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Grote IJmuiden Quiz in Thalia bijna vol
IJmuiden - Donderdagavond 7 
maart vindt de vierde editie van 
de Grote IJmuiden Quiz plaats in 
het oer-IJmuidense Thalia Theater 
aan de Breesaapstraat. Pub-quiz-
master Nel Luiken zal zeventien 
teams van IJmuidenkenners aan 
de tand voelen, aan de hand van 
vragen met foto’s over het nieuws 
van het afgelopen jaar, oude fo-
to’s, nieuwe foto’s, straten en 
straatnamen, sport, politiek, cul-
tuur en bekende IJmuidenaren. 
Inschrijven als deelnemer is niet 
meer mogelijk, maar publiek is 
van harte welkom om vanachter 
in de zaal of vanaf het balkon de 
zwoegende deelnemende teams 
gade te slaan en tijdens de pau-
zes tussen de rondes aan te moe-
digen. De quiz begint om 19.30 
uur en de zaal gaat om 19.00 uur 
open.

Initiatiefneemster Nel Luiken toont 
de wisselbeker voor de ingang van 
Thalia (foto: Erik Baalbergen)

Gemeente teleurgesteld in Rijkswaterstaat

Route sluizen voorlopig nog niet open

Rijkswaterstaat betreurt het dat 
door de verlenging van de afslui-
ting de overlast voor de bewo-
ners van de gemeente Velsen lan-
ger duurt. Rijkswaterstaat beoor-
deelt op dit moment de voort-
gang van de bouw in relatie tot 
een veilige openstelling van de 
route voor doorgaand verkeer. 
Daarnaast worden de mogelijk-
heden in beeld gebracht om de 
overlast voor gebruikers van de 
sluisroute verder te beperken.
Aanvankelijk zou de route voor 
circa een jaar afgesloten zijn. De-
ze planning is in de afgelopen pe-
riode onder druk komen te staan. 
Als gevolg van aanvullende werk-
zaamheden in de sluiskolk en bij 

de verbinding tussen de nieuwe 
zeesluis en de middensluis is er 
nog steeds sprake van veel hoog-
teverschillen op het bouwterrein 
en veel kruisend bouwverkeer. 
Daarnaast nemen de werkzaam-
heden om de wegen rondom de 
nieuwe zeesluis op waterkeren-
de hoogte te brengen aanzien-
lijk meer tijd in beslag. Hierdoor 
is een veilige openstelling van 
de sluizenroute vanaf april 2019 
niet mogelijk. De verlenging van 
de afsluiting van de route heeft 
geen gevolgen voor de oplever-
datum van de nieuwe zeesluis 
begin 2022.
De bestaande omleidingsroutes 
blijven van kracht. Fietsers, brom-

IJmuiden - Rijkswaterstaat kan de route over het sluizencomplex 
IJmuiden voor doorgaand verkeer nog niet openstellen in april 
2019. De veiligheid op de sluisroute kan door de vele bouwactivi-
teiten aan de nieuwe zeesluis nog onvoldoende worden gewaar-
borgd. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de route 
weer open gaat.

Gemeente teleurgesteld
Het college van burgemeester en wethouders geeft in een reactie 
aan teleurgesteld te zijn in Rijkswaterstaat. Wel heeft het college be-
grip voor het argument dat de route niet open kan op een verkeers-
veilige manier.
Tijdens het laatste bestuurlijk overleg met RWS op 11 februari heeft 
het college bij RWS aangedrongen om een besluit te nemen over de 
exacte termijn van de sluiting. Het college heeft RWS tevens aange-
sproken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De inwo-
ners en bedrijven uit Velsen ervaren veel hinder van de afgenomen 
bereikbaarheid. Het college verwacht dat RWS concrete compense-
rende maatregelen zal tre�en. Hierbij denkt het college bijvoorbeeld 
aan om de spitspont de hele dag  te laten varen.
Indien er geen compenserende maatregelen worden getro�en door 
RWS zal de gemeente zich beraden op haar positie.

�etsers en voetgangers kunnen 
tijdens de afsluiting gebruik blij-
ven maken van de (spits)pont. 
De vertraging bedraagt gemid-
deld 10 minuten en is mede af-
hankelijk van de wachttijden bij 
de pont. Rijkswaterstaat zorgt dat 

de extra pont in de spits tijdens 
de volledige periode van afslui-
ting blijft varen. Autoverkeer kan 
door de Velsertunnel rijden en is 
ongeveer 15 minuten langer on-
derweg. Gele borden geven de 
omleidingsroutes aan.

IJmuidense motorrijder 
moet rijbewijs inleveren
Regio - Een 26-jarige man uit 
IJmuiden is donderdag rond 
06.00 uur staande gehouden 
op de Delftlaan in Haarlem om-
dat hij met zijn motor de maxi-
mum snelheid ruim heeft over-
schreden. Het rijbewijs van de 
motorrijder is hierop ingevor-
derd.
De politie ontving al eerder een 
tip dat er ’s ochtend een snel-
le motorrijder zou rijden op de 
Delftlaan in Haarlem. Toen de 

agenten met een videoauto op 
pad gingen werden zij inge-
haald door de motorrijder. Bij 
de meting reed de man twee 
keer zo hard dan de toegesta-
ne snelheid op de Delftlaan in 
Haarlem. Op deze weg geldt 
een maximale snelheid van 70  
kilometer per uur, de man reed 
met de snelheid van 152 kilo-
meter per uur. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd en ook 
hebben de agenten de man 

aangemeld voor een EMG-cur-
sus (Educatieve Maatregel Ge-
drag en Verkeer) bij het CBR.
De EMG is een verplichte en du-
re cursus die kan worden opge-
legd door het CBR. De EMG kan 
worden opgelegd aan bestuur-
ders die de verkeersregels in 
ernstige mate overtreden. De 
cursus bestaat uit drie cursus-
dagen, verspreid over meerde-
re weken en moet door de deel-
nemer zelf betaald worden.
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• Droompark Buitenhuizen gaat 79 recrea-
tiewoning op zijn kampeerveld plaatsen. 
Op dit veld staan nu 90 vaste standplaat-
sen en 15 stacaravans. Drie stacaravans 
kunnen blijven staan. De huidige stand-
plaatshouders is een alternatief aange-
boden op een ander Droompark. Het col-
lege vindt het jammer dat hierdoor een 
kampeerterrein en de daarbij behorende 

recreatie verdwijnt uit de gemeente. Het 
realiseren van deze recreatiewoningen is 
vanwege landelijke regelgeving vergun-
ningsvrij.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- 
en werkklimaat in Velsen. Zij vat haar taken 
als het ophalen van huisvuil, aanleg en on-
derhoud van riolering, onderhoud van groen 
en straatverlichting dan ook serieus op. Deze 
diensten worden onder meer betaald uit de 
opbrengst van de gemeentelijke belastingen. 

In deze editie van de Infopagina treft u de Be-
lastingspecial aan. Daarin kunt u alles lezen 
over de gemeentelijke belastingen, tarieven, 
maar ook informatie over de wijze van beta-
len, kwijtschelding en het indienen van be-
zwaarschriften.

Speciale Infopagina over 
gemeentelijke belastingen

We zoeken vrijwilligers voor de keuring 
van de fi etsen in maart en het praktisch 
verkeersexamen (fi etsexamen) in april 
voor alle leerlingen van de basisscholen 
(groep 7) in Velsen.

In 2019 zijn er ongeveer 650 leerlingen die 
deelnemen aan het verkeersexamen. Om de 
voorbereiding (fi etskeuring) en de examens 
goed te laten verlopen, hebben we hulp nodig. 
Wilt u meehelpen om de verkeersveiligheid 
voor de kinderen te bevorderen? Meldt u zich 
dan aan voor 7 maart.

U kunt zelf kiezen of u één of meerdere dag-
delen komt helpen. U heeft geen opleiding of 
cursus nodig: een goede blik op het verkeer is 
voldoende. 

De praktische verkeersexamens vinden ver-
deeld over 3 ochtenden plaats:
• op 9 en 10 april op de route IJmuiden/

Driehuis/Velsen-Zuid
• op 15 april op de route Santpoort/Vel-

serbroek.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.velsen.nl/
gezocht-vrijwilligers-verkeersexamen. Na 
uw aanmelding neemt iemand contact met 
u op.
Het verkeersexamen wordt geheel georgani-
seerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Voor 
de organisatie van het verkeersexamen van 
volgend jaar zoeken we nieuwe vrijwilligers. 
Ook daarvoor kunt u zich aanmelden via de 
website.

Helpt u mee?
Verkeersexamen basisscholen

Kinderen slagen voor het 
Zwem-ABC
A-diploma: Lindsey Kerssens, Anna Dalles, 
Dylan van de Voort, Quint Ramp, Sam Veg-
ter, Kate Lou de Haas, Jack Hoogkamer, Pe-
tra Angelova, Geoff rey Zwart, Sam Warmen-
hoven, Indy Rijkers, Myrte Pippel, Antoni 
Parul,Justin Leonardt, Ella Dirker, Luca van 
Henten en Dunya Omari.

B-diploma: Jaro Kloos, Julian Czerwik, Am-
ber Braaksma, Lily Enders, Inaya özmen, 

Daan Wientjes, Sara Souilmi, Romeo Bel,Max 
Vuijk, Ilse Ohm, Frederique Colthoff , Suus de 
Weers, Sara El Nahas, Dominique Mol, Isabel-
le Schaik, Sander Moes en  Amber van der AA.

C-diploma: Anouk Haan, Sjoerd Janssen, 
Sem Quakkelaar, Marin Kuiter, Eliah Acker-
mann, Zoë Oguzberk, Azra Göcek, Demlcio 
Verbaan, Tess van Hooff  en Rinus Brink.

Jaarlijks renoveert de buitendienst van 
de gemeente meerdere plantsoenen. In 
de loop van de tijd is de kwaliteit van die 
plantsoenen achteruit gegaan. Voor het 
plantseizoen 2018/2019 staan bijna 20 
plantsoenen op de planning voor een op-
knapbeurt.

Tijdens bewonersavonden in 2018 konden 
omwonenden vertellen over hun ideeën. Na 
enkele goed bezochte bijeenkomsten en het 
nodige tekenwerk, kregen de plannen vorm. 
Op maandag 25 februari 2019 zijn de eerste 
werkzaamheden verricht.

Bijenlint
Velsen is een bijvriendelijke gemeente. Om 
het te laten ‘zoemen’ in Velsen, hebben we 
gezocht naar planten die helpen om de bijen-
stand op peil te houden. We gebruiken ver-
schillende plantsoorten, waardoor het bloei-
seizoen wordt verlengd. Er is afwisseling 
tussen groenblijvend en bladverliezend, tus-
sen vaste planten en heesters, tussen hoge 
en lage soorten. Hierdoor vergroten en ver-
sterken we het bijenlint, een aaneenschake-
ling van plekken waar voor bijen ‘iets te ha-
len valt’. Zo helpen we de bijenpopulatie om 
te groeien. 

De toegepaste beplanting is niet alleen voor 

bijen interessant. Ook vlinders en andere in-
secten maken hier met veel plezier gebruik 
van.

Meer informatie
Bent u benieuwd waar u binnenkort meer 
bloemen, bijen en vlinders kunt spotten? Kijk 
dan op www.velsen.nl/actueel/projecten/re-
novatie-plantsoenen. Hier staan de locaties 
en beplantingsplannen van het plantseizoen 
2018-2019. 

Renovatie plantsoenen
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De gemeente Velsen wil dat alle jongeren 
zoveel mogelijk kansen krijgen in het on-
derwijs. Daarom is er nu de mogelijkheid 
voor huiswerkbegeleiding voor die mid-
delbare scholieren die de huiswerkbege-
leiding niet kunnen betalen. 

De gemeente Velsen is, samen met het insti-
tuut Study Consultancy uit Santpoort-Noord,  
gestart met Huiswerkbegeleiding Plus.  Dit is 
een combinatie van drie keer per week huis-
werkbegeleiding op een van de locaties van 
Study Consultancy en een keer per twee à drie 
weken coaching en begeleiding thuis. De kos-
ten van Huiswerkbegeleiding Plus worden 
vergoed door de gemeente.

Bij de huiswerkbegeleiding ligt de nadruk op 
het aanleren van studievaardigheden, zoals 
het plannen, het leren leren en het aanbrengen 
van structuur. Daarnaast krijgen de leerlingen 
inhoudelijke ondersteuning bij alle school-
vakken zoals wiskunde, Engels, aardrijkskun-

de en economie. De bezoeken aan huis zijn er 
op gericht om ouders te helpen bij het begelei-
den en stimuleren van hun kind bij zijn of haar 
schoolloopbaan. Hoe kun je dat het beste aan-
pakken en welke condities thuis bevorderen 
de schoolprestaties?

Huiswerkbegeleiding Plus is voor middel-
bare scholieren waarvan het inkomen van de 
ouder(s) ten hoogste 130% van de bijstands-
norm is. Hiervoor wordt een inkomenstoets 
afgenomen. Daarnaast moet de school aan-
geven of de huiswerkbegeleiding voor deze 
leerling op grond van zijn of haar cijferlijst ge-
wenst is. 

Dit project is een proef tot 1 juli. Daarna wordt 
beoordeeld of het project wordt voortgezet.

Voor meer informatie en aanmelding: stuur 
een e-mail naar info@studyconsultancy.nl of 
bel met 023-5392664. Ook kunt u contact op-
nemen met de middelbare school van uw kind.

Huiswerkbegeleiding Plus voor  
leerlingen met een smalle beurs

Op vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart 
ligt er gratis compost voor u klaar aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid, 
een van de gemeentelijke wijkposten. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnol-

dy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid kunt u 
gratis compost a� alen op vrijdag 29 maart 
tussen 08.00 en 16.00 uur, en op zaterdag 30 
maart van 8 uur tot 14.00 uur. Breng zelf een 
schep mee en iets om het in te doen (zakken, 
kruiwagens, etc.). Foto: Groen in Velsen

Gratis compost scheppen

Met het voorjaar voor de deur opent ook 
het IJspaleis in Driehuis weer zijn deuren. 
Helaas zorgt dit ook vaak voor veel gevaar-
lijk en/of hinderlijk geparkeerde auto’s 
rond deze locatie. Daarom krijgt de stoep-
rand een gele doorgetrokken streep om aan 
te geven dat het verboden is om stil te staan 
en dus ook te parkeren. Deze streep komt  

aan de kant van het IJspaleis tussen de ro-
tonde Waterloolaan en de woning naast het 
IJspaleis (Driehuizerkerkweg huisnum-
mer 63). 
De gemeente Velsen verwacht met het in-
stellen van dit verbod dat de verkeersvei-
ligheid en lee¡ aarheid rond het ijspaleis 
verbetert.

Verbod om stil te staan

Op zondag 3 maart lanceert Science Cen-
ter BRAK! IJmuiden de nieuwe wande-
lapp ‘BRAK! Natuur- en klimaatexpeditie’. 
Samen met het Pieter Vermeulen Muse-
um ontwikkelde het toekomstige weten-
schapscentrum deze app voor smartphone 
met drie wandelingen langs het strand, de 
pier en rondom het Kennemermeer. Leer 
meer over de omgeving, de natuur en het 
klimaat door de vragen uit de app te be-
antwoorden. De routes zijn beschikbaar in 
verschillende niveaus en starten vanuit het 
kleine huisje aan het Kennemermeer 26, 
dat dient als tijdelijk activiteitenhonk voor 
BRAK!.

Programma lancering 3 maart
Tijdens de feestelijke lancering van de app op 
3 maart is er van alles te zien, proeven en bele-
ven rondom de routes uit de app. Om 14.00 uur 
wordt de app gelanceerd, het startsein voor ie-
dereen om de app te downloaden in de App 
Store of Play Store. Een gids van de Vrienden 
van het Kennemermeer staat daarna klaar om 

natuurlie� ebbers mee te nemen voor de route 
rondom het meer waarbij de gids extra uitleg 
geeft over de fl ora en fauna in het gebied. Kies 
je op 3 maart voor de strandroute dan kijk je je 
ogen uit! Proef onderweg een ziltig gerechtje 
van TV-kok René Pluijm en maak een dansje 
rondom de piano van DoReMichiel. En loopt 
daar nu een Vos? Leuk voor gezinnen, maar ei-
genlijk voor iedereen die iets meer wilt weten 
over het bijzondere gebied rondom het BRAK! 
huisje. Kijk voor meer informatie op www.
brakijmuiden.nl. 
 
BRAK! IJmuiden 
BRAK! IJmuiden is een initiatief van gemeen-
te Velsen in samenwerking met het Pieter 
Vermeulen Museum. Samen met andere geïn-
teresseerde partijen en partners groeit BRAK!  
2018 stap voor stap uit tot een spraakmakend 
centrum in het hart van het nieuwe kustdorp 
IJmuiden aan Zee. Het is de toegangspoort tot 
IJmuiden aan Zee waar altijd informatie te 
vinden is over het klimaat, de kust, de natuur 
en de bedrijvigheid in de omgeving.

Educatieve app met drie routes voor jong en oud 
Lancering wandelapp ‘BRAK! 
Natuur- en klimaatexpeditie’ 
op 3 maart
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Informatie en vragen
Internet www.velsen.nl
Vragen over de aanslag/beschikking    0255 - 567 322
Vragen over de betaling/aanmaning     0255 - 567 345
Vragen over automatische incasso     0255 - 567 345
Vragen over kwijtschelding                       140255

Postadres: Gemeente Velsen, Postbus 465,  1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen, Dudokplein 1,  1971 EN IJmuiden
Openingstijden:  maandag  t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur

Meer informatie staat op de gemeentelijke website www.velsen.nl

Uitleg gemeentelijke 
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast de WOZ-
waarde ook verschillende belastingen. Hierna 
leest u een korte uitleg per belastingsoort. 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit 
twee gedeelten:
1. OZB voor de eigenaar van een onroerende 
 zaak (zowel woning als niet-woning), de zo-
 genaamde eigenarenbelasting.
2. OZB voor de gebruiker van een niet-woning, 
 de zogenaamde gebruikersbelasting.

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 1 ja-
nuari 2019 heeft u geen recht op vermindering 
van de aanslag. De onroerende-zaakbelastingen 
zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent dat voor 
de oplegging van de aanslag de situatie op 1 ja-
nuari 2019 bepalend is. Met wijzigingen in de 
loop van het jaar mag de gemeente geen reke-
ning houden. 

Afvalsto� enhe�  ng
Afvalsto� enhe�  ng wordt geheven van degene 
die in de gemeente gebruik maakt van een per-
ceel, waarvoor de gemeente een verplichting tot 
het inzamelen van huishoudelijke afvalsto� en 
heeft. 

Rioolhe�  ng
Rioolhe�  ng wordt geheven over een perceel, 

dat direct of indirect is aangesloten op de ge-
meentelijke riolering. 
De rioolhe�  ng bestaat uit twee gedeelten:
rioolhe�  ng voor de eigenaar.
rioolhe�  ng voor de gebruiker.

Voor een perceel van waaruit slechts hemelwa-
ter direct of indirect op de gemeentelijke riole-
ring wordt afgevoerd, wordt een lager tarief ri-
oolhe�  ng in rekening gebracht. 

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent u ver-
plicht hiervan aangifte te doen voor de honden-
belasting door middel van een aangiftebiljet 
hondenbelasting. 

Honden moeten in Velsen worden aangelijnd 
en hondenpoep dient te worden opgeruimd. In 
de gemeente is een aantal losloopplaatsen inge-
richt. Op deze plaatsen mogen de honden loslo-
pen. Meer hierover kunt u lezen in de brochu-
re “Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij met uw 
hond”. Het aangiftebiljet, het afmeldingsbiljet 
hondenbelasting en de brochure kunt u opvra-
gen of downloaden via de site www.velsen.nl of 
a� alen bij het Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmui-
den. 

Als u geen hond meer heeft, dan kunt u uw hond 
afmelden door middel van een afmeldingsbiljet

Gemeentelijke belastingen

Onroerende zaakbelastingen
voor de eigenaar van een woning                                                                        0,1042% van de WOZ-waarde
voor de eigenaar van een niet-woning                                              0,2707% van de WOZ-waarde
voor de gebruiker van een niet-woning                                                         0,2175% van de WOZ-waarde

Rioolhe�  ng
Rioolhe�  ng voor de eigenaar    €   110,11
Rioolhe�  ng voor de gebruiker    €   62,65
Rioolhe�  ng voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer €  55,05
Rioolhe�  ng voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer €  31,42

Afvalsto� enhe�  ng
Afvalsto� enhe�  ng éénpersoonshuishouden  €  321,40
Afvalsto� enhe�  ng meerpersoonshuishouden €  353,57

Hondenbelasting
Eerste hond    €    86,42
Tweede hond    €  109,42
Elke volgende hond    €  122,92

Belastingtarieven 2019

Het totaalbedrag van de aanslag 
dient u binnen de betaaltermijnen te 
voldoen. Deze termijnen staan ver-
meld op de aanslag. Voor betalingen 
kunt u gebruik maken van de accept-
girokaarten,  automatische incasso 
of internetbankieren. Let u er, in het 
laatste geval, a.u.b. goed op dat u de 
gegevens juist overneemt.

Automatische incasso 
Voor de aanslag onroerende zaakbelastingen, 
afvalsto� enhe�  ng, rioolhe�  ng en honden-
belasting (verzamelbiljet) kunt u een machti-
ging tot automatische incasso afgeven. Voor 
andere belastingsoorten is automatische 
incasso niet mogelijk. Het aanslagbedrag 
wordt, als de aanslag meer dan € 75,- maar 
minder dan € 5.000,- bedraagt, in tien termij-
nen van uw rekeningnummer afgeschreven, 
rond de laatste werkdag van de maand. Voor 
de overige bedragen gelden twee termijnen. 
U moet er voor zorgen, dat er voldoende sal-

do op uw rekening staat, zodat het termijnbe-
drag van uw rekening afgeschreven kan wor-
den. Indien het termijnbedrag twee keer niet 
van uw rekening kan worden afgeschreven, 
dan vervalt de automatische incasso en moet 
u het bedrag binnen de wettelijke termijn (ui-
terlijk twee maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet) voldoen.
Als de machtiging wordt ingetrokken geldt, 
ook voor deze aanslag (ook al is op de aanslag 
anders vermeld) de wettelijke vervaldag, t.w. 
de aanslag moet worden betaald uiterlijk 2 
maanden na de dagtekening van het aanslag-
biljet.

De machtigingskaart/wijzigingskaart zit bij 
uw aanslag. 

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de gemeen-
te maatregelen om het geld te innen en daar 
worden extra kosten voor in rekening ge-
bracht.

Betaling  belastingen

De gemeente zorgt voor een goed leef-,
woon- en werkklimaat in Velsen. U kunt 
denken aan zaken als het ophalen van 
huisvuil, aanleg en onderhoud van riole-
ring, onderhoud van groen en straatver-
lichting. De kosten voor deze taken be-
taalt de gemeente onder andere uit de 
gemeentelijke belastingen. 

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste 
gemeentelijke belastingen én de WOZ-be-
schikking op één aanslagbiljet. 

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de on-
roerendezaakbelasting en ook voor de in-
komstenbelasting 2019 en de waterschaps-
he�  ngen 2019. Het is verstandig om het 

aanslagbiljet goed te bewaren, omdat u de 
WOZ-waarde moet opgeven als u aangifte 
doet voor de Inkomstenbelasting 2019 of als 
u vraagt om teruggaaf. 

Soorten belasting
De belastingen die u op het gemeentelijk 
aanslagbiljet kunt aantre� en zijn:
-  de WOZ-beschikking;
-  de aanslag onroerende zaakbelastingen 
 voor het eigendom;
-  de aanslag onroerende zaakbelastingen 
 voor het gebruik;
-  de aanslag rioolhe�  ng voor het eigendom;
-  de aanslag rioolhe�  ng voor het gebruik;
-  de aanslag afvalsto� enhe�  ng;
-  de aanslag hondenbelasting;
-  de automatisch verleende kwijtschelding. 
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Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

In de wet WOZ staat dat de waarde 
van alle onroerende zaken bepaald 
moet worden op dezelfde wijze en 
naar dezelfde peildatum. Voor het 
WOZ-tijdvak 2019 is de waardepeil-
datum 1 januari 2018. 

De WOZ-waarde gebruikt de gemeente als 
basis voor de aanslag onroerendezaakbelas-
tingen 2019. De WOZ-waarde wordt ook ge-
bruikt voor het eigenwoningforfait in de in-
komstenbelasting (belastingdienst) en de 
watersysteemhe�  ng ‘gebouwd’ (water-
schap). 

WOZ-beschikking voor gebruikers 
(veelal huurders) van woningen
De gemeente stuurt ook aan gebruikers van 
woningen een WOZ-beschikking.  
Deze informatie is belangrijk voor huurders, 
want de WOZ-waarde telt mee in de bere-
kening van de huur via het woningwaarde-
ringsstelsel (WWS). Meer informatie over 
het WWS treft u aan op www.velsen.nl, www.

rijksoverheid.nl en op de site van uw ver-
huurder.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet jaarlijks 
alle onroerende zaken in haar gemeente her-
waarderen. De actuele WOZ-waarde staat 
elk jaar op uw verzamelbiljet.

Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat de waardebepaling 
voor de WOZ ervan uit moet gaan dat de on-
roerende zaak onmiddellijk en in volle om-
vang in gebruik kan worden genomen. Dit 
volgt uit de zogenaamde waarderingsfi cties 
of waarderingsvoorschriften. Er mag dus bij 
de waardebepaling geen rekening worden ge-
houden met onder meer het waardedrukken-
de e� ect van verhuur, erfpacht of vruchtge-
bruik. 

Woningen
De waarde van woningen wordt bepaald met 
de zogenaamde vergelijkingsmethode. De 

woning die wordt getaxeerd, wordt vergele-
ken met andere woningen die rond de waar-
depeildatum 1 januari 2018 zijn verkocht en 
waarvan een verkoopprijs beschikbaar is. Dit 
wordt ook wel de modelmatige vergelijking 
met woningen genoemd. 

Voor de waardebepaling beschikt de gemeen-
te over verkoopprijzen uit het Kadaster, pa-
noramafoto’s, luchtfoto’s en al eerder door 
de gemeente vastgelegde gegevens uit bouw-
plannen en bouwtekeningen. Omdat spra-
ke is van een modelmatige waardebepaling, 
wordt niet iedere onroerende zaak meer be-
keken. Vaak is het bezoeken van één of een 
beperkt aantal onroerende zaken in een 
straat of buurt voldoende om tot een waarde-
bepaling te komen. 

Niet-woningen
De waarde van niet-woningen wordt op ver-
schillende manieren bepaald. Kantoren en 
winkels worden courante niet-woningen ge-
noemd, omdat deze objecten worden ver-
kocht en verhuurd. Er is een markt voor aan-
wezig. Om de waarde te bepalen wordt de 
huurwaardekapitalisatiemethode gebruikt. 

Voor andere soorten niet-woningen baseren 
we de WOZ-waarde op de herbouw- of ver-
vangingswaarde. Dit zijn de zogenaamde in-
courante niet-woningen zoals kerken, zie-
kenhuizen, scholen en sportgebouwen. Het 
bepalen van de waarde in het economische 
verkeer is voor deze categorie moeilijk of on-
mogelijk. 

Inlichtingenformulier marktanalyse
De gemeente is verplicht om een permanente 
marktanalyse uit te voeren van de verkoop-
transacties van woningen en niet-woningen. 
De gemeente stuurt de nieuwe eigenaar een 
inlichtingenformulier voor de marktanaly-
se. Eigenaren zijn verplicht die informatie te 
verstrekken.

Wijzigingen aan de onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets aan een on-
roerende zaak verandert, wordt de waarde 
van de zaak bepaald op grond van de staat 
waarin deze  verkeerde aan het begin van het 

kalenderjaar (WOZ-tijdvak) waarvoor de 
waarde wordt vastgesteld; in dit geval dus op 
1 januari 2019. Dat geldt in de situatie dat een 
onroerende zaak: 
opgaat in één of meer andere onroerende za-
ken;
verandert als gevolg van bouw, verbouwing, 
verbetering, a� raak of vernietiging, dan wel 
van gewijzigde bestemming;
van waarde verandert als gevolg van een an-
dere, specifi ek voor de onroerende zaak gel-
dende bijzondere, omstandigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook onroeren-
de zaken in aanbouw worden gewaardeerd. 
Daarvoor moet een waarde vastgesteld wor-
den voor het gedeelte dat gereed is op 1 janua-
ri 2019. De waarde wordt in alle gevallen (dus 
ook voor woningen) bepaald op de gecorri-
geerde vervangingswaarde.

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de waar-
de wilt, kunt u een taxatieverslag opvragen 
via de site www.velsen.nl. U kunt het taxatie-
verslag ook schriftelijk opvragen bij de wer-
keenheid Belastingen en Invordering van de 
afdeling Publiekszaken.

Meer informatie over de waardebepaling en 
de wet WOZ kunt u vinden op de site www.
wozinformatie.nl. 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig on-
derdeel van het ministerie van Financiën) is 
een ona� ankelijk orgaan dat erop toeziet dat 
gemeenten alle onroerende zaken zorgvul-
dig waarderen met in achtneming van de wet 
WOZ. Meer informatie op de site www.waar-
deringskamer.nl. 

LV-WOZ
De gemeente Velsen is aangesloten bij de 
Landelijke voorziening WOZ, www.wo-
zwaardeloket.nl. Het WOZ-waardeloket is 
bedoeld voor het individueel raadplegen van 
de WOZ-waarde van afzonderlijke wonin-
gen. 

In een aantal gevallen kan een belas-
ting worden kwijtgescholden. Soms 
gaat dat automatisch, in andere ge-
vallen moet u dat aanvragen met het 
verzoekformulier kwijtschelding. 

Wanneer kwijtschelding?
Ligt de hoogte van uw inkomen op het soci-
aal minimum of iets daarboven? Bijvoorbeeld 
omdat u een (lage) uitkering ontvangt (bij-
stand, AOW, WW, WAO of een andere uitke-
ring) of omdat u het minimumloon verdient? 
Dan is de kans groot dat u in aanmerking 
komt voor kwijtschelding. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor: 
• rioolheffi  ng
• afvalstoff enheffi  ng
• hondenbelasting (1e hond) 
• onroerende zaakbelasting 
 ( eigenaarsdeel).

Automatische kwijtschelding in 2019
Het kan zijn dat u een aanslagbiljet ontvangt 
waarop al gedeeltelijke of volledige kwijt-
schelding is verleend, omdat uw fi nanciële si-
tuatie van te voren is getoetst. Op uw aanslag-
biljet staat dan per belastingsoort de tekst 
“automatisch verleende kwijtschelding”. 

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding 
krijgt, kunt u kwijtschelding aanvragen met 
het verzoekformulier kwijtschelding. U kunt 
dit formulier opvragen nadat u de aanslag(en) 

Kwijtschelding aanvragen
hebt ontvangen. Dit kan telefonisch via het 
algemene nummer van de gemeente 140255, 
u kunt het formulier a� alen bij het KCC van 

de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-
den en u kunt het formulier downloaden via 
internet (www.velsen.nl/producten/kwijt-

schelding -gemeentelijke-belastingen). 
Wacht hier niet te lang mee om problemen te 
voorkomen. 
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Als u het niet eens bent met de WOZ-
waarde of met één of meer aansla-
gen die op het verzamelbiljet staan, 
dan kunt u bezwaar maken. Dat moet 
schriftelijk binnen zes weken na dag-
tekening van het verzamelbiljet.

In uw bezwaarschrift vermeldt u het ver-
zamelbiljetnummer, uw naam, adres, tele-
foonnummer waarop u overdag bent te be-
reiken en eventueel uw e-mailadres. Ver-
geet niet uw bezwaarschrift van een datum 
te voorzien, te ondertekenen en bewijsstuk-
ken (kopie opzeggingsbrief, overlijdensver-
klaring hond etc) mee te sturen. U kunt geen 
bezwaar maken tegen de hoogte van de tarie-
ven; die heeft de gemeenteraad vastgesteld.

U kunt zelf bezwaar maken of iemand an-
ders dat voor u laten doen. Als u iemand an-
ders machtigt om namens u bezwaar te ma-
ken, dan is het nodig om een ondertekende 
machtiging mee te sturen met het bezwaar-
schrift.

Adres bezwaarschrift
U stuurt het bezwaarschrift naar de Hef-
fi ngsambtenaar, werkeenheid Belastin-
gen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden. Binnen twee weken na ontvangst 
krijgt u daarvan een schriftelijke bevesti-
ging. Per e-mail ingediende bezwaarschrif-

ten worden niet in behandeling genomen. 
Als uw bezwaarschrift gegrond blijkt, krijgt 
u het eventueel te veel betaalde bedrag terug.

Adres uitstel van betaling
Dat u een bezwaarschrift indient, betekent 
niet dat u (nog) niet hoeft te betalen. U kunt 
wel vragen om uitstel van betaling bij de In-
vorderingsambtenaar, werkeenheid Belas-
tingen en Invordering, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden. 

No-cure-no-pay
Bedrijven die hun brood verdienen met het 
maken van bezwaar namens belastingplich-
tigen proberen via publicaties in de media 
de indruk te wekken dat bij de vaststelling 
van de WOZ-waarde door gemeenten veel 
mis zou zijn. Deze bureaus werken veelal op 
basis van no-cure-no-pay. Zij halen hun in-
komsten uit proceskostenvergoedingen die 
gemeenten dienen te betalen. 

De uitvoering van de wet WOZ in Velsen 
wordt getoetst door de Waarderingskamer, 
een ona� ankelijk orgaan dat toeziet op 
zorgvuldige waardering door gemeenten. 

De Waarderingskamer beoordeelt de wij-
ze waarop de WOZ-waarde in Velsen wordt 
vastgesteld als goed. Kijk voor meer infor-
matie op www.waarderingskamer.nl.

Bezwaar

Belastingaanslag via de post
Berichtenbox Mijn Overheid
Het afgelopen jaar is gebleken dat de ver-
zending van de digitale aanslag naar uw be-
richtenbox van mijn overheid (nog) niet op-
timaal verloopt.

Om die reden ontvangt elke belastingplich-
tige de gemeentelijke belastingaanslag op 
papier via de post.

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 16 februari tot en met 22 fe-
bruari 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Blauwe Zeedistel 2, wijzigen gevel 
(18/02/2019) 7115-2019
Tussenbeeksweg 14, wijzigen gevel 
(19/02/2019) 7347-2019
Roerstraat 65, 2 interne muurdoorbraken 
en realiseren vaste trap (20/02/2019) 7426-
2019

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen 
(19/02/2019) 7340-2019

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 44, openstellen bestaan-
de personeelskantine als commercieel res-
taurant op vrijdagavond (06/02/2019) 7229-

2019       
Santpoortse Dreef 156, vergroten woning 
(19/02/2019) 7239-2019
Bosbeeklaan 22, vergroten woning en wijzi-
gen gevel (19/02/2019) 7344-2019
Kerkweg 26, 28 en 30, verbouwen bedrijfs-
units naar drie woningen (21/02/2019) 
7780-2019

Velserbroek
Liniepad 55, vervangen schuur (17/02/2019) 
6904-2019       
Kerkenmaaijerskamp 35, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) en vervangen dakkapel (achter-
zijde) (19/02/2019) 7350-2019  
Hofgeester Eijnde 22, eenmalig afwijken be-
stemmingsplan i.v.m. jubileumconcert Soli 
(19/02/2019) 7337-2019

Velsen-Zuid
Goeman Borgesiuslaan 6, kappen boom 
(22/02/2019) 7955-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-

king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
 IJmuiden
Kanaalstraat 52, onderhoud- en herstelwerk-
zaamheden (19/02/2019) 23474-2018
Dokweg 29, wijzigen brandscheiding 
(21/02/2019) 19811-2018
Herenlaan 1, slopen en oprichten van een wo-
ning (21/02/2019) 18717-2018

Velserbroek
Rijksweg 243a en b, afwijken bestemmings-
plan i.v.m. tijdelijke huisvesting IJmond 
Werkt! (19/02/2019) 23910-2018

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 16 februari tot en met 22 februari 
2019 de volgende aanvragen voor een 

evenementenvergunning heeft ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Koningsspelen Strand IJmuiden 2019, op 
2 april 2019 van 07:00 uur tot 15:00 uur, lo-
catie: strand IJmuiden (19/02/2019) 7276-
2019 
Kingsday 2019, op 27 april 2019 van 13:00 
uur tot 21:00 uur, locatie: Frans Naerebout-
straat 9  (19/02/2019) 7270-2019

Santpoort-Noord
79 ste “Pim Mulierloop”, op 12 mei 2019 van 
09:30 uur tot 13:00 uur, locatie: Sportpark 
Groeneveen AV Suomi (17/02/2019) 7069-
2019

Velsen-Zuid
Meesterplusser festival, op 23 juni 2019 
van13.00 uur tot 23.00 uur, locatie: De Ven 
(Spaarnwoude) te Velsen-Zuid (18/02/2019) 
7040-2019
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-

houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Sparrenstraat 34, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (19/02/2019) 2069-
2019
IJmuiderstraatweg 47, intern verbouwen en 
plaatsen opbouw (20/02/2019) 19349-2018
Bonekampstraat 18, constructieve doorbraak 
en vervangen kozijn zijgevel (21/02/2019) 
1680-2019
Kennemerboulevard 250, realiseren tocht-
portaal, intern verbouwen en vernieuwen 
brandveiligheidsinstallatie (21/02/2019) 
21281-2018

Driehuis
Hofdijklaan 8, vervangen dakkapel voor-
gevel en uitbouw badkamer (achtergevel) 
(19/02/2019) 693-2019
Hofdijklaan 10, vergroten woning, dakka-
pel voorgevel vervangen, dakkapel zijgevel, 
dakkapel achtergevel, 
plaatsen en uitbouwen badkamer 
(19/02/2019) 699-2019        

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 15, plaatsen opbouw 
op bestaande aanbouw (20/02/2019) 1402-

2019

Velsen-Noord
Staalstraat 74, intern veranderen en wijzigen 
voorgevel (20/02/2019) 23321-2018

Velsen-Zuid
Goeman Borgesiuslaan 1, uitbouwen en ver-
anderen zijuitbouw (21/02/2019) 19963-
2018
‘s Gravenlust 35, verbouwen brandweerpost 
(19/02/2019) 18061-2018

 
Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft de 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Ko� erbakmarkten op 26 mei, 30 juni, 21 juli, 
25 augustus, 29 september 2019 van 08.00 tot 
15.00 uur, locatie: Velserduinplein te IJmui-
den (21/02/2019) 21491-2018

30 van Zandvoort (wandeltocht), op 30 
maart 2019 van 08.30 tot 14.15 uur, route 
door gemeente Velsen (19/02/2019) 22074-
2018 

Velserbroek
2e Velsener Oldtimerdag en kleine braderie, 
op 19 mei 2019 van 10.00 tot 18.00 uur, loca-
tie: Vestingplein en route door gemeente Vel-
sen (18/02/2019) 14366-2018

Verkeersmaatregelen

Kapmeldingen Wijkeroogpark
In het Wijkeroogpark staan inheemse 
bomen en struiken. Dit voorjaar wordt 
een aantal bomen gekapt. Dat is nodig om 
ruimte te maken.

Het Wijkeroogpark wordt op een zo natuurlijk 
mogelijke manier onderhouden. Hier en daar 
staan ook dode bomen en liggen stammen op 
de grond. Dit trekt insecten aan die op hun 
beurt allerlei vogels aantrekken. Zo ontstaat 

een gevarieerd en levendig beeld. 

Soms moeten we toch maatregelen tre� en 
vanwege veiligheid, (iep)ziekte of om andere 
redenen. In het voorjaar worden bomen ge-

kapt om andere bomen de ruimte te geven 
om verder uit te groeien, en ook om schade te 
voorkomen aan de tuinhuisjes. Het gaat om 14 
essen, 7 iepen en 2 meidoorns. Ook worden 2 
iepen weggehaald die iepziek zijn. 

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

•  De maximum toegestane snelheid van 
30km/u voor vrachtauto’s in te trekken 
door middel van het verwijderen van de 
borden A1 (30 km/uur) met onderbor-
den waarop een vrachtwagensymbool 
staat aangeduid zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 op de Brederoodseweg 
te Santpoort-Zuid;

•  Een maximum toegestane snelheid van 
30km/u in te stellen door middel van 
plaatsing van de borden A1 (30km/u 
zone) en A2 (einde 30km/u zone) zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 
op de Brederoodseweg te Santpoort-Zuid;

•  Fietsstroken aan te brengen zoals be-
doeld in artikel 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 op de 

Brederoodseweg te Santpoort-Zuid. Aan 
deze maatregel wordt uitvoering gegeven 
door:

     • Het aanbrengen van de fi etsstroken 
  in een (herkenbare) rode verharding;
     • Het markeren van de contouren van 
  de fi etsstroken door middel van een 
  onderbroken streep;
     • Regelmatige herhaling van een fi ets
  symbool (om de 50-100 meter en na 
  iedere zijweg) aangebracht op de 
  verharding van de fi etsstroken.
•  Een verbod stil te staan in te stellen op de 

Driehuizerkerkweg aan de zijde van huis-
nummer 61 vanaf de uitritconstructie bij 
de rotonde Waterloolaan tot huisnum-
mer 63 door middel van het aanbrengen 
van een gele doorgetrokken streep op de 
trottoirband, als bedoeld in artikel 23, lid 
1, sub g van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990, op de Driehui-
zerkerkweg te Driehuis gemeente Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden inge-
zien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbesluiten plaats 
in de digitale Staatscourant.

Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-

parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

•  Velserduinweg 32, 1971 ZE  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Als je vanuit de Verloren van The-
maatlaan in Velsen-Zuid over de 
voormalige spoorwegovergang 
IJmuiden binnenrijdt, kun je het 
niet missen: het voormalige ca-
fé Parkzicht aan de Meeuwen-
laan, schuin tegenover de stads-
schouwburg. Van café via waren-
huis en buurtcentrum tot van-
daag; er zat en zit heel wat muziek 
en beweging in dit pand!
Halverwege de jaren twintig van 
de vorige eeuw besluit de ge-
meente Velsen tot woningbouw 
in het bosgebied De Ratels. Dit 
gebied wordt grofweg begrensd 
door de voormalige spoorlijn 
Haarlem-Uitgeest in het oosten, 
de Groeneweg in het noorden en 
de Zeeweg in het westen. In de 
tweede helft van de jaren twintig 
worden hier straten als de Ceder-
straat, Fazantenlaan, Eksterlaan, 
Leeuweriklaan en Meeuwenlaan 
aangelegd en verrijzen veel wo-
ningen in deze wijk.
In 1930 wordt aan het begin van 
de Meeuwenlaan op de hoek van 
de Cederstraat en de Groene-
weg een groot pand gebouwd. In 
1931 opent B. Langeveld hier café 
Parkzicht, ‘gelegen tegenover de 
spoorwegovergang naar Velser-
beek’. Parkzicht biedt optredens 
van artiesten op de woensda-
gen, zaterdagen en zondagen. Zo 
treedt onder meer het humoristi-
sche ‘Amsterdamsche Trio’ regel-
matig op. De optredens trekken 
veel bezoekers. ‘Dat ondanks de 
radio, men nog wel zijn huis ver-
laat om het gebodene tevens te 
zien, bewees de drukte zaterdag 
en zondag in Café Parkzicht aan 
de Meeuwenlaan,’ lezen we in de 
krant. In het eerste jaar werft het 

café via advertenties personeel en 
‘rieten stoelen voor het caféterras’. 
Vanaf oktober 1932 pakt de eige-
naar de voorstellingen nog gro-
ter aan. ‘IJmuiden is al lang niet 
meer het visschersdorpje.’ Hoe-
wel IJmuiden o�cieel geen stad 
is, laat het met 30.000 inwoners 
tal van steden achter zich. Daar-
om vindt Langeveld dat IJmui-
den vanzelfsprekend ook ‘steed-
sche allures’ mag aannemen en 
daar horen cabaretvoorstellingen 
bij. Op de zondagmiddagen en 
-avonden treden voortaan diver-
se ‘eerste klas’ cabaretartiesten op. 
De naam ‘Cabaret Parkzicht’ prijkt 
op de gevel en in advertenties. 
Naast optredens organiseert Park-
zicht wildavonden, dansavonden 
en �lmvoorstellingen, en biedt 
het ruimte voor bijeenkomsten, 
vergaderingen en verenigingen.
Enkele maanden na een feeste-
lijke heropening krijgt Café-Res-
taurant Parkzicht medio 1936 
een nieuwe exploitant: Mertens. 
Zijn zoon is een bekend dam-
mer, waarmee Parkzicht al snel de 
naam ‘centrum van de denksport’ 
krijgt. In Parkzicht vinden dam-
wedstrijden plaats en houdt de 
R.K. Damvereniging ‘Gezellig Sa-
menzijn’ haar bijeenkomsten.
Nog geen half jaar later lezen we 
in de krant dat in het pand bin-
nenkort ‘De Karseboom’ geopend 
gaat worden en dat musici en ar-
tiesten gezocht worden. Blijk-
baar wordt dat geen succes, want 
in februari 1938 krijgt het pand 
een heel andere gebruiker als de 
Handelonderneming Unic, dat al 
een jaar een �liaal aan de Hout-
manstraat in IJmuiden heeft, een 
�liaal in het pand opent. Unic ver-

koopt onder meer rijwielen, kin-
derwagens, stofzuigers, wasma-
chines, radio’s en kachels. Van-
af 1940 komen daar meubels bij. 
Op de begane grond is een ver-
koopruimte van honderd vier-
kante meter. Op de bovenverdie-
ping worden twee toonzalen in-
gericht. Eind 1942 werkt een ver-
huisbedrijf vanuit het pand. Later 
huisvest het pand het ‘Wehrmacht 
Café’; begin 1944 zoekt deze ‘een 
�ink werkmeisje of werkster’…
Vlak na de oorlog vestigt Loen-
dersloot’s Warenhuis zich tijde-
lijk in het pand, totdat deze me-
dio 1947 naar een nieuw onder-
komen aan de Willemsbeekweg 
verhuist. Najaar 1947 betrekt Unic 
weer opnieuw het pand, nu voor-
al als woninginrichter, met meu-
belen, tapijten, bedden en bed-
dengoed, maar ook dameskle-
ding. Medio jaren vijftig verhuist 
Unic naar een nieuw complex aan 
de westkant van het Markplein, 
op de hoek met de Lange Nieuw-
straat.
Het verlaten pand aan de Meeu-
wenlaan wordt vervolgens in ge-
bruik genomen als R.K. clubhuis 
‘De Spil’, dat eind 1957 haar deu-
ren opent. Vandaag de dag is de 
tekst ‘Buurtcentrum De Spil’ nog 
te ontcijferen in de voorgevel. Het 
buurtcentrum zit daar tot de ver-
huizing eind 1977, begin 1978 
naar het Hervormd Jeugdhuis aan 
de Rembrandtlaan.

Daarna kent het pand meerdere 
gebruikers, zoals een incassobu-
reau en een reclamestudio. Het 
pand is in vier delen gesplitst. Te-
genwoordig zit links op de bega-
ne grond een �liaal van muziek-
handel Alphenaar uit Haarlem en 
rechts de praktijk voor oefenthe-
rapie ‘Mensendieck IJmuiden’. Het 
gebouw wordt ge�ankeerd door 
hoekpanden aan de Cederstraat 
met een herenkapper en de Groe-
neweg met een restaurant.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor het pand van het voor-
malige ‘café Parkzicht’ aan de Meeuwenlaan.

Huis-aan-huisbladen veel gelezen
en gewaardeerd volgens NIPO
Regio - Het NIPO deed een on-
derzoek naar de ‘gratis huis-
aan-huisbladen, kwaliteit en 
bereik’. Het onderzoek ver-
geleek de kwaliteit en het be-
reik van de huis-aan-huisbla-
den met andere media zo-
als de landelijke dagbladen, 
regionale nieuwsbladen, ra-
dio/televisiebladen en tijd-
schriften. Het NIPO-onder-
zoeksrapport met conclusies 
werd onlangs gepresenteerd. 
Er werd onder meer gekeken 
naar het lezersprofiel, de re-
clamebeleving, het bereik, 
het leesgedrag en de lees-
duur.

Sommige mensen noemen het 
huis-aan-huisblad in de volks-
mond het ‘Sufferdje’, dat ei-
genlijk een spotnaam is. On-
terecht eigenlijk. Uit dit NIPO-
onderzoek blijkt juist dat een 
huis-aan-huisblad allesbehalve 
‘suf’ is, maar zeer gewaardeerd 
wordt door de lezer en het een 
eigen vaste plaats in het Neder-

landse medialandschap heeft. 
Het huis-aan-huisblad wordt 
niet ter vervanging gelezen 
voor een dagblad, tijdschrift of 
radio/televisieblad.
Het profiel van de lezer van 
huis-aan-huisblad wijkt nauwe-
lijks af van de gemiddelde Ne-
derlander, gezien leeftijd, so-
ciale klasse, gezinsgrootte of 
opleidingsniveau. Het bereikt 
hierdoor een grote groep die 
een goede afspiegeling vormt 
van de Nederlandse bevolking. 
Qua bereik doet het huis-aan-
huisblad het uitstekend, dat 
vergelijkbaar is met het bereik 
van de betaalde en gratis dag-
bladen. 
Van de Nederlandse bevol-
king leest 76% een gratis huis-
aan-huisblad, een aanzienlijk 
bereik. Het huis-aan-huisblad 
biedt daarom een uitstekend 
podium voor reclame, waar-
mee dus veel mensen worden 
bereikt qua lezersprofiel, maar 
tevens qua aantal en spreiding 
(huis-aan-huis). 

Het is echter een misvatting, 
dat huis-aan-huisbladen alleen 
gelezen worden voor de ad-
vertenties. Het onderzoek con-
cludeerde dat maar liefst 88% 
van de lezers naast de adver-
tenties ook artikelen leest en 
verwacht. Juist deze combina-
tie zorgt daarom voor een gun-
stig reclame-effect. Tezamen 
met het bereik is een huis-aan-
huisblad daarom voor afnemers 
een logische keuze om te ad-
verteren. Het huis-aan-huisblad 
vormt hiermee een volwaardi-
ge en laagdrempelige concur-
rent voor andere media en het 
wordt door afnemers vaker in-
gezet.
Gemiddeld worden 16 minuten 
aan het lezen van het huis-aan-
huisblad besteed. Een goede 
score ten opzichte van een dag-
blad, waaraan 33 minuten aan 
leesduur worden gespendeerd. 
Daarbij moet worden aangete-
kend dat een huis-aan-huisblad 
vaak dunner is dan een dag-
blad. (Bart Jonker) 

Haarlems Literatuur 
Festival 2019

Haarlem - Of het nu feit of �ctie 
is dat een Haarlemmer de boek-
drukkunst uitvond, de stad is al 
eeuwen onlosmakelijk verbon-
den met literatuur. Om dat te vie-
ren organiseren Stichting Literair 
Haarlem en een zestal boekhan-
dels jaarlijks het Haarlems Litera-
tuur Festival. Ze bieden een ge-
varieerd programma met perfor-
mances, interviews, voordrach-
ten en muziek. 
Het festival vindt dit jaar plaats 

op vrijdag 8 maart in de Phil-
harmonie in Haarlem. Aanvang: 
20.00 uur. Presentator Bart Gie-
len (Barts Boekenclub, zie foto) 
stelt de toehoorders voor aan 
zes schrijvers en dichters - van 
debutanten tot doorgewinter-
de vertellers, van poëten tot his-
torici. 
Zijn gasten zijn Hanna Bervoets, 
Jan Brokken, Sylvia Hubers, Ro-
berta Petzoldt, Aafke Romeijn 
en Frank Westerman. Daarnaast 
treedt ook singer-songwriter 
Dafne Holtland op. 
Haarlems Literatuur Festival 
wordt georganiseerd door Stich-
ting Literair Haarlem in samen-
werking met de boekhandels 
Athenaeum, Blokker, Brede-
ro, Gillissen & Co, Kennemer en 
De Vries Van Stockum. De toe-
gangsprijs bedraagt € 19,50 in-
clusief drankje en garderobe. 
Tickets zijn te koop bij www.the-
ater-haarlem.nl en bij de deel-
nemende boekhandels , waar-
onder Bredero Boeken in Sant-
poort-Noord. 
Voor studenten en scholieren 
geldt een gereduceerd tarief van 
12,50 (via genoemde website). 
Zie ook www.literairhaarlem.nl. 
(foto: aangeleverd) 

Lezing over non-dualiteit
Bloemendaal - Carmen de Haan 
verzorgt zondag 3 maart een le-
zing over non-dualiteit. Je le-
ven ingrijpend veranderen, pro-
blemen laten verdwijnen en een 
grote vrijheid ervaren terwijl je er 
niets voor hoeft te veranderen. 
Hoe? Door de inzichten uit het 
non-dualisme: het idee dat alles 
één is zonder begrenzing of af-
scheiding. 
Het tegenovergestelde van non-
dualiteit is dualiteit. Dat is gelo-
ven in wereld buiten ons en een 
wij en zij. Non-dualiteit werd eer-
der omarmd door Albert Einstein 
en Eckhart Tolle en vele ande-
ren en is toegankelijk voor ieder-
een die dit wil. Het is eigentijds 
en up-to-date. Met heldere be-
woordingen en talloze voorbeel-
den wordt dit zondag 3 maart uit-
gelegd in het St. Raphaёlkerkje, 

Popellaan 1 in Bloemendaal, van 
14.00 tot 16.00 uur. Bijdrage: 9 
euro inclusief ko�e, thee of fris. 
Meer informatie: www.carmen-
dehaan.nl. (foto: aangeleverd)

Cursus Rust zonder 
Roest - De kunst van 
het ouder worden
Velsen - In Velsen wordt in het 
voorjaar de cursus Rust zonder 
Roest, de Kunst van het Ouder 
Worden, gegeven. Deze is gericht 
op oudere volwassenen (60-plus-
sers) die met anderen stil wil-
len staan bij de mogelijkheden 
en kansen van de latere levens-
fasen. Wat is voor mij nu belang-
rijk geworden? Welke rollen wil ik 
vervullen? Wat zijn mijn krachten 
en wat wil ik ontwikkelen? Aan 
de hand van diverse thema’s, per-
soonlijke ervaringen en oefenin-
gen inspireren de deelnemers el-
kaar om de eigenheid van het ou-
der worden te ontdekken. Het is 
een speurtocht naar onze krach-

ten op latere leeftijd.
Voor opgave of informatie kan 
men bellen met telefoonnummer 
088-8876900 (Socius) of mailen 
naar chebling@socius-md.nl. De 
cursus bestaat uit 8 bijeenkom-
sten op woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur, gegeven door 
Socius Maatschappelijk Dienst-
verleners. Start: woensdagmid-
dag 13 maart in Dorpshuis het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. De begeleiders zijn 
Chris Hebling en Annie Huisman, 
maatschappelijk werkers bij Soci-
us. Meer informatie over de cur-
sus is ook te vinden op de websi-
te www.groepenvansocius.nl.

Ruud Koks Velserbroek
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Reparatie & onderhoud 
van  alle merken, 

ook voor 
uw lease auto

  Op zoek naar een occasion, dakkoffer 
of sneeuwkettingen? Zie www.ruudkoks.nl
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SVIJ wint knap op 
karakter van Velsenoord 
IJmuiden - Velsenoord is al-
tijd een lastige tegenstander 
voor SVIJ. In Zeewijk wisten 
de IJmuidenaren nog wel met 
3-0 te winnen, maar dat de uit-
wedstrijd een lastigere klus 
zou worden, stond vast. Velsen-
oord liet namelijk in het verle-
den menige sterke ploeg op 
het thuiscomplex struikelen. 
De kraker in de subtop eindi-
ge desondanks in een 0-1 over-
winning voor SVIJ.

Vooral in de eerste helft was SVIJ 
zaterdag heer en meester. De 
ploeg van Peter Barzilay gaf Vel-
senoord niet de gelegenheid om 
in de wedstrijd te komen door het 
hoge en fanatieke druk zetten. 
SVIJ dicteerde het spel maar deed 
zichzelf net als de afgelopen we-
ken tekort door het grote aantal 
kansen niet af te maken. De ploeg 
gaf achterin niks weg en wist met 
snelle uitbraken een aantal keer 
gevaarlijk voor de Velsenoordse 
goalie te komen. 
Het spel van SVIJ kostte de IJmui-
denaren wel nogal wat kracht. Dit 
resulteerde in het feit dat Velsen-
oord het laatste kwartier van de 
eerste helft, wat meer in de wed-
strijd kon komen. 
Met de inbreng van Yoran Weze-
poel was het in de tweede helft 
een gelijkopgaande wedstrijd. 
Hierdoor wist Velsenoord het SVIJ 
in de tweede helft een stuk moei-
lijker te maken en moesten zij al-
les uit de kast te halen om een 
goed resultaat neer te zetten.
Het spel ging op en neer en de 
sfeer op het veld werd soms wat 

grimmig. SVIJ liet zich niet ken-
nen en vocht voor elke meter. Vel-
senoord kreeg een aantal mo-
gelijkheden maar Joey de Jong 
hield zijn ploeg een aantal keer 
knap op de been. Aan de andere 
kant was het aanvaller Rick Wolfs 
die voor het nodige gevaar zorg-
de, maar het vizier stond ook in 
de tweede helft bij de SVIJ-voor-
waartsen niet op scherp. 
Uiteindelijk was het een corner-
bal van Patrick Bruinink die de 
wedstrijd open brak. Melvin Hui-
zinga verlengde de bal waarna 
Nick Keus vogelvrij stond om de 
voorsprong voor SVIJ binnen te 
koppen. Velsenoord deed er daar-
na alles aan om in het kwartier 
dat volgde de stand gelijk te trek-
ken. Trainer Barzilay bracht daar-
op met Swen Engels en Maarten 
Huijer nog de nodige ervaring 
in de ploeg om de winst over de 
streep te trekken.
In de slotfase kon SVIJ de wed-
strijd helemaal op slot gooien, 
maar Swen Engels werd onte-
recht terugge�oten wegens bui-
tenspel. Ook Alex Barzilay was 
nog dichtbij om de wedstrijd de-
�nitief te beslissen. Maar zijn in-
zet ging helaas net over. 
SVIJ dat dus op karakter en slim-
heid knap won, houdt met deze 
overwinning het zicht op Haar-
lem-Kennemerland en zo op de 
belangrijke vierde plek. Volgen-
de week zullen de IJmuidenaren 
dezelfde strijd en passie moeten 
leveren. Dan komt namelijk de 
tot nu toe oppermachtige en on-
betwiste nummer één, Olympia 
Haarlem, langs op Zeewijk.

College herdenkt 
Februaristaking 1941
Velsen/Amsterdam - Maandag 
werd in Amsterdam opnieuw de 
Februaristaking van 1941 herdacht. 
De burgemeester van Amsterdam, 
Femke Halsema,  hield een toe-
spraak. Schrijfster en presentatri-
ce Nazmiye Oral droeg gedichten 
voor en zangeres en theatermaker 
Eva van Manen zong een lied.
De wethouders Steijn en Dinjens 
legden namens de gemeente Vel-
sen een bloemstuk bij het monu-
ment van de Dokwerker op het Jo-
nas Daniël Meijerplein.
De Februaristaking van 1941 maak-
te nationaal en internationaal gro-
te indruk en is de geschiedenis in-
gegaan als een moedige daad van 

vele tienduizenden burgers, die het 
werk neerlegden en opkwamen 
voor hun vervolgde Joodse stad-
genoten. 
Na Amsterdam breidde de staking 
zich snel uit naar de Zaanstreek, 
Kennemerland, Utrecht, Hilversum 
en Weesp. Het was de enige poli-
tieke staking in Europa tegen de 
anti-Joodse maatregelen van de 
nazi’s in bezet gebied. De staking 
was destijds voor velen in ons land 
een bron van inspiratie.  Nog altijd 
geeft de Februaristaking een sig-
naal naar deze tijd, waarin opko-
men voor een ander en waakzaam-
heid voor antisemitisme en racisme 
geboden is. 

Repair Café in de Spil
IJmuiden - Dinsdag 5 maart van 
13.30 tot 16.00 uur is er weer een 
Repair Café in de Spil. Kom met 
defecte elektrische apparaten en 
leer hoe u zelf een snoer en der-
gelijke kunt vervangen. De vrij-
willigers doen het voor. Het gaat 
hierbij om kleine reparaties, voor 
grote wordt men doorverwezen 
naar de vakman. Het Repair Café 

is gratis. Neem zelf de nieuwe ma-
terialen mee. Als het u uit komt 
kunt u een kleine bijdrage doen 
in de pot waarvan de kosten be-
taald kunnen worden. Bezoekers 
worden opgevangen door gast-
vrouw Marleen. Buurtcentrum De 
Spil is te vinden in de Frans Hals-
straat 29 in IJmuiden. Telefoon-
nummer: 0255-510186.

Origon gaat van A naar B
IJmuiden - Dinsdagmorgen gin-
gen de kleuters van basisschool 
de Origon met hun ju�en en be-
geleiders een uitstapje maken 
met het OV. Het uitstapje begon 
met een ritje met de bus naar het 
Pontplein. Bij het busstation kon-
den ze op het scherm zien hoe 
laat, en welke bus ze moesten 
hebben. 
Op het Pontplein uitstappen en 
van daaruit lopend naar de pont. 
Gelukkig waren de slagbomen 
nog open, dus konden ze zo door-
lopen. Het was reuze spannend, 

voor sommige kinderen was dit 
de eerste keer op de pont! Al va-
rend naar de overkant kwam de 
vraag: hoe heet het aan de over-
kant? Heet dat ook IJmuiden? Een 
paar kinderen wisten het goede 
antwoord: Velsen-Noord! 
Eenmaal weer in IJmuiden bracht 
de bus de kinderen en hun ju�en 
terug naar school.
De komende periode gaan ze 
met de kinderen werken over de 
bus, de �ets, en gaan ze hier van 
alles over leren en onderzoeken. 
(foto: aangeleverd)

Headliners Dutch Valley 
Festival 2019 bekend
Velsen - Op 11 augustus strijkt 
Dutch Valley als enig, groot 
festival met alleen Nederland-
se topartiesten exclusief neer 
in recreatiegebied Spaarnwou-
de. De organisatie voegt dit 
jaar een extra podium toe en 
daardoor wordt, verdeeld over 
acht podia, Velsen Valley op-
nieuw gevuld met een genre-
overschrijdende muzikale ker-
misdag bomvol pop, hiphop, 
dance, go apres ski, ‘foute’ hits 
en Nederlandstalige muziek.

Op het grootste podum, de main-
stage, is de variatie aan arties-
ten zoals altijd weer erg groot. 
Dit jaar staan Charly Lownoise & 
Mental Theo 25 Years, Lil Kleine, 
Edison winnaars Nielson en Da-
vina Michelle, Tino Martin, Jan 
Smit, Bizzey, Gerard Joling, Ali B, 
Boef, Dwight Dissels & Brownie 

Dutch, Wolter Kroes, Jonna Fra-
ser, Samantha Steenwijk, Yves 
Berendse en de Marcel Fisser 
Band gereed voor de verwach-
te 30.000 bezoekers. Presentatie 
en zang zijn in handen van Lan-
ge Frans.
Op het uitbundigste podium 
(Go! Apres Ski) van Dutch Val-
ley is deze zomer opnieuw een 
optreden van een een uur inge-
ruimd voor Snollebollekes, het 
feestfenomeen dat dit voorjaar 
twee keer de GelreDome uitver-
kocht. De GO! Apres Ski stage 
zal op 11 augustus worden af-
gesloten door Jebroer met zijn 
4 Life - show. In de komende pe-
riode worden het volledige pro-
gramma en alle podia van Dut-
ch Valley onthuld. Tevens wordt 
de naam van het achtste, com-
pleet nieuwe podium bekend 
gemaakt. Zie ook dutchvalley.nl.

Huis Beeckestijn weer 
open voor bezoekers
Velsen-Zuid - Vanaf vrijdag 1 
maart is het hoofdhuis van Beec-
kestijn weer open voor bezoe-
kers. Het huis was enige tijd ge-
sloten in verband met de voor-
bereidingen op een nieuwe vorm 
van presentatie. Achter de scher-
men is daar hard aan gewerkt.
De transitie naar deze andere 
vorm van presenteren is in vol-
le gang maar nog niet afgerond. 
Toch is het de moeite waard om 
een bezoek te brengen aan het 

huis. Bovendien werd er door 
wandelaars in de tuinen met re-
gelmaat gevraagd of het huis 
te bezoeken is. Kortom, Buiten-
plaats Beeckestijn is weer open 
en heet iedereen van harte wel-
kom. 
Buitenplaats Beeckestijn. Open: 
Donderdag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Rijksweg 134, 
Velsen-Zuid. Tel. 0255-522877. Zie 
ook: ww.buitenplaatsbeeckestijn.
nl.

Vervuiling door Tata Steel:
CDA voelt college 
aan de tand
Velsen - De CDA-fractie wil van 
burgemeester en wethouders 
weten wat de gemeente en de 
provincie in het verleden had-
den kunnen doen om de pro-
blemen rond de luchtvervui-
ling door Tata Steel de baas te 
blijven. CDA Velsen reageert 
hiermee op uitlatingen van 
wethouder Sebastian Dinjens 
in het televisieprogramma De 
Monitor.

In de a�evering van 17 februa-
ri van het door KRO-NCRV uit-
gezonden programma zei Din-
jens: ,,Als gemeente en provin-
cie hebben we misschien iets te 
veel gedacht dat het wel goed 
zou komen.’’ Hij stelde dat het 
wellicht terecht is als de lagere 
overheden op dit vlak ook zelf 
de hand in eigen boezem ste-
ken. CDA Velsen heeft hierop 
gereageerd met vragen aan het 
college: ,,Welke acties hadden 
door de gemeente in het verle-
den genomen moeten worden 
die niet zijn gedaan en/of uitge-
voerd?’’ Tevens wil men weten 

welke maatregelen wel zijn ge-
nomen: ,, Bijvoorbeeld het rap-
port van de RIVM uit 2009.Wat 
is hiermee gedaan? Heeft de ge-
meente Velsen hier een actieve 
rol in gespeeld?’’
Uit het interview bleek ook dat 
de boetes, die nu door de pro-
vincie aan Tata Steel worden op-
gelegd, hoger zouden moeten 
zijn om de directie van het staal-
bedrijf tot verdere maatregelen 
te dwingen. CDA Velsen wil van 
het college weten hoe hoog die 
boetes dan zouden moeten zijn. 
De fractie stelt verder dat het 
vertrouwen in de vergunning-
verlening, toezicht en handha-
ving van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en de 
daadkracht van de Provincie 
Noord-Holland is afgenomen en 
vindt dat het rijk en de provin-
cie het staalbedrijf, dat gezien 
wordt als belangrijke economi-
sche pijler van de regio, �nanci-
eel zouden moeten bijstaan in 
het terugdringen van vervuiling 
ter verbetering van de gezond-
heid van onze inwoners.

VVK Telstar speelt 
tegen Eredivisionist 
Heerenveen Vrouwen
Velsen - VVK Telstar Vrouwen 
treft volop voorbereidingen op 
een beoogde entree in de Ere-
divisie. In dat kader presen-
teert de nieuwe club aanstaan-
de vrijdagavond haar plannen 
en speelt het aansluitend een 
oefenwedstrijd tegen Eredivisi-
onist Heerenveen.

Het team van coach Hans de Win-
ter speelt een reeks oefenwed-
strijden in aanloop naar het nieu-
we voetbalseizoen. Eerder ver-
sloeg VVK Telstar de Hoofdklasser 
DSS en de Topklasser Wartburgia, 
vrijdag is de Eredivionist Heeren-
veen uit Friesland te gast in het 
stadion van Telstar. 
Vooraf aan de wedstrijd presen-

teert het bestuur van de stichting 
Vrouwenvoetbal Kennemerland 
haar plannen om per komend sei-
zoen onder de vlag van Telstar uit 
te komen op het hoogste niveau. 
VVK Telstar werkt aan een pro-
fessionele opleidingsstructuur in 
Kennemerland en omstreken, en 
wil het daaruit voortkomende ta-
lent met een Eredivisie team per-
spectief op topvoetbal bieden.
De oefenwedstrijd tegen Hee-
renveen is vrij toegankelijk voor 
het publiek en begint aanstaan-
de vrijdag om 19.30 uur in het Ra-
bobank IJmond Stadion van Tel-
star te Velsen-Zuid. De wedstrijd 
is vanaf de hoofdtribune te vol-
gen en de kantine is open voor 
publiek. (foto: aangeleverd)

Zaterdag feestelijke heropening
Juwelierszaak Edelsh prachtig verbouwd
Santpoort - Het interieur van 
Juwelierszaak Edelsh op de 
Anemonenstraat 23 in Sant-
poort-Noord heeft een me-
tamorfose ondergaan. Twee 
maanden was de juwelier ge-
sloten maar zaterdag vindt de 
feestelijke heropening plaats 
van de zaak van Edwin Koedij-
ker.

Edelsh zit sinds drie jaar in het 
pand dat jaren bekend stond als 
het stenenwinkeltje van Jan en 
Yvonne Koedijker. Zij begonnen 
daar hun winkeltje met sieraden 
en edelstenen in 1985. 
Ruim 30 jaar later heeft hun zoon, 
Edwin Koedijker de winkel over-
genomen. Edwin is opgegroeid 
tussen de sieraden en de edelste-

nen, dus aan vakkennis geen ge-
brek en de klantgerichtheid heeft 
hij ook van huis uit meegekre-
gen. ,,Net als mijn ouders vind ik 
het belangrijk om stil te staan bij 
de klant en deze te helpen bij zijn 
of haar wensen’’, aldus Koedijker. 
Deze extra betrokkenheid is dan 
ook wat Edelsh onderscheidt van 
andere winkels. 
Koedijker: ,,Toen ik klein was ging 
ik vaak mee met mijn ouders naar 
verschillende beurzen van hor-
loges en sieraden van zilver en 
goud.’’ 
Deze ervaring neemt hij mee in 
de producten die hij verkoopt. 
Edelsh specialiseert zich voorna-
melijk in horlogebanden en zilve-
ren en gouden sieraden. Er is een 
ruim aanbod van handgemaakte 

Italiaanse horlogebanden tot aan 
verschillende zilveren kettingen. 
Uiteraard kun je er ook terecht 
voor het vervangen van een hor-
logebatterij of het repareren van 
een sieraad. 
Overigens is er ook nog een klei-
ne collectie edelstenen. Koedij-
ker werkt samen met een edel-
smid die de edelstenen in siera-
den verwerkt. 
Aanstaande zaterdag is de fees-
telijke heropening van Edelsh. Ie-
dereen is tussen 10.00 en 17.00 
uur welkom op de Anemonen-
straat 23 in Santpoort-Noord. 
Om de heropening te vieren is er 
vanaf 2 maart een week lang kor-
ting van 25 procent op alle pro-
ducten! Zie ook www.edelsh.nl. 
(foto: aangeleverd)





14 28 februari 2019

Kampioen van Noord-Holland, vierde landelijk
Ambachtelijke Slagerij H.H. Duijn in de 
prijzen bij de Grote Grillworsttest 2019

‘Een heerlijke grillworst’, zei de 
jury over deze inzending. 
Grillworst is onbetwist het om-
�etsproduct van de slager, een 
favoriet van veel consumenten. 
Ruim 100 slagers zonden hun 
grillworst in voor deze vakwed-
strijd van de Koninklijke Neder-
landse Slagers. De Grote Grill-
worsttest is dit jaar voor de vijf-
de achtereenvolgende keer ge-
organiseerd.
Topslagerij Van de Weg uit Oos-
terwolde is de winnaar van de 
Grote Grillworsttest. De twee-
de plaats is voor Slagerij Martin 
Meijer uit Lekkerkerk. Slagerij 

Jan de Rooij uit Berkel & Roden-
rijs behaalde de derde plaats. 
De jury bestond dit jaar uit Hu-
go Kennis, tv-kok en worstlief-
hebber, Nathan Burggraaf als 
gecerti�ceerd keurmeester van-
uit het Expertisecentrum voor 
het Slagersambacht en winnaar 
van vorig jaar, Keurslager Han 
Braamskamp. De jury is aan-
gevuld met branche erkende 
meesterslager Wouter van de 
Veen. 
Wat maakt een goede grill-
worst? “Een goede grillworst 
heeft geen poespas nodig. Goe-
de kruiding en lekker afgrillen is 

de sleutel tot succes”, aldus de 
jury. Tijdens de keuring op 24 
januari zijn de inzendingen ge-
keurd door de jury. Alle inzen-
dingen zijn zowel koud als warm 
gekeurd. De producten zijn ge-
keurd op alle aspecten die te 
maken hebben met ‘uitwendig 
aanzien en kleur’, ‘aanzien snij-
vlak en inwendige kleur’, ‘geur 
en smaak’ en ‘samenstelling en 
consistentie’. 
Slagerij Duijn is een moderne 
slagerij met kwaliteit die vroe-
ger heel gewoon was. Een vol 
Ambachtelijke worstmakerij, 
goed, bekwaam en bevlogen 
personeel met passie en liefde 
voor vlees is de basis voor suc-
ces. 
Grondsto�en van de hoogste 
kwaliteit en de beste kruiden en 
specerijen maken van elke dag 
een feestje! (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Ambachtelijke Slagerij H.H. Duijn uit Sant-
poort-Noord heeft een eervolle vermelding behaald in de �na-
le van de vakwedstrijd Grote Grillworsttest. Op 12 februari kre-
gen slager Eric Duijn en Ronald Hijnen de bijbehorende prijs uit-
gereikt door 24-Kitchen chef én juryvoorzitter Hugo Kennis in het 
Van der Valk Hotel in Tiel. 

De Freules houden winteropruiming
Santpoort - Hoewel het al als het 
voorjaar aanvoelt, is er het alom 
bekende gezegde ‘Maart roert 
zijn staart’. Om daar goed op 
voorbereid te zijn, hebben de 
Freules, gelegen op de hoek van 
de Hoofdstaat en de Terrasweg 
in Santpoort-Noord, deze hele 
week winteropruiming met kor-
ting van 70% op alle artikelen 
gemerkt met een blauwe stip.

En natuurlijk is er ook tijdens de 
opruiming het goede en stijlvolle 
advies van Margot en Saskia, zo-
dat klanten met een mooie out�t 
voor een hele kleine prijs de win-
kel weer uitgaan. Uiteraard kan 
men voorjaarskleding gewoon 
dagelijks inbrengen en hangt de 
nieuwe voorjaarscollectie ook in 

winkel. De nieuwe openingstijden 
zijn woensdag tot en met vrijdag 
10.00 tot 17.30 en zaterdag 10.00 

tot 17.00 uur. De Freules zijn te vol-
gen op facebook en www.defreu-
les.nl. (foto: aangeleverd)

Begeleide Omgangsregeling (BOR): 
voor ouders en kind
IJmond - Ouders willen dat het 
goed gaat met hun kind. Ook na een 
scheiding of relatiebreuk. Uit onder-
zoek blijkt, dat het goed is voor de 
ontwikkeling en het sociaal-emoti-
oneel evenwicht van kinderen wan-
neer ze contact met beide ouders 
houden. Humanitas ondersteunt dit 
belang. 
Soms lukt het ouders niet om goede 
afspraken te maken of verloopt het 
contact tussen ouder en kind moei-
zaam. Dit kan verschillende oorza-
ken hebben. Via de Begeleide Om-
gangsregeling van Humanitas (BOR) 
kan men hierbij een steuntje in de 
rug krijgen. Humanitas gaat uit van 
de mogelijkheden van ouders en 
behoeften van een kind. 
Humanitas BOR biedt een tijdelij-
ke ondersteuning voor ouders met 
kinderen 0 tot 12 jaar die uit elkaar 
gaan, of al zijn. Een getrainde en on-
partijdige vrijwilliger is er tijdens de 
eerste afspraken op gelijkwaardi-
ge wijze voor de ouders maar voor-
al ook voor het kind. Een coördina-
tor begeleidt het traject en evalu-

eert tussentijds met beide ouders. 
Stapsgewijs wordt er toegewerkt 
naar een stabiele omgangsregeling 
waarna Humanitas niet meer nodig 
is. Na aanmelding kan vaak binnen 
enkele weken de kennismaking en 
een eerste omgang plaatsvinden. 
Ben je een gescheiden ouder en ge-
interesseerd in onze ondersteuning, 

of ben je professional en zie je mo-
gelijkheden om ouders te verwij-
zen, neem dan contact op met Sop-
hie van Schieveen (BOR-Coördinator 
Humanitas, regio IJmond) via: bor.
ijmond@humanitas.nl of 06-2050 
2663. Meer informatie over het pro-
ject is te vinden www.humanitas.nl/
ijmond/bor. (foto: aangeleverd)

Armeense zangeres en ijzersterk 
piano-vioolduo in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Ruzanna Nahapetjan 
is een veelgevraagd zangeres van 
Armeense afkomst. Samen met 
de gitarist Martin van Hees is zij 
op vrijdag 1 maart om 20.00 uur 
te gast in ‘t Mosterdzaadje. Sa-
men zetten zij de liefde centraal 
in het programma ‘None but You’. 
Daarin wordt muziek uitgevoerd 
van o.a. Dowland, Jacques Brel, 
Russische Romances, Granados 
en Roderigo. 
Componisten hebben zich altijd 
laten inspireren door de liefde. 
Hartstocht en diepe verlangens 
hebben zij verklankt in prach-
tige liederen. Poëzie en muziek 
komen samen in een magische 
samenklank. De triestheid van 
de vergankelijkheid wordt zelfs 
draagbaar. Begeleidt door de zin-
derende klanken van de gitaar, 
het instrument van hartstocht en 
romantiek worden deze liederen 
vertolkt door het instrument van 
de liefde, de menselijke stem. Ru-
zanna en Martin nemen het pu-
bliek mee naar de Engelse me-

lancholie van de 16e eeuw, de ro-
mantische klanken Russische me-
lodieën uit de 19e eeuw. Tot slot 
Spaanse bezieling en vervoering 
uit de 19e en 20e eeuw.
Ruzanna Nahapetjan voltooide 
haar zangstudie bij Margreet Ho-
nig en Lucia Meeuwsen. Haar re-
pertoire loopt van oratorium tot 
opera en van klassieke liederen 
tot folksongs. Zij soleert bij orkes-
ten en in oratoria. 
De pianist Sergey Smirnov 
(Minsk), een graag geziene gast 
in ‘t Mosterdzaadje komt op zon-
dag 3 maart om 15.00 uur met 
een nieuwe ster naar Santpoort, 
de violist Dmitry Ivanov.
Een op en top Romantisch pro-
gramma gaan ze uitvoeren. Grand 
Duo van Franz Schubert en de So-
nate in A van Cezar Franck. Schu-
bert voert de luisteraar mee in 
een wereld van prachtige melo-
dieën waarin de viool lijkt te zin-
gen. Cezar Franck schreef in 1886 
deze beroemde en geliefde sona-
te als huwelijksgeschenk voor zijn 

vriend Eugène Isaye. Een onster-
felijk meesterwerk. Dmitry Iva-
nov werd in Tasjkent, de hoofd-
stad van Oezbekistan, geboren 
en woont sinds 1993 in Neder-
land. In 2011 sloot hij Cum Laude 
zijn masterstudie in Rotterdam af 
bij Benzion Shamir. Thans is hij 2e 
violist van het Aristo Kwartet. Ser-
gey Smirnov kwam vanuit Minsk 
in 2003 naar Nederland en stu-
deerde in Den Haag bij Naum 
Grubert. Sergey treedt veelvul-
dig op in binnen- en buitenland, 
zowel als solist als in kamermu-
ziek. Met Nouvelle Philharmonie, 
het pianotrio dat gevormd wordt 
door studiegenoten uit Minsk, 
geeft hij wereldwijd concerten. 
Ook organiseert hij zelf een con-
certserie in Den Haag en Parijs. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Www.
mosterdzaadje.nl. (foto: aangele-
verd)

Santpoort/Velserbroek- De honk- 
en softbalafdeling van Terrasvogels 
is een kleine club uit Santpoort, met 
zo rond de 100 leden. Terrasvogels 
heeft 4 jeugdteams: Majors bee-
ball (jongens en meiden van 6 tot 
en met 11 jaar), Aspiranten softbal 
(meiden van 12 tot en met 15 jaar), 
Aspiranten honkbal (jongens en 
meiden van 12 t/m 15 jaar) en Juni-
oren honkbal (jongens en meiden 
van 15 tot en met 21 jaar). Elk team 
kan wat uitbreiding gebruiken.
Voor diegenen die interesse heb-

ben organiseert Terrasvogels op 3 
en 10 maart een pannenkoeken-
toernooi in Het Polderhuis in Velser-
broek. Zondag 3 maart voor Majors 
beeball, jongens en meiden van 6 
tot en met 11 jaar, en 10 maart voor 
Aspiranten softbal en Aspiranten 
honkbal, jongens en meiden van 12 
tot en met 15 jaar. Beide zondagen 
van 13.00 tot 15.00 uur. Nodig: zaal-
schoenen en sportkleding. Aanmel-
den of vragen: Eelko (hoek.sloo�@
kpnmail.nl) of Mariëlle (m.aarts12@
gmail.com). (foto: aangeleverd)

Pannenkoekentoernooi ter introductie
Soft- of honkballen bij Terrasvogels

‘Superblij dat ik naar de open dag ben gegaan!’
Vele kilo’s kwijt en een strakker lichaam
Velserbroek - ,,De open da-
gen bij Afslankstudio Velser-
broek zijn een groot succes, 
waar voor sommige mensen 
de drempel te hoog is om zo-
maar binnen te lopen bij de 
gezellige afslankstudio zijn de 
open dagen net dat zetje in de 
rug”, zegt eigenaresse Annet 
Kortekaas. 

Iedereen is elke dag welkom 
voor advies op het gebied van 
afvallen en huidverzorging, maar 
niet iedereen durft zomaar bin-
nen te stappen. Tijdens de open 
dagen kan iedereen een gratis 
intakegesprek krijgen. Ter waar-
de van 29,95 euro wordt de BMI-
meting gedaan, het vetpercen-
tage en gewicht uitgerekend en 
krijgt men advies wat de beste 
afvalmethode is om het doel sa-
men te bereiken! Zo ook Prisilla, 
die tijdens een open dag advies 
ging vragen en nu na vijf behan-
delingen Cryolipolyse (vet be-
vriezen) en een BIO HCG kuur, de 
gelukkigste vrouw op aarde is. 
,,Ik wilde zo graag afvallen en 

weer een strakker lichaam krij-
gen. Maar wat ik ook probeer-
de het wilde gewoon niet luk-
ken. Iedere week opnieuw ging 
ik beginnen, om na een paar da-
gen weer in mijn oude patroon 
te belanden. Nu ben ik 11 kilo 
lichter en superblij. De dames 
van Afslankstudio Velserbroek 
zijn heel aardig, behulpzaam en 
willen maar één ding, samen het 
gewenste resultaat bereiken. En 
dat is gelukt!” 
Annet heeft altijd het allernieuw-
ste op het gebied van afvallen, 
de cryolipolyse is echt uniek, ve-

le centimeters verdwijnen per 
behandeling en het vet blijft de-
�nitief weg. Om geen wachtlijs-
ten te krijgen heeft Annet ver-
leden week haar vijfde apparaat 
aangeschaft. ,,We willen ieder-
een kunnen helpen zonder dat 
je weken moet wachten. Voor de 
warme zomerdagen is er nu Avi 
Slank Detox thee! Zeer dorstles-
send en je valt er makkelijk van-
af, voor slechts 20 euro valt u 
snel 3 tot 5 kilo af. Ook op het ge-
bied van huidverzorging zijn de 
nieuwste cremes weer in de sa-
lon aanwezig. De lifting en con-
touring creme voor huidproble-
men, vertraagt de veroudering, 
reduceert de diepere lijntjes, 
rimpels en verslapte gezichts-
contouren. Het legt de focus op 
lifting, versteviging, toning en 
elasticiteit. Maandag start de Af-
slanken op maat adviesdagen en 
kunt u vrijblijvend binnen lopen 
voor advies! Gewoon doen en 
ook u gaat strak de zomer in!” 
Afslankstudio Velserbroek, Klom-
penmakerstraat 7, telefoon 023-
5490556. (foto: aangeleverd)
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Te kleine overwinning Stormvogels op VEW
Tegen rode-lantaarndra-
ger VEW uit Heemstede heeft 
Stormvogels opnieuw een 
2-1-overwinning kunnen boe-
ken en daarmee ging Storm-
vogels op herhaling, want de-
ze uitslag stond op 3 novem-
ber eveneens op het scorebord. 
Normaliter had de uitslag veel 
hoger kunnen uitvallen, maar 
het manco bij niet alleen de 
laatste wedstrijden, maar bij 
het hele seizoen bij het team 
van trainer Sjaak Lettinga is, 
dat men veel te nonchalant om-
gaat met de geboden kansen.

De IJmuidenaren kwamen heel 
sterk uit de startblokken en bin-
nen 10 minuten waren er twee 
opgelegde kansen te noteren: 
Berry Willemse en José Leone lie-
ten de man aan het scorebord 
voorlopig ruim twintig minuten 
werkloos toekijken.
Na 27 minuten leek Stormvo-
gels de leiding te nemen: na 

een voorzet van de actieve Joey 
Wolthuis dwong Leone doelman 
Tristan Hoogeboom een specta-
culaire redding te laten verrichten 
door de bal uit de uiterste hoek 
te halen. Vier minuten later nam 
Stormvogels eindelijk een ver-
diende voorsprong. Na een assist 
van Wolthuis wist Brian Ezeoke de 
bal subtiel diagonaal over doel-
man Hoogeboom heen te wip-
pen, 1-0.
Daarna was het tot tweemaal aan 
toe, dat doelman Hoogeboom Le-
one van een tre� er af moest hou-
den. De voetbalwet schrijft al hon-
derden jaren voor: het elftal dat 
vele kansen onbenut laat, krijgt 
meestal het deksel op de neus. En 
zo geschiedde: op slag van rust 
kreeg VEW een vrije schop waarbij 
Jordy de Gier klaar stond de rust-
stand op 1-1 te brengen.
Het duel speelde vanaf het begin 
van de tweede helft constant op 
het gebied van VEW en in de 53ste 
kwam Stormvogels opnieuw aan 

de leiding: een vrije schop van 
Danny Blok werd door hem in de 
trechter gepompt alwaar VEW-
verdediger Dave Straetmans 
stond om de bal te ruimen, maar 
hij kreeg de e� ectvolle kromme 
bal verkeerd op zijn hoofd waar-
door hij zijn eigen doelman het 
nakijken gaf, 2-1.
Stormvogels bleef de aanval op-
zoeken, maar bij een van de 
schaarse VEW-uitvallen vuurde 
de geheel vrijstaande Jasper van 
der Veldt na een kwartier een fer-
me kopbal af die heel spectaculair 
door doelman Floris Serné uit de 
benedenhoek werd gehaald. Hal-
verwege de tweede helft vloog 
Leone vanaf de middellijn met 
een lange en snelle rush richting 
het vijandelijke doel om net voor 
de zestienmeterlijn onderuit ge-
haald te worden door Straetmans 
en nadat hij eerst in eigen doel 
had gekopt, kreeg hij nu de ro-
de kaart gepresenteerd. De vrije 
schop van Blok werd met een 

spectaculaire zweefduik gestopt 
door doelman Hoogenboom, die 
even later een kopbal van Ber-
ry Willemse onschadelijk maak-
te. Tien minuten later haperde de 
coördinatie bij Willemse omdat 
na een omhaal de bal niet in het 
verlaten doel belandde, maar een 
heel verkeerde kant op ging.
Met tien man en opportunis-
tisch voetbal trachtte VEW het 
de IJmuidense verdediging in de 
slotfase nog een beetje lastig te 
maken, maar doelman Serné c.s. 
hadden geen zin VEW met een 
punt af te laten reizen.
De concurrenten om de plaatsen 
twee en drie, Pancratius en DEM, 
wonnen eveneens hun wedstrijd. 
De strijd om het tweede perio-
dekampioenschap is gestreden 
en de winnaar is plaatsgenoot 
vv IJmuiden geworden. En laat 
nu het team van trainer Anthony 
Correia op zaterdag 9 maart de 
volgende tegenstander op sport-
park Zeewijk zijn.

VSV pakt periode en belangrijke punten
Het doel voor de zaterdag 1 
van VSV is, met het binnen-
halen van de tweede periode, 
bereikt en het team van trai-
ner Paul Meinders kan zich 
voor het vervolg nu al op de 
nacompetitie gaan richten. 
De zondag 1 behaalde vori-
ge week een fraaie 1-2 uito-
verwinning tegen Ouderkerk, 
maar tegen Sporting Martinus 
ging het team van trainer Da-
vid Zonneveld heel schlemie-
lig met een 1-0 nederlaag on-
deruit. 

Het is voor trainer Paul Mein-
ders een hele geruststelling dat 
het tweede team van de zater-
dag barst van het talent en daar 
is tijdens de vakantieperiode 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
Lars van der Doel en Jonas Ro-

zemeijer waren vorige week te-
gen Alliance beiden trefzeker 
en stelden daarmee voor de 2-0 
overwinning veilig. HBC lag nog 
voor de 2e periode op de loer, 
maar morste uiteindelijk dure 
punten en daarmee was de pe-
riodetitel voor VSV een feit. Af-
gelopen zaterdag tegen Hoofd-
dorp uit miste Meinders nog 
meer spelers en moest daardoor 
een beroep doen op veel inval-
lers uit andere teams. Na een 2-0 
achterstand was het Mister VSV 
Donny Klok die op de hem be-
kende wijze met 2 doelpunten 
de stand gelijk trok. Roy Pen-
ders en Jesse Kooijman waren 
in de tweede helft ook nog tref-
zeker en aangezien Hoofddorp 
nog slechts 1 keer wist te scoren 
was de 3-4 overwinning een feit, 
VSV kan nu freewheelend naar 

het einde van de competitie rol-
len en zal vervolgens alles in de 
strijd gooien om de promotie 
naar de 3e klasse te realiseren. 
De zondag 1 had met twee uit-
wedstrijden tegen respectieve-
lijk Ouderker en Sporting Mar-
tinus een zwaar programma in 
het vooruitzicht, maar het team 
verkeert al enkele weken in een 
goede vorm, dus punten halen 
was het devies. Tegen Ouder-
kerk uit lukte dit met 2 doelpun-
ten van Wesley van der Wal bij-
zonder goed. Tegen Martinus uit 
kreeg het team een bittere pil te 
verwerken, want ondanks het 
grote veldoverwicht bleven de 
doelpunten uit en tot overmaat 
van ramp kon Sporting, middels 
een eigen goal van VSV, wel tot 
een score te komen, 1-0. Danny 
de Jong had dè kans om via een 

toegekende strafschop, wegens 
het vloeren van Daan Tervoort 
binnen de 16 meter, toch nog 
een punt naar Velserbroek mee 
te nemen, maar zijn inzet ging 
jammerlijk naast. Daarna kre-
gen de Velserbroekers nog meer 
slecht nieuws te verwerken, 
want Reaal Sranang gaat zich zo 
goed als zeker uit de competitie 
terugtrekken en dat scheelt VSV 
6 punten. 
Het positieve nieuws is dat er 
voor de komende weken twee 
thuiswedstrijden staan gepland 
en de eerste op 3 maart is ge-
lijk een kraker, dan komt buur-
man VVH op bezoek, wat voor 
een volle bak en spektakel gaat 
zorgen. Na afloop zal DJ Mitch 
er weer een groot feest van ma-
ken. De aanvang is om 14.00 uur 
op sportpark De Hofgeest. 

„We hebben ons heel goed 
kunnen meten met Jong Ajax”, 
sprak trainer Mike Snoei na af-

loop. „Dit had zomaar 4-4 kun-
nen zijn, dat had goed gepast 
bij de wedstrijd. Maar we heb-

ben niet gescoord en nu staat 
er een onsmakelijke 0-2 op het 
scorebord.” 
De Rotterdamse oefenmees-
ter vond het vooral jammer dat 
het, eindelijk weer eens, uit-
verkochte huis geen winstpar-
tij kreeg voorgeschoteld. De 
nieuwe Zwitserse spits Karim 
Ross, leek de bal in een gunsti-
ge positie voor zich te kunnen 
krijgen. 
Voordat de Kroatische doel-

man Dominik Kotarski hoefde 
in te grijpen werd de inzet ge-
smoord. 
In het tweede gedeelte van de 
eerste helft waren rechtsback 
Serginho Dest en spits Lassina 
Traore dichtbij de openings-
treffer. Hun inzetten verdwe-
nen naast en over het doel van 
Telstar-doelman Wesley Zon-
neveld.
„Nederlagen blijven altijd heel 
zuur”, zei aanvoerder Frank 
Korpershoek tegenover NOS 
Langs de Lijn. „Zeker als ze 
makkelijk voorkomen hadden 
kunnen worden, zoals deze. In 
de tweede helft schiet Terell de 
paal nog bijna kapot.” Korpers-
hoek doelde op de ongelofelijk 
grote kans voor de centrum-
aanvaller in de 63e minuut. 
Ondaan speelde zich fraai vrij, 
maar zag zijn inzet dus kiezel-
hard tegen het aluminium ver-
dwijnen. 
De bekende voetbalwet kwam 
weer eens om de hoek kijken: 
Telstar benutte de kansen niet, 
dus gingen ze er aan de andere 
kant wél in. Zoals dat de laatste 
weken zo vaak is gebeurd bij 
de Velsense equipe. Eerst was 
het dus Traore die de bal bin-
nen krulde na een fraai over-
stapje van Kühn. 
Een goede tien minuten later 
besliste Danilo Pereira de wed-
strijd met een fraai uitgespeel-
de aanval. 
Al zeven uur zit Telstar zonder 
doelpunt. En met die zorgwek-
kende statistiek wordt eigen-
lijk alles gezegd. (Douwe de 
Vries, foto: 1963pictures.nl)

Weer een nederlaag voor Telstar, nu tegen Jong Ajax

Witte Leeuwen met 2-0 onderuit
Opnieuw leed Telstar een nederlaag in de Keuken Kampioen Di-
visie. Ditmaal was het Jong Ajax dat het vonnis deed vellen over 
de Witte Leeuwen. Het betekende de vijftiende nederlaag van het 
seizoen. Opnieuw leek de thuisploeg in de eerste 45 minuten nog 
mee te kunnen komen met de tegenstander. Maar opnieuw ging 
het in het tweede bedrijf mis. In het laatste kwartier bezorgden 
Lassina Traore en Danilo Pereira de beloftevolle Amsterdammers 
de 0-2 overwinning. Onverdiend kon het niet worden genoemd, 
maar het gevoel na a� oop was wel weer zuur. 

VV IJmuiden pakt 
tweede periode
VV IJmuiden heeft zich zaterdag 
verzekerd van een plek in de na-
competitie door met 2-2 gelijk te 
spelen bij VVC. 
Met twee bussen en tientallen au-
to’s werdt er vanuit IJmuiden af-
gereisd Nieuw-Vennep. De span-
ning die op de wedstrijd zat was 
wel veel ondanks dat IJmuiden in 
de meeste scenario’s de periode 
had, ook bij verlies zat het in een 
hoop gevallen nog goed.
Dat IJmuiden daar de eerste helft 
geen last van had was duidelijk te 
zien op het veld, maar de score 
bleef uiteindelijk lang uit. Zo’n 10 
minuten voor de rust konden de 
meegereisde supporters toch jui-
chen en kwamen de mannen van 
Correia op een 0-1 voorsprong. 
Wat er in de thee bij IJmuiden of 
VVC gezeten had weet niemand 
maar de wedstrijd was anders in 
de tweede helft. De 4 vrije trap-
pen op rij voor VVC werd IJmui-
den teveel en de snelle 1-1 volg-
de. IJmuiden kwam niet meer on-
der de druk uit, wat volgde waren 

een hoop hoge ballen voor de 
goal van Tom die de meeste bal-
len goed pareerde. Uit een hoek-
schop zag de scheidsrechter iets 
wat voor de rest niemand zag en 
de man wees naar de stip. De pe-
nalty die volgde werdt door VVC 
achter doelman Tom geschoten. 
IJmuiden had nog 20 minuten 
voor de gelijkmaker. Deze volgde 
gelukkig tien minuten later en de 
2-2 was een feit. 
Na een onbesuisde overtreding 
kreeg een verdediger van VVC 
rood en konden de laatste minu-
ten worden uitgespeeld. 
De eindstand van 2-2 was genoeg 
om de periode binnen te halen.
Nu die horde genomen is wil het 
team natuurlijk wel doorpakken 
voor een hogere plaats op de 
ranglijst. Ze hopen dat het voet-
bal nu beter wordt, de druk is eraf. 
Zaterdag zal er geen programma 
zijn, de week erop volgt de der-
by tegen en bij Stormvogels. Dus 
9 maart 14.30 uur sportpark Zee-
wijk. (foto: aangeleverd)

Velsen loopt zich 
stuk op AFC’34
Zondag speelde RKVV Velsen in 
Alkmaar de inhaalwedstrijd te-
gen AFC’34, een ploeg die altijd 
in de bovenste regionen verkeert 
en dit seizoen op een bescheiden 
zevende plaats bivakkeert. De re-
den is waarschijnlijk dat een aan-
tal spelers hun heil hebben ge-
zocht bij andere verenigingen. 
Velsen moest het vandaag doen 
zonder doelman Yorinn Albers 
en had in de zevende minuut al 
op voorsprong kunnen komen na 
een uitstekende voorzet van Gio-
vanni Dors op Zeno van Ooijen, 
maar deze schatte de situatie he-
lemaal verkeerd in en zag de bal 
over zich heen suizen. Even la-
ter een vrije trap van AFC’er Mar-
tijn Riemersma richting tweede 
paal maar ook deze bal zeilde net 
naast. Een minuut later een voor-
zet vanaf links waarbij Sander 
van der Lugt redding bracht bij 
de tweede paal. Namens Velsen 
plaatste Giovanni Dors een vrije 
schop richting Marc Klooster-
boer maar doelman Mike Wesse-
link wist wel raad met de kopbal. 
Daniël Zuiverloon haalde vervol-
gens een inzet van Sercan Yilmaz 
van de doellijn en voorkwam 
daarmee een voorsprong voor de 
thuisploeg. Terug naar de over-
kant van het veld. Diverse keren 
was Marc Kloosterboer sterker in 
de lucht dan zijn tegenstander na 
voorzetten vanaf rechts. Zijn kop-
ballen richting doel waren ge-
vaarlijk maar niemand was attent 
genoeg om daarvan te pro� teren. 
Ook een actie van Giovanni Dors 
vanaf de zestien leek kansrijk 
maar het schot werd door de goa-
lie uitstekend gestopt. Het bleef 
verder allemaal matig van beide 
kanten. AFC’34 trok zich steeds 
terug achter de middenlijn, met-
selde een muur en liet Velsen rus-
tig combineren. Helaas kon Vel-
sen deze keer niet de openin-
gen in de muur vinden die vorige 
week zo simpel leken. Een te laag 
tempo en te weinig beweging re-
sulteerde in een zeer matige eer-

ste helft. Dus: snel naar de thee. 
Meteen na rust deed Sercan 
Yilmaz weer van zich spreken: hij 
zocht de kruising net iets te hoog. 
Aan de overkant deed Daniël Zui-
verloon hetzelfde namens de be-
zoekers. Na een kwartier een pri-
ma actie van weer Daniël Zuiver-
loon. Vanaf de zijkant passeer-
de hij Brian Tesselaar binnendoor 
maar schoot vervolgens te ge-
haast ruim over. Ook Marc Kloos-
terboer versierde nog een goe-
de mogelijkheid maar doelman 
Mike Wesselink wist ook deze in-
zet te keren. We gaan nu wat snel-
ler door de tweede helft: vijf mi-
nuten voor tijd kopte Marc Kloos-
terboer net over na een voorzet 
Giovanni Dors. Vlak voor tijd had 
Bastiaan Scholten nog een mooie 
schietkans, maar ook hij wist de 
bal niet tussen de palen te krij-
gen. Al met al was het vanmid-
dag van beide kanten geen bes-
te wedstrijd waarbij AFC’34 niet 
ongelukkig mocht zijn met een 
puntenverdeling. Gelukkig zorg-
den de andere koplopers er de-
ze middag voor dat er niets ver-
anderde aan de bovenkant van 
de ranglijst. Volgende week de in-
haalwedstrijd tegen de rode lan-
taarndrager Hillegom. Bij winst 
kan Velsen de tweede plaats in-
nemen en gelijk komen met Bos-
huizen. (foto: Frans van der Horst)
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Schoolbasketbaltoernooi druk bezocht
Velsen - Ondanks het mooie weer 
van afgelopen zondag wisten ve-
le ouders, grootouders en andere 
supporters de weg naar sporthal 
IJmuiden-Oost te vinden, waar-
door er een enorm goede sfeer 
hing tijdens het jaarlijkse school-
basketbaltoernooi.
Ieder deed zijn best om hun fa-
voriete ploeg naar de overwin-
ning te schreeuwen. Dat het zo 
druk was kwam mede doordat 
de organisatie had besloten om 
het traditionele toernooi van de 
maandag naar de laatste zondag 
van de voorjaarsvakantie te ver-
plaatsen. Zo konden nu werken-
de ouders en teruggekeerde va-

kantiegangers ook eens genieten 
van prachtige schoten en mooie 
lay-ups.
Nieuw was ook de competi-
tie vrije worpen schieten. De be-
doeling was om in 5 minuten zo-
veel mogelijke vrije worpen raak 
te schieten. De beste 3 ploegen 
waren Toermalijn 2, Jan Campert 
1 en Pionier 1 met respectieve-
lijk 15, 14 en 14 tre�ers. In de �na-
le bleek Pionier met wederom 14 
rake schoten de beste, gevolgd 
door Jan Campert 1 (13) en Toer-
malijn 2 (7).
In de kwart�nale van de basket-
balwedstrijden was in poule F 
Toermalijn de sterkste door con-

current Bosbeek 1 met 14-4 te 
verslaan. Beide ploegen wonnen 
van Pionier 1 en gaan door naar 
de kruis�nales. In poule G won-
nen alle 3 de scholen een wed-
strijd en moest het doelsaldo de 
beslissing brengen. Derde werd  
Ze�er met een doelsaldo van -4 
zodat Pionier 2 (0) en de Francis-
cusschool (+4) doorgaan naar de 
kruis�nales, die gespeeld gaan 
worden op zaterdag 16 maart van 
17.30 tot 19.00 uur in sporthal 
IJmuiden-Oost. 
Verwacht wordt dat dan er nog 
meer supporters aanwezig zijn 
voorzien van toeters en spandoe-
ken.

De school, die het beste de vrije worpen er in schoot, is de Pionier (foto: aangeleverd)

Reizigers pakken veel vaker de bus 
in de regio Haarlem/IJmond
Regio - In twee jaar tijd is het 
aantal busreizigers in de re-
gio Haarlem/IJmond met 
21% gestegen. Dat zijn er in 
oktober 2018 ruim 100.000 
meer reizigers dan in oktober 
2016. Met een hoogwaardige 
busverbinding, meer bussen 
in de spits en extra lijndien-
sten sluit het aanbod beter 
aan bij de wensen van de rei-
zigers. Hierdoor wordt de bus 
vaker als transportmiddel ge-
kozen. 

Met de komst van de vrije bus-
baan tussen Haarlem en Velsen 
is de betrouwbaarheid en kwa-
liteit van het busvervoer op de-
ze verbinding verbeterd. Twee 
nieuwe R-netlijnen (IJmuiden - 
Haarlem en IJmuiden – Amster-
dam-Sloterdijk) bieden reizi-
gers hoogwaardig, frequent en 
comfortabel busvervoer. Daar-
naast zijn er, vanaf de start van 
de nieuwe OV-concessie in sep-
tember 2017, meer bussen in 
de spits gaan rijden en nieuwe 
routes toegevoegd. Om het ef-
fect van de veranderingen te 
meten is gekeken naar de reizi-
gersaantallen in de bussen van 
deze concessie. Gedeputeerde 
Elisabeth Post (Mobiliteit): ,,Een 
mooi resultaat in twee jaar tijd! 
Fijn dat het nieuwe aanbod van 
het busvervoer zo veel nieuwe 
reizigers oplevert. Deze toena-
me laat zien dat we goed be-
zig zijn in de regio Haarlem/
IJmond.”
Er is bij het gebruik van het bus-

vervoer een duidelijk verschil te 
zien tussen beide zijden van het 
Noordzeekanaal. Op de buslij-
nen ten zuiden van het Noord-
zeekanaal was vaak een toena-
me te zien. Zo is het vervoer 
tussen IJmuiden en Haarlem 
de afgelopen jaren flink toege-
nomen. Deze toename van de 
reizigersaantallen is vooral te 
danken aan de frequentiever-
hoging in de daluren van lijn 
385 van 5x naar 6x per uur en 
de toename van de betrouw-
baarheid (stiptheid) doordat op 
een belangrijk deel van de rou-
te gebruik kan worden gemaakt 
van een vrije busbaan. Ook op 

de verbinding IJmuiden - Am-
sterdam-Sloterdijk is het aan-
bod gestegen. Bussen rijden 
vaker in de daluren (overdag 
van 2x naar 4x per uur) en rei-
zigers tussen IJmuiden en Am-
sterdam maken goed gebruik 
van de rechtstreekse R-net-
lijn 382, terwijl zij voorheen via 
Haarlem reisden. Ook andere 
lijnen aan de zuidkant van het 
kanaal laten een toename zien, 
zoals de lijnen 8/81 (Haarlem – 
Hogeschool Inholland en Haar-
lem – Bloemendaal aan Zee – 
Zandvoort) en lijn 3 (IJmuiden – 
Haarlem-Schalkwijk). (foto: Pro-
vincie Noord-Holland)

Provinciale lijsttrekkers in debat over 
kansen sport en cultuur(educatie)
Regio - Op 20 maart worden de 
nieuwe leden van de Provinci-
ale Staten gekozen. Ruim een 
week voor deze verkiezingen, 
op maandag 11 maart, discus-
siëren de provinciale lijsttrek-
kers in de Bibliotheek van Haar-
lem over de kansen die sport en 
cultuur(educatie) bieden voor de 
Noord-Hollandse samenleving. 
CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP 
en VVD zijn in het politieke panel 
vertegenwoordigd. Erik Scher-
der, hoogleraar neuropsycholo-
gie aan de VU Amsterdam, trapt 
het debat af.
De provincie heeft de afgelo-
pen jaren sterk ingezet op infra-
structuur en economie en op wo-
nen en werken. Vanaf 2019 lig-
gen er kansen om in Noord-Hol-
land weer sterker te investeren op 

maatschappelijk meedoen in cul-
tuur en sport. Door hier provinci-
aal op in te zetten, krijgen creati-
viteit, vitaliteit, motorische en so-
ciale vaardigheden en onderne-
merschap een grote impuls; ei-
genschappen die onontbeerlijk 
zijn voor de inclusieve kennissa-
menleving van de 21e eeuw. 
Vindt u het belangrijk dat de pro-
vincie inzet op cultuur en sport? 
In dit debat kunt u uw stem laten 
horen! Inleider Erik Scherder trapt 
het debat af met een betoog over 
de essentiële rol van cultuur, mu-
ziek, sporten en bewegen voor 
het menselijk brein en daarmee 
voor de samenleving.
Gespreksleider Lennart Booij 
spreekt vervolgens met de kan-
didaten en met vertegenwoor-
digers uit cultuur(onderwijs) en 

sport in de zaal over het belang 
van sterke cultuur- en sportor-
ganisaties en hun vrijwilligers en 
over het belang van vitaliteit, ge-
zondheid cultuureducatie en ta-
lentontwikkeling. Ook de ver-
duurzaming van sportaccommo-
daties en cultuurvoorzieningen, 
een goede spreiding van het cul-
tuuraanbod en een beweegvrien-
delijke omgeving komen aan de 
orde. Maandag 11 maart, aan-
vang 19.00 uur inloop (start de-
bat 19.30 uur). Gespreksleider: 
Lennart Booij, locatie: Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 
32 Haarlem). Het lijsttrekkersde-
bat wordt georganiseerd door 
Plein C en Team Sportservice, de 
provinciale organisaties voor cul-
tuureducatie en sport. Het debat 
is vrij toegankelijk.

Informatiemiddag voor senioren
Velsen - In de Stichting Geza-
menlijke Ouderenbelangen 
Velsen zijn alle belangengroe-
pen rond ouderen verenigd. 
Door onderlinge samenwer-
king wordt contact gezocht 
met de diverse instanties die 
met het ouderenbeleid bezig 
zijn. 

Op woensdag 13 maart organi-
seert de SGOV een bijeenkomst 
voor senioren en/of hun ver-
trouwelingen. De middag start 
om 14.00 uur in de parochiezaal 
bij de Engelmunduskerk aan de 
Driehuizerkerkweg 113 in Drie-

huis. Zaal open vanaf 13.30 uur. 
Einde circa 16.00 uur.
Deze middag heeft een informa-
tief karakter, maar alle vragen 
kunnen natuurlijk worden ge-
steld. 
Notaris John Buijsman uit Sant-
poort geeft informatie over Le-
venstestamenten.  Wat kunt u het 
beste regelen voor de tijd, dat u 
dat straks zelf niet meer kunt? 
Wie neemt voor u dan de belang-
rijkste beslissingen ten aanzien 
van alles wat u dierbaar is, zoals 
uw gezondheid, uw levenseinde, 
waar u komt te wonen, uw bezit-
tingen, uw …..  Kortom: hoe kan 

ik toch zo veel mogelijk de regie 
houden?
Natuurlijk is alles bespreekbaar 
en kunnen mogelijke vragen 
worden gesteld, als ze maar al-
gemeen van aard zijn. Voor spe-
ci�eke en vooral persoonlijke vra-
gen zult u zelf een afspraak moe-
ten maken. 
De middag wordt vrolijk afgeslo-
ten met een informele bingoron-
de met allerlei leuke prijzen on-
der leiding van Wally de Vries en 
haar trouwe hulpen.
Graag vooraf aanmelden via SGO-
Velsen@gmail.com of per tele-
foon via 06-21670923.

Educatieve app met drie routes voor jong en oud
Lancering wandelapp ‘BRAK! Natuur- 
en klimaatexpeditie’ op 3 maart

IJmuiden- Op zondag 3 maart 
lanceert Science Center BRAK! 
IJmuiden de nieuwe wandelapp 
‘BRAK! Natuur- en klimaatexpe-
ditie’. Samen met het Pieter Ver-
meulen Museum ontwikkelde 
het toekomstige wetenschaps-
centrum deze app voor smartp-
hone met drie wandelingen langs 
het strand, de pier en rondom het 
Kennemermeer. Leer meer over 
de omgeving, de natuur en het 
klimaat door de vragen uit de app 
te beantwoorden. De routes zijn 
beschikbaar in verschillende ni-

veaus en starten vanuit het kleine 
huisje aan het Kennemermeer 26, 
dat dient als tijdelijk activiteiten-
honk voor BRAK!.
Tijdens de feestelijke lancering 
van de app op 3 maart is er van 
alles te zien, proeven en beleven 
rondom de routes uit de app. Om 
14.00 uur wordt de app gelan-
ceerd, het startsein voor iedereen 
om de app te downloaden in de 
App Store of Play Store. Een gids 
van de Vrienden van het Kenne-
mermeer staat daarna klaar om 
natuurliefhebbers mee te nemen 
voor de route rondom het meer 
waarbij de gids extra uitleg geeft 
over de �ora en fauna in het ge-
bied. Kies je op 3 maart voor de 
strandroute dan kijk je je ogen 
uit! Proef onderweg een ziltig ge-
rechtje van TV-kok René Pluijm en 
maak een dansje rondom de pi-
ano van DoReMichiel. En loopt 
daar nu een Vos? Leuk voor gezin-
nen, maar eigenlijk voor iedereen 
die iets meer wilt weten over het 
bijzondere gebied rondom het 
BRAK! huisje. Kijk voor meer infor-
matie op www.brakijmuiden.nl.
BRAK! IJmuiden is een initiatief 
van gemeente Velsen in samen-
werking met het Pieter Vermeu-
len Museum. Samen met ande-

re geïnteresseerde partijen en 
partners groeit BRAK!  2018 stap 
voor stap uit tot een spraakma-
kend centrum in het hart van het 
nieuwe kustdorp IJmuiden aan 
Zee. Het is de toegangspoort tot 
IJmuiden aan Zee waar altijd in-
formatie te vinden is over het kli-
maat, de kust, de natuur en de be-
drijvigheid in de omgeving. (fo-
to’s: aangeleverd)

Stichting zoekt steun voor realisatie 
Nieuw Witte Theater in centrum
IJmuiden - De stichting Vrienden 
van het Nieuwe Witte Theater on-
der aanvoering van Anton Wij-
ker strijdt voor de realisatie van 
een multifunctioneel theater in 
het centrum van IJmuiden. Waar-
om in het centrum van IJmuiden? 
,,Omdat daarmee twee vliegen 
in één klap gevangen worden’’, 
aldus Wijker. ,,Enerzijds vanwe-
ge het grote gemis van een the-
ater/poppodium/ �lmzaal en an-
derzijds geeft dit een enorme up-
grading en accentuering van het 
centrum. De locatie tegenover 
het stadhuis heeft vele voorde-
len waardoor dit theater met een 
goede programmering zonder 

subsidie kan draaien.’’
De verwezenlijking van dit ambi-
tieuze project gaat niet vanzelf. 
De stem van de inwoners en de 
steun van belanghebbenden die 
van de zaal gebruik willen maken 
is volgens Wijker mede van be-
lang. ,,Of het je nu wel of niet niet 
uitmaakt of er een nieuw (�lm)
theater komt, met jouw steun doe 
je in ieder geval vele anderen een 
plezier. En wellicht als het nieuwe 
theater er staat en er een goede 
�lm draait of leuke muziek speelt, 
dat je alsnog een keer binnen 
stapt! In ieder geval wordt het in 
IJmuiden een stuk leuker om uit 
te gaan. Vanzelfsprekend is dit 

theater bedoeld voor alle inwo-
ners van de gemeente. Deze plek 
is goed bereikbaar met het open-
baar vervoer en heeft voldoende 
parkeergelegenheid.’’
Wijker zoekt nog mensen die de 
doelstelling actief willen steu-
nen en ook iemand die een ont-
werp zou kunnen maken van de 
mogelijke gevel van ‘t Nieuwe WT. 
Wijker: ,,Daarmee kunnen we bij-
voorbeeld posters laten drukken 
en wordt het een en ander tast-
baarder.’’ De ontwikkelingen zijn 
te volgen op facebook.  Aanmel-
dingen of ideeën kan men zen-
den naar antonwijker109@gmail.
com. (foto: aangeleverd)º









28 28 februari 2019

Ben jij een klimaatspijbelaar? Ga toch gewoon de politiek in!
Vlogwedstrijd voor Velsense jongeren
Velsen - Zijn er genoeg hang-
plekken? Is er te veel zwerfa-
val? Zijn de �etspaden vei-
lig genoeg? Is er voldoende te 
doen voor de jeugd van Velsen? 
Kortom. Denk jij dat het be-
ter kan in de gemeente Velsen? 
Heb jij een waanzinnig idee? En 
ben je tussen de 14 en 21 jaar? 
Maak dan een vlog en doe mee 
met de wedstrijd die het John 
van Dijk Fonds organiseert.

Hoe je meedoet? Nou gewoon. Je 
zet je idee op �lm. Daarna stuur 
je jouw vlog voor 17 maart op 
naar johnvandijkfonds@gmail.

com of via Facebook (@jvdfvel-
sen). Daarin leg je je probleem uit 
en hoe je dat zou willen verande-
ren. Het beste idee wordt bekend 
gemaakt op 22 maart. Tijdens een 
evenement op het gemeente-
huis. En dat idee gaan we realise-
ren ook. Dat is de doelstelling!
Je kunt ook nog eens een mooie 
prijs winnen voor een activiteit 
met je groep of klas. 1e prijs is € 
500,-, 2e prijs € 350,- en 3e prijs is 
€ 150,-.

Het John van Dijk Fonds is op-
gericht door de gemeenteraad 
van Velsen met als doel jongeren 

meer te betrekken bij de politiek, 
maar ook om te laten zien hoe 
het bestuur werkt en wat voor in-
vloed je daarop kunt uitoefenen. 
Het gemeentebestuur neemt be-
slissingen die direct invloed heb-
ben op het dagelijks leven van 
iedereen. Ook op jouw leven. Zo 
zorgt de gemeente onder meer 
voor onderwijs en woningbouw, 
maar ook voor sport- en culturele 
voorzieningen, zoals het zwem-
bad, de bibliotheek en de Stads-
schouwburg. De gemeente gaat 
ook over bijvoorbeeld hangplek-
ken, voetbalveldjes en skateba-
nen.

Zaterdag 2 maart
Heel Holland Rockt: van Waylon tot 
Shaffy tot Toontje Lager in Thalia
IJmuiden - Komende zaterdag 2 
maart is het Heel Holland Rockt in 
het Thalia Theater in Oud-IJmui-
den. In een prachtige zaal spelen 
op één groot en één klein podi-
um twaalf muzikanten, waaron-
der een driemans sterke blazers-

sectie, over de honderd liedjes uit 
alle hoeken en leeftijden van de 
Nederlandse pop- en rockmuziek. 
Het wordt een feest van herken-
ning met de bands The Right Swi-
pes en de Heeren van Haerlem en 
gezamelijke �nale. 

De organisatie laat weten dat er 
alleen nog kaarten online be-
schikbaar zijn. Mis het niet, zie 
voor meer informatie en het be-
stellen van kaarten  www.thalia-
theater.nl/heel-holland-rockt-2-0. 
(foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws
Jacqueline Schouten wederom 
naar finale NK vrouwen

IJmuiden - Nu de teamwedstrij-
den in de nationale competi-
tie er weer op zitten voor Dam-
club IJmuiden (DCIJ), wordt de 
focus verlegd naar de persoonlij-
ke wedstrijden. Zo kan Jacqueline 
Schouten (foto) zich gaan voor-
bereiden op het NK vrouwen, 
dat eind maart gehouden wordt. 
Aangezien Schouten vorig jaar 
vijfde werd, moest zij zich dit jaar 
via de halve �nale plaatsen.  Een 
plaats bij de eerste vier zou ge-
noeg zijn voor een startbewijs. 
Na twee overwinningen en vier 

remises had Schouten afgelo-
pen zaterdag in de slotronde ge-
noeg aan een puntendeling met 
koploopster Jorien Alink. In een 
klassieke stand miste zij nog een 
gunstige voortzetting, maar daar-
na kwam de remise niet in gevaar. 
Dankzij deze remise eindigde op 
een gedeeld tweede plaats. 
In de onderlinge competitie nam 
koploper Krijn ter Braake een du-
re dam tegen Martin van Dijk. 
Toen Van Dijk de dam niet met-
een afpakte, liepen de spannin-
gen hoog op. Met kunst- en vlieg-

werk wist Van Dijk nog een punt 
voor de poorten van de hel weg 
te slepen. Titelverdediger Jess-
se Bos boekte naar het leek een 
overtuigende overwinning op Ni-
cole Schouten. 
Als Schouten echter gezien had 
dat het o�er van Bos niet klopte, 
had het ook remise kunnen wor-
den. Stijn Tuijtel kwam ondanks 
wat voordeel niet verder dan re-
mise tegen Cees van Duijvenbo-
de. Cees van der Vlis deed een be-
langrijke stap richting plaatsing 
voor het eerste team door Con-
all Sleutel in het late middenspel 
te grazen te nemen. Bram van Ba-
kel wist na een rustige opening 
de druk op het centrum van Al-
bert Roelofs zo op te voeren, dat 
hij een winnende doorbraak for-
ceerde.
Tot slot zijn er bij de voorjaars-
competitie van de jeugd inmid-
dels vier wedstrijden gespeeld. 
Clubkampioen Jens Mischke gaat 
samen met de verrassend pres-
terende nieuwkomer Tamar Out 
aan kop met zeven punten. Mo-
ritz Woestenburg volgt op een 
punt. (foto: aangeleverd)

Rugby-derby Smugglers-Haarlem 
beslist in spectaculaire eindfase
Velserbroek - Elk jaar wordt door 
de spelers uitgekeken naar de 
rugbywedstrijd The Smugglers 
tegen RC Haarlem. Beide teams 
strijden voor de derde plaats in de 
kampioenspoule. Dat het span-
nend zou worden en dat het wel-
licht zou gaan om slechts één try 
verschil stond van tevoren vast. In 
de eerste helft werden de krach-
ten van de forwards getest, maar 
de rugbyers van Haarlem kwa-
men er daar niet door heen. Het 
was Luis dos Santos die al snel de 
eerste try op het bord zette en 
Robin Duinenveld die de conver-
sie maakte. Vlak voor rust was het 
RC Haarlem die de stand terug-
breacht naar 7-5 en de 2e helft 
sterk van start ging en op 7-12 

voorsprong kwam. Maar het was 
weer de wilskracht van de num-
mer 8 Luis die met veel macht de 
bal achter de tryline legde, 12-12. 
Zo stevende de wedstrijd af op 
een gelijkspel, vijf minuten voor 
tijd was het Haarlem die een pe-
nalty kick benutte en zo leek hun 
overwinning een feit. Twee minu-
ten voor tijd kreeg RC Haarlem de 
kans om de wedstrijd op slot te 
zetten, vanuit hun eigen 22 brak 
een speler langs de verdediging 
van the Smugglers maar een me-
ter voor de tryline was het Ronald 
Koolen, man of the match, die 
vanuit het niets de speler in de 
kraag pakte en hem tot stilstand 
bracht. De wedstrijd leek ver-
loren voor the Smugglers maar 

daar was Joost Maarschalk, in de 
allerlaatste minuut brak hij door 
de verdediging van Haarlem, tien 
meter voor de tryline werd hij uit 
balans gebracht, hij struikelde, de 
kans leek verkeken maar hij wil-
de niet toegeven aan de zwaarte-
kracht en bleef overeind. Hij zet-
te zijn sprint door en legde de bal 
onder luid gejuich van spelers en 
publiek tussen de palen achter de 
tryline zodat Robin met de con-
versie 19-15 op het bord zette. De 
overwinning was een feit, de gro-
te winnaar zijn de toeschouwers 
die een waar spektakel hebben 
gezien. 
Voor meer informatie zie:  www.
thesmugglers.nl. (foto: Ad van 
Dijk)

Schools Cool zoekt mentoren
Santpoort - School’s Cool IJmond 
is voor komend schooljaar op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die 
thuismentor willen worden voor 
leerlingen die door persoonlijke 
omstandigheden risico lopen op 
schooluitval. Met één tot twee uur 
begeleiding per week maken de 
vrijwilligers voor deze leerling een 
wereld van verschil.
School’s Cool IJmond is een maat-
schappelijk programma van Tel-
star Thuis in de Wijk, dat dankzij 
bijdragen van de gemeentes Vel-
sen en Heemskerk, het Dichtbijf-
onds van Rabobank IJmond, de J.C. 
Ruigrokstichting en het ING Neder-

land fonds kan worden uitgevoerd. 
Het doel van het programma is het 
voorkomen van schooluitval en het 
tegengaan van kansenongelijkheid 
in het onderwijs. De leerlingen uit 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk die 
door de scholen voor een thuismen-
torschap worden aangemeld, zijn 
kwetsbare kinderen die om uiteen-
lopende redenen een extra steun-
tje in de rug goed kunnen gebrui-
ken. De thuismentoren bezoeken 
hun pupillen wekelijks voor een pe-
riode van ongeveer anderhalf jaar. 
Onderwijservaring is niet nodig, be-
langrijker is dat een mentor a�ni-
teit heeft met schoolgaande jeugd. 

Voorafgaand aan het mentorschap 
krijgen de vrijwilligers twee trainin-
gen. Gedurende het mentoraat, dat 
vanaf de zomervakantie start, is er 
ondersteuning door de coördina-
toren en zijn er mentorbijeenkom-
sten. School’s Cool is ook op zoek 
naar bedrijven en ondernemers, die 
hun werknemers willen stimuleren 
om dit vrijwilligerswerk te verrich-
ten. Dit kan een mooie vorm van lo-
kaal betrokken maatschappelijk on-
dernemen zijn. Meer informatie? 
Zie dan www.schoolscoolijmond.nl, 
mail naar info@schoolscoolijmond.
nl of bel met School’s Cool IJmond: 
023-5392664. 

Lodewijk Asscher en Adnan Tekin 
bezoeken bewoners Wijk aan Zee
Regio - Op zaterdag 2 maart 
van 14.00 tot 17.00 uur bezoekt 
Adnan Tekin (lijsttrekker PvdA 
Noord-Holland) samen met PvdA-
leider Lodewijk Asscher Wijk aan 
Zee.
Zij maken van 14.00 tot 15.30 
uur een rondwandeling door het 
dorp en gaan in gesprek met  be-
woners en bezoekers van Wijk aan 
Zee over de problemen die men-
sen ervaren met de gra�etregen 

en vervuiling van Tata Steel. De 
werkgelegenheid die Tata Steel 
biedt is van enorm belang, maar 
mag nooit ten koste gaan van de 
volksgezondheid. Wat kunnen de 
provincie en de landelijke over-
heid samen doen om er voor te 
zorgen dat ook bewoners van het 
IJmond gebied zeker kunnen zijn 
van schone lucht?
 De wandeling start bij dorpshuis 
de Moriaan, Dorpsduinen 4 in Wijk 

aan Zee.  Zij maken deze wande-
ling met leden van de dorpsraad 
Wijk aan Zee, de PvdA-wethouder 
Marianne Steijn van de gemeente 
Velsen en de PvdA-fractievoorzit-
ters Jaqueline Dorenbos (Bever-
wijk) en Eus Hes (Heemskerk).
Van 15.30 uur tot 17.00 uur wordt 
er afgesloten in het dorpshuis de 
Moriaan, waar vragen aan eerder 
genoemde PvdA’ers kunnen wor-
den gesteld.

Inspraak in plan tegen extra verzilting 
Noordzeekanaal door nieuwe zeesluis
Velsen - Tot 11 april ligt het 
ontwerp-projectplan voor de 
maatregel Selectieve Onttrek-
king ter inzage. Rijkswaterstaat 
heeft deze maatregel ontwik-
keld om de extra verzilting van 
het Noordzeekanaal door ge-
bruik van de nieuwe zeesluis 
bij IJmuiden terug te dringen. 
Op woensdag 20 maart orga-
niseert Rijkswaterstaat een in-
loopavond over selectieve ont-
trekking. Realisatie van de 
maatregel staat gepland voor 
de periode 2020-2022.
 
Bij het gebruik van de nieuwe 
zeesluis zal veel meer zout water 
het Noordzeekanaal instromen 
bij het schutten van schepen dan 
nu het geval is. Selectieve ont-
trekking moet de toename van 

zout water in het Noordzeekanaal 
tegengaan, omdat dit schadelij-
ke e�ecten heeft op natuur, land-
bouw en de toepassing van koel 
en/of proceswater.
In het ontwerp-projectplan wa-
terwet Selectieve Onttrekking is 
het besluit opgenomen tot reali-
satie van de maatregel. Het ont-
werp-projectplan bevat een be-
schrijving hoe selectieve ont-
trekking wordt uitgevoerd inclu-
sief de voorzieningen om nade-
lige gevolgen tegen te gaan. De 
inloopavond op 20 maart vindt 
plaats van 19.00 en 21.00 uur in 
Hotel Augusta, Oranjestraat 98 in 
IJmuiden. Geïnteresseerden die 
zich willen laten informeren, kun-
nen op elk moment binnenlopen. 
Op deze avond zijn deskundigen 
aanwezig om vragen te beant-

woorden. Ook is er gelegenheid 
om een zienswijze in te dienen.
Selectieve onttrekking is een toe-
passing waarbij Rijkswaterstaat 
in het Binnenspuikanaal, aan de 
noordkant van het sluizencom-
plex, een constructie bouwt met 
onderin een opening. Via deze 
opening wordt vooral het zoute 
water, dat zich verzamelt op de 
bodem van het Noordzeekanaal, 
naar zee afgevoerd. Het zoete wa-
ter bovenin het Noordzeekanaal 
wordt door de constructie tegen-
gehouden en blijft op deze ma-
nier in het Noordzeekanaal.
Meer informatie over het project 
en de wijze waarop kan worden 
ingesproken is vanaf 1 maart te 
vinden op: www.platformpartici-
patie.nl/selectieve-onttrekking. 
(foto: aangeleverd)



Op het eiland wonen momenteel ongeveer 5500 Nederlanders. 
Zij hebben door hun opleiding over het algemeen een goede 
baan, sturen hun kinderen naar Nederlandse scholen, wonen in 
goede huizen, hebben airco en leiden er meestal een aangenaam 
leven. Wie echter in Curaçao geen werk heeft, heeft het zwaar. 
20% leeft onder de armoedegrens. Vooral alleenstaande moe-
ders met kinderen hebben het zwaar. Levensmiddelen zijn er niet 
goedkoop en zelfs nog iets duurder dan in Nederland. De mees-
te producten moeten worden geïmporteerd. In de mega super-
markten met een lange rij kassa’s zijn vooral de zuivelproducten 
duur. Een pakje roomboter kost 6.02 Antilliaanse gulden, 2,5 li-
ter melk 8 à 9 gulden. De Antilliaanse gulden is gekoppeld aan 
de dollar. Nederlanders rekenen gemakshalve voor één Antilliaan-
se gulden een halve euro.

HET DAGELIJKSE LEVEN
Bij gezinnen met kinderen gaat de wekker om 6.00 uur of eerder 
af. De kinderen van de Nederlandse basisschool moeten van 7.15 
uur tot 12.15 uur op school zijn, de middelbare scholieren begin-
nen om 7.30 uur en eindigen uiterlijk om 13.50 uur. Volwasse-
nen starten met hun werk om 7.30 uur. Wat direct opvalt in Cu-
raçao is dat je nergens op de wegen een fi ets ziet. Fietspaden zijn 
er niet met als gevolg  dat alle kinderen met de auto moeten wor-
den gehaald en gebracht. Het is heel normaal  dat ouders tussen 
de middag hun werk onderbreken om de kinderen van school te 
halen en naar huis of naar familie te brengen. De onderbroken 
tijd moet echter later op de dag wel weer worden ingehaald. Om-
dat alle ouders tegelijk de weg opgaan, zijn er vooral in en rond-
om de hoofdstad Willemstad constant fi les.

Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven. Voor vele Neder-
landse kinderen is het frustrerend dat op de Nederlandse scholen 
niet alleen het Nederlands, maar ook de voertaal het Papiaments 
een belangrijk verplicht vak is. Ook het Engels en het Spaans zijn 
verplichte vakken. De schoolpleinen van de basisscholen zijn wa-
re ontmoetingsplekken waar tientallen vaders en moeders – een 
smeltkroes van diep zwarte-, donkere-, minder donkere en wit-
te mensen – wachten totdat hun kroost naar buiten komt. In de 
auto, met langs de weg in de bermen ontzettend veel cactus-
sen, vragen veel kinderen aan hun ouders even te stoppen als zij 
zwerfhonden zien. Op bepaalde plekken staan honden te wach-
ten totdat de kinderen eten uit het raampje gooien. Honden en 
katten worden vaak ziek, verwaarloosd en ongewenst eenvou-
digweg op straat gezet.

WERKGELEGENHEID
Op 10 oktober 2010 werden de Nederlandse Antillen opgehe-
ven. Curaçao werd een zelfstandig land binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden. Het eiland is dan zelf verantwoordelijk voor 
het fi nancieel-economisch beleid. Vanaf het moment dat Shell 
de raffi naderij Isla op Curaçao startte was er veel werkgelegen-
heid. In 1952 werkten er bijna 13.000 mensen voor Shell. Maar 
toen Shell begin 1980 verliezen leed werd er besloten te stoppen. 
Shell verkocht in 1985 de raffi naderij aan de Curaçaose overheid 
voor het symbolische bedrag van 1 Antilliaanse gulden. De over-
heid, die de  raffi naderij voor het eiland wilde behouden, ver-
huurde deze aan de Venezolaanse oliemaatschappij Petróleos de 
Venezuela. Daar Shell de raffi naderij vervuild heeft achtergelaten 
hoopte de overheid dat de nieuwe investeerder zich bezig zou 
gaan houden met modernisering en met het milieu. Maar daar 
is weinig van terecht gekomen. Over de gigantische luchtveront-
reiniging op een plek waar vooral arme gezinnen wonen en zelfs 
scholen gesloten zijn omdat de stank niet te harden was,  wordt 
momenteel schande gesproken. Het huurcontract met Petróleos 
de Venezuela loopt dit jaar af. Nu een paar nieuwe investeerders 
hebben afgehaakt, is de overheid naarstig op zoek naar nieuwe 
gegadigden, want de raffi naderij zorgt nog altijd voor werkgele-
genheid van 1000 vaste medewerkers en 2000 à 3000 indirec-
te arbeiders.

RECESSIE
Curaçao zit momenteel in een economische recessie net als voor-
gaande jaren. Al  jaren loopt de overheidsschuld op. De tiental-
len miljoenen belasting die de honderden fi nanciële offshore be-
drijven betalen is niet genoeg. Op 21 januari 2019 organiseerde 
de overheid een conferentie met de naam ‘Bon Bini for Business’ 
met de bedoeling om bedrijven en investeerders aan te trekken. 
Een Nederlandse handelsdelegatie van 40 bedrijven reisde mee 
met premier Mark Rutte om over investeringen te praten. Mis-
schien is het in de toekomst mogelijk dat Curaçao minder afhan-
kelijk wordt van import. Premier Rutte tekende samen met de 
premier van Curaçao, Eugene Rhuggenaath een samenwerkings-
convenant. De regering in Den Haag zal zich intensiever gaan be-
moeien met het bestuur op Curaçao en zal zo het eiland helpen 
zijn slechte fi nanciële situatie op orde te brengen. De Curaçao-
se overheid heeft ook om Nederlandse fi nanciële steun gevraagd 
voor de opvang van Venezolaanse  vluchtelingen. Op een tota-
le bevolking van plm.160.000 inwoners bevinden zich tussen de 
8000 en 10.000 Venezolanen, voornamelijk illegaal.

ARM EILAND
Er wonen momenteel behoorlijk wat arme mensen op het eiland. 
Lang niet iedereen heeft werk. Er zijn kort geleden nog vijf gro-
te hotels gesloten omdat men de salarissen niet meer kon beta-
len. De criminaliteit neemt toe. Er vinden de laatste tijd steeds 
meer overvallen plaats waar messen en pistolen niet worden ge-
schuwd. Niet voor niets zie je bij de snacks, waar de lokale be-
volking graag een hapje gaat eten, breed traliewerk vlak voor de 
plek waar de producten worden verkocht. De drugs zorgen even-
eens voor een groot probleem. Curaçao is voor drugs een be-
langrijke doorvoerhaven voor transport naar Europa en de Ver-
enigde Staten.

WANTROUWEN  
De bevolking telt 50 nationaliteiten. De meerderheid bestaat uit 
Curaçaose Afro-Caribische nazaten. Wie een tijdje op Curaçao 
vertoeft krijgt ongetwijfeld te maken met een soort wantrouwen. 
De bekende rijke Nederlandse zakenman Jacob Gelt Dekker kan 
er over meepraten. Hij knapte met eigen geld vele panden in de 
vervallen stadswijk Otrobanda op, naast de wijk Punda de be-
kendste wijk in Willemstad. Toen hij echter zelf puin stond te rui-
men, dachten de Curaçaoënaren: ‘Zo’n rijke man, die zelf zo hard 
meewerkt ten gunste van hen!’ Dat vertrouwen ze dan niet. Ve-
le Nederlanders ervaren een dergelijk soort wantrouwen. Zij wij-
ten het vaak aan een minderwaardigheidscomplex, dat nog da-
teert uit de slaventijd.

TOERISME    
Corruptie, drugs, criminaliteit: het moge duidelijk zijn dat Cura-
çao een eiland is waar  de tegenstellingen groot zijn. De reisbu-
reaus houden de toeristen verre van de gevaarlijke wijken. Zo zul-
len de toeristen er niet altijd veel van merken als zij ontspannen 
een hapje eten of een drankje drinken aan de sfeervolle Handels-
kade met die specifi eke kleurrijke huizen. Zij komen hoofdzakelijk 
voor het heerlijke klimaat. Een minpuntje zijn wel de mosquitos. 
Dit zijn kleine vliegjes, die jeuk veroorzaken. Zij komen voorname-
lijk voor in de regentijd (van september tot januari). Voor de eco-
nomie wordt het toerisme steeds belangrijker. Des te meer cruise-
boten er aanleggen, des te liever het de overheid is. Amerikaan-
se passagiers zijn meer dan welkom. Zij geven meestal veel geld 
uit als zij winkelen in de winkels met de dure merken bij het Rif-
fort. 40% van de toeristen komt uit Europa. Nederland is num-
mer één. Maar liefst 177.000 Nederlanders bezoeken jaarlijks Cu-
raçao. Anders dan de wat drukkende warme dagen in ons land is 
het in Curaçao bij 31 graden gemiddeld altijd aangenaam en er is 
altijd die frisse verkoelend passaatwind. (Marga Wiersma) 

CURAÇAO
Eiland met tegenstellingen

Als grootste eiland van de Antillen is Curaçao populair. 
Het is er bijna altijd mooi weer met een constante 
temperatuur van gemiddeld 31 graden Celsius. Het 
is een waar duikers- en snorkelparadijs. Vertoeven 
aan de stranden is een weldaad. Zonder veel golfslag 
kun je er dagelijks zwemmen in de lichtblauwe 
Caribische Zee. De tropische zonsondergangen zijn 
adembenemend mooi. Tegengesteld zijn er echter een 
aantal zaken die minder mooi zijn. Zo komt het eiland 
maar niet van de corruptie af. Belangrijke personen 
schuwen het niet steekpenningen aan te nemen voor 
bewezen diensten.

Kleine Knip

Daaibooi

Handelskade Willemstad
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Beeldend & Bezinnend, inspi-
rerende avond met tekenen en 
schilderen in de benedenzaal van 
de Pieterkerk, Zuiderkruisstraat 
1 IJmuiden. Van 19.00 tot 21.30 
uur. Aanmelden bij info.francis-
cusparochie@gmail.com of 06-
55627670. (afbeelding: aangele-
verd)

Bijbellezen met kritische gelovi-
gen in de Parochiezaal van de En-
gelmunduskerk, Driehuizerkerk-
weg Driehuis. Aanvang 19.30 uur.

‘IJmuiden wat vertel je me nou...’ 
in De Brulboei, Kanaalstraat 166 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Joke Bruijs ft. Musica Extrema 
(theaterconcert) in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. 

The Kik in Stadsschouwburg 
Haarlem, 20.15 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Marvel-
lous: humoristische superhelden-
musical. Aanvang 20.15 uur. (foto: 
Raymond van Olphen)

1 MAART

Open dag bij Ontmoetingscen-
trum Zeestroom, Zeewijkplein 
262 IJmuiden. Van 10.30 tot 15.30 
uur. (foto: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
extra open van 13.00 tot 16.30. 

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ in het Pieter Vermeulen 
Museum. Voor iedereen vanaf 4 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 

Speeltuin Santpoort, Valcken-
hoe�aan weer iedere dag ge-
opend. Maandag-, dinsdag-, en 
donderdagmiddag vanaf 15.00 
uur. Woensdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag vanaf 13.30 uur. De 
speeltuin sluit om 17.30 uur.

VVK Telstar Vrouwen presente-
ren plannen voor volgend jaar 
en spelen oefenwedstrijd tegen 
Heerenveen om 19.30 uur in het 
telstar-stadion.

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

‘None but you’ in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Kam-
peerkomedie ‘Single Camping’. 
Aanvang 20.15 uur.

2 MAART
BioMarkt in de Haarlemse Kweek-
tuin, Kleverlaan 9 Haarlem. Van 
10.00 tot 15.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 

PvdA-leider Lodewijk Asscher en 
Adnan Tekin (lijsttrekker PvdA 
Noord-Holland) bezoeken be-
woners van Wijk aan Zee: 14.00-
15.30 rondwandeling en 15.30-
16.00 uur vragenuurtje in dorsps-
huis De Moriaan. Iedereen is wel-
kom.

Openingsweekend nieuwe sei-
zoen van Ruïne van Brederode 
vol met bijzondere activiteiten. 
Om 14.00 uur wordt door burge-
meester Frank Dales met de Cam-
pagnie van Brederode de vlag ge-
hesen. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Kam-
peerkomedie ‘Single Camping’. 
Aanvang 20.15 uur.

Heel Holland Rockt in het Thalia 
Theater, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur, zaal 
open 20.00 uur. (foto: aangele-
verd)

3 MAART
Grote rommelmarkt in sport-
hal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 
IJmuiden. Van 09.00 tot 15.00 uur.

Natuur- en cultuurhistorische 
wandeling rond Kasteel Marquet-
te in Heemskerk. Start om 10.00 
uur bij boerderij Heemshof, Oos-
terweg 2c. Aanmelden: excursiei-
vnmk@gmailcom of www.ivn.nl/
mkl. 

▲

Bijeenkomst van de kleine Ker-
ken in Kennemerland. Thema: 
‘Haastige Ongerustheid’ in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur.

Eerste publieksdag van het sei-
zoen naar Forteiland. De vertrek-
tijden zijn: 10.45, 12.45 en 15.10 
uur. Retourvaart naar keuze om: 
13.00, 15.15 of 17.15 uur. 

Zondagconcert door Noord Hol-
landse/Friese muziekgroep Alte-
gaer in de Ruïne van Brederode. 
Van 11.00 tot 12.00 uur. Ruïne is 
geopend vanaf 10.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Pannenkoekentoernooi bij Soft- 
en Honkbalvereniging Terrasvo-
gels in Het Polderhuis in Velser-
broek. Van 13.00 tot 15.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Fami-
lievoorstelling ‘De Waanzinnige 
Boomhut’. Aanvang 13.30 uur.

Opening expositie van de familie 
Spierenburg in Kunstencentrum 
De Kolk, Westkolk 4 in Spaarn-
dam. Aanvang 13.30 uur. Expo-
sitie is te zien de gehele maand 
maart op zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Lezing over non-dualiteit bij Car-
men de Haan, St. Raphaёlkerkje, 
Popellaan 1 in Bloemendaal. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Zie ook www.
carmendehaan.nl. (foto: aangele-
verd)

Viool en piano in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum: BRAK! 
huisje aan het Kennemerstrand. 
Vanaf 14.00 uur lancering natuur- 
en klimaatexpeditieapp met rou-
tes rond het Kennemermeer, het 
strand en de pier. De Kennemer-
meerroute kan gelopen worden 
met een natuurgids om 14.15 uur 
en iedereen  met een smartpho-
ne kan vanaf 14.15 uur de strand-
route lopen en zal onderweg al-
lerlei leuke belevenissen erva-
ren! In het museum zelf is de ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce te zien voor iedereen vanaf 4 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Maandelijkse rondleiding op Bui-
tenplaats Beeckestijn. Start om 
14.00 uur aan de voorzijde van 
het huis. (foto: aangeleverd)

Quatre Ticket de Swing in café ‘t 
Hemeltje Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 10s Bloemendaal. Van 
14.30 tot 17.30 uur. Toegang gra-
tis. (foto: aangeleverd)

Trio Vierstemmig, Muggenbulten 
& Friends Live bij Chaos met een 
harde G in het Patronaat in Haar-
lem. Aanvang 15.00 uur. (poster: 
aangeleverd)

Magda Mendes brengt een ode 
aan het Portugese platteland tij-
dens Engelmundus en meer... in 
de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid. Aanvang 15.00 uur, zaal 
open om 14.30 uur. (foto: aange-
leverd)

Camerata RCO in de Oude Kerk in 
Spaarndam. Aanvang 15.00 uur.

Jamsessie in Café De Gri�oen, 
Frans Naereboutstraat IJmuiden. 
Met optreden van Crazy & Old. 
Aanvang 16.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Rachel Podger speelt Bachs cel-
losuites op viool in de Dorps-
kerk in Bloemendaal. (foto: Jonas 
Sacks)

Trio Grande in ‘t Wapen van Zand-
voort, Gashuisplein 10 Zand-
voort. Van 17.00 tot 20.00 uur. 
Toegang gratis. (foto: aangele-
verd)

4 MAART
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228.

Ruilbeurs voor legpuzzels in se-
niorencomplex voor ouderen in 
Zeewijk. Van 10.00 tot 11.00 uur.

Informatiebijeenkomst over nier-
functiestoornis in het restaurant 
(2e etage) van het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk. Van 19.00 tot 21.00 uur, zaal 
open vanaf 18.30 uur. Toegang 
gratis. Aanmelden kan via www.
rkz.nl

Lezingenavond op Gymnasium 
Felisenum, Van Hogendorplaan 2 
Velsen-Zuid. Van 20.00 tot 21.00 
uur, vanaf 19.30 uur staat de kof-
�e en thee klaar.

Bijbel�lm Jozef, 3e �lm van de 
reeks. In de grote zaal van de 
Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur. 
Graag aanmelden. 

5 MAART
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

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

Repair Café in buurtcentrum De 
Spil, Frans Halsstaat 29 IJmuiden. 
Van 13.30 tot 16.00 uur.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

Lezing ‘Wat is de Kabbalah’ door 
Mike Bais. In de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan 12 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.30 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Caba-
retier Johan Goossens. Aanvang 
20.15 uur. (foto: Merlijn Doomer-
nik & Buro Rust)

6 MAART
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
positie ’Opstand in IJmuiden’. Ju-
bileumtentoonstelling ‘Museum-
schatten’. Jubileumjaar: Iedere 
maand kans op mooie prijzen. 3 
Speurtochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. Gratis (na en-
tree) rondeidingen om 14.00 uur 
en om 15.30 uur met als thema 
‘het ontstaan van IJmuiden’. In-
schrijven via www.zeehavenmu-
seum.nl aanbevolen. 

Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ in het Pieter Vermeu-
len Museum. Voor iedereen van-
af 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs.

Open huis Israël Producten Cen-
trum in het kerkgebouw van de 
Vrije Evangelische Gemeente, Van 
Riemsdijklaan 1 in Beverwijk. Van 
14.30 tot 18.00 uur.

Aswoensdagviering met vooraf-
gaande pannenkoekenmaaltijd 
in de Mariakerk, Rijksstraatweg 
355 Haarlem. Kerk open 18.00 
uur, aanvang viering 19.00 uur.

Laatste winterlezing in Vogelhos-
pitaal, Vergierdeweg 292 in Haar-
lem-Noord. Van 19.00 tot 21.00 
uur. 

Aswoensdagviering in de paro-
chiezaal Engelmunduskerk, Drie-
huizerkerkweg 113 Driehuis. Aan-
vang 19.30 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Ope-
raklassieker de Barbier van Sevil-
la door Staatsopera van Tatarstan. 
Aanvang 20.15 uur. (foto: aange-
leverd)

7 MAART
Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Jaarlijkse schrijversavond op 
Gymnasium Felisenum in Velsen-
Zuid. Met als gast Jaap Robben. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang is 
vrij. (foto: aangeleverd)
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Velsen-Zuid - Zondagmiddag 3 
maart presenteert Engelmundus 
en meer… in de Engelmundus-
kerk in Velsen-Zuid de Portuge-
se zangeres Magda Mendes. Zij 
was vorig jaar de winnares van 
de Gouden Notekraker 2018, de 
vakprijs van en voor uitvoeren-
de muzikanten. Daarbij liet zij be-
kende collega’s als Waylon en Ru-
ben Hein achter zich.
Zij komt nu naar Velsen met haar 
nieuwe programma ‘Oliveiras’, 
een ode aan het vergeten Portu-
gese platteland. De zelfgeschre-
ven liedjes zijn gesitueerd op het 
platteland van centraal Portugal. 
Een gebied dat recentelijk vaak 
het nieuws haalde doordat het 
geteisterd werd door een aantal 
bosbranden. Een vergeten streek 
waarvan de geschiedenis in rook 
dreigt op te gaan.
Magda Mendes, geboren en ge-
togen in Lissabon, woont nu tien 
jaar in Rotterdam en heeft de af-
gelopen jaren de Rotterdam-
mers kennis laten maken met de 
uit Lissabon afkomstige fado. Zij 
toerde met haar programma Si-
lencio, de fado dwaalt door Rot-
terdam langs alle uithoeken van 
de havenstad en bereikte zo een 
groot publiek. 
Met haar nieuwe programma 

Oliveiras slaat ze dus een ande-
re weg in. Ze verlaat de stad. Sa-
men met Ward Veenstra schreef 
ze liedjes die stem geven aan ver-
halen die aan het vuur ontsnapt 
zijn. Verhalen over hoe haar va-
der António Oliveiras dezelfde 
wortels lijkt te hebben als de eeu-
wenoude olijfbomen uit zijn ge-
boortestreek. Over hoe de bewo-
ners en de bomen zonder stem 
achterbleven en over hoe ook 
Magda’s wortels aan haar trek-
ken sinds zij haar geboortegrond 
heeft verlaten.
Gitarist en medecomponist Ward 
Veenstra zal de luisteraars nader 
kennis laten maken met diver-
se Portugese snaarinstrumenten 
die hen meenemen op de door 
Magda bezongen reis door Portu-
gal. Het � lmische karakter van het 
programma wordt versterkt door 
twee bijzondere klassieke musi-
ci: Op de harp Astrid Haring en op 
de bastrombone Brandt Attema.
De zaal gaat om 14.30 uur open. 
Het concert begint om 15.00 uur. 
Kosten: 10 euro, inclusief een 
drankje in de pauze. Kaarten zijn 
te bestellen via www.engelmun-
duskerkoudvelsen.nl of telefo-
nisch op 06-18921501. Of aan de 
deur zolang de voorraad strekt. 
(foto: aangeleverd)

Expositie in ‘t Mosterdzaadje
Wietze Dorsman en zijn 
fascinatie voor de klaproos
Santpoort - In de maanden 
maart en april worden de mu-
ren in ‘t Mosterdzaadje getooid 
met klaprozen. Wietze Dorsman 
laat ze er in grote getale uitbun-
dig bloeien. Twintig jaar geleden 
wandelde hij in het voorjaar door 
Noord-Frankrijk. De velden kleur-
den rood van de klaprozen. Deze 
explosie van kleur en vorm maak-
te zo veel indruk dat hij met zijn 
schildersspullen elk jaar daar te-
rugkeert om dit thema vast te 
leggen. Op groot en klein for-
maat geeft hij zijn eigen impres-
sie van een heel veld van deze 
tere en toch krachtige bloemen. 
Op zijn doeken voel de de warm-
te van de zon en zie je de bewe-
ging van de wind. Vanaf het be-
gin van zijn schilderscarrière is 
Wietze geboeid door bloemen, 
liefst in groten getale. Regelmatig 
gaat hij naar Hillegom of Lisse om 
aan de rand van de bollenvelden 

zijn ezel op te zetten en de gro-
te kleurvlakken op zijn doek weer 
te geven. Bezichtiging voor en na 
a� oop van de concerten, of op 
afspraak. ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord, www.
mosterdzaadje.nl. (foto: aangele-
verd)

Engelmundus en meer......
Magda Mendes brengt ode 
aan Portugese platteland

Woorden zijn niet nodig bij dit ‘stilleven’ dat een bewoonster van 
de Swoerkamp in Velserbroek vorige week aantrof voor haar deur.

LEZERSPOST

Toppunt van asociaal gedrag

Speeltuin Santpoort open
Santpoort - Het is bijna zover: 
vanaf 1 maart is de speeltuin in 
Santpoort aan de Valckenhoef-
laan weer iedere dag geopend. 
Op maandag-, dinsdag-, en don-
derdagmiddag vanaf 15.00 uur 
en op woensdag, vrijdag, zater-
dag en zondag ‘s middags vanaf 
13.30 uur. Op alle dagen sluit de 
speeltuin om 17.30 uur. 
Vorig jaar is een bijzonder speel-
dorp aangekocht en geplaatst. 
Het daagt kinderen uit om te 
klimmen en naar beneden te 

springen in het vangnet midden-
in. Ook de waterspeelplaats is 
zeer geliefd. 
In het winkeltje kunnen ijsjes, 
drinken en ander lekkers gekocht 
worden. Voor de toeschouwers 
op het terras is iets bijzonders 
aangeschaft dat binnenkort ge-
plaatst zal worden! Benieuwd...? 
Kom kijken en spelen met uw 
kind!
Kijk voor toegangsprijzen die on-
gewijzigd zijn en reserveringen 
op www.speeltuinsantpoort.nl.

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.

400 hennepstekken
Velsen-Noord - Vorige week dins-
dagavond deed de politie onder-
zoek in een woning aan de Wes-
terwijkstraat in Velsen-Noord. In 
de woning werd een hennepkwe-
kerij aangetro� en. Eerder die dag 
kreeg de politie een melding dat 
er mogelijk hennep verbouwd 
zou worden in het pand. 
Toen de politie ter plaatse ging 
kijken bleek een slaapkamer in-
gericht te zijn als kwekerij voor 
hennepstekken. Er stonden in to-
taal vierhonderdtien (410) plan-

ten. Ook in een andere slaapka-
mer bleek een kwekerij ingericht 
te zijn. Hier stonden op dat mo-
ment echter geen planten. De po-
litie nam de planten en de bijbe-
horende apparatuur (lampen en 
dergelijke) in beslag.
Bij onderzoek bleek er sprake te 
zijn van diefstal van stroom. Li-
ander heeft de elektriciteitsme-
ter verwijderd. De politie heeft 
een afspraak gemaakt met de be-
woner voor het a� eggen van een 
verklaring.

Open huis Israël 
Producten Centrum
Regio - De consulenten van het 
Israël Producten Centrum hou-
den in maart weer open huis. 
Op woensdag 6 maart van 14.30 
tot 18.00 uur is men welkom in 
het kerkgebouw van de Vrije 
Evangelische Gemeente, van 
Riemsdijklaan 1 in Beverwijk. Er 
zijn  weer nieuwe producten uit 
Israël extra aangevuld met siera-
den, CD’s, jams, thee, kruiden, da-
delpasta’s, koekjes, kandelaars en 
wijn. 
De consulenten van het IPC wer-
ken als vrijwilligers om zo de klei-

ne ondernemers te ondersteu-
nen in hun levensonderhoud. De 
verkoop komt dus rechtstreeks 
hen ten goede.
De catalogus wordt aan iedere 
bezoeker/ster meegegeven, zo-
dat men ook na het open huis 
nog in de gelegenheid is om deze 
artikelen te bestellen. Voor telefo-
nische inlichtingen, afspraken of 
bestellingen kan men altijd bel-
len met mevrouw Zuidema, tel.: 
0251-228286 of mailen: hzuide-
ma@quicknet.nl. Zie ook: www.is-
raelwinkel.nl.

Theater Poppengrollen 
trad op in de vakantie
Santpoort - Het waren gezel-
lige middagen tijdens de voor-
jaarsvakantie in de schuur tegen-
over molen ‘De Zandhaas’ aan de 
Wüstelaan in Santpoort-Noord. 
Jong en oud genoten van de pop-
penkast. Lydia Dikker speelde de 
voorstellingen ‘Muizen in de mo-
len’ en ‘Harry zoekt een huis’. 
Vanwege de grote belangstelling 
zal Theater Poppengrollen regel-

matig in de schuur van de molen 
optreden. Voor informatie over 
de data en tijden van de voorstel-
lingen kan men kijken op www.
theaterpoppengrollen.nl of mai-
len naar theaterpoppengrollen@
gmail.com. 
Ook kinderpartijtjes aan huis zijn 
mogelijk met een kleinere pop-
penkast op locatie. (foto: aange-
leverd)

Op Gymnasium Felisenum
Sectie klassieke talen 
organiseert lezingenavond
Velsen-Zuid - Heeft u zelf nooit 
klassieke talen gehad maar bent 
u wel geïnteresseerd? Of baalt u 
dat het alweer enige tijd geleden 
is dat u zich heeft kunnen verdie-
pen in de klassieken? Of bent u ge-
woon nieuwsgierig naar het nut 
van de klassieken, want waarom 
leren we deze vakken nog altijd op 
het gymnasium in deze hypermo-
derne en innovatieve 21e eeuw?
Kom dan op maandag 4 maart 
naar het Gymnasium Felise-
num (Van Hogendorplaan 2, Vel-
sen-Zuid) en laat u tussen 20.00 
en 21.00 inspireren door een le-
zing over de Romeinen in Velsen 
door Arjen Bosman. Waarom kwa-
men de Romeinen naar Velsen? En 
waarom zijn ze vervolgens weer 
vertrokken? Wat hadden ze hier 
te doen en wat kan afgeleid wor-
den uit de archeologische vonds-

ten uit de Romeinse tijd? Welke 
bronnen kunnen gebruikt worden 
bij het onderzoek naar de Romei-
nen in Velsen en op welke manier 
kunnen ze gedateerd worden? Dit 
zijn de belangrijkste vragen die 
Arjen Bosman zal bespreken. Ook 
de verhouding tussen de Romei-
nen en de toenmalige lokale be-
volking speelt uiteraard een be-
langrijke rol in het geheel.
Arjen Bosman is eigenaar van Mi-
litary Legacy. Hij is gespeciali-
seerd in 20e-eeuwse Nederland-
se krijgsgeschiedenis en Romeins 
militair erfgoed. Tevens is hij au-
teur van het boek ‘Rome aan de 
Noordzee: burgers en barbaren te 
Velsen’.
Vanaf 19.30 staat de ko�  e en thee 
voor u klaar. Neem vooral ouders, 
kinderen, buren en welke andere 
geïnteresseerden mee. 

Maritieme taxatiemiddag 
in Zee- en Havenmuseum

IJmuiden - Op dinsdag 12 maart 
is iedereen tussen 13.00 en 16.00 
uur van harte welkom in het ge-
zellige museumcafé van het 
IJmuider Zee- en Havenmuseum 
om (maritieme) stukken te laten 
taxeren door de taxateurs van het 
bekende Amsterdamse Vendu-
huis de Eland en de Zon.
Er liggen heel wat mooie spullen 
jarenlang op zolders en in kas-
ten. Spullen waar anderen weer 
heel blij van worden en met wel-

licht ook een verrassende waar-
de. Denk hierbij aan schilderijen, 
porselein, instrumenten, scheep-
santiek, scheepsmodellen, ju-
welen, horloges en eigenlijk al-
les wat binnen het brede thema 
‘maritiem’ past. Iedereen mag de-
ze middag maximaal drie stuk-
ken laten taxeren. Ook kan men 
deze stukken meteen inbrengen 
voor de eerstvolgende veiling 
bij het Amsterdamse Venduhuis 
De Eland en De Zon. De toegang 
is gratis en taxatie geschiedt op 
volgorde van binnenkomst. Het 
museum is deze middag geslo-
ten. Het museum bestaat dit jaar 
25 jaar en viert dit jubileum het 
gehele jaar met speciale activitei-
ten. Een daarvan is deze maritie-
me taxatiemiddag. Meer weten 
over het jubileum en alle speciale 
activiteiten, kijk dan op de web-
site van het museum www.zee-
havenmuseum.nl. (foto: aangele-
verd)

Maandelijkse rondleiding 
op Buitenplaats Beeckestijn
Velsen - Zondag 3 maart is het 
weer mogelijk een boeiende rond-
leiding, onder leiding van een des-
kundige gids, mee te maken door  
‘huis en tuinen’ van de Buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid. 
Dat dit de moeite waard zal blijken 
op deze eerste zondag van de me-
teorologische lente, zeker als het 
weer zo mooi blijft, moge duide-
lijk zijn. Deelname bedraagt 7 eu-
ro per persoon. Aanmelden kan 
via info@buitenplaatsbeeckestijn.
nl. De rondleiding start om 14.00 
uur aan de voorzijde van het huis. 
(foto: aangeleverd)

Dobber wint brons 
op NK indoor atletiek
Velsen - Tijdens het Nederlands 
Kampioenschap Indoor atletiek 
heeft Jochem Dobber uit Sant-
poort-Zuid brons gewonnen op 
de 400 meter. De atleet van Atle-
tiekvereniging Suomi kwam met 
een persoonlijk record van  47.31 
over de � nish. 
Jochem eindigde sterk achter zijn 
estafette teamgenoten Tony van 
Diepen en Liemarvin Bonevacia. 
De nummers een en twee liepen 
allebei de limiet voor het Euro-
pees Kampioenschap Indoor in 
Glasgow.
Ondanks dat Jochem de limiet 
voor het EK niet heeft gelopen is 
hij erg blij met de bronzen plak. 

,,Een indoor race is ontzettend 
zwaar met name door de 200 
meter baan met krappe boch-
ten. Ook de strijd om na de eerste 
ronde in een goede positie te ko-
men is altijd spannend. Gelukkig 
kon ik mijn raceplan goed uitvoe-
ren met als resultaat een bronzen 
medaille!”
De Santpoorter die inmiddels 
fulltime traint bij de Atletiekunie 
op Topsportcentrum Papendal 
heeft veel zin in het aankomend 
outdoor seizoen. Met zijn esta-
fetteteam gaat hij naar Florida en 
daarna Japan om zich te kwali� -
ceren voor het WK atletiek in Qa-
tar. (foto: aangeleverd)
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Ruilbeurs voor 
legpuzzels
IJmuiden - Op maandag 4 maart 
is er weer een ruilbeurs voor de 
liefhebbers van legpuzzels in het 
seniorencomplex voor ouderen 
in Zeewijk. Iedereen is welkom 
van 10.00 tot 11.00 uur.

Stremming 
Noordersluis
IJmuiden - Vanaf eind maart of be-
gin april is de Noordersluis gedu-
rende vijf weken dagelijks 12 uur 
gestremd: 6 uur voor hoogwater 
en 6 uur na hoogwater. Oorzaak 
van deze stremming is onderhoud 
aan de rails waar de sluisdeur over-
heen rolt. Tijdens de stremmings-
periode wordt zoveel mogelijk re-
kening gehouden met het veilig 
en vlot kunnen schutten van het 
scheepvaartverkeer. Zodra de de-
�nitieve datum bekend is, wordt 
deze zo snel mogelijk gecommu-
niceerd. Bedrijven die afhankelijk 
zijn van de Noordersluis worden 
binnenkort nader geïnformeerd.

Zondag 3 maart eerste Publieksdag 
van seizoen Forteiland

IJmuiden - Zondag 3 maart is de 
eerste Publieksdag van seizoen 
Forteiland. De eerste mogelijk-
heid om naar het eiland te gaan. 
De publieksdagen zijn iedere eer-
ste zondag van de maand tot en 
met november. In juli en augustus 
worden ook op vier woensdagen 
overtochten georganiseerd.
Koning Willem III gaf opdracht tot 
de aanleg van het Noordzeeka-
naal. De graafwerkzaamheden be-
gonnen in 1865 en op 1 novem-
ber 1876 werd het kanaal voor de 
scheepvaart o�cieel geopend.
De Frans-Duitse oorlog van 1870-

1871 en het gebruik daarin van 
modern krachtig geschut, ver-
oorzaakte bij de Nederlandse re-
gering bezorgdheid om de eigen 
zwakke verdediging. Dit leidde 
tot de Vestingwet van 1874 waar-
in bepaald werd dat er een “Stel-
ling van Amsterdam” moest ko-
men. Dat werd een inundatie-
stelling, wat inhield dat het land 
rond Amsterdam onder water ge-
zet kon worden. Het Noordzeeka-
naal met de sluizen is een kwets-
baar onderdeel van deze Stelling. 
Als een vijand dit in handen krijgt 
kan hij de inundatie ontregelen. 

Er werd daarom op de noordoever 
van het kanaal vlak bij de Noord-
zee een sterk fort gebouwd om 
het kanaal en de sluizen te verde-
digen. Dat werd het ‘Fort bij IJmui-
den’, het grootste en sterkste fort, 
ook het zwaarste bewapend van 
de 41 andere forten van de Stel-
ling.
De overtocht naar dit eiland, nu 
het Forteiland, wordt verzorgd 
met de ‘Koningin Emma’  vanaf de 
Kop van de Haven aan het Sluis-
plein 80, 1975 AG IJmuiden. De 
vertrektijden zijn: 10.45, 12.45 en 
15.10 uur. Retourvaart naar keuze 
om: 13.00, 15.15 of 17.15 uur. Een 
rondleiding door ervaren gidsen 
is in de prijs inbegrepen. Men kan 
in de Koepelzaal van het Fort of 
op het aangrenzende buitenter-
ras genieten van een hapje en een 
drankje. Er kan helaas niet wor-
den gepind. Er wordt op gewezen 
dat niet alle ruimtes voor rolstoe-
len, buggy’s en rollators toegan-
kelijk zijn
Toegangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten €12.50 per 
persoon. Kaarten kunnen voor-
af worden besteld via  internet: 
www.ijmuidenserondvaart.nl  of 
telefonisch: 0255-511676. Ook 
aan boord van de Koningin Emma 
kunnen kaarten worden gekocht.
(foto: aangeleverd)

Klootschiet-
nieuws
Velsen-Zuid - Prima omstandig-
heden voor een partijtje kloot-
schieten op 23 februari. Deze 
keer was ‘Beeckestijn’ weer aan de 
beurt en het heerlijke lenteweer 
bracht de klootschieters van Full 
Speed weer tot grootse presta-
ties. De 100 meter-worpen waren 
niet eens bijzonder meer. Het eni-
ge minpunt onderweg was het feit 
dat een veeboer naast het land-
goed net daarvoor zijn weiland 
had gegierd en de ‘heerlijke land-
lucht’ was van dien aard, dat men 
er gierend voor zou wegrennen. 
Zo niet de Full Speeders. Zij scho-
ten hun kloten walgend over de 
bosrijke dreven tot ze weer in een 
frissere luchtstroom belandden. 
Uiteindelijk bleek het team van Ni-
co, dat tweemaal een bord wist te 
tre�en, met Rob en Sander D. met 
70 schoten te hebben gewonnen. 
Het team met Lia, deze keer fantas-
tisch gooiend, Harm en Jan S. volg-
de met 72 schoten Sander B., Jan 
G. en Sonja lieten 79 schoten aan-
tekenen. Ga voor informatie over 
Full Speed naar www.fullspeed-
sport.club of bel 06-24973470.

Brons voor Manon Iskes 
op NK kortebaanschaatsen
IJmuiden/Biddinghuizen - Op 
maandag 18 februari werd op de 
ijsbaan in Biddinghuizen het Ne-
derlands Kampioenschap kor-
tebaanschaatsen verreden. Het 
lenteweer zorgde ervoor dat het 
ijs op deze baan anders was dan 
voorgaande jaren. Het smeltwa-
ter, zacht ijs en ribbelige hoogte-
verschillen tussen de koelbuizen 
in zorgde voor een spectaculaire 
wedstrijd waarbij regelmatig de 
rijders uit balans raakten. 

De 28 snelste sprinters van Ne-
derland reden volgens een afval-
systeem meerdere wedstrijden 
over een afstand van 140 meter. 
Dit ging zo door tot er nog vier 
rijders over waren. Deze vier rij-
ders reden een halve �nalecom-
petitie. Manon Iskes uit IJmui-
den werd tijdens deze spannen-
de race derde. 
Een prachtig resultaat aangezien 
zij eerstejaars B-junior is. (foto: 
aangeleverd)

In Wijkcentrum De Stek
Internationale Vrouwendag
Velsen-Noord - Vrijdag 8 maart 
wordt in Wijkcentrum de Stek 
in Velsen-Noord Internationale 
vrouwendag gevierd. 
Een feest gaat het zeker worden 
voor alle vrouwen uit Velsen. 
Er zijn heerlijke  zoete en har-
tige hapjes gemaakt door vrij-
willigers uit verschillende lan-
den, onder het genot van de 
hapjes en een drankje wordt er 
een muziek-workshop en gege-
ven. Er is een ‘heldinnen’-bin-
go en een optreden van een 

dansgroep . Een  gezellige mid-
dag vol verrassingen voor en 
door vrouwen. En omdat de ba-
sisschool in Velsen-Noord om 
14.00 uit is kunnen de kinde-
ren, van 4 tot en met 12 jaar bij 
buurtsporter Lars in de gym-
zaal terecht zodat de moeders 
gezellig naar de vrouwenmid-
dag kunnen. De middag is van 
14.00 tot 16.00 uur en de toe-
gang is gratis. Wijkcentrum de 
Stek, Heirweg 2 Velsen Noord, 
tel. 0251-226445.

GEEN KRANT?
0251-674433

Sereen werk van Willem Hamers
Oude industrie door nieuwe ogen
Regio - Dat oude industrie behal-
ve een smerige ook een romanti-
sche uitstraling kan hebben, hoef 
je Willem Hamers niet te vertellen. 
Al jaren legt hij de schoonheid 
van industriële complexen vast. 
Als een ware archeoloog speurt 
hij in het verleden om zijn vonds-
ten te doorgronden en op eigen 
originele wijze af te beelden. Ver-
laten fabrieken, leegstaande be-
drijfshallen, ongebruikte machi-
nes: Willem Hamers redt ze van 
de vergetelheid. Tuurlijk, bekent 
hij, nostalgie is mij niet vreemd. 
Maar als ik het niet doe, zou dit al-
les voor altijd verloren gaan. Tot 
25 maart zijn Hamers’ collages en 
forse canvasdoeken bij KEK te be-
wonderen. 

Haarlemmer Willem Hamers 
(1954) schilderde eerst vooral stil-
levens en naakten, beide in kla-
re lijnen en sterke kleuren. Van-
af 2005 legt hij zich vooral toe op 
19e en 20ste eeuwse industrië-
le en aanverwante zaken. Als het 
maar stamt uit de tijd van voor de 
digitalisering en de invoering van 
robots. Dankzij zijn onderwerp-

keuze sta je stil bij de afgelopen 
decennia waarin handarbeiders, 
vaklui en vakbonden glorieerden, 
en een onmisbare rol speelden in 
de toenmalige economie. 
Uiteindelijk verdwijnt alles, ook 
de oude industrie en de mensen 
die daarin hun brood verdien-
den, maar Willem Hamers stelt die 
vergetelheid nog even uit. Op-
dat je beseft wat je gaat missen. 
Dat doet hij met zoveel overga-
ve en precisie, dat hij zichzelf be-
schouwt als een erfgenaam van 
Pieter Saenredam, die in de 17e 
eeuw talloze kerkinterieurs schil-
derde. Net als Willems fabrieken 
zijn de kerken van Pieter Saenre-
dam sober en sereen. En zijn er 
zelden of nooit mensen in te vin-
den. 
Naast beeldend kunstenaar is Wil-
lem Hamers vormgever en foto-
graaf. Zijn werk vind je in week-
bladen, op websites, cd-hoesjes 
en in duurzame uitgaven zoals 
het prachtige ‘Dynamiek in de vo-
gelstand van Zuid-Kennemerland 
en Haarlemmermeer’. 
De opening van zijn expositie 
is zaterdag 16 februari. Alle ten-

toonstellingen van KEK (Kunst Ex-
posities Kerkplein) zijn vrij toe-
gankelijk. De expositieruimte bo-
ven de foyer van het Kennemer 
Theater is (bijna) dagelijks ge-
opend. Voor openingstijden zie 
www.kekbeverwijk.nl. (foto: aan-
geleverd)

Nu al 2.000 inschrijvingen voor 
Plus Wandel4daagse Alkmaar
Regio - Nog een paar maanden 
en dan wordt het startsein gege-
ven voor de dertiende editie van 
de Plus Wandel4daagse Alkmaar, 
die wordt gehouden van 19 t/m 
22 juni 2019. Voor deze gezellige 
vierdaagse, waarbij gekozen kan 
worden uit vijf afstanden, ontving 
organisator Le Champion vorige 
week de 2.000e inschrijving van 
Ria Maas uit Kaatsheuvel.
Voor de 61-jarige Maas wordt het 
de eerste deelname in Alkmaar, 
waar ze heeft gekozen voor vier 
dagen 25 kilometer. ,,Mijn man 
en ik zijn echte wandelaars, we 
hebben al aan meerdere wande-
levenementen van Le Champion 
deelgenomen. Dit wordt de eer-
ste keer in Alkmaar.’’ 
De Plus Wandel4daagse Alkmaar 
staat internationaal ook goed op 
de wandelkalender, inmiddels 
zijn er al acht verschillende na-
tionaliteiten ingeschreven. Van-
uit Nederland komt het gros, met 
65 procent, uit Noord-Holland en 
schrijven de meeste deelnemers 
zich in voor de 25 km per dag, op 
de voet gevolgd door de 20 km 
afstand. Maar met vijf afstanden 
is er bij de Plus Wandel4daagse 
Alkmaar voor iedereen een rou-
te, van beginnende tot geoefen-
de wandelaar. Inschrijven kan na-
melijk voor de 8,5 - 15 - 20 - 25 

of 40 km per dag en er kan ge-
kozen worden tussen 2 of 4 da-
gen. Wegens het succes van vo-
rig jaar is het wederom mogelijk 
een groepsinschrijving te realise-
ren. Zo kan men in één keer alle 
collega’s of wandelvrienden in-
schrijven. 
Naast het aanbod van korte en 
lange afstanden, wordt er iede-
re dag gestart vanaf een andere 
locatie zodat de deelnemers tel-
kens weer een afwisselende rou-
te wandelen. Zo wandelt men 
door de prachtige Staatsbossen 
bij Schoorl, het Noordhollands 

Duinreservaat, over het strand en 
dwars dóór historische gebou-
wen en locaties zoals de Broeker-
Veiling in Langedijk, Landgoed 
Willibrordus in Heiloo en de Ru-
inekerk in Bergen. Het hoogte-
punt op de vierde dag is de fees-
telijke intocht over de Stadswal-
len naar het Waagplein, midden 
in het centrum van Alkmaar. Uit-
eindelijk worden ongeveer 6.000 
wandelaars verwacht in Alkmaar.
Inschrijven voor de 13e editie kan 
tot en met 5 juni op www.plus-
wandel4daagsealkmaar.nl. (foto: 
aangeleverd)

Concert in Ruïne van Brederode
Santpoort - Zondag 3 maart 
tussen 11.00 en 12.00 uur is 
weer het eerste zondagconcert 
van het nieuwe seizoen in de Ru-
ine van Brederode.
Het concert wordt deze keer ver-
zorgd door de Noord Hollandse/
Friese muziekgroep Altegaer.
In hun programma ‘Een wereld 
van Weleer, Wijn, Wind en Water’ 
begint Altegaer bij het allereer-
ste begin van de opgeschreven 
muziek en maakt vervolgens 
een reis door de Middeleeu-
wen, Renaissance en de Gou-
den Eeuw naar onze tijd. Een reis 
die ook nog eens begint in on-
ze Lage Landen, maar uiteinde-
lijk ook de hele wereld over zal 
gaan.
In hun keuze voor het repertoi-
re dat ze brengen, ook een al-
legaartje, leggen ze voor zich-
zelf geen grenzen. Alles mag zo-
lang het maar mooi, spannend, 
vrolijk of uitdagend is: van mu-
ziek uit de middeleeuwen tot 
swingende folk, van wervelen-
de dansdeunen tot prachtige sa-
menklanken, van a capella zang 
tot  verhalende ballades.
De groep bestaat uit: Marita 
Kruijswijk (�uiten en zang), Ma-
rian Nesse (accordeon, bas en 

zang), Narda Kaandorp (harp, 
accordeon en zang), Louis Stor-
telder (dans en zang, Hanne-
ke Koek (viool, bas en zang) en 
Frank Edam (gitaar, accordeon, 
dans en zang). 
Een bezoek aan deze ‘stamboom 
aan muziek’ geeft tevens toe-
gang tot het Stamboomweek-
end van die dag en een gratis 
stamboomonderzoek. Tijdens 

het concert is er voor kinderen 
een vleermuizenspeurtocht on-
der begeleiding.
Entree 5 euro inclusief kop kof-
�e/thee/limonade. Na a�oop is 
er de hoed voor de muzikanten.
Adres: Velserenderlaan 2, Sant-
poort-Zuid. Let op! Ruïne is 
open vanaf 10.30 uur. Zie ook 
www.ruinevanbrederode.nl. (fo-
to: aangeleverd)
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