komt zij nog elke
week in haar ouderlijk huis in Santpoort-Noord, omdat zij in Driehuis
lesgeeft aan zes leerlingen. Fleur
meent dat het ‘maar zes!’ leerlingen zijn, maar wie kennisneemt
van haar activiteiten, is wellicht een
andere mening toegedaan. Zo studeert Fleur binnenkort af aan het
Conservatorium van Amsterdam in
klassieke sax. Als extra studie heeft
zij auditie gedaan voor jazz saxofoon. ,,Deze combinatie is ongebruikelijk, maar vind ik interessant
en ook al lijkt de combinatie klassiek en jazz moeilijk, daar ligt mijn
grootste passie bij het spelen”, vertelt Fleur enthousiast. ,,Omdat het
vernieuwend is, je creëert iets, wat
er nog niet was.” Samen met acht
bevlogen musici, die de passie
voor klassiek en jazz delen, vormt
zij het ensemble Nachtlicht. Fleur
benadrukt nog maar eens: ,,Dit ensemble is het aller- allerleukste om
te doen, omdat het om een ongewone combinatie van instrumen-

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Telefoon:

8/9

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij of opsturen naar
onderstaand adres:

Weekblad De Jutter en De Hofgeest
Zeeweg 189-191 | 1971 HB IJmuiden

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet:
www.jutter.nl of www.hofgeest.nl
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

in IJmuiden gestaan, verkoopt
boeken via Facebook, maar ook
de voortuin van haar huis, waar de
boeken te koop staan, wordt druk
bezocht. De sponsoractie is voor
Milka tweeledig. Aan de ene kant
zamelt ze geld in om tijdens de elfstedenzwemtocht een deel mee te
zwemmen met Maarten en in de
tweede plaats doneert ze geld direct voor onderzoek van het KWF
Kankerbestrijding. De eerste keer
(2018) ging deze zwemactie voor
Milka en vele andere meezwemmers niet door omdat de waterkwaliteit niet goed was, echter

vorig jaar mocht Milka deze ervaring meemaken en zwom ook
zij twee kilometer mee. Ook dit
jaar heeft Milka weer plannen om
mee te zwemmen en daarmee
geld op te halen voor het KWF. Ze
zwemt twee keer mee, in Bartlehiem en Stavoren. Milka vindt het
hartverwarmend om te zien wat
er door die ene man losgemaakt
is en aan saamhorigheid is ontstaan. Ook in IJmuiden! Iedereen
die Milka wil steunen kan dit doen
via www.11stedenzwemtocht.nl
of via Facebook (zoek naar Milka
de Waart). D66 Velsen roemt Milka
de Waart voor haar doorzettingsvermogen en grandioze inzet. Ze
kreeg daarom op 14 februari de Valentijnstaart uitgereikt. (Foto’s: aangeleverd)

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

ten gaat. We zijn uniek omdat wij
met twee trombones, een dwarsfluit, drums, twee saxen, een piano,
een contrabas en een gitaar een visie delen. We combineren klassiek
met een ritme van jazz. Eén van
ons componeert ook en het is echt
ontzettend leuk en vernieuwend!”
Op de vraag of Fleur haar eigen riet
snijdt, antwoordt zij: ,,Nee, ik werk
nu met plastic riet. Het blijft meer
constant van kwaliteit, al is er wel
gezocht naar bijpassende mondstukken. Dat voldoet echt beter.”
Vers van de pers is het nieuws, dat
Fleur gaat optreden in het Grachtenfestival in augustus. De precieze
datum is nog niet bekend. Wel duidelijk is, dat zij tweemaal zal spelen. Voor wie eerder van een optreden van Fleur wil genieten, heeft zij

een tip. ,,Ook mijn eindexamen op
10 juni aanstaande is een openbaar
optreden, het zal waarschijnlijk ergens in Amsterdam-Noord plaats
vinden. Wie wil is welkom!” Fleur zal
de redactie op de hoogte stellen
van de exacte tijd en locatie, zodra
deze bekend zijn.
Meer informatie? Nationaal Jeugdorkest: www.njo.nl. Het Grachtenfestival Amsterdam vindt plaats 7
t/m 16 augustus 2020.
Meer informatie volgt op www.
grachtenfestival.nl. Een fragment
van ensemble Nachtlicht is te beluisteren op YouTube.com onder
de zoekterm ‘Impression Nachtlicht
Ensemble’. Zie ook www.nachtlichtensemble.nl. (Tekst: Arita Immerzeel, foto: Önder Konuralp)

Woongroep De Zilvermeeuw
zoekt kandidaat bewoners
Velserbroek - Woongroep De
Zilvermeeuw aan de Ans Rosendahlstraat 22 beschikt over
16 appartementen waarvan de
voordeuren uitkomen op de
gemeenschappelijke binnentuin. Er is ook een hobbyruimte
waarin liefhebbers hun creativiteit de ruimte kunnen geven
en een wasruimte waarin ook
vijf fitnessapparaten staan. In
de algemene woonkamer met
keuken wordt elke week door
een aantal bewoners gekookt
en elke zondag kan er een kop-

je koffie gedronken worden.
Vanwege natuurlijk verloop is
de woongroep op zoek naar
personen die bewust voor een
woongroep kiezen en het leuk
vinden om binnen een groep
te functioneren. Ze zijn er niet
om elkaars elastieken kousen
aan te trekken, maar letten wel
een beetje op elkaar.
Dus mocht iemand ziek zijn,
dan is het wel fijn als een ander
een boodschap kan doen, medicijnen haalt of een kippensoepje langs brengt. Verder

worden de klussen onder elkaar verdeeld, want natuurlijk
dient ook de groenbak buiten
gezet te worden, het stoepje
te worden geveegd en de tuin
vereist ook onderhoud.
Bijna niets is echt verplicht
maar er wordt natuurlijk wel
verwacht dat alle bewoners
zich inzetten voor de woongroep. Kijk voor uitgebreide informatie op www.woongemeenschapdezilvermeeuw.
nl of bel met Nera Nijssen (06
51775939).
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VAO zoekt
muzikanten

DE BESTE BUS
VOOR DE BESTE DEAL
✔ De meest uiteenlopende bedrijfswagens
✔ Vernieuwd, verbeterd en vertrouwd
✔ Sterke motoren
✔ Vele ombouwmogelijkheden
✔ Ook verkrijgbaar met elektrische
aandrijving
✔ Verkrijgbaar in automaat
✔ Garantie- en onderhoudscontracten

Kleermakerstraat 71, 1991 JL Velserbroek
Tel: (023) 513 29 28, www.renaultvelserbeek.nl

✔ Financial en operational lease
✔ Vast contactpersoon
✔ Snel een offerte op maat
✔ Advies in aanschaf en beheer van uw
zakelijke mobiliteit
✔ Scherpe acties
✔ Een proefrit zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur)
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

IJmuiden - Het Velser Amusements Orkest (VAO) is dringend
op zoek naar een toetsenist(e)
en een bassist(e). Daarnaast is
een percussionist(e) ook van harte welkom. Het VAO bestaat momenteel uit een kleine groep
muzikanten. Men heeft er bewust voor gekozen geen begeleidingsorkest meer te zijn. Ook oorspronkelijk gezongen nummers
worden nu uitsluitend instrumentaal uitgevoerd. Doordat het VAO
een selecte groep muzikanten
is, komt elk instrument nu beter
tot zijn recht. Wekelijks wordt op
dinsdagavond gerepeteerd van
20.00 tot 22.30 uur in woonzorgcentrum Velserduin aan de Scheldestraat 101. Het repertoire bestaat uit evergreens, popmuziek.
oldies en ballads. Muzikanten die
belangstelling hebben om het orkest te komen versterken, kunnen
contact opnemen met Christine
Bleeker (06 29411201) of Emile
Lastdrager (06 43132746).

Nieuwe
gezichten bij
puzzelruilbeurs
IJmuiden - Op maandag 2 maart
vindt de volgende puzzelruilbeurs plaats in seniorencentrum
Zeewijk. Van deze ruilbeurs wordt
altijd veel gebruik gemaakt, veelal zijn het regelmatig terugkerende bezoekers die onderling puzzels ruilen. Het was vooral de jarenlange inzet van de vrijwilligers Hennie en Jorg Dohme die
dit evenement altijd zo succesvol
heeft laten verlopen. Omdat de
leeftijd ook bij hen voortschrijdt
en ze ook met verhuisplannen liepen, zochten ze iemand die de
activiteit wilde overnemen. In het
echtpaar Ria en Ton Duineveld,
die reeds meerdere jaren van deze beurs gebruikmaakten, hebben ze geschikte opvolgers gevonden. Het team van het seniorencentrum dankt Hennie en Jorg
Dohme hartelijk voor hun jarenlange inzet en wenst hen het allerbeste voor de toekomst.
Vanaf 2 maart zullen Ria en Ton
Duineveld de organisatie op zich
nemen. De puzzelruilbeurs vindt
plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Het
seniorencentrum is gevestigd
aan het Zeewijkplein 260.

WWW.50

Nieuw Akerendam, zelfstandig
wonen voor mensen vanaf 60 jaar

Regio - Zelfstandig wonen op een mooie, historische plek met alle voorzieningen in de buurt? Dat kan in Nieuw Akerendam, het
wooncomplex voor mensen vanaf 60 jaar aan de Meester van Lingenlaan te Beverwijk.

zelfstandig wonen voor mensen vanaf 60 jaar. Er zijn appartementen van 60m2 tot en met
90m2. U kunt zich inschrijven
voor een appartement waarbij
De historie
Loo. De stichting voerde de wens de wachtlijst voor de apparteNieuw Akerendam in Bever- van Frederica uit: tientallen jaren menten van 60m2 korter is dan
wijk is een plek met een bijzon- werd het monumentale pand voor de grotere appartementen.
der verhaal. Even terug naar 11 Akerendam bewoond door ou- Naast wonen:
oktober 1916. Op die dag over- dere dames.
1. is er een gemeenschappelijke
leed op 81-jarige leeftijd Fredeontmoetingsruimte.
rica Henrietta Sluyterman van Echter het pand was niet echt ge- 2. worden er veel activiteiten
Loo. Zij was de langstlevende schikt voor het doel dat FrederiHet team van het IJmuidense restaurant Chi-Ling met de hastag #ikchigeorganiseerd.
van drie ongehuwde zusters die ca en haar zusters indertijd voor 3. is er 24/7 een service coördi- nees. (Foto: aangeleverd)
opgegroeid waren op de buiten- ogen hadden. Stichting Sluynator aanwezig.
plaats Akerendam. Het huis Ake- terman van Loo vertaalde daar- De diverse activiteiten in Nieuw
rendam en de omringende tui- om de wens van haar opricht- Akerendam worden mede monen werden gebouwd en aan- sters naar deze tijd. Aan de rand gelijk door een bijdrage van de
gelegd in de zeventiende eeuw van de tuinen werd grond aan- Stichting Sluyterman van Loo.
door de Amsterdamse koopman gekocht. Daar werd in 1977 het
en regent Jan Bicker.
appartementencomplex Nieuw De huurprijzen beginnen bij
Akerendam I gebouwd. En in €698,- en lopen voor de grootIn Frederica’s testament stond 1988 aan de overzijde Nieuw ste appartementen door naar €
wat zij en haar zusters voor ogen Akerendam II.
950,- per maand. Daarnaast zijn IJmuiden - Chinese restaurants re”, lieten 57 Chinees-Nederlandhadden; huisvesting en verplede servicekosten per woning € in ons land hebben gezamen- se organisaties weten in een gelijk de actie #ikchinees opge- zamenlijke verklaring. ,,Een lied
ging van vrouwen uit den be- Nieuw Akerendam anno nu
288,- exclusief gas/water/licht.
zet. Het is een reactie op de over het coronavirus maken met
schaafden stand. Na het overlij- Stichting Nieuw Akerendam
den van Frederica kwam het be- heeft de exploitatie van de com- Geïnteresseerd? Bel dan met de kwetsende opmerkingen die het doel daarop te dansen en lol
heer van Akerendam in handen plexen in beheer. De bestem- afdeling woonbeheer 06-5116 Nederlanders van Chinese af- te maken, is volkomen respectkomst ervaren sinds de uit- loos, onfatsoenlijk en diep kwetvan de Stichting Sluyterman van ming van de appartementen is 7010. (Foto: aangeleverd)
braak van het coronavirus. Ook send.” De DJ heeft inmiddels spijt
het IJmuidense restaurant Chi- betuigd en zijn excuses aangeLing van eigenaar Ang-Jong Hu boden aan iedereen die zich geneemt deel aan de actie.
kwetst voelde. Een aantal restaurateurs is een tegenactie begonChinese restaurateurs hebben nen om steun te vragen. Ze roehet zwaar. Een satirisch bedoeld pen iedereen op om Chinees te
lied, dat door Lex Gaarthuis van gaan eten, daar een selfie van te
Radio 10 werd opgenomen en maken en die dan met de hashuitgezonden, heeft tot veel op- tag #ikchinees te delen op sociahef geleid. Gaarthuis, overigens le media. De Vereniging Chinesezelf oud-inwoner van de gemeen- Aziatische Horeca Ondernemers
te Velsen, nam het lied ‘Voorko- (VCHO) nam het initiatief, dat
men is beter dan Chinezen’ op en wordt gesteund door de koepelkreeg een storm van kritiek over organisatie van Chinese organizich heen. Het leidde tot ruim saties in Nederland. VCHO-voordrieduizend meldingen van ver- zitter Bin Yu: ,,We willen de grote
ontwaardigde Chinese Nederlan- groep positieve Nederlanders opders. ,,Het lied overschrijdt duide- roepen te laten zien dat Chinezen
lijk de grenzen van humor en sati- in Nederland thuishoren.’’

#ikchinees

Chinese restaurants
starten campagne

Postzegelavond
WWW.50PLUSW
Santpoort - Op maandag 24 februari 2020 houdt Postzegelvereniging Santpoort een gezellige bijeenkomst met een veiling.
De kavels voor deze veiling kunnen vooraf worden bekeken. De
avond wordt gehouden in Het
Terras aan de Dinkgeverlaan 17 te
Santpoort-Noord. Om 19.00 uur is
de zaal geopend en er is voldoende parkeergelegenheid. Voor
meer informatie kan na 18.00 uur
worden gebeld met nummer 023
5382274.

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!
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75 jaar bevrijding: Velsenaren halen herinneringen op aan de oorlog

Bombardement bunker: ,,Alles stond te schudden’’
Velserbroek - Kor Bouman (1931) woont tegenwoordig in Velserbroek, maar woonde als kind met
zijn ouders in Velsen-Zuid. Het dorp was toen nog een stuk groter dan het nu is: ,,De helft is weggebaggerd. Zonde, want het was zo’n lief dorpje. Maar het huis waar ik geboren ben, dat staat er
nog.’’ De heer Bouman zag er als achtjarige jongen de Duitsers arriveren nadat de oorlog was uitgebroken. ,,Op 10 mei 1940 kwamen ze. Grote vrachtwagens vol soldaten, maar ook tanks en motoren met zijspan. Hele colonnes kwamen vanuit Amsterdam deze kant op. Er werd gestopt bij de plek
waar nu de Velsertunnel ligt.’’
situatie zou voortduren. Het behoeft geen nader betoog dat de
stakingsacties van de Nederlanders door de bezetters bepaald
niet werden gewaardeerd. ,,Waar
gestaakt werd, werd hard ingegrepen. De stakingsleiders werden opgepakt en meegenomen,
al werden ze toen nog niet doodgeschoten. De ergste plaats, waar
de Duitsers zaten, was de Euterpestraat in Amsterdam. Daar gebeurden vreselijke dingen. Je
wist, dat als je in de Euterpestraat
terecht kwam, dan was het wel
menens met je.’’ Tijdens de bezetting was in de Euterpestraat - die
daarom later van naam is veranderd en nu Gerrit van der Veenstraat heet - het hoofdkwartier
van de Nederlandse afdeling van
de Duitse Sicherheitsdienst gevestigd. Veel verzetsmensen en
Joodse Amsterdammers werden
op deze locatie gemarteld of vanaf hier getransporteerd naar een
concentratiekamp.

,,Vader ging met een
handkar naar de noord
om voedsel te halen’’

Het was voor de toen nog heel
jonge Kor Bouman een bijzondere ervaring. ,,Die soldaten mochten hun voertuig niet uit. Ze gaven ons geld om koek en chocola
te halen. Er waren maar twee bakkers en één kruidenierswinkeltje
in het dorp, dus die waren snel
uitverkocht. Veel voorraden hadden ze niet in die tijd.’’ Gedurende het eerste oorlogsjaar was de
situatie in Velsen nog wel goed
te overzien. Echt veel gebeurde
er niet, al dreven er wel mijnen
in het Noordzeekanaal die voor

gevaarlijke situaties zorgden.
Van schietpartijen was nog geen
sprake. ,,De narigheid begon pas
in 1941’’, herinnert de heer Bouman zich. ,,We hadden alles nog
en we gingen ook nog gewoon
naar school. Maar de Duitsers begonnen steeds meer de baas te
spelen en daardoor kreeg je stakingen bij de spoorwegen en in
de fabrieken. Die stakingen waren bedoeld om de moffen zo
veel mogelijk tegen te werken.’’
Niemand kon op dat moment
vermoeden hoe lang de oorlogs-

In 1942 verslechterde de situatie opnieuw: ,,Het ging slechter
met de moffen in Rusland en dat
merkten wij op alle fronten. Ze
waren daar dik aan het verliezen.
Wij zagen hier een paar keer per
week Engelse vliegtuigen overkomen, op weg naar Duitsland
om daar bombardementen uit te
voeren. Dat vonden wij natuurlijk prachtig. Eerst ging dan het
luchtalarm af en dan zag je ze in
de verte aankomen.’’ In dat jaar
verhuisde het gezin, inmiddels
uitgebreid met een dochter, vanuit Velsen-Zuid naar IJmuidenOost. ,,In Velsen-Zuid werd toen
een bunker gebouwd. Ik herin-

ten. Die waren het fanatiekst. Gelukkig is het ons nooit overkomen, dat we aangehouden werden.’’ De veerpont zelf was overigens ook een locatie waar kooltjes te vinden waren. Om die reden zwierven er aanvankelijk veel kinderen op die locatie
rond, tot er geen kolen meer waren en de pont aan de kant bleef.
,,In plaats daarvan kwam er toen
een trekschuit. Die was alleen bedoeld voor voetgangers. Er stonden twee man op om de schuit te
bedienen.’’ Regelmatig vertoefde Kor Bouman, inmiddels dertien jaar oud, destijds in de haven van IJmuiden. ,,Op de schepen kreeg je soms als kind wat te
eten. Ik had van een andere jongen gezien dat hij zijn kleine zusje mee had gebracht en hij kreeg
meer eten. Dus dat deed ik ook.
Ik mocht met mijn zusje, van ongeveer drie jaar oud, aan boord
komen en zij kreeg een bord pap.
Ik heb toen de rest opgegeten.
Maar oh, wat was mijn moeder
kwaad. Ze vond het maar niets,
dat ik mijn zusje had meegenomen. Het was vanuit de Trompstraat wel drie kwartier lopen
naar de haven en er werd destijds ook gebombardeerd op
IJmuiden, dus het was best gevaarlijk.’’ De omstandigheden
werden steeds schrijnender: ,,We
leefden in de keuken, met een
potkacheltje van Hoogovens, dat
we stookten met afbraakhout om
ons warm te houden. Van binnen
stond op de ramen net zo veel ijs
als van buiten. Schoenen hadden
we niet meer, we droegen klompen met een stuk papier erin. In
die tijd heb ik mijn moeder wel
zien huilen, hoor.’’ Samen met
,,Ik had mijn zusje van mijn neefje Piet Ramakers ging ik
drie meegenomen naar soms scherven zoeken op de dade haven. Oh, wat was ken van huizen. Dan klommen
mijn moeder kwaad’’ we tussen twee muren omhoog.
Je had toch niets anders te doen.
Het thuisbrengen van de aldus De meesters op school waren
verkregen proviand was niet ge- er niet meer, die zaten in Duitsheel zonder gevaar: ,,Soms wer- land. Er waren nog wel een paar
den de goederen alsnog afge- juffrouwen, die zaten voor te lepakt bij de pont. Daar waren Hol- zen.’’ Thuis moest het gezin in oplanders, die in Duitse dienst za- dracht van de bezetter een zoner me dat we in IJmuiden-Oost
aankwamen en dat ik daar Duitse soldaten zag, die stonden te
kijken naar de bommenwerpers
die richting Duitsland gingen. Ik
vroeg me af wat er in hen om zou
gaan op dat moment. Ze waren
immers misschien wel op weg
naar de stad waar ze zelf vandaan
kwamen.’’ Opnieuw verstreek een
jaar onder de druk van de Duitse bezetters en opnieuw werden
de omstandigheden slechter. ,,Er
was steeds minder eten, alles was
in veel mindere mate verkrijgbaar
en je had er bonnen voor nodig.
Overal stond je in de rij, want het
meeste voedsel ging naar Duitsland toe. Hier zaten de Duitse soldaten in de schoolgebouwen. Wij
gingen als kind naar ze toe, om te
vragen om eten. Ook was er een
gaarkeuken, waar je om 13.00
uur vier scheppen soep kon krijgen. Daarvoor moest je dan ook
weer bonnen inleveren.’’ Om toch
aan voldoende voedsel voor het
gezin te komen, ging vader met
een handkar op pad. ,,Hij ging de
noord in, naar de boeren. Daar
kon je nog wel wat te eten krijgen, maar dan moest je wel met
spullen komen. Bij Hoogovens reden ze toen nog met stoomlocomotieven en tijdens het aswippen (het wegscheppen van sintels en as uit de vuren, die onder
de stoomketel gestookt werden,
red.) kon je dan soms nog goede
kooltjes weghalen. Zo scharrelde
vader een zak kooltjes bij elkaar
en daarvoor kreeg hij dan twee
zakken aardappelen mee bij de
boer. De handkar huurden we bij
de firma Post aan de Heerenduinweg.’’

genoemde schuttersput onderhouden. ,,We moesten die put
schoon en op diepte houden,
maar wij maakten hem steeds
dieper. Dat was onze sabotage.
Een Duitse soldaat had nooit boven de rand uit kunnen komen.’’
Zover is het echter nooit gekomen, de schuttersput bleef ongebruikt. Grote angst heerste in
IJmuiden toen de snelbootbunker werd gebombardeerd. ,,Toen
stond echt alles te schudden. Ja,
toen waren we echt bang.’’ Het
einde van de oorlog bracht in het
voorjaar van 1945 een gevoel van
enorme opluchting: ,,We waren
zo blij, het was een gekkenhuis.
Maar we mochten die avond nog
niet gaan kijken, want na acht
uur mocht je niet meer op straat
komen. Maar we gingen wel,
want we wilden zien hoe Canadezen eruitzagen. Ze gingen naar
de technische school aan het Tiberiusplein. De moffen eruit en
de Canadezen erin.’’
De heer Bouman is na de oorlog op 17-jarige leeftijd in de haven van IJmuiden gaan werken,
voer vervolgens acht jaar lang
op de koopvaardij en woonde
daarna acht jaar in Canada, waar
hij trouwde en waar zijn oudste
zoon ter wereld kwam. Omdat hij
daar echter niet voldoende werk
kon vinden, keerde hij met zijn
gezin terug naar Nederland, waar
hij uiteindelijk zo’n vijfentwintig
jaar actief was in het loodswezen.
Ondanks zijn hoge leetijd is Kor
Bouman nog altijd wekelijks als
vrijwilliger actief voor het IJmuider Zee- en Havenmuseum. Ook
reist hij nog jaarlijks naar Canada om de nog levende Canadese
bevrijders te begroeten. Dat zijn
er inmiddels niet veel meer: ,,De
jongste is 96 jaar. Hij was destijds
19.’’ (Tekst en foto: Bos Media Services)
Heeft u herinneringen aan
de oorlog die u wil delen met
plaatsgenoten? Aanmelden kan
via redactie@jutter.nl of 0255533900.

Zelfzorg? U staat er niet alleen voor

Drogisterij Visser, de specialist in zelfzorg
Santpoort-Noord - Teveel gebukt, te zwaar getild, kou op
de rug of verzwakte spieren:
minstens vier op de vijf mensen heeft wel eens last van
rugpijn. En wat als je dan te
horen krijgt: ‘leer ermee leven’? Dat hoeft helemaal niet.
Drogisterij Visser heeft er gemakkelijke en praktische oplossingen voor.

gist kan verlichting bieden met
behulp van warmtepleisters,
zalven en crèmes. Drogisterij
Visser heeft nu iets in de winkel
waarmee je jezelf letterlijk een
steuntje in de rug kunt geven.
Na veel speuren werd een leverancier gevonden van unieke
medische hulp,middelen: Uriel.
Zij leveren onder meer een pakket ondersteuningsmiddelen
voor de rug.

de geringste inspanning steekt
lage rugpijn de kop op: werken
in de tuin, schilderen, maar ook
stofzuigen en dweilen. De pijn
kan in de rug schieten als je
was uit de wasmachine haalt of
bukt om iets zwaars op te tillen.
Wie last krijgt van een scherpe pijn laag in de rug, soms gepaard met uitstraling in de benen, of een zeurende pijn die
langzaam erger wordt kan ernstig beperkt worden in de dagelijkse bezigheden. Hiervoor
is heel vaak een afdoende oplossing.
Ondersteuning
Veel mensen die last van hun
rug hebben, krijgen alleen
maar te horen: ‘Leer er maar
mee leven’. Ze gaan vaak op
zoek naar oplossing op het internet, maar raken dan overKlanten met rugklachten?
spoeld door tegenstrijdige inDie komen bij drogisterij Vis- formatie. En ze weten niet waar
ser dagelijks over de vloer. Bij ze iets kunnen kopen. Uw dro-

Preventief
Bandages als de Lumbo Belt en
de Active Belt geven je een orthopedische
ondersteuning
als je werkzaamheden uitvoert
die de rug belasten. Is dat niet
genoeg, dan is er ook nog de
Lumbo Sacraal Belt en de Active Lumbo Belt: bandages met
extra kruiselingse banden voor
een stevige ondersteuning. Ze
verlichten niet alleen de pijn,
maar helpen ook de rug te herstellen en kunnen zelfs preventief werken. Daarnaast zijn
er nog veel andere mogelijkheden om rugproblematiek te
verlichten. Dit is nog totaal on-

bekend in Nederland. Maar drogisterij Visser heeft het, als enige in de wijde omgeving, al in
de winkel staan!
Van hielspoor tot migraine:
‘De oplossing zit vaak in de
voeten’
Evolutionair gesproken kunnen onze twee voeten ons lichaamsgewicht niet torsen we stammen tenslotte af van
viervoeters. En dat beginnen je
voeten te merken - bij de één
eerder, bij de ander later. Alle voeten hebben dus een neiging tot doorzakken bij lang
staan of veel loopwerk. Alsof
dat nog niet vervelend genoeg
is, blijkt dat een breed scala aan
lichaamsklachten terug te voeren is op voetproblemen. Veel
mensen zijn zich daarvan niet
bewust. Directe voetklachten
die zo ontstaan, zijn bijvoorbeeld een scheefstand van de
grote teen, hamertenen en
hielspoor. Dan moet het héle lichaam zich daarop aanpassen,
van je enkels, knieën, bekken
en wervelkolom tot aan de nek.

Die lichaamsdelen gaan in een
stand staan waar ze niet voor
bedoeld zijn. Dat is vragen om
moeilijkheden.

Praktische oplossing
Bij veel mensen is de afwijking
van de voet te klein voor een
(dure) orthopedische of podotherapeutische zool. Gelukkig
heeft Drogisterij Visser goedkopere, praktische oplossingen. Zo is er een assortiment
voetzolen van Uriel, dat wereldwijd bekendstaat om zijn
goede en praktische medische
hulpmiddelen. Er zijn comfortabele steun- en inlegzolen,
maar ook een unieke Easy Fit
zool. Het bijzondere is dat hij
uit drie delen bestaat, die zijn
afgestemd op lichte tot stevige ondersteuning. Ga je hardlopen, dan moet de voet flexibel zijn en gebruik je de basis-

zool. Ga je wandelen, dan belast je de voet langer en zet je
de gele zool erop. En als je echt
steun nodig hebt, bijvoorbeeld
bij het skiën als je voet vast in
een schikschoen zit, gebruik je
ook nog de rode zool. Daardoor
kun je met één product onder
alle omstandigheden je voeten een goede steun geven. En
daarmee voorkom je klachten
van voetpijn en rugpijn tot migraine!

Visser Drogisterij en Parfumerie, Hagelingerweg 71 in Santpoort-Noord. (Foto’s: aangeleverd”
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Zee- en Havenmuseum open van
13.00 tot 17.00 uur. Zie zaterdag.
Museumhuis Beeckestijn open van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro
per persoon.

▲

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat
7 in Velsen-Zuid is open van 13.00
tot 17.00 uur.
Optreden zanger Jan Zwanenburg
van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur) in seniorencentrum
Zeewijk aan het Zeewijkplein 260
te IJmuiden. Toegang gratis, maar
vol is vol.

20 FEBRUARI
Museumhuis Beeckestijn open van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro
per persoon.
Opening expositie fotografe Renata
Jansen door oud hockeykeepster Lisanne de Roever om 16.00 uur bij fotografiecentrum ISOO aan het Stationsplein 46 te Beverwijk. Toegang
gratis. (Foto: Renata Jansen)
Zee- en Havenmuseum extra openstelling van 13.00 tot 17.00 uur.
Nieuw: ‘Willem Eerland in IJmuiden’
(foto). Laatste week: ‘Zo Blauw door
Hans van der Wiele’. Vier speurtochten/escapespel. (Foto: aangeleverd)
Muziek in de Kapel, Potgieterweg
4 in Bloemendaal, 20.00 uur. Duo
Jurre Koopmans – cello en Victor
Su – piano spelen werken van Mendelssohn en Rachmaninov. Informatie: www.dekapel-bloemendaal.nl.

Duo Upon the Wind speelt Engelse Renaissance- en barokmuziek
in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, 20.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.
nl. (foto: aangeleverd)

21 FEBRUARI
Praathuis in Bibliotheek IJmuiden,
10.00-12.00 uur.

22 FEBRUARI

Museumhuis Beeckestijn open van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro
per persoon

Museumhuis Beeckestijn open van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro
per persoon.

.

Zee- en Havenmuseum open van
13.00 tot 17.00 uur. Nieuw: ‘Willem
Eerland in IJmuiden’. Laatste week:
‘Zo Blauw door Hans van der Wiele’.
Vier speurtochten/escapespel.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat
7 in Velsen-Zuid is open van 13.00
tot 17.00 uur.

Goochelen met Kampioenen van
12.00 tot 13.00 uur in Bibliotheek
IJmuiden. Vanaf circa 8 jaar. Deelname is gratis, wel aanmelden via
www.bibliotheekvelsen.nl. (Foto:
aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum extra openstelling van 13.00 tot 17.00 uur, zie
donderdag.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat
7 in Velsen-Zuid is open van 13.00
tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4 jaar van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen 13.30 – 15.30 uur kosten €1,50
bovenop de entreeprijs.

Filmmiddag ‘Zeewijk wat vertel je me nou’ in het Senioren Centrum Zeewijk: een film van Velsen
van vroeger, ‘Even omzien 1920 tot
1955’. Aanvang 14.00 uur, inloop
vanaf 13.00 uur, entree 2 euro. (Foto aangeleverd)
Theater Poppengrollen speelt ‘De
prinses op de erwt’ in de Bosbeekschuur, tegenover molen De Zandhaas in Santpoort Noord, 15.00 uur.
Entree 6,50. Info: www.theaterpoppengrollen.nl.

Betoverende
familievoorstelling
Doornroosje De Musical in het Kennemer Theater in Beverwijk, 14.00
uur. (Foto: Nick van Ormondt)

Klaverjassen bij Stormvogels, Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.

Stichting Gezond Natuur Wandelen.
Start om 9.45 uur bij buurtcentrum
De Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.
Praathuis (10.00-12.00 uur) en Taalspreekuur (14.00-16.00 uur) in Bibliotheek IJmuiden,.

Craft Café in Bibliotheek IJmuiden,
19.00-21.00 uur.
Schrijversavond met Arnon Grunberg om 20.00 uur in gymnasium
Felisenum aan de Van Hogendorplaan 2 te Velsen-Zuid. Toegang gratis.

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Zie
ook www.hoogovensmuseum.nl.

Aziatisch slagwerkspektakel: Korean
Drums door Tago in Stadsschouwburg Velsen, 14.30 uur. (Foto: Tago
Company)

Woezel & Pip en de Tijdmachine
Familiemusical voor iedereen vanaf
3 jaar in Kennemer Theater Beverijk,
14.30 uur. (Foto: Dromenjager)

De Opstappers, wandelgroep voor
mensen met een haperend brein
start 10.30 bij sport-café Nol (Sporthal Zeewijk). Info: c.willemse@zorgbalans.nl of 06-52516734.
Zee- en Havenmuseum extra openstelling van 13.00 tot 17.00 uur, zie
Engelse succesformatie met rockdonderdag.
zanger Paul Metcalfe brengt hits
Rummikubdrive Senioren Vereni- Rod Stewart naar de Stadsschouwging Velsen in De Hofstede in Vel- burg Velsen, 20.15 uur.(Foto: aangeserbroek, 13.30-16.00 uur. Info: 06- leverd)
40841152 of via www.svvelsen.nl.
Klaverjassen in de Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot 16.00
uur.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, voor
patienten en hun familie. Van 14.30
tot 16.30 uur.
Start gratis opleiding tot energiecoach door Coöperatie Energiek Velsen. Vier opeenvolgende dinsdagavonden training in Driehuis. Aanmelden en info via www.energiekvelsen.nl.
Lezing over glaskunstenaar René Lalique door Barbara Stammer-Lapouge om 20.00 uur in ’t Brederode
Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201 te Santpoort-Zuid. Kaarten
à 6 euro via www.santpoortsbelang.
nl en aan de zaal.

Beau Schneider als knuffelbejaarde
Hendrik Groen in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Raymond van Olphen)

23 FEBRUARI

Basketbaltoernooi voor basisscho- 24 FEBRUARI
len in sporthal IJmuiden-Oost aan
het Tiberiusplein 6 te IJmuiden. Pu- Wandelen in een rustig tempo van
bliek is welkom tussen 09.00 en 10.00 tot 10.45 uur. Start Dorpshuis
Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Sant14.30 uur.
poort-Noord.
Religieuze bijeenkomst om 10.30
uur in De Kapel aan de Potgieterweg
4 te Bloemendaal. Thema: ‘Help, ik
word geholpen’, toegelicht door Drs.
Katrijne Bezemer. Toegang gratis.

27 FEBRUARI
Taalspreekuur in Bibliotheek IJmuiden, 10.00-12.00 uur en koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek,
10.30-12.00 uur.

Pianotrio speelt Beethoven en Rachmaninov in ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 15.00
uur. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (foto: Nikolaj Lund)
Optreden Haarlemse Viooldiva’s in
de Oude Kerk aan het Kerkplein 1 te
Onvervalste stand-up comedy door Spaarndam met werken van Bach,
de Knock Out Comedy Crew in Ken- Bartok, Mendelssohn en Elgar. Aannemer Theater Beverwijk, 20.30 uur. vang 16.00 uur (inloop vanaf 15.30
(Foto: Helen Wiesenhaan)
uur). Toegangsprijs 10 euro. Reserveren via www.vriendenoudekerk.
nl.

Een avond met topmuzikanten op
het podium in Victorie in Alkmaar:
Steve Gadd, Hermine Deurloo, Alain
Clark, Tony Scherr! www.podiumvictorie.nl. (Foto: aangeleverd)

Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen Noord is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Zie
ook www.hoogovensmuseum.nl.
Zee- en Havenmuseum extra openstelling van 13.00 tot 17.00 uur. Zie
donderdag 20 februari.

Veelzijdig schrijfster Simone van der
Vlugt in Kennemer Theater Bever- Frits Spits is te gast in Het Terras in
wijk, 20.15 uur. (Foto: Wim van der Santpoort-Noord tijdens de maanVlugt)
delijkse avond ‘Het terras Cultureel’.
Hij komt vertellen over zijn boek ‘Alles lijkt zoals het was’. Aanmelden:
www.dorpshuishet-terras.nl of 0233031228.

26 FEBRUARI
OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden.
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255522330.
Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Inloopuur voor rugpatiënten door
De Nederlandse Vereniging Van
Rugpatiënten (NVVR) in Spaarne
Gasthuis locatie Hoofddorp, 13.00 –
15.00 uur. www.ruginfo.nl.
Zee- en Havenmuseum open van
13.00 tot 17.00 uur. Zie zaterdag.

IVN-excursie ‘Diersporen en vogels’
in de Koningshof voor kinderen en
hun ouders start 11.00 uur Infopaneel bij parkeerplaats Koningshof,
Duinlustweg 26, Overveen. Reserveren/aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl. (Foto: aangeleverd.

Theater Poppengrollen speelt Jan
Klaassen en de prikspuit in de Bosbeekschuur, tegenover molen De
Zandhaas in
Santpoort-Noord,
15.00 uur. Entree 6,50. Info: www.
theaterpoppengrollen.nl.
De Bricks Challenge van 15.00 tot
16.30 uur in Bibliotheek IJmuiden,
6-11 jaar, deelname kost 3,50 euro.

Henry van Loon met ‘Onze Henry’ in
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: Jouk Oosterhof)

25 FEBRUARI

ren: www.villa-westend.nl. Iedere
woensdag in februari. (Foto: aangeleverd)

Hiphopfestival WATISNOW in Podium Victorie in Alkmaar, met Snelle, Lil’ Kleine, Donnie, Joost, Dopebwoy, Gotu Jim, S10, Supergaande,
Lauwtje, Ashafar en Ayden, 15.0022.00 uur. (foto: Snelle - Wouter van
de Linde)

Met de Gruffalo het bos in (3-8 jaar)
op recreatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude, 12.00, 13.30 en 15.00
uur. Kosten: €7,50 per kind (ouders
lopen gratis mee) Reserveren via: https://peutersinhetwild.nl/agenda/.

Bijeenkomst van Postzegelvereniging Santpoort met veiling om
19.00 uur in Het Terras aan de Dinkgeverlaan 17 te Santpoort-Noord.
Informatie na 18.00 uur via nummer
023 5382274. (Foto: Frauke Riether
/ Pixabay)
Informatiebijeenkomst over participatie in het zonnestroomdak van
autobedrijf Stormvogels om 20.00
uur (inloop vanaf 19.30 uur) aan de
IJmuiderstraatweg 112 te IJmuiden.
Vooraf aanmelden via informatieavond@energiekvelsen.nl.

Tonio, toptoneel op basis van de roAdvies fietsreparaties in De Spil, man van A.F.Th. van der Heijden in
14.00-16.00 uur. Voor meer infor- Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
matie: Ad Otten, 06-11883720 of ot- (Foto: Piek)
ten@welzijnvelsen.nl.

Lonneke Dort – Na de lieve vrede in
Cheesy Wednesday & live muziek de Vest in Alkmaar, 20.30 uur. (Foto:
bij Villa Westend. Info en reserve- Jaap Reedijk)
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Ervaar de extra service
voor u en uw auto

(023) 513 29 48
www.autorc.nl

GRATIS
pas

✔ APK, onderhoud en reparatie voor
alle merken

Auto RCbij een
9,t.w.v. € 2 sbeurt!
d
u
o
h
r
e
ond

✔ Beste kwaliteit onderdelen voor uw
auto
✔ Werkplaats met moderne apparatuur
✔ Klaar terwijl u wacht + gratis WiFi
✔ Grote voorraad occasions van alle
merken
✔ Ervaren en gepassioneerde
monteurs en verkopers

Alle voordelen op een rij:
✔ Gratis APK
✔ Gratis lampjes ervangen
✔ Gratis winter- & zomercontrole
✔ 50% korting op vervangend vervoer
✔ Gratis controle en bijvullen van
vloeistoffen
✔ Gratis glas reparatie i.c.m. de
groene kaart

✔ Aankoopkeuringen

Wagenmakerstraat 2, 1991 JA Velserbroek
Maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 17.00 uur

Bewoners Zee- en Duinwijk in
gesprek met de wijkagenten

Gratis workshop:

Hoe bespreek je het
klimaat in de klas?

Driehuis - Klimaatverandering, milieuvervuiling, het is dagelijks
in het nieuws. Ook kinderen krijgen dit mee. Hoe maak je als leerkracht in het basisonderwijs het thema klimaat bespreekbaar?
Welke invalshoek kies je en hoe kun je het thema op een slimme
manier in de lesstof verwerken, zonder dat het zwaar drukt op de
beschikbare tijd?
#BRAK en het Pieter Vermeulen
Museum (PVM) helpen leerkrachten en schoolbesturen om de vragen van kinderen over het klimaat te kunnen beantwoorden.
Op 19 maart is de Kinderklimaattop in het Pieter Vermeulen Museum en Telstar Stadion. Vier basisscholen uit Velsen kunnen dan
een project of idee inbrengen om
aan de top deel te nemen. Scholen en kinderen hebben dus een
doorslaggevende rol bij de Kinderklimaattop! In aanloop naar
deze Kinderklimaattop organiseren zij de workshop ‘Klimaatverandering in de klas’. Alle leer-

krachten en schoolbesturen die
interesse hebben kunnen deelnemen aan deze gratis workshop.
Marije van der Stelt van Hart op
Groen/Stichting Circus Circulair geeft in deze workshop tips
om duurzaamheid en klimaatkennis in het onderwijs te kunnen integreren. Belangstellenden
kunnen zich via info@brakijmuiden.nl aanmelden voor deelname. De workshop vindt plaats op
woensdag 26 februari van 14.30
tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.00
uur). Meer informatie is op www.
pietervermeulenmuseum.nl te
vinden. (Foto: aangeleverd)

IJmuiden - Bewoners uit Zee- en
Duinwijk waren vorige week donderdag in de gelegenheid om in
gesprek te gaan met de twee wijkagenten. Voorafgaand aan het interactieve deel van de avond kregen de aanwezigen een algemene uitleg over het politiewerk. Het
Nationale politiekorps bestaat uit
65.000 medewerkers, ongeveer
een derde daarvan werkt binnen.
In de komende drie jaren zullen
17.000 medewerkers met pensioen gaan, hetgeen een enorme
impact zal gaan krijgen op het bestaande korps. Bovendien is 7 procent van de medewerkers langdurig ziek, veelal gaat het dan om
het PTSS-syndroom, veroorzaakt
door de ingrijpende gebeurtenissen die een politieagent tijdens
zijn werk meemaakt. Ook dit drukt
zwaar op de inzetbaarheid van
het politiepersoneel. ,,Een maatschappelijk probleem’’, beaamde
leidinggevende Maarten Boeren
desgevraagd. Ook in andere beroepsgroepen is het momenteel
lastig om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. De
politie is daarom blij met de hulp
van burgers, die meldingen doen.
Een bewoner wilde meer duide-

lijkheid over de taakverdeling tussen politie en de afdeling handhaving van de gemeente: ,,Als men
een melding doet buiten de werktijden van handhaving, wordt
men doorverbonden naar de politie en zij verwijzen weer naar
handhaving.’’ Boeren antwoordde
dat de afdeling handhaving niet
dag en nacht bereikbaar is, maar
dat de politie bij een prioriteitsmelding altijd komt. De wijkagenten Jerry Ramdayal en Mark van
Eyk namen vervolgens het stokje
over en gaven informatie over de
veiligheidsproblemen in de ge-

meente Velsen en de wijze waarop de wijkagenten worden ingezet. Waar de wijkagent aanvankelijk 80 procent van de tijd in de
wijk aanwezig was en 20 procent
van de tijd besteedde aan andere
politietaken, zijn die percentages
inmiddels omgedraaid. Dit heeft
allemaal te maken met de inkrimping van het korps. De wijkagenten betreuren dit zelf ook, maar
met de roep om de wijkagent terug te laten komen in de wijk, zowel door de bewoners van de wijk
als door het hoofd van de nationale politie, komt er hopelijk in
de toekomst meer tijd vrij voor
de wijkagent om weer in zijn eigen wijk aanwezig te zijn. De themabijeenkomst mag als zeer geslaagd bestempeld worden; de
opkomst was goed. Dit was, na
een eerdere kennismaking met
de gemeentelijke handhavers, de
tweede themabijeenkomst van
het Wijkplatform Zee- en Duinwijk. Later in het jaar volgt een
derde bijeenkomst, waarin de bewoners van de wijk Zee en Duinwijk kennis kunnen maken met de
Burgemeester van Velsen. (Foto’s:
aangeleverd)

Taalspreekuur:
wat gebeurt
daar?
IJmuiden - Een vriendelijke mevrouw aan de balie in Bibliotheek IJmuiden wijst donderdag
de weg: ,,Voor het taalspreekuur
iets doorlopen, het is de mevrouw die daar aan de tafel met
het lampje zit.” Op die plek wordt
al jarenlang tweemaal per week
een inloopspreekuur gehouden
voor mensen die hun kennis en
begrip van de Nederlandse taal
willen verbeteren. Karin Groot
is sinds anderhalf jaar één van
de consulenten van het taalspreekuur. Zij vertelt enthousiast over haar adviezen. ,,Ik ben
van huis uit docent Nederlands.
Ik wijs graag de weg aan mensen, die Nederlands als tweede
taal willen leren. De spreekuren
worden druk bezocht. Wel vier
tot vijf nieuwe aanmeldingen
per keer. En qua nationaliteiten komt er een heel divers publiek op af. Ik zie en spreek mensen uit Thailand, Eritrea, Marokko, Polen, Turkije. Soms met
veel gebaren van handen en
voeten wegens de taalbarrière.
Het gaat veelal om nieuwe Nederlanders. Maar af en toe ook
wel een expat.” Een andere doelgroep waar Karin adviezen aan
geeft hoe het taalniveau te verbeteren, zijn laaggeletterden.
,,Die doelgroep bereik je niet
met een folder. We zijn heel blij,
dat Theo uit IJmuiden ambassadeur voor ons is. Hij enthousiasmeert mensen met weinig taalkennis, om een leertraject in te
gaan. Er zijn voor hen bijvoorbeeld leuke leesclubs en praatgroepen hier in de bibliotheek,
maar ook in het buurthuis. En
heel veel enthousiaste vrijwilligers, die hen helpen bij het leren.” Leertrajecten duren overigens soms erg lang, weet Karin.
,,Mensen hebben soms hele hoge verwachtingen, bijvoorbeeld
om aan passend werk te komen.
Een hoog opgeleid iemand uit
Syrië komt niet zo maar in zijn
vakgebied aan het werk wegens
de taalbarrière. Dit is soms heel
erg frustrerend voor hen.” In de
lange trajecten op weg naar
meer kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift weet
Karin zich behalve door betrokken collega’s en enthousiaste
vrijwilligers gesteund door activiteiten in buurthuizen, de bibliotheek en het NOVA College.
Meer informatie?
De taalspreekuren worden in Bibliotheek IJmuiden aan het Dudokplein te IJmuiden gehouden
op dinsdag van 14.00 uur tot
16.00 uur en op donderdag van
10.00 uur tot 12.00 uur (met uitzondering van schoolvakanties)
of via taalhuis@bibliotheekvelsen.nl. (Tekst en foto: Arita Immerzeel)

Optreden Jan
Zwanenburg

IJmuiden - Op zondag 23 februari wordt het weer gezellig in seniorencentrum Zeewijk. Op deze
middag zal zanger Jan Zwanenburg een optreden verzorgen. Hij
zal onder meer het nummer O,
O, Velsen-Zuid (tussen Driehuis
en IJmuiden) ten gehore brengen. Het optreden vindt plaats
van 14.00 tot 16.00 uur, bezoekers
kunnen al vanaf 13.00 uur terecht.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus
wees er op tijd bij. De toegang is
gratis.

EEN MOOI AFSCHEID...
Ook de
uitvaart wordt
duurzaam

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in ons leven. Maar ook
na ons leven, want de uitvaart wordt
ook steeds duurzamer geregeld. Je
kunt tegenwoordig, door specifieke
keuzes te maken voor duurzame producten, ook de uitvaart ‘groen’ maken. Dit geldt zowel voor de begrafenis als voor de crematie.
Het spreekt voor zich dat met name bij
de keuze voor de kist de nodige winst
voor het milieu valt te behalen. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de afbreek-

baarheid van het gekozen materiaal en
aan de wijze waarop de kist wordt gefabriceerd. Op de dag van de uitvaart
wordt de rouwkist traditioneel in een
rouwauto vervoerd, dus is het goed om
ook kritisch te kijken naar deze voertuigen. Zijn ze wel voldoende milieuvriendelijk? Het concept van de auto kan
ook geheel overboord gegooid worden,
want je kunt tegenwoordig ook kiezen
voor de rouwfiets, een fiets met een speciale aanhanger waarop de kist met de
overledene wordt getransporteerd.

Uitnodigingen op papier? Tegenwoordig
hebben veel mensen e-mail, dus valt te
overwegen om uitnodigingen uitsluitend
nog digitaal te verzenden. En ook de
hapjes na afloop van de ceremonie
kunnen natuurlijk ‘groen’ zijn, door te kiezen voor biologisch geteelde producten.
In de toekomst bestaat wellicht ook de
mogelijkheid om, naast begraven of
cremeren, ook te kiezen voor resomeren. Dit is een techniek waarbij stoffelijke
resten onder druk met behulp van kaliumhydroxide worden opgelost in heet
water. Deze vorm van lijkbezorging is

echter in ons land momenteel nog niet
toegestaan. Het is goed om te weten
dat ook uitvaartorganisaties de plicht
hebben om het milieuaspect bij al hun
activiteiten in het oog te houden.
Zo wordt bijvoorbeeld door crematoria
gewerkt aan het verbeteren van de
techniek achter een crematie, waardoor
er minder sprake is van de uitstoot van
schadelijke stoffen. Ook wordt kritisch gekeken naar de wijze waarop gebouwen
en voertuigen gebruikt worden.

afscheidshuis en crematorium
rust, ruimte en tijd

Sterrenheuvel is een moderne locatie in Haarlem waar afscheidnemen met aandacht voor elkaar kan plaatsvinden.
Alle faciliteiten zijn onder één dak: 24-uur suites, ceremonieruimte met uitzicht op de weilanden, een sfeervolle horeca
lounge en crematorium. Sterrenheuvel ligt in een mooie, groene omgeving.

Sterrenheuvel Haarlem, Vergierdeweg 458, Haarlem T. 023 763 06 38 www.sterrenheuvel.nl

EEN MOOI AFSCHEID...

liefdevol & betrokken

SAMEN

INEKESMIT.NL

Laan van Meerestein 10
1945 TA Beverwijk

Wij bieden u
een uitvaart
vanaf € 2.695,Ongeacht lidmaatschap of
waar u verzekerd bent.
Kijk voor meer informatie en/of
een duidelijk kostenoverzicht op
www.uitvaartverzorgingeeken.nl
of bel 0251-231262.

INEKE SMIT UITVAARTVERZORGING
06 54661799

Madeleine La Croix, Ingeborg Eeken,
Marit Sloot en Ivo Eeken

DAG & NACHT BEREIKBAAR

Historisch en eigentijds Westerveld
Veelzijdige natuur, weelderig groen en
rust in een glooiend duinlandschap.
Westerveld is een bijzondere laatste
rustplaats en een prachtige plek om te
gedenken.

Plek voor altijd
Vanwege het monumentale karakter
van Westerveld, wordt weleens gedacht
dat de mogelijkheden voor begraven
beperkt zijn. Het tegendeel is waar. Ook
Westerveld hoort bij de mooiste gedenkop het gebied van begraven is alles moparken van Nederland. De historie is terug gelijk.
te vinden in het hele park, met achter elk Bijvoorbeeld een familiegraf met eeumonument een eigen verhaal. Monuwige grafrust, waar bij leven al een plek
menten die doen denken aan vervlogen voor kan worden uitgezocht. Er is zo’n ditijden of juist uitnodigen tot eigentijdse
versiteit in het gedenkpark dat er altijd wel
invalshoeken. Want ook dat is mogelijk;
een plekje is dat aanspreekt. En ook voor
moderne monumenten passen net zo
een monument geldt dat persoonlijke
goed bij Westerveld als de historische
wensen leidend zijn. Een traditioneel gegedenktekens.
denkteken van steen kan, maar ook ge-

denktekens
van moderne
materialen
als glas en
keramiek.
Uniek decor
Westerveld
biedt een
prachtig
decor voor
ongekende
mogelijkheden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook,
staan altijd voorop. Kijk voor meer infor-

matie op www.bc-westerveld.nl of bezoek
de facebookpagina van Westerveld.

EEN LAATSTE
AFSCHEID
OP WESTERVELD
Westerveld is uniek. Vanwege de historie
en overweldigende natuur, maar ook
omdat de mogelijkheden ongekend zijn.
Voor het laatste afscheid, de laatste dagen samen,
hebben we verschillende mogelijkheden.

VILLA WESTERVELD
In deze monumentale villa zijn twee
sfeervolle rouwkamers: de Mimosasuite
en de kleinere Lavendelsuite. Familie en
nabestaanden kunnen hier op hun eigen
manier en in hun eigen tempo afscheid
nemen. De kamers zijn 24/7 toegankelijk
met een persoonlijke sleutel.

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
WESTERVELD

MAGNOLIA
In rouwcentrum Magnolia kunnen
nabestaanden onder begeleiding van
een medewerker afscheid nemen. De
bezoektijden vinden plaats in overleg.
Meer weten? Neemt u gerust
contact met ons op.

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P Postbus 45
1970 AA IJmuiden
T 0255 - 514843
E info@bc-westerveld.nl
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

EEN MOOI AFSCHEID...
Villa Westend: een bijzondere uitvaartlocatie

Na de uitvaart is er vaak behoefte om samen te zijn met familie en vrienden.
Steun geven en condoleren in een rustige mooie omgeving waar u zich niet opgejaagd voelt. Waar aandacht is voor elkaar maar ook veel aandacht besteed
wordt aan drankjes en mooie hapjes. Villa Westend is zo’n bijzondere uitvaartlocatie.
Van een volledige dienst op locatie tot een condoleance na de uitvaart, zij ontzorgen u en denken graag met u mee. U wordt ontvangen in de privéruimte met
prachtig uitzicht over de Westbroekplas en beschikking tot een privéterras aan het
water. De zalen zijn geschikt voor bijeenkomsten van 10 tot 500 gasten.
Het restaurant van Villa Westend is dagelijks geopend voor ontbijt, lunch en diner
en heeft voldoende beschikbaarheid voor een lunch of diner met de familie.
Villa Westend ligt centraal tussen Haarlem en Spaarndam, is eenvoudig bereikbaar en heeft 180 gratis parkeerplaatsen. Villa Westend ligt op 500 meter afstand
van diverse uitvaartlocaties. Wilt u meer informatie over de ruimtes voor condoleances of een uitvaart? Kijk dan op www.villa-westend.nl of bel 023-5381878. (foto:
aangeleverd)

Uitvaartverzorging

sinds 1878

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal
Uitendaal

UITVAARTLOCATIE
VOOR EEN MOOI AFSCHEID
ROUWEN IN NIEUWE STIJL
CONDOLEANCE & UITVAART OP LOCATIE
VOLDOENDE GRATIS PARKEERGELEGENHEID
GEBRUIK VAN PRIVÉ RUIMTE ZOLANG U WENST

VILLA WESTEND - WESTLAAN 41 - VELSERBROEK
023 538 18 78 - WWW.VILLA-WESTEND.NL

023 - 532 44 86
Een
Een familiebedrijf
familiebedrijf dat
dat door
door kleinschaligheid
kleinschaligheid
in staat is een maximale kwaliteit te bieden
in staat is een maximale kwaliteit te bieden
tegen een vriendelijke prijs.

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers,
Martin Uitendaal
en zijn
medewerkers,
jarenlange
ervaring,
persoonlijk,
warm,
jarenlangeen
ervaring,
persoonlijk,
warm,
betrokken
24 uur per
dag bereikbaar!

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!
Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
Kantoor en garage:
info@uitvaartuitendaal.nl

Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl
Haarlems Nwsbl 130x95 Uitvaartzorg Jessica IJzer dec 2018 nw.indd 1
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EEN MOOI AFSCHEID...
Eenzaam na een groot verlies
Ervaringen uitwisselen over eenzaamheid na het overlijden van iemand die je lief is
tijdens de ‘Week tegen de eenzaamheid’.
Alleen naar bed en alleen weer op. In je eentje bedenken wat er vanavond gegeten
moet worden, de hele dag zien door te komen. Dag in, dag uit. Je gaat alleen naar
een verjaardag en je komt terug in een stil huis. Niemand om mee na te praten. Alleen op vakantie en ook met de feestdagen ben je alleen.
Je koos hier niet voor. Het lot besloot dit voor je.
Gelukkig heb je vrienden. Helaas moet nummer één op zijn kleinkind passen, nummer twee moet naar een vergadering, de derde heeft even geen zin, nummer vier is
met zijn gezin een weekje weg en nummer vijf reageert niet op je berichtjes. Moedeloos pak je de afstandsbediening en schenk je nog maar een biertje in.
Het gemis wordt met de dag groter en het verdriet steeds zwaarder te dragen. De
glans is er van af. Waarom zou je nog moeite doen?
“Het is toch al een jaar geleden?” zegt de een. “Het is tijd om door te gaan en niet
in je verdriet te blijven hangen,’ zegt een ander goedbedoeld. Je omgeving vraagt
amper nog hoe het gaat met je verdriet. En, bang om anderen nog tot last te zijn,
vertel je ook zelf maar niet meer spontaan dat je haar eigenlijk iedere dag steeds
meer mist. Je wilt immers ook niet zeuren. Dat is niet gezellig. Langzaam raak je
steeds meer geïsoleerd in je verdriet en voel je je iedere dag eenzamer.
Lokale uitvaartverzorgster Jessica IJzer komt in
haar werk regelmatig eenzame oudere mensen tegen. “Het is schrijnend om het verdriet
en de intense eenzaamheid te zien en te voelen bij mensen die, soms na wel 70 jaar samen, hun partner hebben moeten verliezen.”
Zij kan zich dan ook goed vinden in de slogan
van de landelijke actie: ‘Dé eenzaamheid
oplossen kan niemand, maar iemands eenzaamheid doorbreken, kunnen we allemaal.’
Jessica IJzer: “Rouwen is namelijk keihard in je
eentje werken aan je verlies. De wereld dendert door, terwijl jij er dagelijks aan wordt herinnerd. Het is belangrijk om daar met anderen
over te kunnen praten. Al is het maar om je
even niet alleen te hoeven voelen in je eenzaamheid.”
Uitvaartzorg Jessica IJzer in Sparrenheuvel aan
de Bloemendaalseweg 139 te Bloemendaal.
www.uitvaartzorgijzer.nl

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die nabestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor.
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

Uw afscheid goed geregeld
in een persoonlijk gesprek

De
familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook
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U staat niet dagelijks stil bij uw uitvaartwensen. Toch is het wel verstandig om er alvast over na te denken. Een mooi afscheid vormt namelijk een nieuwe herinnering.
Een belangrijke eerste stap in de periode van rouw die volgt, waar uw nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken. Want alleen u kent uw laatste wens. Wilt
u bepaalde keuzes aan uw nabestaanden overlaten? Ook dan is het goed om
dat vast te leggen, zo blijven zij niet met onverwachte vragen achter.
Wij bieden u de mogelijkheid om samen uw wensen door te spreken en deze vast
te leggen. Met oprechte betrokkenheid, professionele kennis en aandacht voor u.
Graag maken wij een afspraak met u voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u niet
of elders verzekerd bent. Voor meer informatie bel Monuta Jonker en Rengers
06 46223155.
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EEN MOOI AFSCHEID...
Op de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede is iedereen welkom. Om ook
aan ieders wensen te kunnen voldoen, worden
er aan de Herfstlaan ook verschillende mogelijkheden voor een duurzame uitvaart geboden.

Algemene Begraafplaats Heemstede:
Ruimte voor al uw wensen

Uitvaart in de open lucht
Cremeren wordt in Nederland steeds populairder. Bij de Algemene Begraafplaats aan de
Herfstlaan in Heemstede kunt u terecht voor
alles rondom een crematie. Aan de Herfstlaan
zijn verschillende mogelijkheden voor een uitvaart in de open lucht. Zo kan de overledene
aankomen per boot of zelfs op de fiets. Bij mooi
weer kan ook de hele ceremonie in de open
lucht plaatsvinden.
Een duurzame eindbestemming
Na de crematie zijn er ook verschillende, duurzame, mogelijkheden om uw geliefde een laatste rustplaats te geven. Behalve het klassieke
(bij)plaatsen van een urn in een urnenmuur of
(urnen)graf heeft de Algemene Begraafplaats
aan de Herfstlaan binnenkort ook een urnenbos.
U plaatst de urn dan in een bosrijke omgeving.
Eventueel kunt u hier ook een herdenkingsboom
planten, waardoor het bos blijft groeien.
Een mooi park
Ook na de uitvaart is iedereen welkom op de
Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in
Heemstede. U kunt uw geliefden herdenken bij
de rustplaats of tijdens een wandeling door het
prachtige park. Wilt u meer weten? Neem dan
contact op met het serviceloket via 023-528
0376 of mail naar begraafplaats@heemstede.
nl. Wilt u alvast de sfeer op onze begraafplaats
proeven? Dan bent u van harte welkom.

Troupin: trendsetters
in gedenken
Troupin, wie kent het bedrijf uit 1898 niet? Een
steenhouwerij al vijf generaties in Haarlem en
sinds drie jaar in de Waarderpolder. Hoe zit
dat? Guy Troupin legt uit: “Al vijf generaties
zijn wij als bedrijf bezig met emoties en steen.
Emoties bij gedenken, emoties in de vorm van
verrijking van je leefomgeving. Met de verhuizing van ons bedrijf uit de oude binnenstad
naar de Waarderpolder, wilde ik het nieuwe
pad zoals door mij als vijfde generatie steenhouwers ingeslagen, meer uitwerken. Trendsetters in gedenken noemen wij ons, gedenken in
de breedste zin van het woord en zo ook dus in
materialen en mogelijkheden.”
Vooruitstrevend en uniek “We zijn vooruitstrevend in onze branche qua concept”, legt Guy
uit. “We hebben een uitvaartinspiratiecentrum,
eigen steenhouwerij en een uitgebreid kunstatelier allemaal onder één dak. Mensen kunnen
bij ons hun uitvaart voorbespreken en onafhankelijk advies inwinnen. In de showroom is
een uitgebreid assortiment op het gebied van
gedenkmonumenten en urnen te vinden van
glas, keramiek en steen. Daarnaast heeft Troupin de grootste visuele collectie assieraden.

“Ik denk dat mensen deze bijzondere sieraden
zelf willen voelen en bekijken in plaats van
online bestellen en de as opsturen naar een
bedrijf. In het kunstatelier kunnen de sieraden
dezelfde dag nog worden gevuld en gesloten.
Nog persoonlijker kan het ook, klanten kunnen
samen met ons of één van de kunstenaressen
meewerken aan een urn of grafmonument
en dat is uniek. Mensen halen troost uit het feit
dat ze zelf iets tastbaars kunnen doen voor de
overledene. Het is mooi te zien hoe creatief
mensen zijn en om samen een heel persoonlijke herinnering te maken. Daarnaast beschikt
Troupin over een lasermachine waarmee allerlei materialen gelaserd kunnen worden waarmee er nog meer mogelijkheden ontstaan.
Tot slot zegt Guy: “Het meest trots ben ik denk
op het feit dat we na 120 jaar, ondanks alle
ontwikkelingen nog steeds het ambacht uitvoeren waar het ooit mee begonnen is. We
treden buiten de gebaande paden, met kennis en gevoel.”
Troupin BV A. Hofmanweg 28, Haarlem 0235326013 www.troupin.nl

EEN MOOI AFSCHEID...
Kies je eigen muziek voor de uitvaart

Rouw bij jongeren

Verdriet niet altijd aan de
buitenkant te zien
Als jongeren een dierbare verliezen willen ze niet anders behandeld worden dan
leeftijdsgenoten. Het verdriet houden ze vaak voor zichzelf en ze zetten een masker
op. Zowel op school, bij vrienden en soms ook thuis. Aan de buitenkant merk je
niets. Toch voelen ze zich anders.
Allemaal een masker
“Jongeren in rouw willen gewoon doorgaan met hun leven, onbezorgd zijn, net als andere jongeren en zetten dus een masker op. Ze kunnen op deze manier hun verdriet
lang parkeren, met uiteindelijk burn-out-achtige klachten tot gevolg, zoals uitputting,
een angststoornis of depressie”.
Overlevingsmechanisme
Er is grote behoefte aan aandacht en begrip, maar doordat kinderen en jongeren hun
verdriet niet altijd laten zien en niet weten hoe ze erom kunnen vragen, is de omgeving
vaak onwetend van de situatie. Het lijkt ‘goed’ met ze te gaan, terwijl dit in werkelijkheid
niet het geval is. Het niet willen voelen is soms een handig overlevingsmechanisme.
Maar niet altijd. Het is belangrijk verdriet en gemis te durven voelen. Wanneer we beseffen dat verdriet nooit ‘te groot’ kan zijn, maar dat we bang zijn om verdriet te voelen, kan er beweging ontstaan.”
Lezing ‘Mijn masker af’
Op dinsdag 10 maart 2020 organiseert Vereniging Yarden samen met Yarden Crematorium Haarlem en Gertie Mooren de lezing ‘Ik zet mijn masker af’ in Haarlem. Gertie
Mooren neemt in haar lezing een aantal jongeren uit de groep ‘Masker af’ mee. Zij
vertellen zelf hun verhaal. Want “rouwen moet je zelf doen, maar alsjeblieft niet alleen.”
Ontvangst: vanaf 19.00 uur. Voor meer informatie: 088-9272360.
Meld u nu aan op: yarden.nl/agenda

Het is in de loop der jaren steeds vanzelfsprekender geworden om voor een uitvaartplechtigheid zelf de muziek uit te zoeken. Daarmee ben je als nabestaande goed in
staat om de uitvaart een persoonlijk karakter te geven. Je kunt ook bij leven al laten
vastleggen welke muziek je graag tijdens de afscheidsceremonie wilt laten klinken.
Muziek heeft vaak een zeer persoonlijke, emotionele betekenis en eigenlijk zijn er geen
beperkingen meer in de keuze. Dat ene lied, waaraan dierbare herinneringen kleven,
mag natuurlijk bij het afscheid niet ontbreken.
Ook is het tegenwoordig heel gebruikelijk om livemuziek te laten horen. Professionele
muzikanten bieden veelal de mogelijkheid om te komen spelen tijdens een uitvaartplechtigheid, maar je kunt het optreden nog persoonlijker en intiemer maken door
een familielid of iemand uit de kennissenkring van de overledene te laten optreden.
Het kan het afscheid net die extra dimensie geven die van doorslaggevend belang
kan zijn in het verdere verwerkingsproces dat de nabestaanden doormaken. Informeer
ernaar bij de uitvaartverzorger, de mogelijkheden zijn zeer divers.
Welke muziek wordt veel gebruikt bij afscheidsceremonies? Een popsong die veel
gekozen wordt, is ‘Tears in heaven’ van Eric Clapton. Hij schreef dit nummer ter nagedachtenis aan zijn overleden zoontje. Ook het stuk ‘Time to say goodbye’ van Andrea
Bocelli en Sarah Brightman is erg populair, dit is zelfs een van de meest gedraaide
stukken bij dergelijke gelegenheden. De reden laat zich, op basis van de titel, al raden.
Jarenlang was het lied ‘Waarheen, waarvoor’ van Mieke Telkamp ook een zeer veel
gehoord stuk bij uitvaarten, maar ook werk van andere Nederlandse artiesten, zoals
Marco Borsato en Rob de Nijs, zijn populair.
Enkele populaire nummers bij uitvaarten:
01. Time to say goodbye Andrea Bocelli &
Sarah Brightman
02. Het water - Marco Borsato
03. De steen - Paul de Leeuw
04. Angels - Robbie Williams
05. Afscheid nemen bestaat niet Marco Borsato
06. Tears in heaven - Eric Clapton
07. Imagine - John Lennon &
the Plastic Ono Band
08. Papa - Stef Bos
09. The rose - André Rieu
10. De weg - Guus Meeuwis

begraafplaatszandvoort.nl

100 jaar oude begraafplaats Zandvoort
Algemene
Begraafplaats
Noorderduin Zandvoort
Iedereen kent Zandvoort vanwege het
strand, de duinen en het circuit, maar
bijna niemand weet dat Zandvoort
een zeer bijzondere en sfeervolle
begraafplaats heeft. En dat je hier ook
nog eens je uitvaart naar eigen wens
kunt inrichten.

Rust en ruimte op de Algemene
Begraafplaats Noorderduin Zandvoort.
Alles is bespreekbaar
Op het terrein is een uitvaartzorgcentrum, een mortuarium
en een intieme aula aanwezig.
De aula beschikt over een geluiden beeldinstallatie,
daarbij is het mogelijk om tijdens de herdenkingsdienst
beelden of filmmateriaal te tonen via de beeldschermen.

Dierenbegraafplaats
Op een apart gedeelte is een dierenbegraafplaats. Deze
plek ligt in een groene rustige omgeving waar men een
waardig afscheid van een overleden huisdier kan nemen
en waar men altijd terecht kan om het graf te bezoeken.

Wilt u langskomen?
Telefoonnummer: 14023
(gemeente Zandvoort).
Adres: Tollensstraat 67,
2041 PR Zandvoort
Geopend van: 9.00-16.00 uur
begraafplaats@zandvoort.nl

Begraven in Haarlem

Gemeente Haarlem verzorgt drie begraafplaatsen.
Elk van deze begraafplaatsen heeft zijn eigen uitstraling en sfeer.
Meer informatie daarover kunt u terugvinden op de website www.hiernahaarlem.nl

www.hiernahaarlem.nl
Begraafpark Kleverlaan

Begraafpark Kleverlaan is de oudste
begraafplaats van Haarlem. Dit prachtig aangelegde park is een Rijksmonument Het eerste ontwerp is van de
beroemde Haarlemse landschapsarchitect J.D. Zocher,
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Begraafplaats Akendam
Begraafplaats Sint Josef
In Haarlem Noord liggen de begraafplaatsen Akendam en Sint Josef.
Akendam met zijn monumentale aula
en prachtige vijvers en Sint Josef met
de Sint Josefkapel als algemene be-
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Contact
Telefoon: 023 539 09 11
e-mail: begraafplaatsen@haarlem.nl
Vergierdeweg 277
2026 BJ Haarlem

Al 18 jaar een begrip in Haarlem.
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Op deze begraafplaatsen zijn op dit
moment veel bouwactiviteiten Het bestaande crematorium op Begraafplaats
Akendam wordt gerenoveerd en verbouwd en op Begraafplaats Sint Josef
verreist het compleet nieuwe uitvaartcentrum Sterrenheuvel.
Met deze partners en de twee begraafplaatsen zijn er heel veel nieuwe mogelijkheden voor begraven, cremeren en
asverwerking.
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Crematorium
Haarlem

Een klein, intiem afscheid, of juist
een afscheidsplechtigheid met een grote groep?
Het is allemaal mogelijk bij Crematorium
Haarlem.
In onze dienstverlening staan uw wensen
centraal. Wij denken graag met u mee en spelen
zoveel mogelijk in op uw behoeften en wensen.

‘EN TOEN KWAM ER
IEMAND
MEaula
ZITTEN’
• Unieke
en NAAST
sfeervolle
en familiekamers
• Voor kleine en grote plechtigheden

Hulp en advies bij rouw, verlies en nalatenschap

Ik ben er
voor u.

Mocht u vragen hebben, dan mag u altijd
contact met ons opnemen.

• Inclusief buitenaula en buitenterras

Telefoon
023-8448201

• Het gehele gebouw is gelijkvloers
• Met een nieuw, zeer uitgebreid cateringassortiment
John Bres

Yarden Crematorium Haarlem
Vergierdeweg 271
2026 BJ Haarlem
yarden.nl/haarlem • T 088 927 2360
www.momentaal.com

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta Haarlem
T 023 - 526 26 96
(dag en nach
t bereikbaar)
E haarlem@monuta.nl
I www.monuta.nl/haarlem

Haarlem

‘Maar toen
wilde ik
zijn kast
opruimen’
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bloemen, waarin de asurn geplaatst
kan worden.
Er is ook een speciaal strooiveldje voor
de allerkleinsten. Op dit strooiveldje
staat een bijzondere gedenkboom,
waarin blaadjes met namen gehangen
kunnen worden.
Naast de reguliere graven zijn er wandgraven en is er een Islamitisch grafveld
aanwezig.
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Begraven
in Velsen
De Biezen

Santpoort-Noord

De drie begraafplaatsen van Gemeente Velsen bieden veel mogelijkheden tot begraven, het plaatsen van urnen en as verstrooien of herdenken. Ons gastvrije team staat voor u klaar om informatie te geven of met
u te kijken naar alle mogelijkheden en uw wensen.

Duinhof

Westerbegraafplaats

IJmuiden

IJmuiden

Basistarief
Begraven is al mogelijk vanaf € 1125,00:
• begraven in een algemeen graf

€ 600,00

• gebruik aula, eerste half uur gratis
• onderhoudskosten voor de periode van 10 jaar

€ 450,00

• administratiekosten

€

Totale kosten:

€ 1125,00

75,00

Gemeente Velsen, begraafplaatsadministratie
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
www.velsen.nl
14 - 0255
Velsen-Begraafplaatsen
begraafplaatsadministratie@velsen.nl

EEN MOOI AFSCHEID...
Het perfecte rouwboeket
Een rouwboeket samenstellen is echt een heel specifiek
karwei. De bloemen vertellen
in feite het verhaal van de
overledene. Er bestaan eigenlijk geen normen of regels
voor de samenstelling. Alles
mag en niets is raar. Door het
rouwboeket een persoonlijk
karakter te geven, kun je gevoelens uitdrukken en een
overledene echt waardig
gedenken.
Maak het persoonlijk
Denk bij het samenstellen van
een rouwboeket na over de
overledene en diens specifieke kenmerken. Maak wat
korte, kernachtige aantekeningen om mee te nemen
naar de bloemist. Bepaalde
specifieke karaktereigenschappen, hobby’s of andere bijzonderheden zijn aanknopingspunten om het boeket te kunnen samenstellen. Schroom niet om specifieke
wensen te uiten, in veel gevallen kunnen die gehonoreerd worden. Wil je bijvoorbeeld bloemen uit de eigen tuin van de overledene laten verwerken in het boeket?
Breng dat dan zeker ter sprake.

Kleurstelling
Ook voor de kleurstelling bestaan in feite geen regels. Hield de overledene van
een bepaalde kleur bloemen of van een bepaald type bloem? Dan ligt het voor
de hand om die bloemen in elk geval te laten verwerken in het rouwboeket. Soms
krijgt elke bezoeker tijdens een uitvaartplechtigheid een losse bloem uitgereikt, om
die vervolgens bij de kist neer te leggen bij het brengen van de laatste groet. Ook
dergelijke zaken kun je met de bloemist bespreken. Een andere toegepaste vorm is
het laten maken van een klein boeketje dat mee gaat in de kist.
Na afloop
Wanneer de uitvaartplechtigheid achter de
rug is, blijven de boeketten, die op de kist
en rond hebben gelegen, natuurlijk gewoon
beschikbaar. Als nabestaande bepaal je zelf
wat er met die bloemen gebeurt. Ook dit is
iets om alvast vooraf over na te denken. Er
kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om
ze mee te nemen naar huis, maar het is ook
mogelijk om ze uit elkaar te (laten) halen en
er kleinere boeketjes van te maken, om te
verdelen onder de nabestaanden. Kortom
over het rouwboeket valt heel wat te vertellen.
De bloemist heeft veelal nuttige tips vanuit de
dagelijkse praktijk.

Adrichem Bloemisten

Vakmanschap, ervaring en creativiteit.

“Een persoonlijk afscheid is
het begin van
een mooie herinnering“
Hoofdstraat 160, 2071 EM Santpoort-Noord, 023-5371609
WWW.BIJTHEO.NL

Begraafplaats Duinhof

In het proces van het samenstellen van de
afscheidsplechtigheid zullen wij er alles aan
doen mee te helpen aan een waardig,
respectvol en stijlvol afscheid. Een afscheid dat
past bij de overledene en aansluit bij de
wens van de nabestaanden.

www.desdunes.nl | brasseriedesdunes@vanescatering.nl | 06 4493 7975
Begraafplaats Duinhof, Slingerduinlaan 6, 1971 JT IJmuiden

Brasserie Des Dunes op
Begraafplaats Duinhof
Op begraafplaats Duinhof in de prachtige Heerenduinen verzorgt Van Es Catering
per 1 januari 2019 de catering bij uitvaarten. Samen met de gemeente Velsen heeft
Van Es Catering de oude koffiekamer gerestyled en is de koffiekamer Brasserie Des
Dunes geworden. De Brasserie is licht, straalt warmte en gastvrijheid uit en stelt nabestaanden vooral op hun gemak. De naam Des Dunes (Duinen) komt levensecht terug in de ruimte: een fraai fotobehang van de Hollandse duinen doet de naam eer
aan. Ook het laatste gedeelte van het afscheid moet perfect zijn. Van Es Catering:
,,Wij kunnen alles verzorgen, van het befaamde plakje cake tot diverse sandwiches,
lunches of zelfs een barbecue.” Met de Brasserie wil Van Es Catering zorgen dat nabestaanden, vrienden en familie op een ontspannen wijze het afscheid kunnen afsluiten op de begraafplaats zelf. Zij moeten zich echter niet meer hoeven te wanen
op een begraafplaats. Het moet een plek zijn waar gerouwd mag worden, maar
ook gewoon gelachen kan worden. Het zijn twee totaal verschillende gevoelens, die
eigenlijk ook weer heel dicht bij elkaar liggen. Afscheid nemen van een dierbare met
een lach en een traan. Het kan allemaal bij Brasserie Des Dunes.

EEN MOOI AFSCHEID...

Trendsetters in gedenken
In onze ateliers ontwerpen en vervaardigen wij persoonlijke en unieke
monumenten van diverse materialen. Ook kunt u onder begeleiding zelf
een unieke urn van keramiek of glas maken, of een assieraad van titanium.

In onze showroom:

• Groot assortiment gedenkmonumenten en asbestemingen • Kisten gemaakt van regiohout
• De grootste collectie assieraden • Unieke handgeblazen urnen van kristalglas
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G-disco op Valentijnsdag groot succes
Regio - De discoavond voor
mensen met een beperking, die
op Valentijnsdag werd gehouden, is een groot succes geworden. In jongerencentrum Discovery te Castricum kwamen bijna
veertig bezoekers naar deze speciale disco om te genieten van
de gezellige sfeer en van de muziek die door de DJ’s Dylan Schiphorst en Mytrem werd gedraaid.
Foto’s van deze avond zijn op Facebook (G-disco Discovery) geplaatst. Op vrijdag 13 maart is er
weer een discoavond voor mensen met een beperking. (Foto: De finale werd vorig jaar gespeeld door de Toermalijn en de Bosbeekschool. Het team van de Toermalijn mocht
toen de wisselbeker in ontvangst nemen. (Foto: Aangeleverd)
Dylan Schiphorst)

37e editie schoolbasketbaltoernooi
gaat weer van start

Hekken Zuidpier afgesloten

IJmuiden - In afwachting van de storm Dennis bleven zaterdag de hekken op de Zuidpier gesloten. Menig
wandelaar respecteerde het verbod om de pier verder te bewandelen. Een enkeling klom evengoed over
het hek heen en liep toch verder. De Reddingsbrigade raadt dit met klem af. Men brengt niet alleen het eigen leven in gevaar, ook tijdens een reddingsoperatie brengt dit grote risico’s voor de redders in nood met
zich mee. En dat terwijl dit onnodig is. De groep op de foto respecteerde het verbod en ging na het nemen
van wat foto’s weer terug. Evengoed uitgewaaid en wel. (Tekst en foto: Arita Immerzeel)

Schakelkastje Nieuw Velserduin hersteld
Driehuis - Het schakelkastje van
Ziggo nabij de verzamelcontainers aan de Nicolaas Beetslaan
is gerepareerd. Na eerdere berichtgevingen over het beschadigde kastje, waar de bedrading
zichtbaar was, is de toegezegde reparatie inmiddels door Ziggo uitgevoerd. De bedradingen
zijn nu gelukkig veilig gesteld tegen weersinvloeden. Aanvankelijk heeft men nog gedacht aan
een andere locatie voor het kastje, omdat men bang was dat de
schade mogelijk bij het legen van
de afvalcontainers ontstaan zou
zijn. Hier heeft men blijkbaar toch
vanaf gezien. (Tekst en foto: Arita
Immerzeel)

IJmuiden - Aanstaande zondag
vindt in sporthal IJmuiden-Oost
voor de 37e keer het basketbaltoernooi voor de basisscholen
in de gemeente Velsen plaats.
Dit toernooi wordt door basketbalvereniging Akrides georganiseerd in samenwerking met de
afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen en de schoolsportcommissie. Dit jaar doen
18 teams mee en dat betekent 3
teams meer dan vorig jaar.
Er is voor deze zondag gekozen
om de kinderen die op vakantie
zijn geweest in de gelegenheid
te stellen om alsnog mee te doen.
Dat betekent dat de jeugdleden
van Akrides zo’n 100 wedstrijden zullen fluiten. De organisatie
hoopt dat de tendens zich voortzet en dat er volgend jaar meer
teams en meer scholen mee zullen doen. Met 7 kinderen en een
enthousiaste ouder (die helemaal
geen verstand hoeft te hebben
van basketbal) kun je al meedoen.
Hoewel het toernooi in principe
voor de groepen 7 en 8 bedoeld
is, zijn er teams met kinderen uit
groep 6, die niet tot volgend jaar
willen wachten. Een aantal Akridessers heeft op verschillende
scholen een paar trainingen gegeven. Alle ploegen doen mee

Het team van De Pionier werd vorig jaar winnaar van de vrije worp competitie. (Foto: aangeleverd)
aan de vrije worpcompetitie. De
beste 3 teams die in 5 minuten
de meeste vrije worpen benutten
spelen een finale om 13.30 uur.
Daarna worden meteen de 3 prijzen uitgereikt. Verder wordt er gepeeld in 3 poules van 6 ploegen.
De nummers 1 en 2 gaan over
naar de 2 poules in de kwartfinale.
De twee sterkste ploegen uit die
2 poules gaan door naar de halve

finales, die op zaterdag 7 maart
om 18.30 uur worden gespeeld,
na de thuiswedstrijd van de Akridesdames die uitkomen in de landelijke eerste divisie. Dan spelen
de winnaars daarna in de finale
om het kampioenschap van Velsen. Direct daarna vindt reikt wethouder Bram Diepstraten de prijzen uit.
Aanstaande zondag is publiek
welkom van 09.00 tot 14.30 uur.

Strandexcursie boeiend
begin van de voorjaarsvakantie

In ‘t Mosterdzaadje

Engelse Barokmuziek en pianotrio
voor de Kunsten in Utrecht. Zijn
specialisme is barokmuziek uit
de 16e eeuw, maar als singersongwriter verweeft hij Ragtime
en Blues in zijn muziek. Sabine
d’Hont studeerde blokfluit aan
het Utrechts Conservatorium en
vervolgde haar studie bij Kees
Boeke in Italië. Zij maakt deel uit
van verschillende barokensembles en werkte mee aan veel cdopnames.

Pianotrio speelt Beethoven en
Rachmaninov
Op zondag 23 februari om 15.00
Santpoort - Duo Upon the Wind uur is een pianotrio van grote
bestaat uit Sabine d’Hont, blok- klasse te gast in ‘t Mosterdzaadje,
fluiten en Remco Jacobs, zang en Natasa Grujic- viool, Isabel Vaz(barok)gitaar.
cello en Hanna Shybayeva - piOp vrijdag 21 februari om 20.00 ano. Ze voeren de tweede Symuur verzorgen zij een concert met fonie van Beethoven uit, door
Engelse renaissance- en barok- de componist zelf bewerkt voor
muziek van o.a. Dowland, Holbor- pianotrio. Ook het ontroerend
ne en Purcell. Maar ook muziek mooie Trio élégiaque dat Rachmvan Remco Jacobs zelf.
naninov op 18 jarige leeftijd comBloedstollend mooi zijn de lief- poneerde.
desliederen uit de 16e eeuw. De Bewerkingen van symfonieën
instrumentale muziek varieert boden mensen de kans om ‘tusvan een snel opzwepende dans sen de schuifdeuren’ hun geliefde
tot een mooie langzame melodie. muziek te kunnen horen. OrkestUpon The Wind zoekt bij elk stuk muziek werd omgezet naar piaeen passend instrument. Zo be- no-vierhandig of allerlei kleinere
speelt Sabine wel 9 verschillende bezettingen.
blokfluiten en Remco wisselt de Hanna Shybayeva (Minsk) soleert
barokgitaar af met een western wereldwijd op de grote podia en
gitaar.
is verbonden aan de InternatioRemco Jacobs behaalde zijn mas- nale Anton Rubinstein Academie
terdiploma aan de Hogeschool in Düsseldorf.

Nataša Grujić (Belgrado) wil met
haar spel in een wereld vol grenzen, grenzeloos communiceren.
Actief in kamermuziek en orkesten net als de celliste Isabel Vaz
(Lissabon). Zij studeerde in Amsterdam, Praag en New York en
maakt thans deel uit van het
Noord Nederlands Orkest.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook: Www.mosterdzaadje.
nl. (Foto Duo Upon the Wind: aangeleverd, foto Hanna Shybayeva:
Nikolaj Lund)

IJmuiden - Zaterdagmorgen vond weer een strandexcursie plaats,
georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerland op het strand naast
de Zuidpier. IVN is de afkorting die staat voor ‘Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid’. Ondanks de koude wind hadden
zo’n dertig deelnemers zich verzameld bij het bushokje aan het
einde van de boulevard. Eenmaal op het strand aangekomen ging
de groep in tweeën uiteen.
Gids Erna Schreuder begeleidde de groep, waar vijf kinderen deel van uitmaakten. De
wind nam in kracht toe en woei
de bewolking weg, waardoor
de zon zich ook kon laten zien.
Het zeewater is door de laatste storm Ciara tot bijna bij de
duinenrijen geweest. Direct
raapt Erna een krabbenschildje op. ,,Een krab vervelt”, vertelt
zij. ,,Een vrouwtjeskrab is dan
ook te bevruchten. Het mannetje beschermt haar daarna
een paar dagen, tot haar nieuwe vel weer voldoende is uitgehard. Het vrouwtje houdt een
zakje zaadjes in beheer tot zij
eitjes heeft, die bevrucht kunnen worden.” De groep luistert
ademloos naar de vele wetenswaardigheden, die de enthousiaste gids rondstrooit. Zo raapt
Erna een complete boormossel op om uit te leggen, dat deze zich in veen ingraaft. Veen in
zee? De groep weet niet wat zij
hoort. Even verderop vinden de
kinderen wulken, grote zandschelpen en scheermessen.
Duiven en kraaien scharrelen
ook tussen deze schelpen om
hun weekmenu aan te vullen
met vers zeefruit. Erna legt geduldig uit, hoe schelpen zich in
kunnen graven. Ook schuimalgen, die sterven door een natuurlijk virus, worden aangewezen. Er zijn zeepokken, ge-

wone en buitengewone. ,,De
één heeft groeven en de ander niet”, legt Erna uit. De groep
vindt een stukje veen. Na onderzoek zitten er geen boormosselen in. Dan komt Pieter
Kruse aanrennen. Hij gidst de
andere groep en heeft iets heel
bijzonders gevonden, namelijk
een hooiwagenkrab. Het blijkt
een volwassen exemplaar en
erg zeldzaam. Nadat iedereen
hem bewonderd heeft wordt
hij zorgvuldig opgeborgen in
een speciaal daarvoor meegenomen bakje. Het zal toegevoegd worden aan zijn natuurmuseum in Heemstede. Nien-

ke raapt behalve schelpen ook
plastic op. Zij is tien jaar en dol
op het strand. Zelf woont zij in
Uithoorn en komt niet zo vaak
op het strand als zij zou willen. ,,Gelukkig wonen opa en
oma in Egmond” lacht zij. Mats
van 7 jaar vindt een heel groot
dik touw. Het mag helaas niet
mee naar huis van zijn ouders.
Hij laat het achter in één van de
strandpaviljoens als decoratie.
Er lagen geen aangespoelde
wilde zwijnen aan de vloedlijn
dit keer, maar wat is en blijft er
toch evengoed veel te ontdekken op ons mooie strand. (Tekst
en foto: Arita Immerzeel)
Meer informatie?
IVN Zuid-Kennemerland: www.
np-zuidkennemerland.nl of bel
023 5411123.
Museum voor Natuurstudie: bijweglaan52@hartekampgroep.
nl of bel 06 46422016.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

IJmuiden wat vertel
Wonenplus Velsen komt bij u aan huis! je me nou....
Heeft u hulp nodig bij het invullen van belastingaangifte?
Vindt u het steeds moeilijker zelf
uw belastingaangifte te doen,
dan biedt Wonenplus Velsen u
de mogelijkheid gebruik te maken van het team belastingaangifte. Een groep deskundige vrijwilligers, die bij u thuis assistentie
verleent bij het invullen van uw
belastingaangifte. Het bijzondere
van Wonenplus is, dat zij dit op afspraak doen bij u in uw eigen omgeving. De gekwalificeerde belastingvrijwilligers nemen eerst de
tijd kennis met u te maken, want
het gaat immers over heel persoonlijke zaken. De belastinghulp
van Wonenplus Velsen is voor ouderen en mensen met een beperking, die een inkomen hebben uit
de AOW met eventueel een klein
pensioen of voor mensen die een
uitkering hebben van het UWV/
of uit de participatiewet. Het gaat
om aangiften die betrekking heb-

ben op box 1 (inkomen, buitengewone uitgaven, eigen woning
en giften e.d.) en voor box 3 die
een (heffingsvrij) vermogen hebben tot 30.320 euro.

mentskosten 20 euro per jaar.
Het verschil in het abonnementsgeld heeft te maken met een te- De Brulboei - De gezelligste filmgemoetkoming van het abonne- avond van IJmuiden wordt een
ment voor huurders van de Wo- Noorse avond op donderdag 27
ningcorporaties in Velsen. Meld februari in uw buurthuis. Nu het
u tijdig aan voor het invullen van er naar uitziet dat de winter verhet belastingformulier. Als u in stek laat gaan brengt IJmuiden
maart het ingevulde belasting- wat...! de winter maar naar ons
formulier kunt terugzenden dan toe.
is de teruggaaf voor 1 juli. Wordt De film toont het dagelijks beeld
u in april geholpen dan kan het op het noordelijkst deel van Eurovoorkomen dat de teruggaaf la- pa in zomer en winter! Na de pauter is. De verplichte aangifte moet
voor 1 mei.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, bel naar het Meldpunt
van Wonenplus Velsen of vul uw
verzoek in via de website van
Wonenplus Velsen, dan wordt u
z.s.m. geholpen, telefoon 0255518888 en website www.wonen- De Stek - Vindt u de zondag soms
plus-velsen.nl De kosten van deze ook zo lang duren? Of vindt u het
dienst zijn: 15 euro per formulier. gewoon gezellig om gezamenlijk
te lunchen?
Kom dan naar de maandelijkse
zondaglunch in Wijkcentrum de
Stek. Iedere éérste zondag van de
maand zullen onze vrijwilligers u
gaan verrassen met een andere

Let op! Velen krijgen bericht van
de belastingdienst, dat het invullen van het belastingformulier niet meer nodig is. Het is echter aan te raden tóch aangifte te
doen als u extra zorgkosten heeft
gemaakt! Om gebruik te kunnen
maken van de belastinghulp van
Wonenplus Velsen is het noodzakelijk lid te zijn of te worden van
Wonenplus Velsen. De kosten
van een abonnement zijn afhankelijk van uw woonsituatie. Voor
huurders van het Woningbedrijf
Velsen; Velison Wonen; Woningbouwvereniging Brederode is dit
10 euro per kalenderjaar. Voor alle andere leden zijn de abonne-

Maandelijkse
zondag lunch

De Spil - Op woensdag 3 maart om
10:00 uur start de eerste FITCLUB in
Velsen. Deelname aan deze beweegclub is helemaal gratis. Het is de bedoeling dat iedereen op zijn eigen
niveau gaat bewegen. Dat gebeurt
lekker buiten en samen met buurtbewoners. Na afloop is er koffie of
thee. We starten om 10.00 uur vanuit Buurtcentrum de Spil. Wilt u meedoen of meer informatie? Neem contact op met Ad Otten of Nicole Sheridan in De Spil. Bel: 0255-510186/0611883720 of mail: buurtsport@welzijnvelsen.nl. (Foto: aangeleverd)

Toe maar in
Velserduin

De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei volgt elke vrijdagmorgen een gezellige groep senioren, de lessen Meer Bewegen Voor Ouderen onder leiding van een ervaren docente.
Net als voor iedereen is het ook
voor wat oudere mensen belangrijk om in beweging te blijven.
In uw buurthuis is daar een goede gelegenheid voor. Er is plaats

De Dwarsligger - Alle vrouwen
die iets aan hun conditie willen doen kunnen wekelijks naar
een gezellig en betaalbaar fitnessuurtje in Buurtcentrum
de Dwarsligger. Daar staat op
woensdagochtend docente Sandra voor u klaar in de grote zaal
van De Dwarsligger. Sandra doet
krachtoefeningen, grondoefe-

ningen, dans, spelletjes en alles dat u op een leuke manier fit
houdt. Ze gebruikt daarbij muziek waar u lekker op kunt bewegen. En dat alles in een gezellige,
ongedwongen sfeer. Wekelijks
op woensdag zijn er twee groepen actief: van 9.15 tot 10.15 uur
en van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten bedragen 50 euro voor een

heel seizoen. De eerste les is altijd een gratis proefles (na aanmelding). Als u later instapt betaalt u uiteraard een bijdrage
naar rato. Voor informatie en/of
aanmelding kunt u langskomen
of telefonisch contact opnemen. Buurtcentrum De Dwarsligger, 0255-512725. (Foto: aangeleverd)

VACATURE TOP 5 FEBRUARI
Begeleider van Monorail in de Veilige Haven
vac.nr: 1953
Voor de nieuw te openen Monorail zoeken wij vrijwillige begeleiders. Vooral op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Chauffeur Voedselbank
vac.nr: 1929
Voedselbank Velsen zoekt chauffeurs, op woensdag/donderdag/vrijdag. Ongeveer 4 tot 6 uur per week, in overleg.
Organisator hardloopwedstrijden Atletiekvereniging Suomi
vac.nr: 1950
Met je organisatorische kwaliteiten coördineer je de werkzaamheden die vooraf gaan aan een hardloopwedstrijd.

Filmavond
voor vrouwen

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142, 1970 AC IJmuiden

voor nog meer cursisten. Komt
u eens een kijkje nemen om te
zien of het ook voor u geschikt
is. Op vrijdag van 9.30 tot 10.30
uur. Na afloop drinkt de groep
nog een kopje koffie met elkaar.
De kosten bedragen 75,00 euro
voor 30 lessen. Graag tot ziens
in uw buurthuis.
Meer weten? Bel 0255-510652,
Buurthuis de Brulboei in IJmuiden.

Fitness voor alle vrouwen

Zomipo - Het ZondagMiddagPodium brengt u zondag 23 februari een optreden van ‘Toe maar’
in Verzorgingshuis Velserduin,
Scheldestraat 101, IJmuiden. U
gaat mee met Vluchtnummer 1
op een muzikale rondreis door
verschillende Europese landen.
De voorstelling begint om 14.00
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal
open. Kaarten à 5,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.

De Brulboei - In uw buurthuis
kunt u op woensdag 11 maart
Shoplifters zien. Een film waarin
een arme man een verwaarloosd
meisje in zijn gezin opneemt
en hun gezinsleven op de proef
wordt gesteld. De film begint om
20.00 uur en kaarten à 3,00 euro
zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer
weten? Bel 0255 510652.

lunch. De eerstvolgende lunch
vindt plaats op 1 maart in Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord.
Aanmelden kan tot de woensdag
vóór de lunch.
De lunch kost 5 euro en is van
12.00 tot 13.00 uur.
Voor informatie of aanmelden:
0251-226445.

Meer Bewegen
Voor Ouderen

Rommelmarkt

De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei kunt u zondag 23 februari weer heerlijk komen struinen
op de Rommelmarkt. Deze keer
komt de opbrengst geheel ten
goede aan het buurthuis zelf. Er
is een heel ruim aanbod aan spullen, dus de kans dat u iets leuks
vindt is er zeker! De markt is er
van 10.00 tot 14.00 uur en entree
natuurlijk gratis. Tot ziens op de
23ste in uw buurthuis. Meer weten? Bel 0255-510652.

ze en loterij maken we twee keer
(winter en herfst) de kustreis van
Bergen - Kirkeness – Bergen op
een van de schepen van de Hurtigruten (snelle route). Al met al
weer een boeiende avond. De
eerste film begint om 20.00 uur.
Kaarten à 3.00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer weten?
Bel 0255 510652 en zie ook www.
welzijnvelsen.nl

Cursus valpreventie
De Spil - Op donderdag 12 maart van
11.45 tot 12.30 uur start de 10-delige
cursus valpreventie en balans houden in Buurtcentrum de Spil. Deze
cursus is bij uitstek geschikt voor se-

Tel: 0255-548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

nioren die het risico lopen om te vallen, of die angst hebben nadat zij een
keer gevallen zijn. De cursus wordt
gegeven door gediplomeerd MBVOdocente Monica Verduyn Lunel. Zij
geeft al meer dan 10 jaar seniorenfit bij Stichting Welzijn Velsen. Met
haar apothekersachtergrond heeft
zij ook oog voor de effecten van medicijnen op het evenwichtsgevoel.
Tijdens de cursus wordt er veel aandacht besteed aan versterking van

Wekelijks een steuntje in de rug bieden aan ouders met jonge
kinderen
vac.nr: 1964
Wekelijks ga je een dagdeel bij een vast gezin langs om ondersteuning, praktische hulp en vriendschap te bieden.

bepaalde spiergroepen ter verbetering van de balans. Ook wordt de algehele conditie verbeterd. Cursisten
kunnen tevens aan de hand van een
duidelijke handleiding zelf thuis oefenen met deze materie als zij dat willen. De kosten zijn bewust laag gehouden, 25 euro. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de buurtcentra van de Stichting of bij buurtsportcoach volwassenen Ad Otten, tel. 0611883720. (Foto: aangeleverd)

Penningmeester KBO Velsen
vac.nr: 1944
Boekhouding van de vereniging. Jaarlijks begroting, jaarrekening
maken. Contact daarover met dagelijks bestuur.
Voor meer vacatures en informatie kunt u op dinsdag van 12.15 tot
15.15 uur en op woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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TELSTAR ✩ NIEUWS
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Shaquill Sno verlaat
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Knap herstel Telstar

Clinic voor kwetsbare kinderen

Telstar heeft tegen FC Volendam goed gevoetbald. Zeker voor
rust waren de Velsenaren FC Volendam de baas. Het team van Andries Jonker kwam snel op achterstand door een ongelukkig eigen doelpunt van Shayne Pattynama. Hij gleed de bal achter zijn
eigen doelman.

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.

ten later stond bijna de 1-2 op het
scorebord. Sven van Doorm werd
diepvoor
gestuurd.de
Hij was
eerder bij de
De kinderen werden met de bus twee tickets
eerstvolbal dan Nordin Bakker. Zijn schot
opgehaald en hadden een spet- gende thuiswedstrijd!
werd door de goalie gekeerd. Ook
de rebound
wasenige
niet aan voetSven van
terende, sportieve middag. Na SC Telstar was
niet de
De withemden herstelden zich mist. Heel ongelukkig gleed Shay- Doorm besteed. In de 55e minuut
ontvangst
een
ende balbalclub
waar
knap
en kwamen met
voor rust
nog drankje
ne Pattynama
achter goalie
glipteeen
Shaynevoetbalclinic
Pattynama voorbij
opiets
gelijke
hoogte. Glynor
Telstar herstel- zijn tegenstander.
Hij schoot
het
lekkers
wasPlet
hetwastijdAnthony
voorSwolfs:
het 1-0.georganiseerd
werd. In
totaal
de doelpuntenmaker. Na rust oog- de zich snel. De Velsenaren zochten leer in het zijnet. De Volendammers
echte
werk. Dewatkinderen
kregen
kinderen
uitde
den
de Volendammers
fitter veelvuldig
de aanval.volgden
Kansen warencirca
waren400
in de 72e
minuut dicht bij
eneen
haddenvoetbalshirt
zij een overwicht. Echvoor Shayne
Frank 2-1. Hetdoor
schot van
GijsNederSmal werd
en ereen
paar Pattynama,
opvanglocaties
heel
ter er werd niet meer gescoord: 1-1. Korpershoek, Reda Kharchouch en door Anthony Swolfs over de lat
Nike
gesponsorde
voetballandheteen
Dedoor
wedstrijd
was drie
minuten on- Glynor
Plet. Allen hadden
gelukvoetbalclinic.
getikt. Twee minuten later was Rederweg
en
FC
Volendam
kwam
aan
niet
mee.
In
de
35e
minuut
kwam
da Kharchouch bijna
bij de 1-2.
Zijn
schoenen. Zo konden ze als een Het campagnethema
2018
van
de leiding. Micky van de Ven mocht Telstar op gelijke hoogte. Shayne schot in de korte hoek werd door
echte
speleropkomen.
mee DehetPattynama
veld gaf
opde bal
devoor.
Week
Het
Vergeten
over
de linkerkant
Uit zijnvan
keeper
Bakker
gepakt. In deKind
78e mibalmet
uit zijn
werd door een voorzet
schoot
Plet de
bal nuutvan
liet Anthony
weer van
devoorzet
selectiespelers.
Na de
cli- Glynor
is het
belang
kleineSwolfs
gebaren
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nic werden de kinderen rondgeleid door het stadion en de dag
werd afgesloten met een hapje
en een drankje. En als klap op de
vuurpijl kreeg elk kind ook nog

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 februari wordt weer een Repair Café 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

van echte aandacht. Kleine gebaren, zoals het bieden van een
luisterend oor of het sturen van
een lief berichtje zorgen ervoor
dat een kind zich gezien en ge-

Telstar legt Piet
Velthuizen vast

te het leder naast. In de vier minuten extra speeltijd maakte aan Telstarkant de 18-jarige middenvelder
Cas Dijkstra zijn debuut. Even later
schoot Jelle Duin de bal op de lat.
Telstar kwam goed weg in de absolute slotfase van de vissersderby. (Marja Korbee, foto’s: 1963-pictures.nl)
Opstelling Telstar: 1. Anthony
Swolfs, 4. Charlie Gilmour, 5. Redouan El Yaakoubi, 6. Frank Korpershoek, 8. Senne Lynen, 9. Reda Kharchouch (87e min. 15. Rashaan Fernandes), 17. Sven van
Doorm, 18. Benaissa Benamar,
21. Anass Najah (90e min. +1 23.
Cas Dijkstra), 25. Shayne Pattynama (90e min. +2 10. Melle Springer) en 29. Glynor Plet.

Vakantie vier
je bij Telstar!
Het harde werken, het luisteren naar je docenten en de bakken met huiswerk. Voor even
mag je alles aan de kant zetten
want het is vakantie, en die vier
je samen met Telstar. Op vrijdag 21 februari speelt Telstar
een thuiswedstrijd in het eigen
Rabobank IJmond Stadion. De
Witte Leeuwen ontvangen dan
MVV Maastricht in haar zoektocht naar de play-offs aan het
einde van het seizoen en wij
hebben jullie steun hard nodig!
Samen met jou vieren we de

vakantie. Even aan niets denken, behalve plezier bij de Witte Leeuwen. Daarom zijn alle
kaarten voor de jeugd tot en
met 16 jaar slechts 5 euro per
stuk. Dit is voor zowel Oost als
West A + F. Kom met zijn allen
en maak er een onvergetelijke
avond van bij de Witte Leeuwen!
Kaarten zijn te koop via www.
telstarticket.nl of bij de balie bij
het Rabobank IJmond Stadion.
(Foto: aangeleverd)
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TE HUUR: LUXE SENIORENAPPARTEMENTEN
NIEUW AKERENDAM IN BEVERWIJK
Nieuw Akerendam is een servicecomplex met 114 luxe
appartementen voor senioren. Op korte termijn zijn/komen
er enkele appartementen van 60 m2 beschikbaar.

• Comfortabel en veilig: 24 uurs aanwezigheid
•
•
•

servicecoördinatoren.
Centraal: op loopafstand van winkels (Breestraat),
NS-station en Rode Kruis Ziekenhuis.
Groene omgeving: vrije toegang tot het prachtige
park Akerendam.
Een scala aan mogelijkheden voor ontmoeting,
ontspanning en vrijetijdsbesteding.

Prijzen per maand, kale huur vanaf € 698,– (huurtoeslag
toegankelijk) tot € 950,–; servicekosten € 288,–, gas water
en elektra via maandelijks voorschot.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de servicecoördinator van Nieuw Akerendam, telefoon 0251-227 844.
NIEUW AKERENDAM, MR. VAN LINGENLAAN 2, 1942 BJ BEVERWIJK, 0251-227844, WWW.NIEUWAKERENDAM.NL

LEZERSPOST
Busbaan versus Dorpsdialoog
Wethouder Sebastian Dinjens, verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling in onze
gemeente en de dialoog met de burgers omarmend, wil écht luisteren naar de bewoners.
Hij gaat een Dorpsdialoog voor Driehuis organiseren om het beoogde bouwvolume, zoals
het ‘Missiehuis’, bespreekbaar te krijgen. Het
woord dialoog is in deze niet nieuw. Ik wil de
wethouder en de bewoners in Driehuis, maar
ook in Velsen-Zuid, herinneren aan de jarenlange dialoog over de zgn. vrije busbaan. Met
vele stichtingen, die zowel bewoners in Driehuis als Velsen-Zuid vertegenwoordigden,
kon deze, na uitspraak door de Raad van State, uiteindelijk worden gerealiseerd. Zowel
provinciaal als gemeentelijk is aan de bewoners van de beide gemeentedelen zwart op
wit toegezegd dat:
1. De vrije busbaan minimaal 30 jaar vrije busbaan blijft;
2. Er een ruimhartige groenaanplant zou komen, zoals in een promotiefilm aan alle raadsleden is getoond;
3. Er vanaf den beginne elektrische bussen
worden ingezet;
4. Het in stand houden van een bijenstrook
naast de busbaan:
(De vorig jaar naast de busbaan gegraven bijenstrook, waar bijenvriendelijke bloemen zijn
gezaaid, nooit tot bloei zijn gekomen. Immers
als er geen water wordt gegeven gaan deze
bloemen dood).
Etc. etc.
Deze vier voorbeelden tonen mijns inziens
aan dat Sebastian’s uitspraken (waarschijnlijk met goedkeuring van het volledige college) geen taboes kennen in zijn dorpsdialoog

over bijvoorbeeld autoverkeer over de vrije
busbaan. Juist over dit punt moeten bij de inwoners van zowel Driehuis als Velsen-Zuid, na
jarenlange investering in eigen vrije tijd, alle alarmbellen zijn afgegaan. Deze bewuste
losse flodder geeft aan dat er niet een dorpsdialoog, maar een gemeente-brede-dialoog
plaats moet hebben, waar gemaakte afspraken fier overeind staan. Ik neem aan dat onze
gemeenteraad mijn mening hierover deelt.
Het is verder jammer dat bij de besluitvorming over het ‘Missiehuis’ ook voor Driehuis
inmiddels een groot aantal bindende voorwaarden als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Respectloos wordt met de gestelde voorwaarden omgegaan. Ze worden aan de laars gelapt, zoals over vernietiging van monumentale en bijzondere bomen, niet parkeren op
eigen terrein en waar blijft het tehuis voor
de vleermuizen? Deze wethouder mag hopen dat de andere bieders aan het Rijksvastgoedbedrijf niet in de pen klimmen over deze rechtsongelijkheid. Immers, de gestelde uitgangspunten voor deze bieding waren
‘in deze’ volstrekt duidelijk en een professionele ontwikkelaar dient zich dit dan ook terdege te realiseren. De inwoners in Driehuis
zijn gewaarschuwd dat de ‘dorpsdialoog’ feitelijk hetzelfde doel heeft als wat destijds in
het veel te kleine en uitverkochte Witte Theater over deze vrije busbaan heeft plaatsgevonden. De bewoners in Driehuis wens ik veel
wijsheid toe in hun ‘dorpsdialoog’ waar uitkomsten veelal tevoren vast staan. Desondanks laat ik mij graag verrassen.
Jelly Hijlarides

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.

Nieuw loonbod Crown Van Gelder
Velsen - De directie van papierfabriek Crown Van Gelder heeft een
nieuw loonbod ingediend bij CNV Vakmensen. De vakbeweging
heeft daarom de aangekondigde acties voorlopig opgeschort. De
leden zijn nu aan zet, zij mogen tot dinsdag hun oordeel geven op
het nieuwe bod.

Vakmensen dreigde met acties als er geen beter bod zou
komen. Dat is er, na het verstrijken van de deadline, alsnog gekomen. Het nieuwe bod
voorziet in een loonverhoging
Het eerdere bod van Crown Crown Van Gelder is in financi- van 3% in het eerste jaar en
Van Gelder betrof een loonver- eel opzicht uit een diep dal ge- 2,25% in het tweede jaar. ,,Dat
hoging van 2,25% en had be- klommen, omdat het nu weer is aanzienlijk beter dan het
trekking op slechts één jaar. beter gaat met het bedrijf eerdere eindbod van de direcVoor het personeel was dit niet vindt het personeel een ho- tie’’, aldus Peter Böeseken van
acceptabel, er werd een loons- gere looneis ook gerechtvaar- CNV Vakmensen. Hij concluverhoging van 5% verlangd digd. Vorige week donderdag deert dat de dreiging met acmet een looptijd van tenmin- verstreek het ultimatum voor ties tot deze nieuwe ontwikkeste twee jaar.
het inwilligen van die eis, CNV ling heeft geleid.

Meer mogelijk door nieuwe
omgevingsverordening
Regio - Het ontwerp van de
nieuwe omgevingsverordening
van de provincie Noord-Holland is klaar. Met deze verordening worden meer plannen
mogelijk en krijgen gemeenten meer zeggenschap. Een belangrijk uitgangspunt blijft de
bescherming van de bijzondere landschappen. In de huidige
Provinciale Ruimtelijke Verordening is het niet mogelijk kleinschalige woningbouw te realiseren in het landelijk gebied als
er niet aan de rijksregels wordt
voldaan. Met de nieuwe omgevingsverordening wordt dit in
Noord-Holland Noord wel mogelijk en mogen gemeenten
hierover beslissen. Aan de rand
van kernen en aan dorpslinten
kunnen hierdoor woningbouwprojecten met maximaal elf woningen worden gerealiseerd. In
de nieuwe verordening zijn de

kernkwaliteiten van de landschappen vastgelegd en worden ze beschermd. Er zijn drie
beschermde landelijke gebiedstypen: Unesco werelderfgoed,
Natuur Netwerk Nederland
(NNN) en het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). In het BPL
zijn kleinschalige woningbouwontwikkelingen aan de rand van
kernen toegestaan als de kwaliteiten van het gebied niet worden aangetast.
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet voortaan rekening worden gehouden met de
risico’s op wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Gemeenten moeten bij de planontwikkeling ook de maatregelen om deze risico’s te voorkomen in kaart brengen. Ook
biedt de provincie ruimte aan
gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om wind-

turbines te plaatsen. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van gemeenten gebieden aanwijzen waar windturbines mogen komen. De gemeenten in de MRA kunnen op basis
hiervan verder invulling geven
aan de Regionale Energie Strategieën.
Inspraak
Met de nieuwe omgevingsverordening worden 21 verordeningen samengevoegd tot 1
verordening. De ontwerp-Omgevingsverordening
NH2020
ligt inmiddels ter inzage. Tot en
met 10 april 2020 kan op het
ontwerp van de omgevingsverordening worden gereageerd.
Deze reacties verwerkt de provincie. De omgevingsverordening zal vervolgens vóór de zomer door Provinciale Staten
worden vastgesteld.

Met SVV naar Teylers Museum:

Samen naar theatrale tour De Lorentz Formule

Velsen - Voor iedereen die al een
tijdje niet meer in het Teylers Museum is geweest, biedt Seniorenvereniging Velsen (SVV) de gelegenheid om, tezamen met andere deelnemers, een bezoek te brengen aan de theatrale toer De Lorentz Formule. Dit is een coproductie van het Teylers Museum en

Swarte Kunst in samenwerking Toneelschuur Producties. De Lorentz
Formule biedt een spectaculaire
belevenis die exclusief in het Lorentz Lab te ervaren is. Theatermaker Rieks Swarte verdiepte zich in
het leven van de onkreukbare geleerde en vatte het leven van Lorentz in een bijzondere theatrale

formule. Met deze vijftig minuten
durende tour maakt Swarte complexe materie toegankelijk.
Als bezoeker duik je in het leven
van de belangrijke Nederlandse natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). In zijn werkkamer en lab ontdek je wie Lorentz
was en hoe belangrijk hij voor de

wetenschap is geweest. In deze
werkkamer rekende Lorentz acht
jaar lang aan oplossingen voor de
huidige Afsluitdijk. Op zijn bureau
ligt nog zijn correspondentie met
zijn jonge fan Albert Einstein. Klapstuk van de tour is de finale, als een
replica van de Grote Elektriseermachine wordt aangezwengeld (bron:

website Teylers Museum). In verband met de reservering van de
theatrale tour is het van belang dat
belangstellenden zich vóór 4 maart
via redactie@svvelsen.nl of 023
5388593 aanmelden voor deelname. Entree museum: 14 euro; met
MJK, Bankgiro Loterij VIPkaart of
Haarlem Pas gratis. De groep ver-

zamelt zich om 10.30 uur voor een
bezoek aan het museum zelf.
De Lorentz Formule begint om
12.45 uur en is rolstoeltoegankelijk. Er is ook een lift aanwezig. Bereikbaarheid van het museum: met
de auto (parkeren in De Appelaar,
naast het museum) of tien minuten
lopen vanaf station Haarlem.
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In het spoor van Rod Stewart

Engelse succesformatie
brengt hese hits naar IJmuiden
IJmuiden - Hij beweegt als Rod Stewart, hij lijkt op Rod Stewart
en hij heeft het rauwe, hese stemgeluid van Rod Stewart. Daarom is de Britse rockzanger Paul Metcalfe de ideale vertolker van
de hits van ’sir’ Rod. Na grote successen in het Verenigd Koninkrijk komt hij nu met zijn live band naar Nederland. Bij het concert
Some Guys Have All The Luck waan je je bij een optreden van Rod
Stewart zelf. ,,Ik probeer iedere bezoeker het gevoel te geven dat
ik speciaal voor hem of haar zing. Net zoals Rod dat doet.’’

Noem Rod Stewart gerust een icoon
in de internationale muziekindustrie: een podiumpersoonlijkheid
die speelt met zijn publiek en imago. ‘De blanke met de zwarte stem’,
noemen ze hem. Een unieke showman die gevoel voor humor koppelt
aan een feilloze antenne voor trends
in de rockmuziek. Goed voor de verkoop van meer dan 130 miljoen platen en wereldhits als Maggie May,
Sailing, Baby Jane, Da Ya Think I’m
Sexy, Tonight’s The Night, en You’re
In My Heart. Het theaterconcert Some Guys Have All The Luck neemt
het publiek mee in het bijzondere leven en de gouden carrière van
Rod Stewart. Daarmee vertelt de
show het verhaal van de straatzanger die uitgroeit tot internationaal
rockidool. Eerst treedt hij op met
bandjes, maar als hij kiest voor een
solocarrière is hij de eerste die het
presteert om tegelijk in de Engelse als in de Amerikaanse hitlijsten
een nummer-één positie te bereiken. Tientallen jaren stond hij aan de

voor het voetlicht te brengen. Van
het voetenwerk tot het wiegen met
zijn heupen: hij beheerst de bewegingen van zijn voorbeeld tot in de
details. ,,Toen ik als beginnend zanger met covers optrad in kroegen
en kleine zaaltjes, had ik het meeste succes met zijn hit Maggie May.
Altijd kwam er wel iemand naar me
toe om te zeggen dat mijn stem zo
op die van Rod leek. Zelfs zijn broer
en zus kwamen naar mijn shows. Ze
vonden de gelijkenis treffend. Als
fan van Rod Stewart vind ik dat een
groot compliment. Dus toen ze me
vroegen voor avondvullende concerten met al zijn topnummers, zei Marco en Linda bij hun gloednieuwe auto. (Foto: Jurgen Jacob Lodder)
ik meteen ja.’’
Eigen geluid
Hij vertelt waarom hij Rod Stewart
bewondert: ,,Met zijn eigen geluid
en zijn eigen stijl zette hij de ramen
open en liet hij een frisse wind door
de muziekwereld waaien. Hij was
anders en dat maakte hem uniek.
Mijn bewondering voor hem groeide omdat hij er steeds in slaagde om
zichzelf te vernieuwen. Daardoor
lukte het hem om zo lang aan de internationale top te blijven.’’ Wat het
leuke is van optreden als Rod Stewart? ,,Ik geniet ervan om die fantastische nummers te zingen en op
het toneel een persoonlijkheid neer
te zetten waar het publiek nooit genoeg van krijgt. Als ik dan volle zalen
hoor meezingen en uit hun dak zie
gaan, krijg ik steeds weer kippenvel.’’
Na een succesvolle tournee met uitverkochte zalen in Engeland, Wales
en Schotland, steken Paul Metcalfe
en zijn band nu de Noordzee over.
Voor ze straks Australië en Nieuw
Zeeland plat spelen, maken ze eerst
een tournee door Europa, te beginnen met een muzikale zegetocht
langs de Nederlandse theaters. The
Rod Stewart Story - Some Guys
Have All The Luck staat op woensdag 26 februari in de Stadsschouwburg Velsen. Zie www.stadsschouwburgvelsen.nl voor informatie en
kaartverkoop. (Foto: aangeleverd)

top, niet alleen als solozanger, maar
ook door bijzondere samenwerkingen met collega-pophelden als Ron
Wood en Stevie Wonder.
Naar de top
In het eerste deel van het theaterconcert ziet het publiek de strijd van
Rod Stewart op weg naar de top in
de jaren zeventig. Daarin vertolken
Paul Metcalfe en zijn band nummers
als Handbags & Gladrags en Reason
To Believe, waarbij sommige liedjes
unplugged worden gebracht. In het
tweede deel gaat hij los met de grote hits en komt alle energie vrij die
een Rod Stewart-concert oproept.
Zie je frontman Paul Metcalfe met
de microfoonstandaard zwaaien
lijkt het alsof ‘sir’ Rod voor je staat.
Unieke beelden uit de roemruchte loopbaan van de rockzanger op
de achtergrond, geven je het idee
alsof die er zelf bij is. Paul Metcalfe
staat al twintig jaar als Rod Stewart
op de podia en weet de branie en
bravoure van de rockheld perfect

SportSupport Team Velsen:

Beweegaanbod succesvol
afgestemd op de jeugd

Straatprijs Postcode Loterij:

Inwoners Velsen-Noord
winnen 212.500 euro
Honderd
dagen
PostcodeStraatprijs
Tot en met 10 mei is het honderd dagen feest. In deze periode maakt de Postcode Loterij namelijk iedere dag een winnende
postcode van de PostcodeStraatprijs bekend. Opgeteld zijn dat
Drie inwoners mochten een wel de auto als 50.000 euro. Ze honderd Straatprijzen in honderd
cheque ter waarde van 50.000 reageren vastberaden: ,,Wij gaan dagen tijd. De meeste winnaars
euro in ontvangst nemen. Twee feesten op Ibiza!” Kees en Dorine ontvangen 25.000 euro per lot,
winnaars werden verblijd met wonnen 25.000 euro. Dorine ver- omdat zij met de StraatprijsVereen bedrag van 25.000 euro en telt blij: ,,Ik ben bijna jarig. Mis- dubbelaar meespelen. Anders is
één winnaar kreeg 12.500 euro. schien koop ik nu wel een gou- het winnende bedrag 12.500 euOok werd onder de winnaars een den sieraard met een steentje er- ro per lot. Alle uitslagen zijn terug
auto verloot. Marco en Linda wa- in voor mezelf.”
te vinden op de uitslagenpagina
ren de gelukkigen, zij kregen zovan de Postcode Loterij.

Velsen-Noord - Een grote verrassing voor zes deelnemers van de
Postcode Loterij in Velsen-Noord. Op hun postcode 1951 GS (Grote Hout- of Koningsweg) is de PostcodeStraatprijs gevallen. Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste de gelukkige winnaars deze week met het goede nieuws. Sinds 1 februari wordt honderd dagen lang elke dag een Straatprijs bekendgemaakt.

Leerlingen De Origon verzorgen high tea
IJmuiden - Op basisschool De
Origon hebben de leerlingen uit
de groepen 3 en 4 een high tea
party verzorgd voor hun gasten.
Naar aanleiding van het thema
voedsel leerden de kinderen onder meer hoe het er in een restaurant aan toe gaat. ’s Morgens
maakten ze als echte koks een
aantal heerlijke hapjes klaar. Vervolgens hebben ze ’s middags als
echte obers en serveersters de
gasten verwelkomd, bediend en
stiekem zelf ook een hapje meegegeten. Voorafgaand aan dit alles hadden de leerlingen ter voorbereiding uitnodigingen gemaakt, menukaarten geschreven
en de tafel gezellig gedekt. De
gasten genoten van al het lekkers
en de kinderen hebben hun taken fantastisch en vol passie uitgevoerd. Het team van De Origon
is dan ook zeer trots op deze kanjers! (Foto: aangeleverd)

Bij Ruïne van Brederode:

Jonge vrijwilligers voor
hulp bij horeca gezocht
Velsen - Kinderen van jongs af aan op een leuke manier in beweging krijgen, dat is wat de buurtsportcoaches van Team Velsen
doen. Want als kinderen plezier hebben in bewegen, worden ze
motorisch sterker en blijven ze vaak langer sporten. Vanuit dat
idee werd Sportnite bedacht, als sportieve tegenhanger van het
populaire computerspel Fortnite en bedoeld om sport en de belevingswereld van gamen bij elkaar te brengen. Jordy van Zaanen
(32): ,,We zochten naar iets dat de basisschooljeugd zou aanspreken en dat werd een enorme hit!’’
De zes buurtsportcoaches uit
Velsen-Noord, IJmuiden, Velserbroek en Santpoort/Driehuis vormen samen Team Velsen. Jordy
van Zaanen is de senior buurtsportcoach van het team: ,,Wij organiseren meerdere activiteiten
op scholen en in de wijk en daardoor kennen de kids ons. Zo nemen veel kinderen deel aan de
SportMix, een naschoolse sportactiviteit waarbij ze op een laagdrempelige manier kennismaken
met verschillende sporten. En de
SportPas Velsen loopt via ons. En
verder verzorgen wij altijd een
grote activiteit in de vakantie.’’

,,Trek je vetste skin aan’’
Om kinderen vanachter de computer in de sporthal te krijgen, bedacht Team Velsen vorig jaar in de
herfstvakantie iets totaal nieuws.
Sportnite in sporthal IJmuiden
Zeewijk, een live-variatie op de
online game Fortnite. Compleet
met kenmerkende Fortnite-elementen zoals nerfs om mee te
schieten, obstakels om je achter
te verschuilen plus plotselinge
verkleiningen van het speelveld
dankzij bewegende schermen
vanuit het plafond. Doel van het
spel? Als laatste overblijven.

Supertrots
,,Het was een gigantisch succes, iedereen ging verkleed en al
volledig op in het spel. We kregen zelfs positieve reacties van
buurtsportcoaches uit Brabant
en Zeeland!’’ Dit jaar organiseren collega’s van SportSupport
ook Sportnite-events in Bloemendaal en Hillegom. Liggen er in Velsen alweer ideeën klaar voor iets
nieuws? Jordy lacht. ,,Onze aandacht gaat nu eerst uit naar de
volgende Sportnite op 20 februari in het Polderhuis in Velserbroek, en ook die inschrijving zit
al zo goed als vol. Daarna gaan
we eens rustig kijken wat we nog
meer kunnen verzinnen.’’
Meer weten? Neem contact op
met Jordy van Zaanen (e-mail: jvzaanen@sportsupport.nl / telefoon: 023 3037229) of bekijk het
Sportnitepromofilmpje ‘Fortnite
wordt SportNite’ op www.youtube.com/watch?v=HHl1JV_F9NM.
(Foto: Renata Jansen Fotografie)

Santpoort - Op zondag 1
maart gaat het nieuwe seizoen
bij de Ruïne van Brederode van
start. Het team is op zoek naar
jeugd van 13 tot 18 jaar die wil

helpen bij de horeca op zaterdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Het seizoen loopt
van maart tot en met oktober
en kent ook dit jaar weer een

leuke en volle activiteitenkalender. Samen met alle andere
vrijwilligers – dat zijn er meer
dan vijftig - zorgen de jongeren voor het onderhoud, de
openstelling en het delen van
de geschiedenis.
De Ruïne van Brederode is een
van de eerste rijksmonumenten in Nederland, een van de
twee grootste kasteelruïnes en
was eigendom van de 18 Heren
van Brederode, die de ondersteuners waren van de Graaf
van Holland tot en met de
Stadhouders van Oranje. Zelfs
onze koning stamt af van Brederode!
Jongeren die bij de Ruïne van
Brederode meehelpen met de
horeca krijgen een jeugdvrijwilligersvergoeding van 2,50
euro per uur.
Neem contact op met beheerder Rob Kortekaas via info@ruinevanbrederode.nl voor meer
informatie. (Foto: Heiko Babenhauserheide)
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VSV morst punten
Regio - De strijd om het kampioenschap is na zaterdag nu wel
duidelijk geworden. Atletico Amsterdam moest uit tegen VSV winnen om zich ook nog in deze strijd
te gaan mengen maar mochten
met het uiteindelijk behaalde punt
meer dan tevreden zijn. VSV had
namelijk het meeste recht op de
overwinning, maar op de beslissende momenten gaven de spelers niet thuis, waardoor VSV uiteindelijk niet kreeg waar het recht
op had en nu met HBC om de uiteindelijk eer moet gaan vechten.

Amsterdam. In de eerste helft was
hier echter weinig van te merken,
want VSV was constant op de helft
van de tegenstander te vinden en
kreeg verschillende kansen om de
score te openen. Rick Wolfs had
daarbij de score moeten openen,
maar hij wist de afgeronde voorzet van Wesley van der Wal voor
een leeg goal toch nog te missen. Even later was het dezelfde
Rick Wolfs die, na een fraaie passeerbeweging, binnen de 16 werd
gevloerd en Raymond Barends
schoot de toegekende strafschop,
via de handen van de keeper, hard
VSV was door afwezigheid van en- in de touwen (1-0). In de tweede
kele vakantiegangers en de bles- helft kwam VSV al vroeg met tien
sure van Donny Klok niet op vol- man te staan omdat Robert Uitle oorlogssterkte en dat mocht tenbosch een doorgebroken spedus vooraf als een handicap gel- ler vloerde en daardoor met rood
den in de topper tegen Atletico kon vertrekken. VSV bleek hier-

door niet van slag te zijn geraakt
want tien minuten later drong Wesley van der Wal het strafschopgebied binnen en Atletico moest
weer aan de noodrem trekken.
Raymond Barends kon met de toegekende strafschop de wedstrijd
beslissen, maar schoot hoog over.
Ook van die tegenslag herstelde
VSV zich goed, maar kon met een
schot op de lat en een aantal pogingen die net over of naast gingen niet de bevrijdende 2-0 scoren. Er gaat dan een voetbalregel
op dat de tegenstander dit wel
doet en ook Atletico had daarvoor
een strafschop nodig om de gelijkmaker te scoren (1-1). In de tussentijd was Atletico, na twee keer
geel, ook met tien man komen te
staan en was het evenwicht op het
veld weer hersteld. Gek genoeg

kwam Atletico hierdoor beter in
het spel en in de slotfase moest
keeper Mario Velt nog een keer
handelend optreden en zwijnde VSV met een doelpoging van
Atletico. HBC was met de 1-1 uitslag uiteindelijk de lachende derde, want als zij aanstaande zaterdag de inhaalwedstrijd uit tegen
DSK weten te winnen, dan nemen
zij de koppositie van VSV over. VSV
won onlangs uit nipt van dit team,
dus de kans is groot dat ook HBC
daar een lastige middag zal gaan
beleven.
De zondag 1 moest zondag uit
tegen Nicolaas Boys aantreden,
maar de storm Dennis gooide
roet in het eten. Volgens de uitgebrachte KNVB-richtlijn zal de wedstrijd aanstaande zondag moeten
worden ingehaald.

Velsen wint nipt van SDO
Na twee weken zonder competitiewedstrijden was het ook zondag geen pretje om te voetballen. Een flinke storm en een bak
met regen moesten spelers en toeschouwers deze middag trotseren. De heenwedstrijd in Bussum werd door Velsen gewonnen en
met voorzichtig optimisme werd zondagmiddag begonnen aan
de thuiswedstrijd op het kunstgrasveld.

voorsprong gehandhaafd bleef.
Aan de andere kant waren de lange ballen op Patrick Castricum
een prooi voor de SDO-defensie
omdat er niet op tijd kon worden
aangesloten om assistentie te
verlenen. Ook SDO ging over op
Het was allemaal niet echt aan- nuut was het dan wel raak. Een lange ballen en dat bracht ruimtrekkelijk, vooral niet voor de toe- verre ingooi van Bryan Dijkhui- te voor Velsen: zo had Patrick Casschouwers die geen enkele be- zen werd doorgekopt door Marc tricum daarvan gebruik kunnen
schutting vonden op deze open Kloosterboer en het was Giler- maken als een voorzet van Basvlakte. Velsen begon sterk en de mo Pengel die met een spectaeerste mogelijkheid was voor Pa- culaire omhaal doelman Rolf Hatrick Castricum. Doelman Rolf Ha- zelaar wist te passeren: 1-0. Na de
zelaar was net iets sneller bij de thee ging de wind iets liggen en
bal. De volgende kans was via nam de striemende regen de rol
Marc Kloosterboer, opnieuw iets van spelbederver over. SDO paste
te scherp voor Patrick. De harde zich het best aan en trok er enerwind was daar zeker debet aan. giek op uit om de stand gelijk te
Twee minuten later ontsnapte trekken. Yorinn Albers tikte een
Velsen toen de assistent-scheids- hard schot van Jess van Huisstede
rechter een kans voor Theo Vis- uit de rechter benedenhoek en
ser afvlagde voor buitenspel. Er Velsen kreeg het nu steeds moeibleven kansen volgen voor Vel- lijker met de tegenstander. Het
sen: Richie Agyapong kwam net middenveld werd prijs gegeven
iets tekort en Marc Kloosterboer en de achterste linie had handen
werkte een volgende mogelijk- vol werk. De vele hoekschoppen
heid langs de verkeerde kant van van SDO waren levensgevaarlijk
de paal. In de vijfendertigste mi- en het was een wonder dat de

tiaan Scholten iets scherper was
geweest. Even later verscheen
PC alleen voor doelman Rolf Hazelaar maar zijn schot ging naast.
Na nog enkele angstige minuten
wist Velsen de zege alsnog veilig te stellen. Het was de tweede
helft niet mooi maar ook een lelijke overwinning is goed voor
drie punten. (Foto: Frans van der
Horst)

Spannende vissersdorpderby
eindigt in terechte remise

De vissersdorpderby, ofwel het cruciale voetbalgevecht tussen de subtoppers VV IJmuiden en Stormvogels, heeft na een spannende,
maar niet al te mooie pot geen winnaar opgeleverd. De inzet van deze
stadsderby was, met nog twee duels voor de boeg, op zoek te gaan
naar het zo goed als zekere kampioenschap van de tweede periode,
maar dit ultieme streven werd door
een 1-1 gelijk spel uitgesteld naar
de twee wedstrijden die op 7 maart
voor beide teams op het programma staan. De eerste helft was IJmuiden met feller spel de iets betere
ploeg met meer kansen, terwijl het
tweede gedeelte een feller Stormvogels een heel licht overwicht had
met iets beter uitgespeelde mogelijkheden.

Op 7 maart dus speelt IJmuiden
thuis tegen Castricum en Stormvogels, eveneens thuis, tegen ADO’20.
Het team van trainer Sjaak Lettinga
heeft op papier een mindere tegenstander dan IJmuiden, maar zal voor
een ruime overwinning moeten
gaan om IJmuiden, dat een doelsaldovoordeel van plus 2 heeft, af te
troeven. Op 5 oktober ging Stormvogels thuis tegen een feller IJmuiden met 0-1 de boot in en dit enige
doelpunt werd toen gemaakt door
Joshua Dominggus. Ook op sportpark Schoonenberg opende Dominggus vijf maanden later de score, nu in de 14de minuut. Een hoge

voorzet werd verkeerd beoordeeld
door doelman Floris Serné, waardoor de bal over hem heen vloog
en via het hoofd van Justin Balm,
staande bij de tweede paal, op de
staander belandde en in de rebound stond Dominggus klaar om
met een vernietigend schot het leder in het doel te deponeren; 1-0.
Daarvoor was er slechts een kans te
noteren: een afstandsschot van Delano Post vloog rakelings naast.
Ruim een kwartier na de openingstreffer kwam Stormvogels op gelijke hoogte: spits Krop werd door
Stijn van der Voort aangespeeld en
staande op de rand van de zestienmeterlijn nam hij de bal aan, draaide om zijn as om vervolgens doelman Tom Hoogendijk onhoudbaar te passeren; 1-1. Zeven minuten voor rust kreeg Dominggus opnieuw een geweldige kans voorgeschoteld, maar hij faalde met een
leeg doel voor zich volkomen. Ruststand 1-1.
Na de thee een feller Stormvogels
en na vijf minuten probeerde Ezeoke het met een hard afstandsschot,
dat half geblokt werd door Niels
Stoker. Twee minuten later een uitstekende een-tweecombinatie tussen Krop en middenvelder Kay Keus
die alleen op doelman Hoogendijk
afging, maar deze 100-procentkans
om zeep hielp door naast te schieten. Halverwege de tweede helft

Bij FC Velsenoord:

Brian Tevreden tekent
voor een jaar extra
Velsen - Brian Tevreden, trainer
van het eerste elftal van FC Velsenoord, is lekker bezig. Op dit
moment bezet de ploeg de derde plek in de 4e klasse en is ook in
de race voor de periodetitel! ,,Het
eerste jaar was even zoeken, maar
ik zie nu dat we de goede weg
zijn ingeslagen. Het is een goede groep met zowel jonge jongens als jongens met wat meer
ervaring. Ik ben ervan overtuigd
dat we dit seizoen voor de prijzen
gaan!” laat Brian weten. Ed van
Beilen, voorzitter van FC Velsenoord, beaamt dit: ,,Voor ons is dit
dan ook één van de redenen ge-

TVIJ Trampoline
succesvol in Barmstedt
Velserbroek – Trampolinevereniging TVIJ heeft onlangs voor het
eerst deelgenomen aan de jaarlijkse Barmstadt Cup. Dit is een
laagdrempelig internationaal toernooi waar zowel beginnende
wedstrijdspringers als internationale toppers hun trampolineoefeningen kunnen showen. Dertien sporters in de leeftijd van
9 tot 25 jaar reisden, samen met coach Milco Riepema, assistentcoach Faith van den Brande, jurylid Babette van Wetering en aantal ouders af naar Nord-Duitsland.

Het is lang geleden dat TVIJ met
zo’n grote delegatie deelnam aan
een dergelijk toernooi. Voor veel
van de sporters was het de eerste
internationale wedstrijd in hun
leven en ondanks dat de trainer
er maar op bleef hameren dat het
vooral leuk moest zijn, waren de
zenuwen voor sommigen moeilijk te onderdrukken. Chiara Kinket, Mara Jongejan en Luca Kinket maakten hierdoor ook één of
meerdere foutjes, maar dat weerhield hen er niet van de andere
teamgenoten flink aan te moedigen en te ondersteunen.
Dewi Soddemann voelde zich
helaas niet helemaal fit, wat een
voor haar teleurstellend resultaat
opleverde. Noëlle Kuipers, Lisanne Hak en Tristan Bonninga waren ook behoorlijk nerveus, maar
wisten hun twee nieuwe oefeningen echter wel tot een goed einde te brengen. Naut Miedema en
Jeroen Vollaard sprongen nog
weer ietsje beter en mochten,
beide in een andere leeftijdsklasse, door naar de finale. In deze finale deden zij er nog een schepje bovenop, wat hen allebei uiteindelijk een welverdiende tweede plek opleverde. ,,Dit is de eerste bokaal in mijn leven” zei Naut
met een stralend gezicht nadat
hij de uitslag op het scherm had
gezien.
In de topsportklasse maakten
Tijdens de vissersdorpderby werd er regelmatig met veel inzet geknokt om Lieke van Vierzen, Joy van Kede bal. (Foto: Hans Willemse)
ijzerswaard en Romana Schuring
werd doelman Serné geholpen
door de noeste centrumverdediger
Joshua Jansen die de bal van de lijn
haalde.

Scholten zich op rechts mooi vrij,
maar zijn inzet werd door Raoul van
den Berghe geblokt, waardoor de
bal voor de voeten van Krop caramboleerde die hard uithaalde, maar in
Met nog 20 minuten op het horlo- doelman Hoogendijk een behoorlijge van de goed leidende Peter de ke sta in de weg had gekregen.
Waard kwamen Thomas Scholten Komende twee weken geen weden José Leone in het veld; dit om strijden voor beide kemphanen en
Stormvogels meer aanvallende im- op 7 maart volgt dan de dag van
pulsen te geven. En bijna met suc- de waarheid zoals reeds gememoces, want in de slotfase speelde reerd.

weest om het contract met Brian
met nog een jaar te verlengen. We
hebben gekozen voor continuïteit. Binnen de vereniging en de
spelersgroep was hier ook draagvlak voor, het is zaak om verder te
bouwen. Wij denken dat we dit
met deze technische staf en spelersgroep zeker kunnen bereiken
en ook mee doen voor de prijzen.
En dat zou de kers op de taart zijn
in ons jubileumjaar.” FC Velsenoord viert dit jaar haar 100-jarige
jubileum, dit wordt in april groots
gevierd. Meer informatie hierover
is op www.fcvelsenoord.nl te vinden. (Foto: aangeleverd)

hun opwachting. Voor Lieke was
het wat zuur, zij miste een verplicht onderdeel in haar eerste
oefening, waardoor ze al bij voorbaat op achterstand stond. Haar
tweede oefening met daarin drie
keer een dubbele salto ging haar
gelukkig prima af. Joy had een
hele goede voorronde en ging
hierdoor als tweede door naar de
finale. In de finale werd ze, toen
ze heel dicht bij de rand van de
trampoline terecht kwam, wat
onzeker en paste haar oefening
aan. Ze pakte weliswaar de draad
weer heel goed op, maar verloor
te veel punten en eindigde als zevende. Romana deed wat er van
haar verwacht werd en haalde de
finale.
In de finale werd het in de gehele sporthal muisstil in afwachting van haar oefening. En dat
bleek terecht: voor het eerst in
haar trampolinecarrière begon
zij haar oefening met een ‘triffis gehoekt’, een drievoudige salto voorover in de gehoekte houding met een halve schroef in
de laatste salto. Het hardste applaus en de hoogste score van de
dag waren voor haar, een supermooie generale repetitie voor de
World Cup in Azerbeidzjaan volgende week. De laatste avond
was er in het klaslokaal waar TVIJ
overnachtte vanzelfsprekend een
feestje tot in de late uurtjes als afsluiting voor dit leuke weekend.
(Foto: aangeleverd)

38

20 februari 2020

René Lalique in ’t Brederode Huys
Santpoort - Op dinsdag 25 februari geeft Barbara StammerLapouge een lezing over René
Lalique: ‘Van edelsmid tot glaskunstenaar’. Weinig artiesten waren zowel Art Nouveau- als Art
Déco-kunstenaar, maar René Lalique (1860-1945) was er een van:
het is bijna ongeloofwaardig dat
door één man zoveel verschillende creaties zijn gemaakt. Als
siersmeder bereikte hij zijn hoogtepunt in 1900. Als glaskunste-

naar groeide hij uit tot grootindustrieel van wereldfaam. Wij denken hierbij aan zijn parfumflesjes,
radiatordoppen, lampen, vazen,
serviezen, de inrichting van luxe
passagiersschepen, zoals Le Normandie, én van luxe treinwagons,
zoals Le Côte d’Azur Pullman Express. Zowel voor de siersmeedkunst als voor de glaskunst putte
hij zijn inspiratie uit de drie F-en:
la Femme, la Flore, la Faune. Kortom, een boeiende lezing over het

interessante leven van René Lalique en zijn indrukwekkende
oeuvre, samengesteld en gepresenteerd door Barbara StammerLapouge, docent Franse taal, cultuur en letterkunde. De lezing begint om 20.00 uur. Kaarten à 6 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal
van de Vereniging Santpoorts Belang (Bloemendaalsestraatweg
201 te Santpoort-Zuid) en via
www.santpoortsbelang.nl te reserveren.

DCIJ herpakt zich bij jubileumwedstrijd
se tegen de kopman van SNA
pakte, verloor Kees Pippel verrassend. Pippel zadelde zichzelf
in de opening al met een lelijke lange vleugel op en wist dit
probleem niet meer op te lossen. Nadat Cees van der Vlis in
remise moest berusten, stuntte
Stijn Tuijtel met een zege op zijn
oude jeugdrivaal. Hiermee leek
het verzet van SNA gebroken en
was het de vraag met welke cijfers DCIJ zou gaan winnen.
Cees van Duijvenbode en Bram
van Bakel wisten een goede
stand niet in winst om te zetten
en ook Conall Sleutel en Krijn
ter Braake bleven op remise steken. Jacqueline Schouten speelde wel gedecideerd naar een
gewonnen eindspel en bracht
daarmee de eindstand op 12-8
in het voordeel van de IJmuideIJmuiden - Afgelopen zaternaren. Bij het jeugdviertal was
dag was het precies 95 jaar Voor het eerste tiental was het het helemaal feest. Na twee nipgeleden dat Damclub IJmui- van cruciaal belang om een te nederlagen en een zware neden (DCIJ) opgericht werd. overwinning te boeken op SNA derlaag tegen de koploper wist
Aangezien er gedamd moest uit Heerhugowaard, dat sa- het ditmaal zelf een monsterworden voor de nationale men met DCIJ en twee andere score te behalen.
competitie, is ervoor geko- clubs de nacompetitie probeert Jens Mischke, Lars van Eeken,
zen om het jubileumfeest op te ontlopen. Martin van Dijk Martijn Schoenmaker en Tamar
7 maart in Zilt aan Zee te hou- dwong in de opening schijf- Out hielden met 24-8 huis teden. Desalniettemin waren de winst af en maakte het af met gen Constant Charlois Rotterteams erop gebrand om het een combinatie.
dam. Out (rechts vooraan op fojubileum met een zege op te Nadat Wim Winter met hangen to) wist zelfs al haar vier partijen
luisteren.
en wurgen een knappe remi- te winnen. (Foto: aangeleverd)

Voldoende draagvlak
voor BIZ Santpoort-Noord

Santpoort - Er is voldoende
draagvlak voor een derde Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de
gemeente Velsen. Dat heeft wethouder Jeroen Verwoort vorige
week bekend gemaakt. Nadat eerder in het havengebied van IJmuiden en in het winkelcentrum van
IJmuiden een BIZ werd gerealiseerd, is nu ook Santpoort-Noord
aan de beurt. Erg groot is de
meerderheid overigens niet, elke
stem telde bij het bepalen van het
draagvlak.

alle ondernemers in een vooraf
afgebakend gebied aan meebetalen. Alle ondernemers binnen
dit gebied betalen via een vastgesteld tarief mee aan gezamenlijke
activiteiten in dat gebied. Om tot
de instelling van de BIZ te komen,
moet er een formele draagvlakmeting worden gehouden onder
alle ondernemers in het gebied.
Minimaal de helft van alle betrokken ondernemers moet stemmen
en minimaal 2/3 van de stemmers
moet voorstander zijn. Aan die
criteria is voldaan. BIZ SantpoortEen BIZ maakt het mogelijk voor Noord staat voor het bevorderen
ondernemers om gezamenlijk te van een economisch vitaal en toeinvesteren in een aantrekkelijke komstbestendig centrumgebied.
en veilige bedrijfsomgeving, waar Het is de bedoeling dat het cen-

trum van Santpoort-Noord verder
wordt geprofileerd en gepositioneerd als kernwinkelgebied voor
huidige bewoners en bezoekers.
Daarnaast wordt ook ingezet op
het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals toeristen. Verder
wordt geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van Santpoort-Noord,
onder meer door vergroening van
de openbare ruimte, het verbeteren van de bereikbaarheid van en
bewegwijzering naar SantpoortNoord. Het verbeteren van de organisatiegraad en het verhogen
van de betrokkenheid van de ondernemers maakt ook onderdeel
uit van de plannen. (Foto: Reinder
Weidijk)

Arnon Grunberg op schrijversavond
Velsen-Zuid - Op woensdag 26 februari zal Arnon Grunberg te
gast zijn op de jaarlijkse schrijversavond van gymnasium Felisenum. De presentatie en de interviews zijn in handen van leerlingen uit de zesde klas en worden omlijst met een aantal muzikale
bijdragen. In de pauze is er gelegenheid om boeken te kopen en
te laten signeren.
Arnon Grunberg is een van de
succesvolste Nederlandse schrijvers, zowel in binnen- als buitenland. Hij heeft een onvoorstelbare productie: van romans, toneelstukken, essays tot vele columns
in verschillende bladen en kranten. Grunberg werd bekend door
zijn roman Blauwe maandagen,
waarmee hij debuteerde op 23-jarige leeftijd. Het boek is autobiografisch en doet onder meer verslag van zijn jeugd in een door

de oorlog zwaar getraumatiseerd
Joods gezin. Grunberg schrijft
schaamteloos en werd al snel zowel de grote belofte als het enfant
terrible van de Nederlandse literatuur. Grunberg houdt van schuren en duwen, is dol op polemieken maar spaart zichzelf ook niet.
In de jaren die volgen had Grunberg een ongelofelijke productie.
Hij schreef meerdere (bekroonde) bestsellers (Fantoompijn in

2000, De asielzoeker in 2003, Tirza in 2006, Moedervlekken in
2016, Goede mannen in 2018).
Ook publiceerde hij onder het
pseudoniem Marek van der Jagt.
Zijn meest recente roman is Bezette gebieden (2020). Grunberg
schrijft tussen de vijf- en zevenhonderd woorden per dag. Naar
eigen zeggen heeft hij zo’n hoog
arbeidsethos op voorspraak van
zijn vader: ,,Niets helpt, werk is het
enige medicijn.” Schrijven voorkomt teveel nadenken over het
onrecht dat mensen wordt aangedaan en het helpt tegen ongeluk.
De avond begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis. Het gymnasium is gevestigd aan de Van Hogendorplaan 2.

Trainen voor survivalrun bij AV Suomi
Een impressie van de seizoenopening vorig jaar. (Foto: aangeleverd)

Zondag 1 maart:

Feestelijke seizoenopening
Ruïne van Brederode

Santpoort - Ze schieten als paddenstoelen uit de lucht. Waar een
paar jaar geleden nog niemand
had gehoord van de survivalrun,
kun je nu vrijwel ieder weekeinde
wel ergens terecht voor een wedstrijd à la Mudmasters. Een hardloopparcours met stukken door
de modder, klimmen en klauteren. Een fysieke uitdaging die training vergt. Dat trainen kan sinds
kort in teamverband bij atletiekvereniging Suomi in Santpoort.

Onlangs startte bij AV Suomi
naast de standaard hardloopSantpoort - Op zondag 1 maart wordt het nieuwe seizoen bij de zoen op de Ruïne gaat gebeuren trainingen een groep gericht op
Ruïne van Brederode feestelijk geopend. Van 11.00 tot 17.00 uur en wordt de vlag gehesen op de het trainen voor survivalruns. Op
wordt een programma voor jong en oud aangeboden. Maak ken- toren. Van 15.00 tot 17.00 uur kan dinsdag- en donderdagavond
nis met levende historische personages, onder wie Willem van men terecht voor het stamboom- train je naast kracht en uithouBrederode die het kasteel liet bouwen, zijn opdrachtgever Graaf onderzoek van Huize Brederode. dingsvermogen ook op techniek
Monnik Jan van Leijden (Rob Hu- en souplesse waarmee de hinderFloris V en Vrouwe Jolande de Lalaing, de laatste bewoonster.
bert) weet er alles van! De en- nissen genomen moeten worden.
Bezoekers kunnen op deze mid- ler Piet Paree schreef er poëtische treeprijs voor deze speciale ope- Ook train je looptechnieken voor
dag terugblikken op de historie woorden bij. Om 12.30 uur is er ningsdag bedraagt 5 euro inclu- onverharde ondergrond die je tijvan de Ruïne van Brederode aan een vleermuizenspeurtocht met sief een kopje koffie/thee/limo. dens een run veel tegenkomt.
de hand van oude trouwfoto’s. niemand minder dan Aagje de Bij het concert gaat de hoed rond Om een survivalrun met plezier
Geniet van het eerste zondagcon- Vertelster. Waar hebben de vleer- voor de artiesten.
en zonder blessures te lopen, is
cert tussen 12.00 en 13.00 uur: muizen overwinterd op de Ruïne, Voor het concert en de vleermui- het belangrijk dat je goed geeen poëtisch harpconcert ‘Ver- hoeveel vleermuizen en wat voor zenspeurtocht graag reserveren traind bent. Techniek en soupleslangen naar Brederode’ met Ver- soorten?
via www.hoenu.nl regio Haarlem. se zijn nodig om met gemak over
zen van de Vrouwe. Yolanthe Cor- Om 14.00 uur vindt de officië- De Ruïne van Brederode bevindt netten, touwen, pakladders en
nelisse liet zich inspireren door le opening plaats met wethou- zich aan de Velserenderlaan 2 te andere hindernissen te komen.
de Ruïne voor het componeren der Floor Bal. Dan wordt ook uit Santpoort-Zuid. (Foto: aangele- Op de baan van AV Suomi train je
van haar harpmelodieën. Vertel- de doeken gedaan wat er dit sei- verd)
in een survivalcircuit. Dit is uniek

in de omgeving. Daarnaast werk
je aan je conditie en uithoudingsvermogen door deze circuittraining te combineren met hardlopen op de atletiekbaan.

extra kracht tijdens een survivalrun, want een survivalrun gaat
altijd door, welk seizoen het ook
is. Voor wie interesse heeft is het
mogelijk een proeftraining te volgen. De trainingen vinden plaats
op dinsdag van 19.30 tot 20.30
uur en op donderdag van 20.00
tot 21.00 uur. Je kunt in totaal
twee keer gratis mee trainen.

De survivalruntrainingen worden het gehele jaar door gegeven, zodat je voorbereid bent
op alle weersomstandigheden.
Naast hardlopen en hindernissen
speelt ook de strijd tegen de ele- Meer informatie is op www.
menten een belangrijke rol. Wa- avsuomi.nl te vinden. (Foto: aanter, wind en temperatuur kosten geleverd)
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Opnieuw reünie Spaarne
Lyceum/Linnaeus College
Regio - Haarlem - Op 6 juni 2020
zal in de Spaarnehal een reünie
plaatsvinden van de voormalige
Spaarne Scholengemeenschap.
Deze inmiddels gesloten en gesloopte school was een opvallende verschijning in de Haarlemse nieuwbouwwijk Schalkwijk. In
2014 werd ook een reünie gehouden.

Esther Rommel opende de fotoveiling. (Foto: Gwen Pellinkhof / Rogier Reker)

Fotoveiling vernieuwd
Duinenfonds groot succes
Overveen - Op woensdag 12 februari vond de feestelijke opening van het vernieuwde Duinenfonds plaats in bezoekerscentrum De Kennemerduinen.
Tijdens de opening deelde Agnes van den Berg, bekend omgevingspsycholoog en hoogleraar
natuurbeleving in Groningen,
met de aanwezigen haar laatste
inzichten over het belang van natuur voor de gezondheid. Daarna opende gedeputeerde Esther
Rommel (Natuur en Landschap)
officieel de veiling. Vervolgens
gingen de schitterende foto’s uit
de tentoonstelling ‘In het oog, in
het hart’ onder leiding van een
officiële veilingmeester onder de
hamer. De veiling bracht maar
liefst 2.500 euro op.
De opbrengst komt ten goede
aan het Duinenfonds. Het Duinenfonds is van origine een initiatief van een groep betrokken
ondernemers uit de regio. Vanwege de teruglopende budgetten, vanuit de overheid, voor
het onderhoud van het Nationaal Park, vonden zij het belangrijk zich voor de duinen in te zetten. Daarom hebben ze in 2014
het Duinenfonds opgericht. Na
vijf jaar zelfstandig te hebben
geopereerd, slaan het Duinenfonds en Nationaal Park ZuidKennemerland nu de handen ineen middels een vernieuwd Dui-

nenfonds. Bedrijven uit de regio
kunnen vanaf nu lid worden van
deze vernieuwde MVO Businessclub. Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een oase van rust en
vormt de verbinding tussen stad
en strand. Het klimaat verandert
en de recreatieve druk op het gebied neemt toe. Dit maakt begrip
en zorg voor de natuur belangrijker dan ooit.
De missie van het Duinenfonds
is mensen bewust maken van de
kwetsbaarheid van deze unieke natuur en een gedeelde verantwoordelijkheid creëren voor
het behoud ervan. Het basisonderhoud wordt bekostigd vanuit
de overheid en voor het realiseren van extra voorzieningen waar
het Nationaal Park en de bezoeker behoefte aan hebben, kunnen de partners binnen Nationaal
Park Zuid-Kennemerland een beroep doen op het Duinenfonds.
Esther Rommel: ,,Een mooi initiatief, het hernieuwde Duinenfonds als onderdeel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ik
vind het bijzonder omdat bedrijven belangeloos hun tijd en netwerk beschikbaar stellen en zich
ook financieel inspannen om de
natuur in hun regio te ondersteunen.” Kijk op www.np-zuidkennemerland.nl/18179/over-hetpark/
duinenfonds voor meer informatie over het Duinenfonds.

Na vele jaren zou de naam veranderen in Spaarne Lyceum en
na een fusie in Linnaeus College.
Door het steeds verder teruglopen van aanmeldingen van nieuwe leerlingen moest de school
noodgedwongen in 2008 de
deuren sluiten. In de jaren daarna heeft het gebouw nog dienst
gedaan als tijdelijke huisvesting
van het Sancta Maria College. En
Na een fusie van meerdere scho- ook werd er door de politie trailen opende in 1975 in Haarlem de ningen in het gebouw gehouden.
Spaarne Scholengemeenschap In 2012 is het gebouw onder de
de deuren van haar nieuwe ge- sloophamer terechtgekomen. Enbouw. Het opvallende moder- kele dagen voor de sloop begon
ne gebouw aan de Schalkwijkse konden oud-leerlingen en voorZwemmerslaan was een presti- malig personeel afscheid nemen
geobject van de provincie Noord- van het door hun geliefde geHolland en de gemeente Haar- bouw en dat gebeurde massaal.
lem. Er was flink uitgepakt: in ie- Dat het gebouw wel uit het oog
der lokaal hing een zwart-wit maar zeker niet uit het hart is
tv waarop onder andere uitzen- bleek in 2014, toen een drukbedingen te zien waren die in de zochte reünie in het Haarlemse
eigen tv-studio gemaakt wer- Patronaat plaatsvond. Tijdens deden. Het gebouw had een ruim- ze avond hebben twee oud-gete voor een sterrenwacht, een liefden elkaar weer gevonden en
donkere kamer, een geluidsdich- zijn daarna alsnog in het huwelijk
te collegezaal, een eigen bibli- getreden. Een succesvolle reünie!
otheek, een leerlingencafé, vier Daarnaast is de Facebookgroep
sportzalen waarvan één met tri- van de school een groot succes:
bune en officiële wedstrijdafme- veel oud-leerlingen en personeel
tingen en twee eigen voetbalvel- plaatsen daar anekdotes en foden. Niets was te gek. Gelijk bij to’s van vroeger. Daarom zal er op
de opening was het gebouw ei- 6 juni in de Haarlemse Spaarnegenlijk al te klein: naast het ge- hal opnieuw een reünie plaatsbouw stonden meerdere houten vinden. Personeel van destijds en
noodlokalen. Later zou het aan- vroegere leerlingen zijn van har- Haarlem - ‘Stille sporen’ is de titel
tal leerlingen dermate afnemen te welkom. Informatie is op www. van een nieuwe tentoonstelling
met landschappelijke werken van
dat deze niet meer nodig waren. spaarnereunie2020.nl te vinden.
Maartje Blans en Christina Hallström in Kunst Centrum Haarlem
aan de Gedempte Oude Gracht
117-121. Van Maartje Blans zijn
een serie sculpturale landschappen te zien. Haar gelaagde schilderijen kenmerken zich door een
dynamische interactie van materiaal, schaduwwerking, ruimte en
een verfijnd lijnenspel. Christina
Hallström presenteert haar fotogrammen, foto’s waar geen fototoestel aan te pas komt. Zij legt
zeewier vast op aquarel-papier
via een blauwdruktechniek. ‘Stille
sporen’ is te zien van 21 maart tot
en met 16 mei 2020.

Stille sporen van
Maartje Blans en
Christina Hallström

In het oog, in het hart

jing gewoond en gewerkt. Dankzij dit verblijf in China en haar dialoog met de oosterse cultuur ontdekte zij nieuwe materialen en is
ruimte en leegte op een andere
manier gaan waarderen. Christina
Hallström raakte aan de westkust
van haar geboorteland Zweden,
gefascineerd door de schoonheid en diversiteit van zeewier.
Zij realiseerde zich dat al het leven uit de zee komt. “Het was alsof ik in een andere wereld stapte
die sterk verbonden was met herinneringen uit mijn jeugd’’. Zonder de tussenkomst van een cameralens, dankzij de blauwdruktechniek, werkt Hallström heel direct met het materiaal. Zij legt het
zeewier op lichtgevoelig gemaakt
papier en belicht het vervolgens
Maartje Blans wordt geïnspi- met zonlicht. Hallström werkt als
reerd door verval, tijdelijkheid en freelance printmaker, fotograaf
de schoonheid van vergankelijk- en filmmaker van documentaiheid. Hoe langer je naar haar werk re, kunst- en muziekfilms. Hallkijkt hoe meer je kunt zien. Voor ström heeft vooral buiten NederBlans is het ultieme effect dat de land geëxposeerd. ‘Stille sporen’ is
kijker in een meditatieve sfeer haar eerste grote tentoonstelling
komt bij het zien van haar werk. in Nederland. (Foto: aangeleverd)
Blans heeft meer dan 5 jaar in Bei-

Nieuwe foto’s in
fototentoonstelling
Regio - De herfst- en wintereditie van de fototentoonstelling
‘In het oog, in het hart; door de
lens van de boswachter’ was een
groot succes. Sinds 14 februari wordt een nieuwe collectie
met lente- en zomerbeelden getoond. De haarscherpe foto’s van
PWN-boswachter Ruud Maaskant
laten ook in deze nieuwe collectie
de bijzondere natuur in Nationaal
Park Zuid-Kennemerland zien.

Kennemerduinen. De lente en
zomerfoto’s van Maaskant nemen de toeschouwer mee in een
kleurrijk spektakel dat losbarst als
de lente in het Nationaal Park begint. Voor scholen is een lesbrief
beschikbaar waarmee de tentoonstelling bezocht kan worden.
Het thema is ‘leren kijken’. Kijk op
www.nmewijzer.nl of op www.
np-zuidkennemerland.nl
voor
meer informatie. Ook in het bezoekerscentrum De KennemerPWN-boswachter en natuurfo- duinen is uitgebreide informatie
tograaf Ruud Maaskant maakte te vinden. Het bezoekerscentrum
de afgelopen dertig jaar indruk- is van dinsdag tot en met zondag
wekkende foto’s in zijn werkge- geopend tussen 10.00 en 17.00
bied Nationaal Park Zuid-Kenne- uur. In de schoolvakanties van remerland. De mooiste foto’s die gio noord is het bezoekerscenhet meest raken, zijn tot 19 april trum ook op maandag geopend.
te zien in bezoekerscentrum De (Foto: Ruud Maaskant / PWN)

Aangenaam!

De vriendelijke draak (4+)
Haarlem - Aan het einde van de
voorjaarsvakantie brengen poppenspelers Mark Haayema en
Dennis de Groot in Verhalenhuis
Haarlem aan de Van Egmondstraat 7 een spannende muzikale
voorstelling over draken en vooroordelen. Teun denkt dat hij alles
weet van draken. Ze zijn bloeddorstig, gemeen en niet te vertrouwen. Maar eigenlijk heeft
Teun nog nooit een echte draak
gezien. Dan wordt het dorp Zozaai opgeschrikt door zo’n monster. Tenminste…? ,,Is een vlinder zonder vleugels nog steeds
een vlinder? En is een slang zonder staart nog steeds een slang?

Of een schaap zonder wol, kan
dat? Je hebt geen vleugels, geen
tanden en geen vuur. Wat ben je
nou voor een draak? Je bent een
draak van niks!” Hoorde Teun het
nou goed? Was de draak aan het
rijmen? Ook de draak is van slag.
Iedereen is bang of wil bang zijn,
omdat alle draken gemeen horen
zijn. Maar hij is toch niet gemeen?
En juist een vriendelijke draak?
Als Trees zich ermee bemoeit is
het hek van de dam. De voorstelling vindt plaats op zondag 23 februari om 15.00 uur. Kaarten à
8,50 euro zijn via www.verhalenhuishaarlem.nl te reserveren. (Foto: Letja Verstijnen)

AANGENAAM!
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van
de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid
om uw (klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto
uiterlijk 4 weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Aangenaam!

Lezing door Erik Kleyheeg

Het jaar van de wilde eend
Haarlem - Stichting Vogelrampenfonds heeft voor dit seizoen
een extra lezing ingelast in verband met de zorgelijke situatie
rond de wilde eend. Het jaar 2020
is uitgeroepen tot jaar van de wilde eend omdat het niet goed
gaat met deze vogelsoort. Sinds
1990 is de Nederlandse broedpopulatie met zo’n dertig procent afgenomen. Ondanks dat de wilde
eend alom bekend is, is niet duidelijk waar die afname van de populatie door veroorzaakt wordt.
Reden genoeg voor de Vogelbescherming en Sovon om 2020 uit
te roepen tot jaar van de wilde
eend. Dit jaar wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de
wilde eend om inzicht te krijgen
in de knelpunten voor de populatie. Tijdens de lezing legt eenden-

expert Erik Kleyheeg uit hoe men
kan helpen. Erik Kleyheeg is senior onderzoeker bij Sovon Vogelonderzoek Nederland en expert
op het gebied van de wilde eend.
In 2016 startte hij het Eendenkuikenproject, een “citizen science”
project om meer te weten te komen over de kuikenoverleving.
Dit project vormt de basis van het
Jaar van de wilde eend. De lezing
wordt op woensdag 18 maart
van 19.00 tot 21.00 uur verzorgd
in het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg 292 te Haarlem. De
ruimte aldaar is beperkt, bezoekers dienen zich daarom vooraf
via beheerder@vogelhospitaal.nl
aan te melden. De aanmelding is
pas definitief wanneer deze door
de organisatie is bevestigd. (Foto:
Erik Kleyheeg)
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Dierensporen en vogels

IVN-excursie Koningshof

Solo-expositie van
Marion Boon in de Waag
Regio - Marion Boon schildert
portretten in acrylverf op doek.
De schilderijen zijn doorgaans
ook bewerkt met borduursels.
Tot en met 1 maart exposeert
zij in De Waag te Haarlem.

kozen mij voltijds te richten op de
beeldende kunst. In deze expositie laat ik het doorgaande proces zien van deze stap. Een deel
van de serie HOME/LIFE/MIX zal
in de expositie te zien zijn, naast
een aantal geborduurde portretIn 2008 heeft Marion Boon de ten, waar ik momenteel mee exKunstacademie Haarlem afge- perimenteer’’
Openingstijden:
rond en heeft ze haar kunst ge- donderdag t/m zondag van 13.00
maakt naast een betaalde baan. - 17.00 uur. Gratis entree. (Foto:
,,In maart 2019 heb ik ervoor ge- aangeleverd)

Biomarkten gaan
in maart weer van start
Regio - De BioMarkt ontwaakt
uit de zachte winterslaap. Op 7
maart beginnen ze weer helemaal ontspannen en fris met de
sfeervolle BioMarkt in HaarlemNoord. De BioMarkt vindt plaats
op het voorterrein van de Haarlemmer Kweektuin. Er zijn er diverse producten te koop.
De markt is tussen 10.00 en 15.00
uur. Je kunt er terecht voor allerlei
biologische, glutenvrije of duurzaam geproduceerde producten. Bijvoorbeeld groente, pad-

denstoelen, kiemgroente, brood,
gebak, kaas, worst, jam, honing,
bier, olijfolie en azijn, zero waste verpakkingen en waterzuiveraars.
Het is behalve voor je zaterdagse
boodschappen doen op de markt
ook een gezellige plek om wat te
eten en te drinken.
Adres: Haarlemmer Kweektuin,
ingang Kleverlaan 9. Voor informatie zie: www.haarlemmerkweektuin.nl,
www.wijtelengroente.nl. (Foto: aangeleverd)

Regio - Koningshof heeft een
grote variatie aan dieren die hun
sporen achterlaten in het bos.
Maar welk spoor hoort nu bij
welk dier, welke vogels overwinteren in het bos en hoe komen
dieren in de winter aan hun voedsel? Op zondag 23 februari organiseert IVN Zuid-Kennemerland
een excursie voor kinderen van 4
tot 10 jaar en hun ouders en gaan
ze op zoek naar de geheimen van
het bos in de winter.
Met een beetje geluk is de bodem
van het bos bedekt met sneeuw
en zien we sporen van een ree of
hert. Op de grond liggen dennenappels met vraatsporen van een
eekhoorn of specht. Als je goed
zoekt vind je een beukennoot
verstopt in een holle boom. Welk
dier heeft deze hier achtergelaten
en hoe komen al die gaten in een
dode boom? Het bos kent nog
veel meer geheimen en samen
met jullie gaan we op zoek naar
die geheimen. De ouders/verzorgers mogen mee en krijgen met
een eigen gids een vogelexcursie.

Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl.
Informatie via 023-5411123. Vertrekpunt: Infopaneel bij parkeerplaats Koningshof, Duinlustweg
26, Overveen. Vragen over de excursie? Bel 023-5848789. (Foto:
aangeleverd)

Lezing over het nooit
gebouwde Huis Leyduin
Regio - Het Huis Leyduin op deze tekening is in 1920 ontworpen
door architect Andries de Maaker,
maar het is nooit gebouwd. Toen
mevrouw Dorhout Mees-de
Blocq van Scheltinga kwam kijken bij de bouw van het huis, ontstak zij in woede; het huis was
te klein. Letterlijk. Haar man Piet
Dorhout Mees gaf de architect
de opdracht een complete set
nieuwe tekeningen te maken. Hij
liet de al gebouwde 80 centimeter hoge binnenmuren afbreken,
legde de fundering uit in de lengte en de breedte en begon opri om 16.00 uur officieel geopend nieuw te bouwen aan een groter
door oud-hockeykeepster Lisan- Huis Leyduin.
ne de Roever (Olympisch en wereldkampioen). Daarna is de ten- Het wel gebouwde huis heeft aan
toonstelling nog tot en met 24 weerszijden van het middengemaart 2020 te zien op zaterdagen deelte twee raamstellen naast
van 12.00 tot 16.00 uur bij het fo- elkaar; het niet gebouwde huis
tografiecentrum ISOO aan het heeft per verdieping één raamstel links en rechts van het midStationsplein 46 te Beverwijk.
dendeel. Na de voltooiing van
(Foto: Renata Jansen)

Haarlemse fotografe
Renata Jansen bij ISOO
Beverwijk - De Haarlemse fotografe Renata Jansen (1969) begon zo’n tien jaar geleden met fotograferen als hobby. Na het aftronden van de fotovakschool in
Amsterdam in 2012 kreeg haar
fotografiecarrière een vliegende start met het project ‘Huis
van de sport’ in Hoofddorp tijdens de bouw van het Sportcomplex Koning Willem Alexander en
de campagne ‘Jaar van de sport
(2014)’ voor Citymarketing Haarlemmermeer. In de tentoonstelling bij ISOO toont zij het beste
werk van de afgelopen tien jaar,
dat vooral uit haar grote liefde
voor sport en portret bestaat. Tevens is te zien het portretproject
gemaakt tijdens haar vijftigste levensjaar ’50 pics to 50’; vijftig portretten van dierbaren, mensen
die belangrijk zijn of belangrijk
zijn geweest. Samen een soort
zelfportret omdat in elk portret
de reflectie zichtbaar is van de fotografe. Op haar vijftigste verjaardag afgelopen september was de
feestelijke expositiestart van het
project al te zien in de Leica Store in Amsterdam. De tentoonstelling wordt op zaterdag 22 februa-

het huis in 1921 heeft de familie
er achttien jaar gewoond. Het waren achttien heftige jaren. Hierover en over andere belevenissen
van de bewoners en gebruikers
van dit bijna 100-jarige Leyduin
gaat de boeiende lezing die ouddocent Gert de Kruif houdt op 16
februari in Huis Leyduin.
Datum: zondag 16 februari 2020
van 14.00 tot ca. 15.30 uur
Locatie: Huis Leyduin. Parkeren
op parkeerplaats Buitenplaats
Leyduin. Woestduinweg 4 te Vogelenzang. Dit is langs de Leidsevaartweg 2 kilometer ten zuiden
van station Heemstede.
Kosten: € 7,00 en € 4,00 voor Beschermers. Aanmelden is nodig
en kan via www.gaatumee.nl
Op de tekening boven het nooit
gebouwde Huis Leyduin en op
de foto het huidige Huis Leyduin.
(Foto: Dutchphoto)

De omloop van Zandvoort

Help, ik word geholpen

Bloemendaal - Op zondag 23 februari vindt in De Kapel aan de
Potgieterweg 4 te Bloemendaal
weer een religieuze bijeenkomst
plaats. Het thema is dit keer
‘Help, ik word geholpen’. Drs. Katrijne Bezemer zal ingaan op dit
Vogelenzang - Het is nog winter, maar de amfibieën krijgen in- thema. Wij worden opgeroepen
middels het voorjaar al in de kop. Iedereen kan dit ’s avonds op om mensen in nood bij te staan
buitenplaats Leyduin beleven. Ga op 28 februari of 29 maart sa- als we dat kunnen. En dat is heel
men met de gids van Landschap Noord-Holland op zoek naar kik- mooi. Er wordt daarom in de opvoeding veel aandacht gegeven
kers, padden en salamanders!
aan het stimuleren van hulpvaarAmfibieën zijn wonderlijke die- volwassenen en 3 euro voor kinren die soms op het water en dan deren tot 12 jaar. Voor donateurs
weer op het land leven. In de win- van Landschap Noord-Holland
ter gaan ze in winterslaap, als de geldt een gereduceerd tarief. Via
temperatuur stijgt worden ze ac- www.gaatumee.nl kunnen betief. Ze zoeken het water op waar langstellenden zich aanmelden Spaarndam - Op zondag 23 feze zijn geboren. Daar paren ze en voor deelname. (Foto: Joke Huij- bruari treden de Haarlemse Viooldiva’s op in de Oude Kerk aan
zie je het resultaat in het water in ser-Spekken)
het Kerkplein 1. Suzanne Groot en
de vorm van paddensnoeren en
Maria Eldering staan bekend om
kikkerdril. Op buitenplaats Leyhun optredens op bijzondere loduin komen de kleine watersalacaties. Zo stonden ze al zes keer
mander, bruine en groene kikker
met Bach in de Bajes in de Koeen gewone pad voor. Ook de rugpelgevangenis te Haarlem.
streeppad. Een bijzondere soort
Op deze zondag gaan ze in repridie zich in het voorjaar soms duise met het Bach in de Bajes kwindelijk laat horen. De boswachter
tet. Dit kwintet bestaat naast Suweet er alles van. Dit is ook voor
zanne en Maria, viool uit Kornel
kinderen een leuke excursie. Het
vertrekpunt is het parkeerterrein
van buitenplaats Leyduin aan de
Woestduinweg 4 te Vogelenzang.
Dit is vlakbij de Leidsevaartweg,
2 kilometer ten zuiden van station Heemstede. De groep vertrekt
om 20.00 uur en is ongeveer een
uur onderweg. De kosten voor
deelname bedragen 7 euro voor

Kikkers kijken

Bent u in het bezit van een verrekijker neem deze dan mee.

digheid. Maar, de andere kant,
‘het geholpen worden’ is niet alleen fijn en plezierig. Vaak ben je
dan zwak en kwetsbaar en wordt
er voor en over je beslist. Het verhaal van ‘de barmhartige Samaritaan’ in de Bijbel schetst een
slachtoffer dat, zonder dat hij iets
in te brengen, heeft op een rijdier
wordt getild en naar een herberg
wordt vervoerd.
De bijeenkomst begint om 10.30
uur en de toegang is gratis.

Zandvoort - De deelnemers aan de Omloop van Zandvoort staan
nu al te popelen om de eerste bandensporen op het Formule 1-circuit te zetten. De eerste tweeduizend inschrijvingen voor de toertocht van Le Champion op zondag 29 maart zijn namelijk binnen.
Iedereen die ook een vliegende start van het wielerseizoen wil
maken, kan zich via www.omloopvanzandvoort.nl inschrijven.

De achtste editie van de Omloop
van Zandvoort heeft drie verschillende routes over 45, 80 en
120 kilometer. Voordat de routes richting het zuiden van Zandvoort vertrekken, wordt een ronde van vier kilometer afgelegd
op het vernieuwde Formule 1-circuit van Zandvoort. Probeer grip
te krijgen op de nieuwe bochten
en zoek je ideale lijn. Voor de fanatiekelingen onderling is er tijdregistratie en kun je voor de snelste rondetijd gaan. Wat je racestrategie ook is, een legendarische rit wordt het zeker. De Omloop van Zandvoort is een geKoncos (contrabas), Judith Groen heel uitgepijlde, recreatieve toer(cello) en Madi Luimstra (altviool).
Ze spelen deze middag werken
van Bach, Bartok, Mendelssohn
en Elgar.
Dit concert wordt georganiseerd
door de Stichting Vrienden van
de Oude Kerk en begint om 16.00
uur (inloop vanaf 15.30 uur). De
toegangsprijs bedraagt 10 euro.
Kijk op www.vriendenoudekerk.
nl voor reserveringen en overige
informatie.

Viooldiva’s in Oude Kerk

tocht die de deelnemers door de
duinen en het bloembollengebied tussen Zandvoort, Katwijk
en Haarlem leidt. Onderweg worden ze bij de pitstops voorzien
van de benodigde brandstof. Na
een geslaagde rit krijgen de fietsers hun medaille omgehangen
bij de finish in het gezellige centrum van Zandvoort. Naast de
Omloop van Zandvoort organiseert Le Champion in hetzelfde
weekend de wandeltocht 30 van
Zandvoort en de Zandvoort Circuit Run. Meer informatie hierover is op www.30vanzandvoort.
nl en www.zandvoortcircuitrun.
nl te vinden. (Foto: aangeleverd)
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