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IJmuiden - De wereld huilt om de gebeurtenissen in Oekraïne. Sinds het 
Russische leger vorige week het Oost-Europese buurland binnenviel, heerst 
verontwaardiging en ongeloof. Honderdduizenden Oekraïners sloegen op de 
vlucht om aan het oorlogsgeweld te ontsnappen en de verhoudingen in de 
wereld zijn in korte tijd op scherp gezet. Velen zijn begaan met het lot van de 
mensen in de post-Sovjetstaat en willen hun medeleven laten blijken. Het 
blauw en geel van de Oekraïense vlag speelt daarbij een belangrijke rol. 
In IJmuiden kleurde deze week de gevel van Stadsschouwburg en Filmthe-
ater Velsen ook geel en blauw. Zondag wordt er om 17.00 uur een �lm 
vertoond van de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa om geld in te zamelen 
voor Giro 999. Meer over deze bene�et�lm elders in deze editie. 
Foto: Mattijs Kuiper
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Doe mee met de Kinder-
monitor
Heeft u ook een uitnodiging ontvangen 
voor de Kindermonitor? Deze week krijgt
een grote groep ouders een uitnodiging 
in de brievenbus. De Kindermonitor doet 
onderzoek naar de gezondheid, leefstijl 
en welzijn van kinderen tot 11 jaar in re-
gio Kennemerland.  

Hoe doet u mee?
Als u wilt meedoen met dit onderzoek, 
gaat u naar de vragenlijst op  www.start-
vragenlijst.nl/ggd. De vragen gaan over 
gezondheid, beweging, voeding, pesten, 
opvoeding en meer. Ook wordt gevraagd 
of u zich zorgen maken over de ontwik-
keling van uw kind en of ze hulp nodig 
hebben. 

Waarom meedoen?
Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld 
te krijgen van de gezondheid van de kin-
deren in de regio, is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk ouders mee doen. Uw 
gemeente, scholen en jeugdorganisaties 
kunnen met de onderzoeksresultaten 
beter bepalen of er andere activiteiten 
of voorzieningen nodig zijn in uw ge-
meente of wijk. Denk bijvoorbeeld aan 
meer speelplekken in de buurt of extra 
opvoedspreekuren. 

Meer weten?
Op www.ggdkennemerland.nl/kinder-
monitor staat meer informatie en een 
kort fi lmpje over het onderzoek. De re-
sultaten van het onderzoek worden dit 
najaar bekend gemaakt via www.gezond-
heidsatlaskennemerland.nl.

 U bespaart CO2, wij planten een boom!

Velsenaren zorgen met duurzame
initiatieven voor 26 bomen op 
schoolpleinen
Het afgelopen jaar zijn er zo’n 40 initia-
tieven ingediend op de website Velsen-
goedbezig.nl. Gemeente Velsen belooft 
dat ze, voor elk ingediend en uitgevoerd 
initiatief dat helpt CO2 te besparen, één 
boom plant. Begin maart wordt voor de 
eerste 26 initiatieven een boom geplant. 
Deze 26 bomen plaatsen we de komende 
dagen op bijna elk schoolplein op Velsen.  

Het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Vel-
sen heeft als doel de CO2-reductie te versnel-
len. Hoe? Door inwoners, ondernemers en 
organisaties met elkaar te verbinden via Vel-
sengoedbezig.nl. Op deze website kunt u als 
inwoner of organisatie initiatieven indienen 
die helpen CO2 te besparen. Zo kunt u zien 
wat uw buren (of buurbedrijven) doen om te 
verduurzamen. En ze eventueel om hulp vra-

gen bij uw verduurzaming.

Kosten bomen
De bomen worden bekostigd door de sup-
porters van het Lokaal Klimaat Akkoord: 
Tata Steel, Blok System Supply, Crown van 
Gelder, Vattenfall en de gemeenteraad van 
Velsen. 

1 initiatief = 1 boom, doe mee!
Wilt u dat er in het najaar een boom geplant 
wordt voor úw initiatief ? Ga dan snel naar 
velsengoedbezig.nl. Elk initiatief dat CO2 be-
spaart - bijvoorbeeld zonnepanelen, isoleren, 
elektrisch rijden – is welkom en verdient een 
boom! Hoe meer bomen, hoe meer CO2 we 
compenseren. 

Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!

Voordelig en vakkundig zonnepanelen installeren

Doe mee aan de zonnepanelenactie!
Na het succes van vorige jaren, orga-
niseert gemeente Velsen dit jaar weer 
een zonnepanelenactie. Door een sa-
menwerking met vakkundige, regionale 
installateurs kunt u tegen een zeer gun-
stige prijs zonnepanelen op uw woning 
laten installeren. Goed voor het milieu 
én goed voor uw portemonnee. Deze 
week ontvangt u hierover een brief van 
de gemeente.

Met deze actie maken regionale zonnepane-
lenspecialisten voor u een aanbod op maat. U 
kunt geheel vrijblijvend én gratis één van de 
specialisten langs laten komen voor advies. 
Hierbij onderzoekt de specialist de geschikt-
heid van uw dak en kunt u uw eigen wensen 
bespreken. De zonnepanelen kunnen even-
tueel gefi nancierd worden met een energie-

bespaarlening. Kijk hiervoor op energiebe-
spaarlening.nl. In maart ontvangt u een brief 
met daarin uitgelegd hoe u mee kunt doen. 
Honderden inwoners van gemeente Velsen 
zijn u al voorgegaan bij eerdere gezamenlijke 
inkoopacties. Zij besparen direct op de ener-
giekosten, maar dragen ook bij aan een duur-
zaam Velsen. 

De actie wordt gesteund door de gemeente en 
de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen. 
Iedereen die gebruikmaakt van het actieaan-
bod is automatisch een jaar gratis én vrij-
blijvend lid van Energiecoöperatie Energiek 
Velsen.

Kijk voor meer informatie op 
www.energiekvelsen.nl.

Op woensdag 16 maart kunt u naar de 
stembus om de leden van de gemeente-
raad te kiezen. Het gemeentehuis is dan 
’s avonds open. Op donderdagavond 17 
maart is het gemeentehuis dicht.

U kunt woensdag de 16e op afspraak terecht 
bij Burgerzaken tussen 18.00 en 20.00 uur. 
U kunt een afspraak maken via www.velsen.
nl of telefonisch maken via telefoonnummer 
0255-567200 of 140255. 

Het stembureau – in de hal van het gemeente-
huis – is ook open. Velsenaren die een stem-
pas en een geldig legitimatiebewijs hebben, 
kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.  
De locaties van alle stembureaus staan op 
www.velsen.nl.

In plaats van donderdag 17 maart
Gemeentehuis ’s avonds 
open op woensdag 
16 maart a.s. 

Meldpunt Zorg en 
Overlast
Het Meldpunt Zorg en Overlast is de 
plek waar iedereen, ook tijdens het 
weekend, voor advies terecht kan 
wanneer iemand verward gedrag ver-
toont, maar geen acuut gevaar voor 
zichzelf of de omgeving is. 
Per 1 maart 2022 worden de openings-
tijden van het Meldpunt Zorg en 
Overlast aangepast. Het Meldpunt 
Zorg en Overlast is vanaf 1 maart 
2022 bereikbaar van maandag t/m 
zondag, tussen 9.00 en 20.00 uur.  

Het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD 
Kennemerland werkt als vangnet voor 
mensen die (verplichte) zorg nodig hebben 
maar dat zelf niet willen. U kunt hier uw 
zorg melden over ernstige psychiatrische 
problematiek, vervuiling, vereenzaming, 
ernstige overlast of verslaving. Ook als de 
persoon over wie u zich zorgen maakt, deze 
zorgen zelf niet deelt. Daarnaast kunt u ook 
advies vragen aan het Meldpunt, bijvoor-
beeld hoe u omgaat met een buurman of 
familielid met psychiatrische problematiek 
of welke instantie het beste hulp kan bie-
den. Er is ook een digitaal meldformulier, 
dat te vinden is op onze website; www.ggd-
kennemerland.nl 

Medewerkers van het Meldpunt Zorg en 
Overlast zoeken eerst uit wat er precies 
aan de hand is en gaan indien nodig/wense-
lijk langs bij de persoon over wie de zorgen 
zijn gemeld. Samen met deze persoon en 
met andere hulpverleners en professionals 
probeert het Meldpunt een oplossing voor 
de problemen te vinden. De medewerkers 
bieden ‘bemoeizorg’, wat inhoudt dat zij er-
varen zijn in het contact leggen met mensen 
die zelf niet om hulp vragen. 

Wanneer u denkt dat een persoon een direct 
gevaar voor zichzelf of voor de omgeving is, 
schakel dan meteen de Hulpdiensten in via 
112.112.

Verkeershinder A22 tussen 
knooppunt Beverwijk en 
Velsertunnel; 7 maart t/m 
6 mei 2022
Rijkswaterstaat vervangt op de A22 in 
beide richtingen de openbare verlichting 
door ledverlichting. Vanaf knooppunt Be-
verwijk richting Velsertunnel (noordzij-
de Velsertunnel) vinden de werkzaamhe-
den plaats in de periode 7 maart t/m 6 mei 
2022. De werkzaamheden aan de zuidzij-
de van de Velsertunnel vinden plaats in de 
periode mei t/m september. 

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de 
omleidingsborden te volgen en de reis voor te 
bereiden met behulp van www.rws.nl/werk-
zaamheden. Op die manier zijn weggebruikers 
het snelst op hun bestemming.

 Foto: Reinder Weidijk



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Wilgenstraat naast nr.2, vergroten 

garage, wijzigen gebruik naar woning 
(29/02/2022) 22703-2022

• De Ruyterstraat 150, het wijzigen be-
gane grond naar wonen  (19/02/2022) 
22672-2022

• Huygensstraat 21, legaliseren kamer-
gewijze bewoning (3 kamers, 3 perso-
nen) (21/01/2022) 23096-2022

• achter Heidestraat 41, bouwen woning 
(22/02/2022) 23849-2022

• Kompasstraat 11, interne verbou-
wing, plaatsen nieuwe kozijnen 
(23/02/2022) 24579-2022

• Dirk Hartoghstraat 40, plaatsen dakop-
bouw (24/02/2022) 25158-2022

• Cypressenstraat 2, plaatsen dakop-
bouw (25/02/2022) 25532-2022

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8 , gebruik voor sporteve-

nementen Strong Viking Trailrun op 
7 mei 2022 (inclusief op- en a�ouw) 
(21/02/2022) 23243-2022

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 64, vervangen gevelko-

zijnen (21/02/2022) 23385-2022
• Van Diepenstraat ong. (kavel 15 t/m 

17), bouwen 3 woningen (21/02/2022) 
23441-2022

• Velserbosstraat 14, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (25/02/2022) 25642-2022

Santpoort-Noord
• Wüstelaan 93, plaatsen bijgebouw met 

overkapping (20/02/2022) 22801-
2022

Driehuis
• langs het spoor nabij Duin- en Kruid-

bergerweg 1 A, plaatsen communica-
tiemast Prorail (23/02/2022) 24581-
2022

Velserbroek
• Zandhoornbloem 3, plaatsen 2 dak-

kapellen (voor- en achtergevel) 
(19/02/2022) 22664-2022

• Dotterbloem 27, kappen boom (achter-
tuin) (22/02/2022) 23662-2022

• Ossenland 24, plaatsen dakkapel (ach-
tergevel) (23/02/2022) 24585-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Oosterduinplein 22, vervangen ko-

zijnen, wijzigen interne constructie 
(24/02/2022) 152831-2021

• Dokweg 40, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 
kantoorunit (24/02/2022) 3666-2022

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg 12 B, tijdelijk (2 jaar) 

gebruiken voor jeugdactiviteiten 
(22/02/2022) 154206-2021

• Concordiastraat ong. tegenover 84, 
bouwen bedrijfsverzamelgebouw (in-
clusief terreininrichting en hekwer-
ken) (22/02/2022) 145509-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Atlantival 2022”, op 20 mei 2022 van 

14:00 tot 21:00 uur, locatie: Mantel-
meeuwpad 4 (20/02/2022) 22814-
2022

Driehuis
• “Avondvierdaagse Velsen”, op 13, 14 en 

15 juni van 16:30 tot 20:00 uur en op 16 
juni van 16:30 tot 21:00, locatie: Water-
loolaan 1 (25/02/2022) 25571-2022

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Groeneweg 71, vervangen gevelbekle-

ding (22/02/2022) 127595-2021
• J.P. Coenstraat 87, plaatsen dakop-

bouw inclusief dakkapel, vergroten 1e 
verdieping (22/02/2022) 151642-2021

• Grahamstraat 207, vergroten 2e ver-
dieping (voorgevel) (24/02/2022) 
9955-2022 

• Canopusplein 11, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (24/02/2022) 16965-2022

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 31, vergroten 1e ver-

dieping (achterzijde) (22/02/2022) 
5451-2022

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 31, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (24/02/2022) 7550-2022 

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning
Velsen-Noord
• Leeghwaterweg 1 B te Velsen-Noord: 

intern verbouwen en brandveilig ge-
bruiken gehele pand (medische kli-
niek) 102069-2021 (04/03/2022)

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat ong. (achter Con-

cordiastraat 18), tijdelijk (5 jaar) plaat-
sen van keten (kantoor, kantine, op-
slag) (22/02/2022) 139948-2021

Overige bekendmakingen 
• Kappen en vervangen van 6 kastanjes, 

Wijkerstraatweg Velsen-Noord van-
wege kastanjebloedingsziekte.

• Verkeersmaatregelen Van Poptaplant-
soen IJmuiden

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Stemhulp Mijn Stem
Op 18 februari is de stemhulp Mijn Stem 
live gegaan. Mijn stem is een handige 
stemhulp die inwoners helpt erachter te 
komen welke partij het beste aansluit bij 
hun voorkeur. De link voor de stemhulp is 
www.mijnstem.nl/velsen. 

Kinder- en jongerendebat 9 maart in 
de Schouwburg
Op 9 maart wordt in samenwerking met 

RTV Seaport een kinder- en jongerendebat 
gehouden in de Stadsschouwburg. Hier 
kunnen kinderen en jongeren in debat 
gaan over de onderwerpen die zij belang-
rijk vinden. Het debat is later terug te 
kijken via RTV Seaport.  

Lijsttrekkersdebat 
Tevens wordt er op 9 maart het slotde-
bat: Hete Hangijzers georganiseerd. Dit 
is hét debat voor alle partijen die zich 
verkiesbaar hebben gesteld in de gemeente 

Velsen. Lijsttrekkers zullen gaan debat-
teren over belangrijke onderwerpen die 
Velsenaren raken. Het debat zal vervolgens 
uitgezonden worden via RTV Seaport. Er 
is vrije inloop en gratis toegang. 

Verkiezingsmarkt
Zaterdagmiddag 12 maart kunnen inwo-
ners van Velsen alle politieke partijen in 
Velsen ontmoeten in het gemeentehuis. 
Doe mee aan het speeddaten met een 
raadslid of laat weten wat je de nieuwe 

raad wil meegeven voor de nieuwe raads-
periode. Naast rondleidingen en debatten 
in de Raadzaal wordt onder andere de film 
Visie op Velsen getoond! En er is nog meer 
waaronder leuke kinderactiviteiten zoals 
kleurplaten en schminken. 
Tot zaterdag 12 maart! 

Ga voor meer informatie over bovenstaan-
de onderwerpen naar 
www.velsen.nl/verkiezingen. 
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IJmuiden - IJmuiden en de Postcode Loterij, het is al jarenlang een vertrouwde 
combinatie. De reclamespotjes voor het kansspel worden namelijk steevast opge-
nomen in de woonwijk tussen de Lange Nieuwstraat en de Kennemerlaan. 
Dinsdag was het weer zo ver, de promotiecampagne voor de trekking van 
Koningsdag stond op het programma. Bij het opnemen van zo’n televisiereclame 
worden geen halve maatregelen genomen. Hoogwerkers, gigantische aggregaten, 
honderden vlaggetjes in de straat en natuurlijk de bekende vrachtwagen, met 
ontelbaar veel lampjes versierd. Een volle draaidag neemt het produceren van zo’n 
reclamespot in beslag. Al die tijd staan de Alexander Bellstraat en Vareniusstraat 
vol kleine vrachtauto’s van het productieteam. De twee straten zijn voor passanten 
volledig afgesloten. Juist als we er een kijkje nemen, komen twee bewoners uit 
hun huis. ,,We wonen hier nog niet zo lang, dus dit is voor ons de eerste keer dat 
we het meemaken. We hebben er geen last van, hoor. En alles wordt vooraf keurig 
aangekondigd in een brief.’’ Maandagavond begon het opbouwen al, zodat de 
draaidag erna zo optimaal mogelijk kon worden benut. Foto: Bos Media Services

IJmuiden weer decor voor 
Postcode Loterijcommercial
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Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

IJmuiden - Het ZoMiPo brengt u 
zondag 6 maart een mooie middag 
met een optreden van Guus van den 
Berghe in Buurthuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 166, IJmuiden.
Zanger en accordeonist Guus van 
den Berghe is een allround muzikant 
met entertainment voor een 
geslaagde middag.
Het optreden begint om 14.00 uur en 
vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten à 5,00 euro zijn verkrijgbaar 
aan de zaal.
Meer weten? Bel 0255 510652, Buurt-
huis De Brulboei.

Zanger/accordeonist 
Guus van den Berghe 
in De Brulboei

Experts die verbonden zijn aan het 
project informeren potentiële over-
stappers over de switch naar het 
leraarschap in het voortgezet 
onderwijs. Met voorlichtingsbijeen-
komsten, persoonlijk advies en trai-
ningen als ‘Ontdek je talent als 
docent’ en ‘Opfriscursus herintre-
ders’, worden potentiële ‘second-
career teachers’ ondersteund op 
hun weg om bevoegd docent te 
worden. Die weg kan op verschil-
lende manieren worden 
bewandeld.
Sandra van Dalen, projectleider van 
Talent als Docent: ,,Overstappers 

zijn ontzettend belangrijk om het 
lerarentekort in het voortgezet 
onderwijs op te vangen. Bij Talent 
als Docent ondersteunen we, in 
samenwerking met de VU, UvA en 
de HvA, deze overstappers op hun 
weg naar die opleiding tot docent 
en die baan voor de klas. Maar dat 
brengt ook verantwoordelijkheden 
met zich mee. Daarom bieden we 
ook ondersteuning aan ervaren 
docenten, team- en schoolleiders 
om overstappers op de juiste 
manier te begeleiden én te 
behouden.” 
Zo geeft Talent als docent vorm aan 

het motto ‘Docent worden, zijn én 
blijven!’ 

Geïnteresseerd? Kijk op de website 
Talentalsdocent.nl.

Regio - De coronaepidemie heeft het lerarentekort in het voortgezet 
onderwijs in de regio’s Zuid-Kennemerland en Groot-Amsterdam behoor-
lijk blootgelegd. Het project Talent als Docent,  ge�nancierd door het 
ministerie van OCW, is opgezet om dit tekort tegen te gaan.

Talent als Docent helpt overstappers bij carrière-
switch naar docentschap voortgezet onderwijs

Het project Talent als Docent is opgezet om het leerkrachtentekort tegen te gaan. 
Foto: aangeleverd

Senioren is een net woord voor 
mensen die de middelbare leeftijd 
voorbij zijn en merken dat hun 
lichaam niet alles meer kan wat 
voorheen met gemak en zonder na 
te denken wel kon. Vooral die 
voeten beginnen behoorlijk ver 
weg te zitten als je je nagels wilt 
knippen en je sokken of je 
schoenen wilt aandoen. Souplesse 
en behendigheid beginnen steeds 
meer terug te lopen. Het opstaan 
vanuit een lage bank of autostoel 
gaat steeds lastiger en iets van de 
grond oppakken vereist meer 
moeite. Ook bij het uit balans raken 
merk je dat je minder snel je even-
wicht kunt herstellen waardoor we 
soms….

Vallen doen we allemaal en soms 
ook nog wel regelmatig. Iedere dag 
belanden er in Nederland 282 seni-
oren op de Spoed Eisende Hulp in 
het ziekenhuis. Dit is slechts 10% 
van het totaal aantal valongevallen 
van ouderen (Veiligheid.nl) 
Valpartijen kunnen een grote 
impact hebben op je (kwaliteit van) 

leven als je al wat ouder bent en 
zeker als je nog alleen bent; vooral 
grote afhankelijkheid van hulp. 
Daarom is het belangrijk zoveel 
mogelijk schade te voorkomen 
door beter in balans te bewegen, 
behendig te zijn en vallen te 
trainen. Daarom bieden wij het….

ABC van Valpreventie
De A staat voor Ademhaling, die 
bewegingen e�ciënter kunnen 
doen zijn. De B staat voor Balans, 
die gevonden wordt door vanuit je 
lichaamscentrum te bewegen en de 
C staat voor Coördinatie en Concen-
tratie, die nodig is om evenwichtig 
te bewegen, schadeloos te vallen 
en e�ciënt van de grond weer te 
kunnen opstaan.

Kunt u nog zelfstandig op de grond 
knielen of zitten, dan bent u van 
harte welkom op de cursus bij ABC 
Kops. Redt u dat niet meer, maar is 
er een valgeschiedenis waar hoog-
nodig iets aan gedaan moet 
worden, dan kunt u rekenen op de 
persoonlijke hulp bij Fysio IJmed.

Informatiebijeenkomst
Al met al genoeg redenen om je 
alvast op te geven voor een gratis 
informatie-sessie. Deze worden 
gehouden op dinsdag 15 maart of 
vrijdag 18 maart van 10 tot 11 uur. 

De lessen worden ook op deze 
tijden gegeven bij: ABC Kops 
IJmuiden, Betelgeuzestraat 4 
(tegenover de Lidl), IJmuiden. 
Aanmelden via: ijmuiden@abckops.
nl.

IJmuiden - In samenwerking met Sportloket Velsen en Fysiotherapie 
IJMED organiseert ABC Kops informatieochtenden (dinsdag 15 of vrijdag 
18 maart) en een 10-weekse cursus Valpreventie en Zeker Bewegen vanaf 
22 maart.

‘ABC van Valpreventie’ informatie-
bijeenkomst bij ABC Kops in IJmuiden

Het is belangrijk zoveel mogelijk schade te voorkomen door beter in balans te 
bewegen, behendig te zijn en vallen te trainen. Foto: aangeleverd

Velsen - Klimaatverandering zorgt 
voor meer hittestress, waterover-
last en verdere afname van biodi-
versiteit. D66Velsen zet in op meer 
groen in de wijk, omdat dit de 
meest e�ectieve manier is om de 
gevolgen van klimaatverandering 
tegen te gaan. Het helpt water 
afvoeren na een extreme bui en 
verkoelt bij hitte. Het realiseren en 
onderhouden van groen is geen 
kostenpost, maar juist een investe-
ring in de leefomgeving. Goed 
wonen, is groen wonen!

Bas de Ruig staat op plaats 2 voor 
D66Velsen in de gemeenteraadsver-
kiezingen, is genomineerd als beste 
raadslid van Nederland en zet zich in 

voor meer groen. ,,Ik zet mij in voor 
meer groen in de wijken, maar ook 
om zuiniger te zijn op het groen wat 
we al hebben. Behoud of verplanting 
moet het uitgangspunt zijn, in plaats 
van kap en de houtversnipperaar. Is 
dat niet mogelijk, dan willen wij seri-
euze groencompensatie in plaats van 
een paar jonge sprietjes.’’

Door een motie van D66Velsen heeft 
Velsen al de ambitie dat iedereen 
binnen 10 minuten in het groen 
moet kunnen zijn. Maar D66Velsen 
wil nog verder gaan. ,,Meer bomen, 
groen en water in de wijken en we 
blijven af van het groen tussen de 
kernen. Zo kleuren we Velsen groen 
en zijn we klaar voor de toekomst!’’

D66Velsen wil meer groen in de wijk

Bas de Ruig staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst van D66 en is 
genomineerd als beste raadslid van Nederland. Foto: aangeleverd
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Velsen - Een �jne en veilige buurt 
waarin verschillende inkomens-
groepen naast elkaar wonen. Waar 
mensen elkaar een handje helpen en 
waar je een beetje let op je oudere 
buurvrouw. Kortom, wijken waarin 
we naar elkaar omzien. PvdA Velsen 
zet in op een gezonde levensstijl en 
een veilige leefomgeving voor alle 
Velsenaren.  

Ahmet Karateke staat voor PvdA 
Velsen op plek 2 voor de gemeente-
raadsverkiezingen en wil zich 
inzetten voor de leefbaarheid en 
veiligheid in Velsen. ,,Ik zie dagelijks 
dat een �jne buurt bijdraagt aan het 
gevoel van veiligheid. Dat wil ik 
graag terugzien in alle wijken in 
Velsen.”

Karateke: ,,Je veilig voelen is een 
voorwaarde om prettig te wonen, 
werken en recreëren in Velsen. Mijn 
inzet blijft dat we veiligheid bevor-
deren en overlast aanpakken. Daarbij 
zijn we terughoudend met de inzet 
van cameratoezicht en beschermen 
we de privacy van onze inwoners.”
Ontmoeting heeft volgens Karateke 
een belangrijke functie waar het gaat 
om leefbare wijken waar mensen 
zich prettig voelen. ,,Het is belangrijk 
dat inwoners elkaar op een laag-
drempelige manier kunnen 
ontmoeten. Door in te zetten op een 
andere inrichting van de openbare 
ruimte met beweegplekken voor 
kinderen, volwassenen en ouderen 
kunnen we ontmoeting en beweging 
stimuleren.”

PvdA Velsen wil leefbare 
en veilige wijken

Ahmet Karateke staat op nummer 2 op de lijst van PvdA Velsen. Foto: aangeleverd

Velsen - Een samenleving die zorgt 
dat mensen tot hun recht en tot 
bloei komen, dat is de missie van 
CDA Velsen. Velsenaren proberen 
elke dag van betekenis te zijn en 
vooruit te komen in het leven. De 
gemeente moet vooral die zaken 
doen die daaraan bijdraagt.

Door kritisch te kijken naar welke 
taken de gemeente wel of niet moet 
doen, ontstaat er ruimte. Ruimte voor 
Velsenaren om zelf initiatieven te 
nemen. Maar ook �nanciële ruimte 
bij de gemeente om lasten voor 
inwoners te beperken en te sparen 
voor de toekomst. Dat is, gezien de 
kwetsbare �nanciële positie van 
Velsen, hard nodig.

Een meer dienstbare overheid is 
daarmee onderdeel van onze missie, 
evenals het versnellen van woning-
bouw, het bestrijden van eenzaam-
heid en sport als verbinder. 
Benieuwd naar de andere speer-
punten van CDA Velsen? Kijk op 
www.cdavelsen.nl. 
Voor ruimte om te groeien, stem CDA 
Velsen op 14, 15 of 16 maart op één 
van deze betrokken Velsenaren!
1. Gideon Nijemanting, 2. Cees 
Sintenie, 3. Frans Blokland, 4. 
Annekee Eggermont, 5. Jacqueline 
Staats, 6. Robert te Beest, 7. Jankees 
Salverda, 8. Ineke de Jong-Huizinga, 
9. Hans Paap, 10. Marianne Castien-
van Eijk, 11. Pieter Koopman, 12. Gert 
Wesseling, 13. Wouter Hartendorf.

Ruimte om te groeien

Van links naar rechts Annekee Eggermont, Cees Sintenie, Gideon Nijemanting, 
Jacqueline Staats en Frans Blokland. Foto: aangeleverd

Zuidam Makelaardij bestaat 1 jaar

,,Het is voorbij gevlogen. In een jaar 
waarin de woningmarkt op zijn kop 
stond, heb ik heel veel mensen 
ontmoet en samen successen 

mogen vieren. Ik overwoog al 
eerder voor mezelf te beginnen, 
maar heb nooit die stoute 
schoenen aangetrokken. Het thuis-

werken en mijn eigen werkplanning 
tijdens het eerste jaar van de coron-
acrisis, hebben mij dat laatste zetje 
gegeven. Ik werk nu heel �exibel en 
stop soms wat vroeger. Maar ik plan 
ook afspraken in de avond als dat 
beter uitkomt.’’
Goede bereikbaarheid en een �jne 
sfeer vindt Yvonne heel belangrijk. 
,,Een eerste kennismaking of het 
doornemen van de koopakte, dat 
kan ook in een leuke lunchroom 
met lekkere ko�e. Persoonlijk 
klantcontact, actief meedenken, 
enthousiasme en echte aandacht; 
daar draait het om. Dat noem ik 
Aandacht van Zuidam. Of ik blij ben 
dat ik voor mezelf ben begonnen? 
Zeker! Ik geniet van mijn werk, mijn 
klanten en hun waardering. Op 
Funda scoort Zuidam Makelaardij 
maar liefst een 9,6! Daar ben ik 
iedereen enorm dankbaar voor.’’

Zuidam Makelaardij, Frans 
Netscherlaan 21 in Santpoort-
Noord, zuidammakelaardij.nl, 
06-10811200, yvonne@zuidamma-
kelaardij.nl.

Santpoort - Yvonne Jongboom-Zuidam werkt sinds 2003 in de make-
laardij en kent de branche door en door. In maart 2021 heeft ze als zelf-
standig makelaar haar eerste eigen tekoopbord geplaatst. Hoe is het 
afgelopen jaar bevallen?

Op Funda scoort Zuidam Makelaardij een 9,6 en daar is Yvonne uiteraard erg blij 
mee. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Speeltuin de Veilige 
Haven naast zwembad de Heeren-
duinen heeft haar deuren dit jaar 
weer geopend. Ook deze winter zijn 
de vrijwilligers weer druk bezig 
geweest met onderhoud, reparatie 
en vernieuwing. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat er weer een nieuw 
toestel kan worden ontdekt door de 
jonge bezoekers. Een speeltoestel 
dat zeker in trek zal zijn bij de jonge 
bezoekertjes van De Veilige Haven, 
de speeltuin waar veilig en avontuur-
lijk gespeeld kan worden.
Fijn nieuws is dat de entreekosten 
voor het seizoen 2022 gelijk zijn 
gebleven aan de jaren daarvoor.
De entree prijs is 1 euro per persoon. 
Een jaar-gezinskaart kost 30 euro.
De speeltuin is geopend vanaf de 
krokusvakantie tot en met de herfst-
vakantie op woensdag-, vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag. 
Tijdens de schoolvakanties alleen op 
maandag gesloten.

Voor de actuele openingstijden 
bezoekt u de website www.deveilige-
haven.nl of de facebookpagina.

Een nieuwe attractie in 
speeltuin De Veilige Haven

De speeltuin is iedere week vier middagen geopend en in de schoolvakanties zelfs 
alle dagen, op de maandag na. Foto: aangeleverd

Tata Steel plaatst nieuwe geluids-
demper bij Warmbandwalserij 2

In de Warmbandwalserij wordt één 
van de huidige ovens vervangen voor 
een nieuwe installatie, die energiezui-
niger en e�ciënter is. Bij deze nieuwe 
oven zal ook een geluidsdemper in de 
bijbehorende schoorsteen geplaatst 
worden. 
Marco Workel, directeur Health, Safety, 

Security & Environment bij Tata Steel: 
,,De Dorpsraad heeft in gesprek met 
Tata Steel duidelijk aangegeven zich 
zorgen te maken over mogelijk extra 
geluid door deze installatie. Deze 
zorgen willen we voor de ingebruik-
name wegnemen, en het plaatsen van 
de geluidsdemper is hiervoor een 

goede oplossing.” De plaatsing van de 
geluidsdemper start in de komende 
periode en zal voltooid zijn voordat de 
nieuwe oven in gebruik gaat. Naar 
verwachting is het gehele project in 
de tweede helft van dit jaar afgerond.
In de Warmbandwalserij worden 
plakken staal uitgewalst tot dun staal 
variërend van 1,5 mm tot 25 mm. Aan 
het einde van deze fabriek wordt het 
staal met grote snelheid opgerold tot 
een staalrol. De zogenoemde wandel-
ovens spelen een belangrijke rol in dit 
proces. Deze verwarmen de plakken 
staal tot de benodigde temperatuur 
om te kunnen walsen.

IJmuiden - Tata Steel plaatst een nieuwe geluidsdemper bij Warmband-
walserij 2 om mogelijke extra geluiden door de ingebruikname van een 
nieuwe oven teniet te doen. Het plaatsen van deze geluidsdemper start 
in de komende periode en zal voltooid zijn voordat de nieuwe oven in 
gebruik gaat. Deze maatregel komt op verzoek van de Dorpsraad Wijk 
aan Zee en komt bovenop de maatregelen uit het omvangrijke verbeter-
programma Roadmap Plus.
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Jonker & Rengers

Monuta Jonker & Rengers
Kanaaldijk 227, IJmuiden 
Afscheidshuis Bloemendaal
Bergweg 60, Bloemendaal

I 

Bij een overlijden komt er veel op u af. Wij  kunnen u
zorgen uit handen nemen. Dit doen we met warmte en
persoonlijke betrokkenheid. Wij zijn er voor u, of het 
nu gaat om grote uitvaarten of een intiem afscheid  
in ons prachtige  afscheidshuis in Bloemendaal. 

Bel ons voor een liefdevol en persoonlijk afscheid.

 0255 - 729 100 (24 uur per dag bereikbaar)

Directe hulp na overlijden: 
(0255) 511 190 
(dag en nacht bereikbaar)

Dokweg 39
1976 CA IJmuiden

info@uz-ijmuiden.nl

Uitvaart Zorgcentrum IJmuiden, afscheid nemen in een huiselijke sfeer, 
persoonlijke aandacht van onze ervaren en betrokken medewerkers. 
Voor meer informatie bieden wij u een vrijblijvend informatiegesprek, 
voor een afspraak kunt u ons bellen (0255) 511 190.
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Liefde overwint alles

Op 20 februari is overleden

Robert Jan van Zuydam
weduwnaar van Anna van Zydam-van Duurren

Curaçao (Ned. Ant.),   Beekbergen,
10 juni 1952  20 februari 2022

Liesbeth Roozen-van Zuydam, ex. test.

Correspondentieadres:
Sluijmer & van Olst Uitvaartverzorging 

t.a.v. Familie van Zuydam
Apolloweg 325, 

8239 DC Lelystad

Overeenkomstig zijn wens heeft de begrafenis 
in stilte plaatsgehad te Alkmaar.

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken voor het warme medeleven dat wij 
mochten ontvangen na het overlijden van onze 

moeder, oma en overgrootmoeder.

Bep Venema - Schaap
Elisabeth

Daarom willen we op deze manier laten weten dat 
uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten 

ons erg goed hebben gedaan en voor ons een 
grote steun zijn.

        Kinderen, kleinkinderen 
     en achterkleinkinderen
  

26-2-2019 26-2-2022

Alweer drie jaar ben je er niet meer

Wil
Ongeloo�ijk. Ik mis je.

       Liefs Margret 

In memoriam-Enige en algemene kennisgeving-

Belangrijk is niet de weg die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat.

Met pijn in ons hart hebben wij afscheid 
moeten nemen van

Peter Rademakers
16 september 1956 17 februari 2022

Het afscheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Ellen van der Plas-Rademakers

Oosterduinweg 1, 1972 NC  IJmuiden

‘Een goed 
afscheid helpt 

je verder’

‘Een goed 
afscheid helpt 

je verder’ Meldnummer bij 
overlijden: 0800-8192
24 uur per dag

Meldnummer 
bij overlijden:
0800-8192
24 uur per dag

Wilma Smit - de Waal
Uitvaartverzorger

Wilma Smit - de Waal
Uitvaartverzorger

Niet geheel onverwacht, maar voor ons veel te 
vroeg, is overleden

Marinus Arie Pieter Lanser
Rinus

Velsen, 1 oktober 1949 
IJmuiden, 23 februari 2022

Uit naam familie Lanser

Correspondentieadres:
Pieter Lanser
Velserduinweg 282, 1971 ZJ  IJmuiden

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Door Raimond Bos

Het idee voor de kleurwedstrijd komt 
van schoorsteenveger Remo ten 
Wolde, eigenaar van het bedrijf Haar-
lemse Schoorsteenveger. Hij vertelt: 
,,Ik kom als schoorsteenveger bij veel 
mensen over de vloer en vaak zijn er 
ook kinderen in huis. Die kinderen 
vinden het meestal heel interessant 
wat ik aan het doen ben. Ze blijven 
bij me kijken en stellen soms ook 
vragen. Ik speelde al een tijdje met 
de gedachte om iets voor die 
kinderen te doen en dat is de kleur-
plaat geworden.’’ Remo sprak erover 
met de medewerkers van deze krant 
en zo ontstond het plan om een 
kleurplaat te maken die lezers 
konden downloaden. Op de prent 
zijn onder meer de Grote Kerk van 
Haarlem en een parodie op het 
Amerikaanse vrijheidsbeeld te zien. 

In deze versie heeft de dame met de 
toorts plaatsgemaakt voor een 
schoorsteenveger met bijbehorend 
gereedschap. Deze elementen 
komen ook voor in de huisstijl van de 
Haarlemse Schoorsteenveger.
LEGO-pakketten als prijs
Bij een kleurwedstrijd horen natuur-
lijk ook mooie prijzen, dus stapte 
Remo bij Intertoys De Ballon Sant-
poort naar binnen. ,,Ik had voor 
mezelf al bedacht dat ik LEGO-
pakketten als prijzen zou willen 
weggeven. Ik ben zelf een groot lief-
hebber van dit speelgoed, ik heb 140 
LEGO-sets in mijn bezit. De logeer-
kamer is bij ons thuis opgeo�erd 
voor deze hobby, er staan vier vitrine-
kasten vol LEGO en de rest staat op 
planken aan de wand.’’ De speelgoed-
winkel aan de Hoofdstraat 189 staat 
bekend om de enorme sortering 
LEGO, dus Remo besloot hier te gaan 

praten. 
,,Ik heb gewoon de stoute schoenen 
aangetrokken en ben met een voor-
stel gekomen.’’ Dat viel bij winkelei-
genaar Sjoerd Kolkman direct in 
goede aarde. De zaak werd snel 
beklonken en vervolgens werden de 
prijzen geselecteerd. Die moesten 
allemaal een link hebben met de 
brandweer, zodat er ook een directe 
connectie zou zijn met het werk van 
de Haarlemse Schoorsteenveger. 
Samen selecteerden ze drie mooie 
sets voor de winnaars van de 
kleurwedstrijd.

De prijswinnaars
De derde prijs werd gewonnen door 
Adinda van Kouteren (8) uit IJmuiden. 
Het inkleuren van de kleurplaat was 
haar wel toevertrouwd, want: 
,,Tekenen is mijn grootste hobby. Ik 
teken elke dag, maar ik knutsel ook 

veel.’’ Een hele dag werkte ze aan de 
kleurplaat en dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Adinda heeft al LEGO uit 
de Friends-collectie, een reeks LEGO-
pakketten die speciaal voor meisjes is 
ontworpen. Met haar prijs, een 
pakket met een brandweerauto en 
politiemotor, die een auto achter-
volgen, is ze heel blij.

De tweede prijs is gegaan naar Luna 
Meinema (8) uit Santpoort-Noord. 
Luna gebruikte niet alleen tekenma-
terialen om de kleurplaat in de 
kleuren, maar bracht zelfs glitters 
aan. ,,Ik zag die glitters in een laatje 
staan en zo kwam ik op het idee’’, 
vertelt ze trots. Het was haar moeder 
die haar op het bestaan van de kleur-
wedstrijd attendeerde. Twee dagen 
was ze bezig met de kleurplaat, maar 
het resultaat mag er zijn. Ook Luna 
heeft veel sets van LEGO Friends in 

haar bezit. ,,Die zijn gewoon het 
leukste om te bouwen’’, verklaart ze. 
Nu mag ze daar de brandweerka-
zerne aan toevoegen, een uitda-
gende 540-delige set met onder 
meer een brandweerwagen en zelfs 
een helikopter.

De eerste prijs ging naar Keith Schot-
vanger (4) uit Bloemendaal. Ondanks 
zijn nog zeer jonge leeftijd wist hij de 
kleurplaat prachtig in te kleuren, met 
vooral rood en oranje als gebruikte 
kleuren, de kleuren die ook bij de 
brandweer veelal prominent 
aanwezig zijn. Of hij zelf ook later 
brandweerman wil worden? ,,Ik weet 
nog niet wat ik wil worden’’, biecht hij 
op. Ach, hij heeft nog jaren de tijd om 
daarover na te denken. Wat hij wel 
weet: ,,LEGO is leuk! Ik heb scooters 
van LEGO en ook de Ninja-auto. Die 
vind ik het mooist.’’ Zijn prijs bestaat 
uit de LEGO-set brandweerteam, met 
een brandtafereel in een fabriek, 
meerdere voertuigen, zeven mini�-
guren en drie dieren. ,,De poppetjes 
kan ik gemakkelijk zelf in elkaar 
zetten’’, vertelt hij. Voor het 
opbouwen van de hele set kan hij 
rekenen op de hulp van zijn twee jaar 
oudere zus Belle.

Volgens Sjoerd Kolkman is LEGO het 
meest waardevolle speelgoed dat er 
bestaat. In tegenstelling tot Remo 
heeft hij zelf thuis geen setjes staan, 
maar in zijn winkel des te meer. ,,Ik 
vind dat je gewoon alles in huis moet 
hebben, wat er verkrijgbaar is. Nee 
verkopen is voor mij geen optie, dus 
alles wat in het LEGO-boekje staat, 
wil ik op voorraad hebben.’’ Dat blijkt 
nog een hele klus te zijn, want: ,,Deze 
week kwamen er weer ruim twintig 
nieuwe sets uit. Ieder jaar verschijnen 
gemiddeld zo’n 150 nieuwe items. 
Die wil ik natuurlijk allemaal in huis 
hebben.’’ Voor schoorsteenveger 
Remo ten Wolde natuurlijk de uitge-
lezen mogelijkheid om ook zijn eigen 
collectie steeds verder uit te breiden. 
De perfectie waarom LEGO wereld-
wijd bekend staat, streeft hij ook na 
in zijn werk. Dat wil zeggen: 
vakkundig en snel werken, met een 
duidelijke tariefstelling en direct 
beschikbaar in Haarlem en wijde 
omgeving. 
Meer weten over de dienstverlening? 
Kijk op www.haarlemse-schoorsteen-
veger.nl voor uitgebreide informatie.

IJmuiden - De kleurwedstrijd van de Haarlemse Schoorsteenveger in samenwerking Intertoys De Ballon Santpoort is een groot succes geworden. De 
glazen pui van het redactiekantoor van deze krant hangt helemaal vol met fraai ingekleurde kleurplaten, die iedereen vorige maand zelf kon down-
loaden. Heel wat kinderen hebben aan de wedstrijd deelgenomen en deze week werden de drie winnaars beloond met een mooi LEGO-pakket. De 
feestelijke uitreiking vond plaats bij Intertoys De Ballon Santpoort, de plek waar je terecht kunt voor de complete collectie van het befaamde speel-
goed van Deense makelij.

Winnaars kleurwedstrijd Haarlemse Schoor-
steenveger nemen LEGO-sets in ontvangst

Sinds januari zijn de kandidaten elk weekend in een 
andere woonkern te vinden. Lijsttrekker Bram Diep-
straten: ,,Ik ruim al jaren zwerfvuil op, alleen, maar 
ook regelmatig in groepen. Dat laatste om deze vrij-
willigers in het zonnetje te zetten.” Diepstraten 
verwijst naar vrijwilligers die in alle kernen van 
Velsen actief zijn. Meer afvalbakken zijn volgens de 
lijsttrekker weliswaar gewenst, maar niet de oplos-
sing voor het probleem. Velsen Lokaal ziet de oplos-
sing in een combinatie van maatregelen, zoals 
gerichter en strenger handhaven. Maar ook: ,, 
Goede afspraken maken met supermarkten en 
winkeliers waar de verpakkingen vandaan komen. 

Zodat we samen verantwoordelijkheid nemen voor 
het schoonhouden van onze straten en parken. Op 
een schone plek gooien mensen minder makkelijk 
afval op straat.’’ 
Velsen Lokaal is de volgende dagen te vinden in 
Driehuis, IJmuiden en Velserbroek:
5 maart: omgeving Driehuizerkergweg in Driehuis 
(11.00 - 13.00 uur), omgeving winkelcentrum Zee- 
en Duinwijk in IJmuiden (13.00 - 15.00 uur). 
12 maart: Verkiezingsmarkt gemeentehuis Velsen 
(13.00 - 16.00 uur)
14 en 15 maart: IJmuiden en Velserbroek (14.00 - 
16.00 uur)

Velsen Lokaal trandelt en zwandelt tijdens campagne
Velsen - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voeren politieke partijen op verschil-
lende manieren campagne. Velsen Lokaal combineert straatacties met het opruimen van zwerf-
vuil. In Velsen-Noord noemen ze de combinatie van zwerfvuil opruimen en wandelen trandelen. In 
IJmuiden noemen ze het zwandelen.

Sinds januari zijn de kandidaten elk weekend in een andere woonkern te vinden. Foto: aangeleverd

Achteraan links Remo ten Wolde (Haarlemse Schoorsteenveger) en rechts Sjoerd Kolkman (Intertoys De Ballon Santpoort). Vooraan links Adinda van Kouteren (derde prijs), 
rechts Luna Meinema (tweede prijs) en in het midden Keith Schotvanger (eerste prijs). Foto: Bos Media Services
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THUIS IN SANTPOORT

Aan het begin van de Bloemendaalsestraatweg staat boerderij Sinneveld. 
Huize Vlugthoven siert het begin van de winkelstraat in ons dorp. Om een 
duidelijk beeld van de historie van dit pand te krijgen, gaan we terug naar 
het eerste kwart van de negentiende eeuw. Daar ontmoeten we de 
centrale �guur Jan Bondt, gerenommeerd advocaat, die een voormalige 
blekerij in het hart van Santpoort koopt. Door latere aankopen van onder 
andere een boerderij, twee huizen met bijbehorende grond en een koets-
huis, breidt hij zijn bezittingen �ink uit om er een fraaie buitenplaats te 
stichten. En zo ontstaat een landgoed, waar hij, het drukke bestaan 
ontvlucht, in alle rust kan vertoeven. Vandaar de naam Vlugthoven.

Je zou kunnen zeggen, dat het buitenverblijf wordt ingeklemd door Burg. 
Enschedélaan,  Middenduinerweg, Vlugthovenstraat, Hoofdstraat en het 
begin van de Wüstelaan. In 1867 komt het geheel in bezit van J.C. 
Enschedé, burgemeester van Velsen. Hij laat vijf jaar later de twee boven-
genoemde naast elkaar liggende herenhuizen verbouwen tot één geheel 
met het aanzicht, dat we nu kennen: een brede gepleisterde, voornaam 
ogende villa met een enigszins classicistisch uiterlijk. De van een natuur-
stenen omlijsting voorziene excentrisch gelegen ingang siert de gevel . 
Een fraai smeedijzeren hek maakt het geheel af. De achterliggen enorme 
tuin staat bekend als ‘de groene long’ en geeft Santpoort mede zijn lande-
lijke karakter.

Stichting Santpoort

Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Huize Vlugthoven

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de na de recente stormen grote 
hoeveelheid aangespoelde zeevruchten.

Door Erik Baalbergen

Twee weken geleden werden onze kust en de rest van 
Nederland geteisterd door een heuse ‘drielingstorm’, 
drie achtereenvolgende stormen binnen enkele dagen. 
Een zeldzaam verschijnsel, want de vorige drielingstorm 
vond ruim negentig jaar geleden plaats. Op woensdag 
16 februari liet storm Dudley zich gelden. Vooral bij 
Dudley kwam de zee halverwege de middag erg hoog, 
waarbij het water rond de havens tot aan en soms over 
de kades klotste. Twee dagen later meldde storm Eunice 
zich. Volgens het KNMI behoorde Eunice tot de drie 
zwaarste stormen in Nederland van de afgelopen vijftig 
jaar. En als toetje werden we op zondag 20 februari 
getrakteerd op storm Franklin. Deze leverde vooral veel 
nattigheid van bovenaf op.

Onrust
Rond een storm word ik als vanzelf naar de kust 
getrokken. Het zullen m’n IJmuidense genen wel zijn die 
dan opspelen. Gewapend met een camera wil ik het 
stormgeweld rond het strand en de havens zelf ervaren 
en de wind rond m’n kop voelen. Het naderhand 
peuteren van zand uit m’n oren en m’n camera neem ik 
dan maar voor lief.

Maar ook daags tot enkele dagen na een storm wandel 
ik graag op het strand. Niet alleen omdat het zand dan 
lekker hard is, maar ook om de veranderingen te zien, 
zoals de rauwe strandpalen en afvalbakken in het water, 
de binnenmeertjes tussen de nieuwe duintjes op het 
strand en de getijdegeulen. Wat dat betreft biedt ons 
strand veel verrassingen. Deze veranderingen zijn tijde-
lijk, want na een volgende storm en aan het einde van 
het winterseizoen is het strand weer als vanouds.

Zeevruchten
Vorige week woensdag, enkele dagen na Franklin, toog 
ik na het werk weer ‘ns naar het strand voor een frisse 
neus. Het was laag water, en grote delen van het strand 
waren al weer drooggevallen. Bij de zee zag ik enkele 
strandgangers opvallend naar de grond staren. Geld-
zoekers? Al snel werd het duidelijk waarom: de zee had 
langs de vloedlijn hele stroken met schelpen en 
zeesterren achtergelaten. Dat gebeurt natuurlijk vaker, 
en bijna altijd zijn de meeuwen en andere vliegende 
strandgasten er als de kippen bij om de laatste nog 
gevulde schelpen leeg te eten.

Maar deze keer was het toch anders: de gevleugelde 
veelvraten waren afwezig, en er lagen bizar veel 
zeevruchten langs de vloedlijn. Heel bijzonder om te 
zien; vooral de rechtopstaande scheermesjes en de vele 
‘piemelschelpen’, grote schelpen met slurf, vielen op. 
Nog bijzonderder is het dan om ter plekke door schel-
penkenner Alie van Nijendaal-Postma ingewijd te 
worden in de wondere wereld van de schaal- en schelp-
dieren! Alie is lid van een al twintig jaar bestaande 
groep van schelpentellers die op het IJmuiderstrand 
gegevens verzamelen voor de stichting Anemoon.

Schelpnamen
Zo leer ik dat de scheermesjes ‘Amerikaanse zwaard-
scheden’, en de piemelschelpen ‘otterschelpen’ zijn. De 
laatste leven vooral in de zanderige zeebodem en 
�lteren met hun sifo (slurf ) plankton uit het zeewater. 
Pas de laatste decennia zijn ze vaker aan onze kust te 
vinden. Door de stormen en het woelige water zijn ze 
losgespoeld uit de zeebodem en nu in grote getale 
aangespoeld.

Naast de zwaardschede en de otterschelp heb ik 
dankzij Alie ook kennis gemaakt met de grote tepel-
horen, de glanzende tepelhoren, de zeeappel, de grote 
strandschelp, de Amerikaanse boormossel, de tapijt-
schelp, de gevlochten fuikhoren, de zeerasp, de zeeklit, 
het zaagje, het nonnetje en de grote heremietkreeft. 
Toch leuk om de schelpen te kunnen benoemen! 
Voortaan loop ik iets langzamer en geïnteresseerder 
langs de vloedlijn...

Enkele aangespoelde otterschelpen met hun oorspronkelijke bewoners; geen idee waarom deze in de volkmond 
‘piemelschelpen’ worden genoemd… Foto: Erik Baalbergen

Zeevruchten

In de nacht van 11 op 12 mei 2020 
hoort Marjolein Hartman dat haar 

zoon Max een van de vijf omge-
komen surfers in Scheveningen is. Ze 
zijn gestikt in een metersdikke 
schuimlaag die zich door een plots 
draaiende wind voor de kust had 
verzameld. Het drama is wereld-
nieuws. Volledig onderuitgehaald 
probeert ze zich staande te houden 
in een wereld die compleet op zijn 
kop staat. Op zoek naar houvast 
besluit ze al na enkele weken om te 
gaan schrijven. Brieven aan haar 
7-jarige dochter over haar grote 
broer, maar ook over hoe zij zich 
voelt en wat ze haar nu nog niet kan 
vertellen.

‘Rauw’ is een boek over een pijn die 
iedere ouder kan overkomen, maar 
waar de meeste mensen geen raad 
mee weten als het iemand in hun 
omgeving treft.

De lezing begint om 19.30 uur. 
Aanmelden via info@inekesmit.nl. 
Kosten: 10 euro per persoon inclusief 
ko�e en thee, contant te voldoen bij 
binnenkomst.

Moeder omgekomen surfer 
in Scheveningen geeft lezing
Haarlem – Marjolein Hartman, die haar zoon Max verloor tijdens het surf-
drama in Scheveningen, vertelt op 17 maart over haar worsteling en pijn 
in het eerste jaar als moeder in rouw. Ze schreef een boek, getiteld ‘Rauw’. 
De avond in de Oosterkerk aan de Zomerkade 165 in Haarlem wordt 
georganiseerd door Ineke Smit Uitvaartzorg.

Recht voor zijn raap, liefdevol, eerlijk 
en tegelijk zo genadeloos beschrijft 
Hartman vanaf dag één haar 
worsteling en pijn als moeder in rouw. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Stichting Welzijn Velsen en 
de wijkplatformen Zee- en Duinwijk 
en Velsen-Noord organiseren een 
verkiezingsdebat voor de raadsver-
kiezingen van maart 2022 in respec-
tievelijk Dienstencentrum Zeewijk op 
zaterdag 5 maart van 14.30 tot 17.30 
uur en Wijkcentrum de Stek in 
Velsen-Noord op maandag 7 maart 
van 19.30 tot 22.30 uur. 
Het doel van de debatten is om 
inwoners van Velsen de gelegenheid 
te bieden in gesprek te gaan met de 

politieke partijen en zich goed te 
informeren, zodat zij op 16 maart 
een bewuste stem kunnen 
uitbrengen. 
Alle politieke partijen die meedoen 
aan de verkiezingen van maart 2022 
zijn voor beide debatten 
uitgenodigd. 

Het debat in Zeewijk wordt geleid 
door Alex van der Molen, voorzitter 
van Wijkplatform Zee- en Duinwijk. 
In Velsen-Noord leidt Martijn Mewe 

van Mewe Advies en presentator bij 
RTV Seaport het debat. 
In Zeewijk is de inloop van 14.30 tot 
15.00 uur waarna het debat begint 
met presentaties van de partijen. In 
Velsen-Noord is de inloop van 19.30 
tot 20.00 uur met daarna hetzelfde 
programma. Uiteraard is er 
voldoende tijd voor discussie en 
vragen.

De bijeenkomsten worden afge-
sloten met een informeel samenzijn.

Verkiezingsdebatten in Zeewijk 
en in Velsen-Noord
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TOT SPEEDDATEN:

hier ontmoet je 

de politiek van Velsen

VELSEN
Stemwijzer
Digitale hulp maakt het 
je misschien makkelijker 
om straks te kiezen.

Hoe zit dat?
Is raadslid zijn een baan? 
Waarom stemmen we 
met een rood potlood?

Velsen Kiest - Bijlage Jutter 3 maart

10X
Lijsttrekkers
Alle partijen vertellen 
wat zij belangrijk vinden 
voor Velsen.
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Wat is jouw mening?
ONLINE STEMWIJZER

Vind je het lastig om te bepalen welke partij jouw stem krijgt? Dan kan de 
online stemwijzer je op weg helpen. Je krijgt 24 stellingen voorgelegd en je 
geeft aan of je het daarmee eens bent of niet. Via jouw antwoorden bekijkt 

de computer welke partij het meest overeenkomt met wat je invulde.

Meer windmolens?

Meer geld voor natuur- 
en milieu-educatie?

Moet de 
gemeente voor 

meer ruimte 
zorgen op 
Plein 1945 

voor horeca?

Afvalsto enheng voor een vast 
tarief of hangt het af van de 

hoeveelheid afval wat je betaalt?

Moet jij als inwoner 
zelf beslissen over de 
inrichting van je wijk?

Scan de QR-code en je komt bij de online stemwijzer terecht

Maximaal 30 km in 
de bebouwde kom?

Een ov-verbinding 
over het water naar 

Amsterdam?

Verlagen van de 
belastingen of betere 

voorzieningen?
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Natuurlijk wil je invloed hebben op je eigen leven. 
Beslissen wat je doet. Of juist niet doet. Zo wil je ook 
invloed hebben op wat er in je omgeving gebeurt. Hoe 
je straat eruitziet. Of er sportverenigingen in de buurt 
zijn en scholen. Een kroeg waar je gezellig naartoe 
kunt en een schouwburg. Het is ook fijn als er werk is 
in de omgeving waar je woont. En dat de buurt waar 
je woont schoon en veilig is. 

Eens in de 4 jaar krijg je als individu, jij persoonlijk, de 
mogelijkheid om iemand namens jou te laten beslissen 
over al die dingen hier in Velsen. Dat is heel belangrijk 
omdat die persoon, die partij, moet gaan doen wat jij 
nodig vindt.

Daarom moet je iemand gaan zoeken: wie vindt 
hetzelfde als ik vind? Je doet dat bijvoorbeeld door 
deze verkiezingskrant te lezen. Online kijken naar 
de plannen van de verschillende partijen is ook een 
mogelijkheid. Wat willen zij voor Velsen? Er is ook 
een digitale kieswijzer die je helpt om te bepalen 
wie jouw stem krijgt.

De partijen die de meeste stemmen krijgen van de 
Velsenaren, gaan de komende 4 jaar de besluiten 
nemen in de gemeenteraad. Ga je niet stemmen, 
dan word je minder goed vertegenwoordigd in onze 
gemeenteraad, want jouw stem werd niet gehoord 
en niet meegeteld.

Een keer in de 4 jaar kun je er zeker van zijn dat jouw 
stem gehoord wordt en dat ‘ie meetelt. Dat doe je 
door te stemmen. Doe je dat niet, dan staat daar hier 
in Nederland geen straf op. Wij hebben stemrecht en 
geen stemplicht. Maar stem je niet, ga dan achteraf 
niet zeuren dat niemand naar je luistert. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen wordt er altijd naar je 
geluisterd. Laat je dus horen, ga stemmen!

Frank Dales,
Burgemeester van Velsen

Waarom het 
belangrijk is om 
te gaan stemmen
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Duurzaam, betaalbaar 
en leefbaar
De PvdA heeft 2 zetels in de gemeenteraad. Marianne Steijn (63) is lijsttrekker. 
Momenteel is zij wethouder en houdt zij zich onder andere bezig met onderwerpen 
als zorg en welzijn, onderwijs, werk en inkomen. 

Marianne Steijn
Lijsttrekker PvdA

Waarom moet de PvdA weer in de gemeente-
raad zitten?
“We staan voor een sociaal beleid én voeren 
dat dan ook uit. Er is een schrijnend verschil 
tussen rijk en arm. Door corona is dat nog 
groter geworden. Bij de PvdA luisteren we 
naar je en we zien je. Dat betekent niet dat je 
een baan van ons krijgt. Maar we kijken wel 
wat je nodig hebt om een baan te kunnen 
krijgen. Kom je niet rond, dan kijken we naar 
wat er moet gebeuren zodat je wel rond kunt 
komen. Wij denken en handelen vanuit inwo-
ners. Altijd. De menselijke maat staat bij ons 
altijd voorop en bovenaan. En ook belangrijk: 
we zijn een stabiele factor in de gemeenteraad 
van Velsen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We zijn een echte ledenpartij en die komen 
vanuit alle kernen van Velsen. Jong, oud, arm, 
rijk, beperkt, niet beperkt. Onze leden zijn 
kritisch op ons functioneren in de raad en 
geven dat aan ons mee.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“Er is nu een armoedebeleid en een schuld-
hulpverlenersbeleid. Die zijn er om acute 
problemen op te kunnen lossen en om ervoor 
te zorgen dat mensen uit de armoede blijven 
en niet terugvallen. Het programma ‘Zorg-
poort’ is een groot succes, daarin stimuleren 
en coachen we mensen met een uitkering 
om in de zorg te werken. Er is een onderwijs-
huisvestingsplan vastgesteld. Binnenklimaat 
en de functie van de school in de wijk staan 
hierin centraal. We hebben ook het initiatief 
genomen voor startersleningen voor jongeren 

zodat ze in Velsen kunnen wonen. We zijn 
actief bezig de woningbouw hier te ver-

snellen.”

U bent lijsttrekker van de PvdA. 
Kunt u iets meer over uzelf vertel-

len?
“Ik ben geboren en getogen in 

Velsen-Noord. Na wat omzwer-

vingen ben ik in 1995 weer in Velsen beland: in 
Velserbroek. Ik woon nu op een plek waar ik 
als kind madeliefjes plukte! Ik ben getrouwd, 
heb kleinkinderen, ben graag buiten en spreek 
graag af met vrienden.

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Door corona zijn tegenstellingen in de samen-
leving scherper in beeld gekomen. Een sociaal 
beleid is nu belangrijker dan ooit. Het gaat er 
ook om dat je je als inwoner veilig voelt in je 
wijk waar het schoon en leefbaar is. En dat alle 
mensen ondersteund worden in hun talenten. 
Want ieder mens heeft talenten. ”

Waarom is een stem op uw partij een goede 
stem?
“We zeggen wat we doen, we doen wat we 
zeggen en we zeggen wat we gedaan hebben. 
Ook als dat minder goed is gegaan. Omdat we 
ook een landelijke partij zijn, worden we vaak 
op één hoop met Den Haag gegooid. Dat is 
niet terecht. We hangen wel hetzelfde gedach-
tegoed aan als de landelijke PvdA, maar we 
werken niet voor Den Haag. We zetten ons 
in voor Velsen. Het is soms ook een voordeel 
dat we banden hebben met onze landelijke 
collega’s in Den Haag. Er worden daar weleens 
dingen bedacht waarover wij met elkaar in de 
gemeenteraad niet staan te juichen. Dan kun-
nen we ons daar ook laten horen.” 

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Laat van je horen, ook na de verkiezingen.
We hebben je inbreng en inspiratie nodig om 
ons werk goed te doen.”

4

een baan van ons krijgt. Maar we kijken wel 
wat je nodig hebt om een baan te kunnen 
krijgen. Kom je niet rond, dan kijken we naar 
wat er moet gebeuren zodat je wel rond kunt 
komen. Wij denken en handelen vanuit inwo
ners. Altijd. De menselijke maat staat bij ons 
altijd voorop en bovenaan. En ook belangrijk: 
we zijn een stabiele factor in de gemeenteraad 
van Velsen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We zijn een echte ledenpartij en die komen 
vanuit alle kernen van Velsen. Jong, oud, arm, 
rijk, beperkt, niet beperkt. Onze leden zijn 
kritisch op ons functioneren in de raad en 
geven dat aan ons mee.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“Er is nu een armoedebeleid en een schuld
hulpverlenersbeleid. Die zijn er om acute 
problemen op te kunnen lossen en om ervoor 
te zorgen dat mensen uit de armoede blijven 
en niet terugvallen. Het programma ‘Zorg
poort’ is een groot succes, daarin stimuleren 
en coachen we mensen met een uitkering 
om in de zorg te werken. Er is een onderwijs
huisvestingsplan vastgesteld. Binnenklimaat 
en de functie van de school in de wijk staan 
hierin centraal. We hebben ook het initiatief 
genomen voor startersleningen voor jongeren 

zodat ze in Velsen kunnen wonen. We zijn 
actief bezig de woningbouw hier te ver

snellen.”

U bent lijsttrekker van de PvdA. 
Kunt u iets meer over uzelf vertel

len?
“Ik ben geboren en getogen in 

Velsen-Noord. Na wat omzwer

Dit vindt de PvdA belangrijk 

Betaalbaar wonen

Kansen voor iedereen

Bestrijden van armoede

MEER INFO OVER DE PVDA VELSEN OP VELSEN.PVDA.NL
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Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen
D66 heeft 5 zetels in de gemeenteraad, maar zat niet in het college en voerde 
de afgelopen 4 jaar dus oppositie. Sander Smeets (30) is lijsttrekker. 

Sander Smeets
Lijsttrekker D66 Velsen

Waarom moet D66 de weer in de gemeente-
raad zitten?
“We hebben de afgelopen 4 jaar laten zien dat 
we ons kritisch, maar constructief hebben inge-
zet. We zijn de meest actieve fractie geweest 
met indienen van ideeën via moties en contro-
leren via raadsvragen. Daarbij zoeken we steeds 
de verbinding met inwoners en organisaties.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Onze kandidaten zijn betrokken bij wat speelt 
in Velsen. Toen we hoorden dat de huur voor 
strandpaviljoenen 20% steeg tijdens corona, zijn 
we erheen gegaan. We zijn in gesprek gegaan 
en hebben hier toen een motie voor ingediend. 
Ook hoorden we dat de trampolinevereniging 
hun zaal kwijt zou raken. Dat hebben we door 
een motie voorkomen. Dit zijn maar een paar 
voorbeelden van reactief handelen. We horen 
iets, zoeken uit hoe het zit en reageren erop. 
Proactief handelen doen we ook. Is er bijvoor-
beeld een plan voor een buurt, dan checken 
wij of die buurt daar wel op zit te wachten.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“Ondanks onze rol in de oppositie: veel. We 
hebben er zelfs het eerste hoofdstuk van ons 
verkiezingsprogramma mee gevuld. Een paar 
voorbeelden. We hebben ‘de opkoopbescher-
ming van woningen door beleggers’ op de 
agenda gezet. Zo geven we starters in Velsen 
een betere kans op de woningmarkt. Nog een 
voorbeeld is dat we huurverhoging voor sport-
verenigingen tijdens coronatijd hebben voor-
komen. Door een amendement van D66 is 
meer geld naar het programma ‘Gezondheid & 
Luchtkwaliteit IJmond’ gegaan. Luchtkwaliteit 
is een topprioriteit voor ons. De gemeente 
Velsen heeft de ambitie dat iedereen binnen 
10 minuten in het groen moet kunnen zijn. Dat 
streven is er gekomen door een motie van D66.”

U bent lijsttrekker van D66. 
Kunt u iets meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in Santpoort-
Noord. Daar woon ik nog steeds, samen met 

mijn vriendin en 2 jonge kinderen. Ik heb politi-
cologie gestudeerd en ben, naast mijn werk als 
raadslid, omgevingsmanager bij PWN (drink-
waterbedrijf). Ik houd me in die functie bezig 
met de warmtetransitie en de omgevingswet.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Welk type woningen we gaan bouwen en of 
we gaan bouwen in het groen. Wat ons betreft 
wordt er gebouwd binnen de kernen en niet 
in het groen. D66 wil woningen bouwen voor 
starters, ouderen en middeninkomens. In het 
bouwplan Hofgeest zouden onder meer 
starterswoningen komen, maar uiteindelijk 
bleken het 380 woningen te zijn van min-
stens 120 m2. Toen hebben wij een motie 
ingediend om ook starterswoningen te 
bouwen. Die is helaas door de coalitie 
weggestemd, met woningen vanaf 
€ 560.000 als gevolg. Dat geeft des te 
meer aan dat er echt iets te kiezen valt 
over wat voor woningen we in Velsen 
willen. Andere belangrijke speerpunten 
voor de komende jaren zijn het verder 
verbeteren van afvalscheiding, een 
gezond klimaat en goed onderwijs.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“Wij zijn betrokken, staan open voor 
nieuwe ideeën en werken aan een veilige, 
groene en zorgzame gemeente.” 

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Tijdens corona zagen we het debat ver-
harden. Ook zagen we groepen mensen 
eenzamer worden. Daarom zeg ik hier: luis-
ter naar elkaar en let een beetje op elkaar.”

Dit vindt D66 belangrijk 

Betaalbare woningen

Gezond klimaat

Goed onderwijs

MEER OVER D66 OP VELSEN.D66.NL.
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Wat staat er wat u betreft op het spel bij 

“Welk type woningen we gaan bouwen en of 
we gaan bouwen in het groen. Wat ons betreft 
wordt er gebouwd binnen de kernen en niet 
in het groen. D66 wil woningen bouwen voor 
starters, ouderen en middeninkomens. In het 

starterswoningen komen, maar uiteindelijk 
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Waarom stemmen 
we met een rood 
potlood?
Voor de tellers valt 
zo’n rood stipje lekker 
op tussen al die 
zwarte letters. 
Daarom stemmen 
we sinds 1921 met 
een rood potlood. 
Een rode balpen 
of viltstift zou ook 
mogen, trouwens.

In principe niet, 
dat heeft te maken 
met het stem-
geheim en het 
kunnen beïnvloeden 
van een stem. 
Heb je een jong 
kind, dan kun je 
aan de voorzitter 
vragen of je kind 
toch mee mag. 

Wat doet een gemeente eigenlijk?
De gemeente houdt zich bezig met zaken die rechtstreeks en alleen van belang zijn voor 
de inwoners van Velsen. De gemeente levert diensten (huisvuil ophalen, uitkeringen en ‘het 
groen’ verzorgen) en zorgt voor het uitgeven van documenten zoals paspoorten. Sommige 
taken zijn wel de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar de gemeente voert die zelf 
niet uit. De gemeente huurt bedrijven in die dat werk doen. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
aanleg van straten of het ophalen van huisafval. 

Ook voert de gemeente taken uit die ‘Den Haag’ bepaalt. Zo stelt de landelijke overheid 
vast wat de hoogte van een bijstandsuitkering is en betaalt de gemeente Velsen ‘m uit. 
De gemeente mag eisen stellen en controleren of iemand recht heeft op een bijstandsuit-
kering. Zie ook hier aan de zijkant.

De gemeente gaat 
onder andere over:
Openbare orde en veiligheid, denk aan:
• Politie en brandweer
• Sluitingstijden winkels en horeca
• Het plaatsen van bewakingscamera’s
• Het handhaven van regels
• Het geven van vergunningen.

• Burgerzaken
Bijhouden wie er in Velsen woont in de 
Basisregistratie personen (BRP), paspoor-
ten, identificatiebewijzen en rijbewijzen. 

Zorg, welzijn en gezondheid
• Uitkeringen (bijstand, persoonsgebonden 

budgetten (PGB) Thuiszorg en 
hulpmiddelen

• GGD 
• Toezicht houden op kwaliteit van 

kinderopvang.

Asielbeleid en integratie
• Het Rijk (de overheid in Den Haag) 

gebruikt een verdeelsleutel om te bepalen 
hoeveel asielzoekers gemeente Velsen 
moet helpen met woonruimte, 
taalcursussen enzovoort.

Onderwijs
• De huisvesting van scholen
• Extra begeleiding voor leerlingen 

die dat nodig hebben
• Controleren dat leerlingen 

de leerplichtwet volgen.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Simpel gezegd: hoe ziet Velsen eruit 
en hoe wonen de inwoners.
• De gemeenteraad komt tot een visie 

(ideeën) en bestemmingsplannen: 
wat gaan we waar bouwen? Waar 
komen woningen? Waar en wat gaan 
we beplanten? Waar komen bedrijven?

• De gemeente houdt toezicht op 
nieuwbouw en maakt afspraken met
woningcorporaties.

Verkeer en vervoer
• Oversteekplaatsen, voetpaden, fietsroutes, 

parkeerterreinen, het komen en gaan van 
bussen en straten en wegen.

Milieubeheer
• De verantwoordelijkheid voor 

de inzameling van huisvuil 
• De kwaliteit van lucht 
• De gemeente zorgt voor de uitvoering 

en naleving van de wet.

Cultuur, sport en recreatie
• Het beschikbaar stellen van ruimtes. 

Denk aan zwembad ‘De Heerenduinen’, 
de sportvelden, de openbare bibliotheek, 
de schouwburg en de landgoederen 
en parken zoals Beeckestijn.  

Mag je bij de gemeenteraadsverkiezingen zelf 
kiezen in welk stembureau je gaat stemmen?

Ja, zolang het maar in een stembureau in Velsen is.

Filmpjes!
Op stemjijook.nl/
filmpjes/ vind je 
3 filmpjes over de 
gemeenteraad, 
waarom het belang-
rijk is dat je stemt 
en hoe je kunt 
stemmen. 

Mag je je kind meenemen 
in het stemhokje?

Waar gaan 
de stemmen 
heen als ze 
geteld zijn?

De ingevulde stem-
biljetten gaan naar 
een beveiligde ruimte. 
Alle stembiljetten 
(en stempassen en 
volmachtbewijzen) 
worden pas vernietigd 
als de nieuwe 
gemeenteraad 
3 maanden aan 

de slag is.

Wat doet een gemeente eigenlijk?

een beveiligde ruimte. 

worden pas vernietigd 

Is raadslid zijn een baan? 
Wat gebeurt er met 
de stembiljetten na de 
verkiezingen? 
Dat en meer lees je hier.

Hoe zit dat eigenlijk?

In principe niet, 
dat heeft te maken 
met het stem-
geheim en het 
kunnen beïnvloeden 
van een stem. 
Heb je een jong 
kind, dan kun je 
aan de voorzitter 
vragen of je kind 
toch mee mag. 

in het stemhokje?
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Krijgt Velsen een andere burgemeester 
na de gemeenteraadsverkiezingen?
Bij gemeenteraadsverkiezingen zit het 
anders dan bij landelijke verkiezingen. 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen wordt 
de lijsttrekker van de grootste partij vaak 
premier. Een burgemeester wordt niet
gekozen, maar benoemd door de minister 
van Binnenlandse Zaken en de koning. 
Vaak op aanbeveling van de gemeenteraad. 
De aanstelling voor een burgemeester geldt 
6 jaar en kan daarna verlengd worden. 
Dit is het geval bij de Velsense burgemees-
ter Frank Dales. De gemeenteraad beval 
hem aan voor een herbenoeming. Zijn 
tweede termijn gaat dit voorjaar in.

Je hebt per 
ongeluk het 
verkeerde 
vakje 
ingekleurd. 
Wat nu?

Je mag 1 keer 
om een nieuw 
stembiljet 
vragen aan 
een van de 
leden op het 
stembureau.

Stel een partij haalt 
4 zetels. Dan komen de eerste 

4 mensen op de lijst in de 
raad. Maar haalt iemand lager 

op de lijst heel veel 
voorkeursstemmen, dan moet 

nr. 4 zijn plaats afstaan. 
Hoeveel stemmen? Dat hangt 

af van de kiesdrempel. 

Krijgen gemeenteraadsleden betaald?
De overheid gaat ervanuit dat gemeenteraadsleden 
tussen de 14 en 24 uur nodig hebben voor raadswerk en 

er ander betaald werk naast hebben. Raadsleden 
krijgen een vergoeding. Die vergoeding hangt af 
van de grootte van de gemeente. Voor Velsen is dat 

± € 1600 per maand. Van dit bedrag wordt nog belas-
ting ingehouden. Wethouder zijn is wel een volledige 

baan en wethouders krijgen daarom een volledig 
salaris, ook weer afhankelijk van de grootte van 
de gemeente. Voor Velsen is dat ± € 8000 bruto 
per maand. Hier moet nog belasting vanaf.

Is er een maximum aantal mensen dat per partij 
op de verkiezingslijst mag staan? 

Er mogen 50 mensen op de lijst staan. Dit geldt 
voor nieuwe partijen en partijen die niet meer dan 
16 zetels in de gemeenteraad hebben. Meer dan 
16 zetels? Dan mogen er 80 kandidaten op de lijst. 
De gemeenteraad in Velsen telt in totaal 33 zetels. 
Wie er op die lijst komen bepaalt een partij zelf, 
net als de volgorde waarin ze erop staan.

Staan er alleen Velsenaren 
op de kandidatenlijst?

Ja, je moet in Velsen ingeschreven zijn 
en wonen om verkiesbaar te zijn. Of je 
moet hebben verklaard dat te willen doen.  
Dat geldt in principe ook voor ook voor 
de wethouders, maar zij kunnen een 
onthe�ng aanvragen (en krijgen). Een 
wethouder die niet in zijn werkgemeente 
woont, kan geen lijsttrekker zijn.

Krijgen gemeenteraadsleden betaald?
De overheid gaat ervanuit dat gemeenteraadsleden 
tussen de 14 en 24 uur nodig hebben voor raadswerk en 

er ander betaald werk naast hebben. Raadsleden 
krijgen een vergoeding. Die vergoeding hangt af 
van de grootte van de gemeente. Voor Velsen is dat 

± € 1600 per maand. Van dit bedrag wordt nog belas
ting ingehouden. Wethouder zijn is wel een volledige 

baan en wethouders krijgen daarom een volledig 
salaris, ook weer afhankelijk van de grootte van 
de gemeente. Voor Velsen is dat ± € 8000 bruto 
per maand. Hier moet nog belasting vanaf.

Wie telt de stemmen na de verkiezingen?
Direct nadat de stembussen gesloten zijn, beginnen de 

mensen op het stembureau met het tellen van alle geldige 

stemmen, blanco stemmen en ongeldige stemmen. 

Die aantallen moeten kloppen met het aantal ingeleverde 

stempassen. Ambtenaren en vrijwilligers bemannen het 

stembureau overdag en tellen ’s avonds de stemmen. 

Hoe werken 
voorkeursstemmen?
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per maand. Hier moet nog belasting vanaf.

Is er een maximum aantal mensen dat per partij 

voor nieuwe partijen en partijen die niet meer dan 

16 zetels? Dan mogen er 80 kandidaten op de lijst. 
De gemeenteraad in Velsen telt in totaal 33 zetels. 
Wie er op die lijst komen bepaalt een partij zelf, 

Wordt de lijsttrekker altijd wethouder 
als die partij in het college komt? 
Dat hoeft niet. Het kan zijn dat een partij vindt dat 
iemand anders geschikter is om wethouder te zijn dan 
de lijsttrekker. Stel dat die beoogde wethouder niet 
in Velsen woont, dan kan er om onthe�ng gevraagd 
worden. Wethouder Sebastian Dinjens (GroenLinks) heeft 
bijvoorbeeld zo’n onthe�ng. De andere wethouders van 
Velsen wonen wel in Velsen: Velsen Lokaal, VVD, LGV en 
PvdA. Wie er lijsttrekker wordt, bepaalt een partij zelf. 
De partijen dragen kandidaat-wethouders voor aan de 
gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt vervolgens 
de kandidaat tot wethouder.
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Samen recht doen
De ChristenUnie heeft 1 zetel in de gemeenteraad. Frank Cornet (60) is lijsttrekker. 
Hij zit momenteel niet in de gemeenteraad, maar was de afgelopen jaren wel steun-
fractielid. Hij weidt zijn (werk)tijd volledig aan de politiek. 

Frank Cornet
Lijsttrekker ChristenUnie

Waarom moet de ChristenUnie weer in de 
gemeenteraad zitten?
“Vanuit onze sociale en betrouwbare politiek wil 
de ChristenUnie het beste voor Velsen. Wij doen 
dat vanuit ons hart, samen met de Velsenaren.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We laten ons graag uitnodigen voor ge-
sprekken en bezoeken. Daarnaast weten 
veel inwoners, mensen uit de kerkge-
meenschappen, sportclubs en culturele 
verenigingen ons heel goed te vinden. 
Zo zien en horen we dus ook wat er 
allemaal speelt. En wat we horen en 
zien nemen we mee naar de gemeen-
teraad.”

Wat heeft uw partij bereikt in de af-
gelopen 4 jaar?

“We hebben bijgedragen door mee te 
denken en mee te besluiten over het armoe-

debeleid, de plannen voor de woningbouw 
en het duurzamer maken van onze gemeente. 

Op ons initiatief is er kritisch gekeken naar het 
project BRAK!, een geldverslindend project dat 
850.000 euro kostte en niets opleverde. Dat 
moest gestopt worden en dat is ook gebeurd. 
Er was een evaluatie en inmiddels ligt er een 
kritisch rapport waar we van moeten leren. 
De ChristenUnie was ook initiatiefnemer van ‘de 
boom van ontmoeting’ op het Kennemerplein 
in IJmuiden. Het is een plek waar Velsenaren 
onder de boom kunnen zitten en elkaar kunnen 
ontmoeten. Het is een symbool van verbinding.”

U bent lijsttrekker van de ChristenUnie. 
Kunt u iets meer over uzelf vertellen?
“Ik woon in Santpoort-Zuid. Zo’n 9 jaar geleden 
ben ik voor de liefde vanuit Haarlem hier naar-
toe verhuisd: mijn vrouw woonde al in Velsen. 
Daarvoor kende ik al wel de ‘groene stukken’ in 
Velsen en hield ik al van de Schouwburg – ik ga 
graag naar de opera en ook wel naar cabaret. 
Ik was al lid van de ChristenUnie en toen ik hier 
ging wonen ben ik een actief lid geworden. In 
het verleden zat ik in de verzekeringswereld en 
was ik bestuurslid in ‘Energiek Velsen’, een ener-

giecoöperatie. Met die functie ben ik een jaar 
geleden gestopt: ik wil als politicus geen dub-
bele pet dragen. Ik heb een volwassen pleeg-
zoon en maak graag tochten op mijn ligfiets.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“We willen onze zetel in de gemeenteraad 
houden en het allerliefst hebben we er natuur-
lijk nog een zetel bij. Zo kan de ChristenUnie 
zich blijven inzetten voor een duurzaam, groen 
en sociaal Velsen. Schonere lucht bijvoorbeeld, 
dus een verduurzaming van Tata. We willen dat 
recht gedaan wordt aan het Pieter Vermeulen 
Museum, daar moet nu écht een goede huis-
vesting voor komen. Dat er meer woningen 
moeten komen die ook duurzamer zijn, is ook 
een duidelijke zaak voor ons.  En er moet altijd 
voldoende zorg voor jong en oud zijn.” 

Waarom is een stem op uw partij 
een goede stem?
“Omdat we staan voor samen recht doen. 
We werken vanuit onze christelijke achtergrond 
en daarom zijn we er voor alle Velsenaren. 
We zijn betrokken, sociaal en betrouwbaar. 
Kritisch zijn we ook, maar we kiezen er dan 
voor om tegelijkertijd bij te dragen door met 
oplossingen te komen.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“We mogen er met alle Velsenaren samen best 
trots op zijn dat we in een gemeente wonen 
waar zoveel goeds en moois is. Bijvoorbeeld, 
de landgoederen, de duinen, de visserij, de 
maakindustrie, het verenigingsleven en onze 
rijke geschiedenis. Waar ook nog eens een goed 
bestuur zit met goede ambtenaren.”

Dit vindt de ChristenUnie
belangrijk 

Goede zorg

Leefbare wijken

Pieter Vermeulen Museum

MEER OVER DE CHRISTENUNIE OP VELSEN.CHRISTENUNIE.NL
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Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We laten ons graag uitnodigen voor ge
sprekken en bezoeken. Daarnaast weten 
veel inwoners, mensen uit de kerkge
meenschappen, sportclubs en culturele 
verenigingen ons heel goed te vinden. 
Zo zien en horen we dus ook wat er 
allemaal speelt. En wat we horen en 
zien nemen we mee naar de gemeen
teraad.”

Wat heeft uw partij bereikt in de af
gelopen 4 jaar?

“We hebben bijgedragen door mee te 
denken en mee te besluiten over het armoe

debeleid, de plannen voor de woningbouw 
en het duurzamer maken van onze gemeente. 

Op ons initiatief is er kritisch gekeken naar het 
project BRAK!, een geldverslindend project dat 
850.000 euro kostte en niets opleverde. Dat 
moest gestopt worden en dat is ook gebeurd. 
Er was een evaluatie en inmiddels ligt er een 
kritisch rapport waar we van moeten leren. 
De ChristenUnie was ook initiatiefnemer van ‘de 
boom van ontmoeting’ op het Kennemerplein 
in IJmuiden. Het is een plek waar Velsenaren 
onder de boom kunnen zitten en elkaar kunnen 
ontmoeten. Het is een symbool van verbinding.”

U bent lijsttrekker van de ChristenUnie. 
Kunt u iets meer over uzelf vertellen?
“Ik woon in Santpoort-Zuid. Zo’n 9 jaar geleden 
ben ik voor de liefde vanuit Haarlem hier naar
toe verhuisd: mijn vrouw woonde al in Velsen. 
Daarvoor kende ik al wel de ‘groene stukken’ in 
Velsen en hield ik al van de Schouwburg – ik ga 
graag naar de opera en ook wel naar cabaret. 
Ik was al lid van de ChristenUnie en toen ik hier 
ging wonen ben ik een actief lid geworden. In 
het verleden zat ik in de verzekeringswereld en 
was ik bestuurslid in ‘Energiek Velsen’, een ener
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Samen verder bouwen 
Velsen Lokaal heeft 6 zetels in de gemeenteraad. Bram Diepstraten (49) is  lijst-
trekker. Momenteel is hij wethouder en houdt hij zich onder andere bezig met 
onderwerpen als participatie, sport en recreatie, bereikbaarheid en openbare ruimte. 

Bram Diepstraten
Lijsttrekker Velsen Lokaal

Waarom moet Velsen Lokaal weer in de 
gemeenteraad zitten?
“Omdat we dicht bij alle Velsenaren staan, we 
geen ‘one issue’-partij zijn en omdat we samen-
werking heel belangrijk vinden. Dat zijn al een 
paar redenen en dan voeg ik daar graag aan 
toe dat we de inbreng van inwoners heel 
belangrijk vinden, de zogenaamde participatie. 
En voeren we een discussie, dan voeren we 
die op inhoud, waarbij we de onderlinge 
samenwerking niet uit het oog verliezen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Onze leden staan met beide benen stevig in 
de Velsense samenleving en komen uit verschil-
lende hoeken: ondernemers, zzp’ers, mensen in 
loondienst. Daarnaast zijn we heel benaderbaar, 
je kunt ons makkelijk aanspreken. Dat doen we 
zelf ook om erachter te komen hoe zaken in 
elkaar zitten. Ons motto is niet voor niets ‘Be-
trouwbaar, betrokken en benaderbaar.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“We zijn een voorvechter geweest van partici-
patie, dat inwoners meedenken en meebeslis-
sen over beleid en plannen van de gemeente. In 
samenwerking met de andere partijen hebben 
we daar veel mee geëxperimenteerd om te 
ervaren wat werkte en wat niet. We waren ook 
de initiatiefnemers van het raadsakkoord, dat 
bestond nog niet in Velsen. In een raadsak-
koord staat in grote lijnen wát we gaan doen als 
gemeenteraad. In een collegeprogramma (dat 
bestaat al wel lang) beschrijven de besturende 
partijen in grote lijnen hóe ze het gaan doen. 
Dat raadsakkoord is een basis gebleken voor 
een stabiele samenwerking in de afgelopen 
vier jaar.”

U bent lijsttrekker van Velsen Lokaal. Kunt u 
iets meer over uzelf vertellen?
“Ik woon bijna twintig jaar in IJmuiden en ben 
verknocht aan Velsen. Mijn vrouw en ik heb-
ben een dochter die dit jaar eindexamen doet. 
Thuis hebben we twee katten en een hond, een 
border collie waarmee we graag en veel wan-

delen. Ik heb ooit hts technische bedrijfskunde 
gestudeerd en werkte in het verleden voor de 
overheid, het bedrijfsleven en was zzp’er. Het 
leuke aan wethouder zijn is dat ik met dit werk 
echt een verschil kan maken.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Veel! Schone lucht. Betaalbare woningen: 
er moeten meer kansen komen voor starters 
en mensen die willen doorstromen (en soms 
kleiner willen wonen). De financiën voor onze 
gemeente moeten gezond zijn. We moeten 
ervoor zorgen dat we voldoende geld van de 
Rijksoverheid ontvangen. Er moet perspectief 
zijn na (en tijdens) corona: aandacht voor licha-
melijke en mentale gezondheid, voor cultuur 
en ondernemers die het zwaar hebben en meer 
aandacht voor het onderwijs. Ook verduurza-
ming en de klimaatproblematiek zijn thema’s, 
net als verkeersveiligheid en leefbaarheid. Er 
moet meer aandacht komen voor de bereik-
baarheid van Velsen en dan heb ik het nog 
niet eens gehad over meer groen in de wijken.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“We zijn een lokale partij van en voor iedereen 
en waar iedereen gehoord wordt. We doen dit 
niet om politieke macht te hebben, maar zoe-
ken altijd de dialoog en de samenwerking op.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Dat we graag initiatieven omarmen uit alle 
hoeken van Velsen. Jongeren, ouderen, minder 
validen, lhbti’ers en inwoners met een migratie-
achtergrond. We willen niet alleen zenden, maar 
ook ontvangen. We willen het met elkaar doen.”

Dit vindt Velsen Lokaal 
belangrijk 

Participatie

Woningen

Leefbaarheid

MEER INFO OVER VELSEN LOKAAL OP VELSENLOKAAL.NL
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Waarom moet Forza! weer in de gemeente-
raad zitten? 
“Wij zijn echt een partij voor en door Velsena-
ren en Forza! staat met beide benen stevig op 
de grond. Er wordt ons geen gedachtegoed uit 
Den Haag opgelegd, want we zijn geen landelij-
ke partij. We er zijn puur en alleen voor Velsena-
ren. Forza! is een ander woord voor ‘kracht’ en 
de F van Forza! komt bij Pim Fortuyn vandaan. 
Fortuyn zien wij als onze inspirator: duidelijk, 
rechtvaardig en met respect voor anderen.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Heel simpel: wij zijn zelf Velsenaren en we zijn 
allemaal sociaal, sportief of op andere manieren 
actief in onze gemeente.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?

“De verbouwing van de Kanaaldijk, de open-
stelling van de horeca tijdens de coronatijd 

en het minderen van onzinnige subsidies. 
Neem de stadsschouwburg Velsen. Die 
wil geld hebben om voort te bestaan, 
maar hun boekhouding klopt niet. Onzin 
om daar dan een paar miljoen naartoe te 

sturen.” 

U bent lijsttrekker. Kunt u iets meer over uzelf 
vertellen?

“Ik ben een echte IJmuidenaar. Sinds 2014 
ben ik actief in de politiek, bij Forza! Naast 

mijn raadslidmaatschap ben ik zelfstandig 
ondernemer in de ICT, eigenaar van een Xerox 
Business Center (kopieermachines en printers) 
en heb ik een Service Support Center voor die 
Xerox-machines.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij deze 
verkiezingen?
“De woningnood in Velsen. Er moeten vooral 
meer mogelijkheden voor jongeren komen. 
Laten we ook de gemeentelijke belastingen 
en -kosten niet vergeten. Bedragen die wij als 
inwoners moeten betalen, moeten niet omhoog: 
OZB, afvalsto�en en precariorechten voor on-
dernemers (terrassen, uithangbord), om maar 
een paar voorbeelden te noemen. We blijven 
er bij Forza! op hameren om geen geld te 

geven aan projecten waar een Velsenaar niets 
aan heeft. Geld dat gewoon in een bodemloze 
put terechtkomt. Neem die hele citymarketing 
bijvoorbeeld, dat is complete onzin. Het levert 
niks op voor Velsen of IJmuiden. Mensen komen 
hier doorheen op weg naar Amsterdam of Haar-
lem, maar komen hier niet naartoe. Dus waarom 
moet je dan zo’n campagne opzetten? Er moet 
meer inspraak voor inwoners komen en het is 
nog best moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. 
Je kunt enquêtes en weet-ik-wat bedenken, 
maar het interesseert je als inwoner vaak niet, 
tót je de rekening gepresenteerd krijgt. Vervuil-
de lucht is ook een thema. Het is alleen makke-
lijker om daar wat over te zeggen en veel
moeilijker om daar ook iets aan te doen. Je 
krijgt die lucht niet binnen een week schoon én 
het is een thema waarbij de beslissingen niet bij 
de gemeente liggen. We kunnen de beslissingen 
hierover hooguit beïnvloeden. En daar zetten 
we ons voor in. Bij onderwerpen als sport en 
recreatie ligt dat iets makkelijker en dat moeten 
we als gemeente absoluut meer stimuleren.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“Omdat een stem op een lokale partij altijd een 
goede stem is, jouw problemen zijn ook onze 
problemen. Met lokale partijen bedoel ik trou-
wens partijen die alleen in Velsen actief zijn. 
Forum van Democratie, bijvoorbeeld, dat lijkt 
een nieuwe partij in Velsen, maar het is gewoon 
een afsplitsing van een landelijke partij die 
vanuit Den Haag wordt gestuurd.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt? 
“Wees trots op Velsen en op elkaar. Respecteer 
elkaar en laten we met zijn allen vooruitkijken. 
Terugkijken doen anderen al vaak genoeg.”

Forza! Is een lokale politieke partij en heeft 3 zetels in de gemeenteraad van Velsen. 
Sander Scholts (46) is lijsttrekker. 

Sander Scholts
Lijsttrekker Forza!

Partij voor Velsenaren
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Dit vindt Forza! belangrijk 

Wonen

Sport en recreatie

Werk en opleiding

MEER OVER FORZA! OP FORZAIJMOND.NU.
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Velsen: gezond, groen 
en eerlijk
GroenLinks zit met 3 zetels in de gemeenteraad en ze leverden een wethouder, 
Sebastian Dinjens. Zijn partijgenoot Iskandar Sitompul (62) is lijsttrekker. 

Iskandar Sitompul
Lijsttrekker GroenLinks

Waarom moet GroenLinks weer in de 
gemeenteraad zitten?
“We hebben ons 4 jaar lang hard gemaakt 
voor een gezonder, eerlijker en groener Velsen. 
Daar willen we graag mee doorgaan.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Onze leden komen uit allerlei lagen van de 
samenleving. Zij zijn sociale en betrokken advi-
seurs. Ik wil hier ook graag zeggen dat allerlei 
lokale onderwerpen ook landelijk zijn. Hele-
maal in onze gemeente. Luchtkwaliteit, bereik-
baarheid, veiligheid, het klimaat, om maar een 
paar voorbeelden te noemen. Er wordt vanuit 
Den Haag veel over de schutting gegooid naar 
de provincie en gemeentes, maar in feite zijn 
dat net zo goed landelijke als lokale thema’s.”

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 
4 jaar?
“Allereerst: je doet het altijd samen met andere 
partijen. Maar er zijn wel onderwerpen waar 
wij extra scherp op zijn. Armoedebestrijding, 
jeugdzorg en natuurlijk: groen en duurzaam. 
Zo waren wij pleitbezorgers voor het lokaal 
klimaatakkoord, dat inhoudt dat in 2030 70% 
minder uitstoot van CO2 is bij alle gemeen-
telijke gebouwen. We hebben er mede voor 
gezorgd dat de raad voldoende geld in reser-
ve hield om ervoor te zorgen dat geen kind 
tussen de wal en het schip viel toen we als 
gemeente zo gekort werden op de jeugdhulp. 
We hebben er bij diverse projecten zorg voor 
gedragen dat groen een belangrijkere rol kreeg 
dan in eerste instantie de bedoeling was. ”

U bent lijsttrekker van GroenLinks. Kunt u 
iets meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, 
maar woon inmiddels alweer 27 jaar in Drie-
huis. Mijn vrouw en ik hebben 2 kinderen, zij 
zijn het huis al uit, en 2 honden. Ik ben politiek 
actief geworden omdat ik niet tegen onrecht 
kan, dat heb ik al mijn hele leven. Dat er in Ne-
derland mensen zijn die noodgedwongen naar 
de Voedselbank moeten, dat is toch onbe-
grijpelijk in zo’n welvarend land als het onze? 

Door me in te zetten bij GroenLinks dóe ik ook 
iets, in plaats van een beetje roepen aan de 
zijlijn. Naast mijn gemeenteraadslidmaatschap 
werk ik als HR-adviseur bij een openbare bi-
bliotheek.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Ik zou zeggen, zie vraag 2. Ik voeg daaraan 
toe dat we in Velsen alle zeilen bij moeten 
zetten als we in een gezonde omgeving willen 
(blijven) wonen. Als GroenLinks moeten we er-
voor zorgen dat we gehoord worden: door de 
andere partijen in Velsen en ook in Den Haag.”

Waarom is een stem op uw partij een
goede stem?
“We zetten ons in voor gelijke kansen voor 
iedereen en zijn tegen een tweedeling in de 
maatschappij. We willen dat elke inwoner in 
Velsen mee kan doen. En GroenLinks gaat 
altijd voor groen. We zijn bereid om daar harde 
keuzes in te maken. Ja, er moeten betaalbare 
woningen komen. Dat is noodzakelijk. Maar 
als GroenLinks kijken we wel goed waar dat 
bouwen gebeurt en hoe duurzaam en groen 
die bouwplannen zijn. Groen staat bij ons voor 
gezondheid en geluk. Daarom zetten we de 
komende verkiezingsperiode ook in op het 
planten van 10.000 bomen.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Wij zijn niet ‘de gelukspartij’. Maar als je men-
sen vraagt wat ze echt willen, dan zegt ieder-
een: gezond en gelukkig zijn. Dan denk ik dat 
je met onze politiek daar voorwaarden voor 
schept.”
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Dit vindt GroenLinks 
belangrijk 

Schone lucht

Groene leefomgeving

Betaalbare woningen

MEER OVER GROENLINKS OP VELSEN.GROENLINKS.NL
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Je kunt iemand anders vragen om voor jou te 
stemmen met jouw stempas
Dat doe je door op de achterkant van je stempas 
je handtekening te zetten en je naam en adres 
in te vullen. De persoon die je voor jou gaat 
stemmen (de gemachtigde) moet ook zijn/haar 
handtekening zetten op de achterkant. 
Wie je wilt machtigen, mag je zelf kiezen. 

Er zijn wel een paar voorwaarden. 
• De gemachtigde moet 18 jaar of ouder zijn
•  De gemachtigde moet ingeschreven staan 

als inwoner van Velsen
•  Een gemachtigde moet tegelijk met jouw 

stem, ook zijn/haar eigen stem uitbrengen
•  Een gemachtigde mag maar twee 

volmachten aannemen. 

Je geeft de persoon die je machtigt je ingevulde 
stempas mee en een kopie van je identiteitsbe-
wijs. Dat kan een kopie van je geldige paspoort 

of je geldige identiteitskaart zijn (geldig betekent 
hier: maximaal 5 jaar verlopen). De gemachtig-
de moet die kopie én jouw stempas afgeven bij 
het stembureau. De gemachtigde krijgt dan een 
stembiljet waarop hij/zij jouw stem kan uitbren-
gen én een stembiljet voor zichzelf.

Je kunt iemand anders vragen om voor jou te 
stemmen door een volmachtbewijs
Stel je zit in het buitenland als er verkiezingen 
zijn. Of je hebt geen identiteitsbewijs. Dan kun je 
bij de gemeente een formulier krijgen voor een 
verzoekschrift. Met dat verzoekschrift vraag je 
toestemming aan de burgemeester om iemand 
voor jou te laten stemmen. Wil je dit, dan moet 
je dit verzoek voor vrijdag 11 maart om 17.00 uur 
inleveren bij de gemeente. Degene die voor jou 
gaat stemmen (de gemachtigde) moet: op 
31 januari als kiezer in Velsen geregistreerd staan. 
Gaat de burgemeester akkoord met je verzoek, 
dan krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
Heeft de gemachtigde eenmaal toestemming van 

jou én van de burgemeester gekregen, dan kun 
je deze volmacht niet meer intrekken. Je kunt 
dan niet meer alsnog zelf gaan stemmen bij deze 
verkiezingen. 

De gemachtigde moet de schriftelijke toestem-
ming meenemen naar het stembureau, maar 
hoeft geen kopie van jouw identiteitsbewijs mee 
te nemen. Ook hier geldt: een gemachtigde moet 
ook tegelijkertijd zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Stel dat je niet kunt gaan stemmen. Omdat je niet in 
Velsen bent als de verkiezingen er zijn. Of omdat je ziek 
bent. Of om een andere reden. Dan kun je iemand anders 
voor je laten stemmen. Dat heet ‘stemmen bij volmacht’.

Ik wil wel stemmen…
…maar dat gaat 
niet lukken

Meer weten?
Bureau verkiezingen
Dudokplein 1
1970 AL IJmuiden

Stemmen bij volmacht
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De lijsttrekkers gaan met elkaar in gesprek. Een mooie gelegenheid 
om te zien en te horen wat de verschillende partijen willen. 

En niet willen. Het kan je helpen om je keuze te bepalen.

Kinderdebat  
14.00 – 15.00 uur
Inloop vanaf 13.30 uur. 

Lijsttrekkersdebat
Start inloop schouwburg: 19.30 uur 
Start tv-opname: 20.00 uur 
Einde tv-opname: 21.40 uur 

Online via rtvseaport.nl: vanaf 11 maart 
RTV Seaport is de organisator.

LIJSTTREKKERSDEBATTEN

Woensdag 9 maart

 TOEGANG 

IS OVERAL 

GRATIS

HOOR HET ZELF!

Stadsschouwburg

Lijsttrekkersdebat
18.45 - 21.30 uur
NH nieuws is de organisator. 

Maandag 14 maart 

Thalia theater

Verkiezingsmarkt 
13.00 – 17.00 uur 

Ontmoet alle 10 politieke partijen van Velsen. 
Ze hebben een ‘marktkraam’ in het gemeente-
huis en je kunt daar met de kandidaten voor 
de gemeenteraad speeddaten. 

Zaterdag 12 maart 

Entree Plein 1945

Levendig & Gezond Velsen

Jongerendebat
16.00 – 17.00 uur 
Inloop vanaf 15.30 uur.

Je kunt dit volgen 
via een live-stream: 
nhnieuws.nl/nieuws/
298565/praat-mee-tijdens-
verkiezingsdebat-velsen
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Forum voor Democratie doet dit jaar voor het eerst mee aan gemeenteraads-
verkiezingen in Velsen. IJmuidenaar Tommy Panis (27) is de lijsttrekker. 

Tommy Panis
Lijsttrekker 

Forum voor Democratie

Waarom moet Forum voor Democratie 
de in de gemeenteraad zitten?
“Wij zijn de enige partij die echt snapt wat 
vrijheid is. We zijn de enigen die onze handen 
ervoor in het vuur steken om aan deze test-
samenleving een eind te maken. Dus geen 
boa-brigades meer naar de horeca om die 
ondernemers te pesten – iets anders kan ik 
het niet noemen. Er zijn horecazaken naar de 
vernieling geholpen en bijna een kwart van de 
jongeren ziet het leven niet meer zitten door de 
vereenzaming die de testsamenleving met zich 
meebrengt. We willen geen roestige, perverse 
kunstwerken meer. Die bij het strand bijvoor-
beeld, een man die seks heeft met een hond. 
Waar sláát dat op? Of die stukken schroot langs 

de weg met de naam ‘De rauwe loper’. Geen 
Velsenaar die het hebben wil. Velsenaren 
moeten betrokken worden voor er zulke 
uitgaves gedaan worden. Dit gaat over 
schoonheid, een belangrijk punt voor ons.  
En: we willen woningen weer beschikbaar 
maken voor echte Velsenaren. 
Dit is belangrijk voor de leefbaarheid 
van Velsen.”

Wat wil uw partij bereiken?
“Het belangrijkste zijn onze 3 waar-
des die ik hierboven al benoemde: 
vrijheid, schoonheid en leefbaar-
heid. Met die waardes willen we 
weer naar een Velsen waar we trots 
op kunnen zijn. Hier is de afgelopen 
jaren enorm afbreuk aan gedaan.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We hebben de meest diverse lijst van alle par-
tijen: jong, oud, vrouw, man en van zakenmen-
sen en ondernemers tot zorgmedewerkers.”

U bent lijsttrekker van FvD. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. 
In mijn dagelijks leven ben ik IT ’er, ik leid 
mensen op om bepaalde software te ge-
bruiken en geef daar advies over en onder-
steuning op. Daarnaast besteed ik veel vrije 
tijd aan Forum voor Democratie. Ik ga 

bijvoorbeeld naar lezingen of doe vrijwilligers-
werk voor de partij bij evenementen.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Het is nu of nooit. Als het bijvoorbeeld gaat 
over woningen, over leefbaarheid, dan heb-
ben veel politieke partijen gefaald. Er was snel 
woonruimte voor vluchtelingen en een zoge-
naamd Polenhotel. En dat terwijl er Velsenaren 
zijn die al jaren schreeuwen om een woning. Die 
mensen wachten nog steeds. De gemeenteraad 
laat daarmee zien geen respect te hebben voor 
de inwoners van Velsen. Er moeten woningen 
komen die te betalen zijn voor startende Velse-
naren. Nu is de nieuwbouw zo duur dat starters-
leningen niet mogelijk zijn en dus komen de 
kopers van buiten Velsen. Het is tijd dat de 
raad zich richt op echte Velsenaren.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“Forum wil weer bouwen en regeren voor de 
vrijheid, schoonheid en leefbaarheid van Velsen. 
Door Forum in de raad te stemmen geef je de 
nieuwe generatie Velsenaren de kans om hier te 
blijven wonen, om weer kunst en architectuur te 
krijgen waar we trots op zijn en de testsamenle-
ving te beëindigen.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Dat ik schoonheid zo duidelijk noem, is wel 
ergens op gebaseerd. Dat de gemeenteraad 
allerlei verschrikkelijke kunstwerken neerzet, is 
je reinste oikofobie (afkeer van een huiselijke 
omgeving, het eigene – red.) Waar men niet 
bouwt voor de schoonheid, met respect voor de 
omgeving, zal men nooit een thuis vinden. Dan 
slaat de vervreemding toe. Ik zal er alles aan 
doen om dat weer terug te draaien.”

Voor een trots en 
vrij Velsen!

Dit vindt Forum voor 
Democratie belangrijk

Vrijheid

Schoonheid

Leefbaarheid

MEER OVER FORUM VOOR DEMOCRATIE OP FVD.NL
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ondernemers te pesten – iets anders kan ik 
het niet noemen. Er zijn horecazaken naar de 
vernieling geholpen en bijna een kwart van de 
jongeren ziet het leven niet meer zitten door de 
vereenzaming die de testsamenleving met zich 
meebrengt. We willen geen roestige, perverse 
kunstwerken meer. Die bij het strand bijvoor
beeld, een man die seks heeft met een hond. 
Waar sláát dat op? Of die stukken schroot langs 

de weg met de naam ‘De rauwe loper’. Geen 
Velsenaar die het hebben wil. Velsenaren 
moeten betrokken worden voor er zulke 
uitgaves gedaan worden. Dit gaat over 
schoonheid, een belangrijk punt voor ons.  
En: we willen woningen weer beschikbaar 
maken voor echte Velsenaren. 
Dit is belangrijk voor de leefbaarheid 
van Velsen.”

Wat wil uw partij bereiken?
“Het belangrijkste zijn onze 3 waar
des die ik hierboven al benoemde: 
vrijheid, schoonheid en leefbaar
heid. Met die waardes willen we 
weer naar een Velsen waar we trots 
op kunnen zijn. Hier is de afgelopen 
jaren enorm afbreuk aan gedaan.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We hebben de meest diverse lijst van alle par
tijen: jong, oud, vrouw, man en van zakenmen
sen en ondernemers tot zorgmedewerkers.”

U bent lijsttrekker van FvD. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. 
In mijn dagelijks leven ben ik IT ’er, ik leid 
mensen op om bepaalde software te ge
bruiken en geef daar advies over en onder
steuning op. Daarnaast besteed ik veel vrije 
tijd aan Forum voor Democratie. Ik ga 



Velsen Kiest - Gemeenteraadsverkiezingen 2022

15

Blik op Velsen
Levendig Gezond Velsen heeft 4 zetels in de gemeenteraad en levert met Floor Bal 
1 wethouder. Bij de komende verkiezingen is Leo Kwant (73) wederom lijsttrekker. 

Leo Kwant
Lijsttrekker LGV

Waarom moet de Levendig Gezond Velsen 
weer in de gemeenteraad zitten?
“We zijn nog niet klaar! We hebben het afge-
lopen jaar behoorlijk wat van ons verkiezings-
programma kunnen uitvoeren, maar er is nog 
steeds genoeg te doen. Woningbouw, bijvoor-
beeld. Daar hebben we ons de afgelopen 
4 jaar hard voor gemaakt, maar helaas wezen 
de neuzen in de raad niet steeds dezelfde 
kant op.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Al onze leden zijn Velsenaren en politiek 
bedrijf je buiten het stadhuis, niet daarbinnen. 
We zijn op straat, bij (sport)clubs, in winkels en 
noem maar op. Je komt ons overal tegen. We 
zijn een lokale partij, dus we lopen niet aan de 
lijn van mensen in Den Haag. Onze lijnen zijn 
kort, we kunnen snel handelen en doen wat 
goed is voor Velsen en voor jou als inwoner.”

Wat heeft uw partij bereikt in de 
afgelopen 4 jaar?
“Dat er woningen gekomen zijn, is mede aan 
ons te danken. LGV nam ook het initiatief 
tot riothermie: gas halen uit het riool. Het 
Vellesan College wordt er nu mee verwarmd. 
Met riothermie willen we graag door, want het 
is een alternatief voor energie met een hoge 
CO2-uitstoot. Het is belangrijk om ook wat 
energie betreft te kijken naar de toekomst, 
want met zonnepanelen alleen, komen we er 
niet. Bij LGV denken we ook aan waterstof-
economie. Dat is landelijk een thema en lokaal 
zijn we daar ook behoorlijk mee bezig. 
We zullen wel moeten als we willen dat onze 
kinderen en kleinkinderen ook nog een beetje 
fatsoenlijk leven hebben. Dat er starterslenin-
gen zijn gekomen is ook mede dankzij ons, net 
als het feit dat we in Velsen de OZB niet extra 
verhoogd hebben.”

U bent lijsttrekker van LGV. Kunt u iets meer 
over uzelf vertellen?
“Sinds 40 jaar heb ik mijn hart verpand aan 
IJmuiden en woon ik hier. Ik ben getrouwd met 
een rasechte IJmuidense en samen hebben 

we 3 uitwonende zonen en 6 kleinkinderen. Ik 
werkte vroeger bij Woningbedrijf Velsen. Bij 
die verhuurder van sociale huurwoningen was 
ik vestigingsmanager en naast die baan was ik 
voorzitter bij de Abvakabo, de vakbond.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“Ik denk dat iedereen de politiek in Den 
Haag met al die debacles zat is. Inwoners 
willen een eigen koers. Wat ons betreft 
staan daarbij thema’s als luchtkwaliteit, 
woningbouw, goede jeugdzorg, bewegen 
voor jong én oud en (kinder)armoede be-
strijding bovenaan. Wij maken ons al 4 jaar 
druk over de luchtverontreiniging in met 
name Velsen-Noord en IJmuiden-Noord. 
Daar zitten we bovenop. De kwaliteit van 
de lucht valt in principe onder de Provincie. 
Maar laat die steken vallen, dan moeten wij 
als gemeente Velsen verantwoordelijkheid 
nemen en pal staan voor onze inwoners. Een 
soepeler vestigingsklimaat voor bedrijven om 
de werkgelegenheid te vergroten wil ik hier 
ook nog graag noemen.”

Waarom is een stem op uw partij een goe-
de stem?
“Als je als Velsenaar iets wil bereiken, dan moet 
je op de LGV stemmen, een lokale partij. Wij 
zetten ons volledig in om voor Velsen te reali-
seren wat jij als inwoner wilt.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Het kan altijd beter en daar gaan we voor. 
Het gaat niet slecht, maar er zijn genoeg ‘open 
stukken’ waar we ons voor gaan inzetten.”
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Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
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“Het kan altijd beter en daar gaan we voor. 
Het gaat niet slecht, maar er zijn genoeg ‘open 
stukken’ waar we ons voor gaan inzetten.”

Levendig & Gezond Velsen

Dit vindt LGV belangrijk 

Gezondheid

Woningen

Geen armoede

MEER OVER LGV OP LGV-VELSEN.NL
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De VVD heeft nu 4 zetels in de gemeenteraad. Jeroen Verwoort (40) is lijsttrekker. 
Momenteel is hij wethouder en houdt hij zich onder andere bezig met onderwerpen 
als economische zaken, havens, financiën, en kunst en cultuur. 

Jeroen Verwoort
Lijsttrekker VVD Velsen

Waarom moet de VVD weer in de 
gemeenteraad zitten?
“Er gaat veel goed in Velsen. Dat willen we 
behouden. Maar we willen graag dat het nóg 
beter wordt in onze prachtige en veelzijdige 
gemeente. De VVD wil zich de komende 4 jaar 
daar keihard voor inzetten.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“We zijn een landelijke partij, maar met lokale 
mensen. VVD’ers zijn doeners. Dus onze kan-
didaten en leden vind je bij sportverenigingen, 
in de organisatie van evenementen en onder 
winkeliers en ondernemers. Deze mensen 
weten precies wat er speelt in de wijken en de 
winkelstraten.”

Wat heeft uw partij bereikt in de 
afgelopen 4 jaar?

“Nou waren de laatste twee jaar wel ge-
tekend door corona, dus die 2 laatste 

jaren waren niet bepaald ‘gewoon’. 
Maar we hebben ons hard ingezet 
om onze ondernemers in deze tijd 
te steunen. Door het verruimen 
van de terrassen, de promotie van 

lokaal winkelen en het oplossen van 
de uitdagingen van de arbeidsmarkt. 

Met Techport, bijvoorbeeld, waar we 
ons sterk maken voor goed, technisch 

geschoold personeel. En we hebben 
ingezet op het gezond houden van de 

financiën van Velsen. Het resultaat was dat 
je als inwoner van Velsen niet extra hoefde 
te betalen. Ook hebben we bijvoorbeeld 
gepleit voor investeringen in de sportparken 
Schoonenberg en De Elta, zodat de faciliteiten 
daar beter worden.”

U bent lijsttrekker van de VVD. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. Op 
mijn 16e kwam ik in het bestuur van de Jonge-
rensociëteit d’Arc terecht (helaas ter ziele) en 
zo rolde ik door: in het bestuur van de voet-
balvereniging, in de politiek. Ik vind dat als 
je een mening hebt, je er ook wat mee moet 

doen. In mijn vrije tijd sport ik veel en graag. 
Sportschool, scheidsrechteren bij het voetbal, 
wielrennen en hardlopen. Ik geniet graag van 
de goede dingen van het leven en ik vind het 
leuk om me te verdiepen in de geschiedenis 
van Velsen.”

Wat staat er wat u betreft op het spel bij 
deze verkiezingen?
“We wonen en werken in een gemeente waar 
iedere inwoner een fijn leven kan hebben. 
Maar we zullen wel veel keuzes moeten maken. 
Over woningbouw, andere vormen van energie, 
de haven, industrie en de lokale economie. 
Maar ook hoe we onze wijken veilig en bereik-
baar houden. Daarbij moet verantwoordelijk-
heid genomen worden.”

Waarom is een stem op uw partij een 
goede stem?
“Om keuzes te maken heb je daadkracht en 
verantwoordelijkheidsgevoel nodig. We hebben 
beide. Daarnaast staan we met twee benen in 
de realiteit en weten we precies wat er speelt 
in de samenleving. Het leven speelt zich niet af 
op Plein 1945 maar in de wijken en straten van 
onze wijken en dorpen.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“Dat we in een prachtige en veelzijdige ge-
meente wonen en werken. Met de diversiteit 
aan kernen, het nationaal park, het strand en 
recreatieschap, maar ook met onze havens en 
industrie. Daar mogen we best trots op zijn. 
Vanuit dat gevoel en die wetenschap willen we 
van Velsen een nog mooiere en betere ge-
meente maken.”

Velsen blijft goed, 
wordt beter

Dit vindt VVD Velsen
belangrijk

Bereikbare, veilige wijken

Woningbouw voor iedereen

Bloeiende lokale economie

MEER INFO OVER DE VVD OP VELSEN.VVD.NL.
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behouden. Maar we willen graag dat het nóg 
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te betalen. Ook hebben we bijvoorbeeld 
gepleit voor investeringen in de sportparken 
Schoonenberg en De Elta, zodat de faciliteiten 
daar beter worden.”

U bent lijsttrekker van de VVD. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik ben geboren en getogen in IJmuiden. Op 
mijn 16e kwam ik in het bestuur van de Jonge
rensociëteit d’Arc terecht (helaas ter ziele) en 
zo rolde ik door: in het bestuur van de voet
balvereniging, in de politiek. Ik vind dat als 
je een mening hebt, je er ook wat mee moet 
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Ruimte om te groeien
Het CDA heeft 3 zetels in de gemeenteraad, maar zat niet in het college en 
voerde de afgelopen 4 jaar dus oppositie. Gideon Nijemanting (38) is lijsttrekker. 

Gideon Nijemanting
Lijsttrekker CDA Velsen

Waarom moet het CDA weer in de 
gemeenteraad zitten?
"Het CDA heeft een belangrijke missie. Wij 
staan voor een samenleving waarin je als mens 
tot je recht en tot bloei kunt komen. Een sa-
menleving waarin je jezelf kunt zijn, je talenten 
kunt ontdekken en mag opgroeien en leven 
in veiligheid. Ik denk dat wij als CDA zowel de 
ideeën en de mensen hebben om aan die be-
langrijke missie een bijdrage te leveren.”

Hoe is uw partij betrokken bij Velsen?
“Wij zijn al heel lang actief in alle kernen en 
hebben veel raadservaring. Daar kunnen we 
uit putten. Daarnaast gebruiken we onze voel-
sprieten en zijn we aanwezig waar iets te doen 
is (bijvoorbeeld een evenement) of waar iets 
speelt. Waar mensen in de knel komen nemen 
wij onze rol als volksvertegenwoordiger extra 
serieus. Dan gaan we erheen.” 

Wat heeft uw partij bereikt in de 
afgelopen 4 jaar?
“Een voorbeeld dat aansluit bij de vorige 
vraag: voetbalvereniging RKVV Velsen zit in 
een lastige situatie. Hun locatie is aangewe-
zen als mogelijke woningbouwlocatie, maar of 
die woningen er komen en wanneer, is onze-
ker. Dat maakt het dus enorm lastig voor ze 
om toekomstplannen te maken. Toen we dat 
signaleerden, zijn we in gesprek met de club 
gegaan. Met een motie proberen we ze per-
spectief te bieden. Prachtig als de hele raad 
ons daarin dan steunt.
Dat windmolens 600 meter van woningen af 
moeten staan, dat er geen woningen aan de 
Heerenduinweg komen en dat er aan een visie 
voor Velsen-Noord wordt gewerkt, dat hebben 
wij als CDA ook bereikt in de afgelopen peri-
ode. Verder ben ik trots op de manier waarop 
wij in de raad tegengas geven op het financi-
ele vlak. We hameren constant op de risico’s 
van bepaalde uitgaves, de kerntaken van de 
gemeente en de te lage bu�ers. Het colle-
ge laat namelijk niet bepaald merken dat ze 
prijskaartjes heel belangrijk vinden. Als we niet 
oppassen blijven de lasten voor Velsenaren 

stijgen, raken we onze slagkracht kwijt of zelfs 
de totale regie. Je wilt niet onder toezicht van 
de provincie komen.”

U bent lijsttrekker van CDA. Kunt u iets 
meer over uzelf vertellen?
“Ik woon sinds 2016 in Driehuis en daarvoor 
woonde ik al in IJmuiden en Velserbroek. Ik 
ben getrouwd en heb een zoon van 4. Naast 
raadslid ben ik directeur bij de Rabobank 
van een aantal afdelingen in Noord-Holland 
Noord.”

Wat staat er wat u betreft op het spel 
bij deze verkiezingen?
“Woningbouw, energietransitie, het verduur-
zamen van vastgoed van de gemeente, en 
het verkleinen van de kloof tussen politiek en 
samenleving.”

Waarom is een stem op uw partij een
goede stem?
“We zijn een stabiele partij, gericht op 
samenwerken, altijd constructief. En, het 
klinkt misschien wat… vreemd, maar we zijn 
ijverig. Als je op ons stemt, dan leveren we. 
We lopen de kantjes er niet van af, dat zit 
niet in onze aard en traditie. De rol van 
vertegenwoordiger van alle Velsenaren 
nemen we heel serieus.”

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
“We zijn niet slechts een partij met 
standpunten, maar een partij die 
geworteld is in belangrijke waarden 
en mensbeeld. Het geeft ons een missie 
en houvast en dat maakt ons, vind ik, 
een waardevolle toevoeging in de 
raad in Velsen!"

Dit vindt CDA
belangrijk 

Financiën

Eenzaamheid bestrijden

Woningen

MEER OVER HET CDA OP CDAVELSEN.NL
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U bent lijsttrekker van CDA. Kunt u iets 
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een waardevolle toevoeging in de 

Eenzaamheid bestrijden
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De stembureaus zijn allemaal goed toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. 

 1 Gemeentehuis
Dudokplein 1

2 Woon en zorgcentrum Huis ter Hagen
Lodewijk van Deyssellaan 254

3 RKVV Velsen
Wol� en Dekenlaan 144

4 Engelmunduskerk Oud Velsen
    Kerkplein 1

10 Gem. zaal Roos en Beek app.complex
J.T. Cremerlaan

11 Cafe Zaal De Wildeman
Hoofdstraat 142

13 Bosbeekschool, ingang schoolplein
Burgemeester Enschedélaan 66

14 ‘t Brederode Huys
Bloemendaalsestraatweg 201

15 Basisschool Floriant
Grote Buitendijk 48     

16 Brederode Daltonschool
Willem de Zwijgerlaan 110

17 COB Hofstede
Aletta Jacobsstraat 227   

18 Jongerencentrum de Koe
Zadelmakerstraat 3

19 Basisschool De Westbroek
Platbodem 201

20 Basisschool De Hoeksteen
De Weid 24

22 Sporthal Het Polderhuis
Vestingplein 58

32 Sporthal IJmuiden-Oost
Tiberiusplein 6     

33 Stichting OIG-IHD
Abelenstraat 1     

35 Willemsbeekzaal
Willemsbeekweg 80

36 Buurthuis De Spil
Frans Halsstraat 29

41 Verpleeghuis Velserduin
Scheldestraat 101     

42 CBS de Kompas
Stephensonstraat 70 A

44 Woon-en zorgcentrum W.F. Visserhuis
Houtmanstraat 1     

46 IJmuider Zee en Havenmuseum
Havenkade 55     

48 Buurthuis De Brulboei
Kanaalstraat 166

50 Woonzorgcentrum De Moerberg
Zuiderkruisstraat 74     

53 Sporthal Zeewijk
Planetenweg 301

55 Basisschool De Origon
Orionweg 576     

56 Buurtcentrum de Dwarsligger
Planetenweg 338

57 Dienstencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260

81 Wijkcentrum De Stek
Heirweg 2     

83 Voetbalvereniging F.C. Velsenoord
Rooswijkerlaan 2     

Wil je eerder stemmen?
Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart kun je vervroegd stemmen. 
Dit kun je doen op de stembureaus die je hieronder ziet staan. Je kunt er 
terecht van 07.30 tot 21.00 uur.

• Gemeentehuis Dudokplein 1

• Gem. zaal Roos en Beek app.comlex J.T. Cremerlaan

•'t Brederode Huys Bloemendaalsestraatweg 201

• Sporthal Het Polderhuis Vestingplein 58

• Sporthal Zeewijk Planetenweg 301

• Wijkcentrum De Stek Heirweg 2

Niet vergeten!
Als je gaat stemmen moet je 2 dingen meenemen: je stempas en een 
identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) Een stempas heb je 
opgestuurd gekregen via de post (uiterlijk 6 maart). Je identiteitsbewijs 
is geldig als het niet langer dan 5 jaar verlopen is. Heb je geen geldig 
identiteitsbewijs bij je, dan mag je niet stemmen.

Waar kan ik stemmen?   

Dit zijn alle stemlocaties in Velsen

Identiteitsbewijs Stempas

1 2

Zijn de 
verkiezingen 

een 3-daagse?

Normaal gesproken is er 
1 verkiezingsdag. Door corona 
zijn er nu 3 verkiezingsdagen. 

Zo spreiden we de drukte 
wat beter.

+
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Esri Nederland, AHN

https://waarismijnstemlokaal.nl/
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Een stembureau bij jou in de
buurt, scan de qr-code!

Een stembureau bij jou in 
de buurt, scan de qr-code!

https://waarismijnstemlokaal.nl/
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Ook op 

de foto met 

het stempotlood? 

Kom naar de publiekshal 

van het gemeentehuis 

en maak een selfie 

#ElkeStemTeltVelsen “Dat je kunt sporten, passief 
en actief, is belangrijk voor 
iedereen. Daarom stem ik 
op 16 maart.”

“Ook jongeren 
verdienen een goede 
toekomst. Ik gebruik 

mijn stem om dat voor 
elkaar te krijgen”.

“Voorzieningen in de wijk 
waar iedereen gebruik van kan 
maken, dat vind ik belangrijk. 

Daar stem ik voor.”

Laat je horen, ga stemmen!VELSEN

Pieter de Waard

Salem Mathkor

Alexander van de Pieterman

Eline Smith & 
Koen van der Wel

“Goed cultuuronderwijs 
moet bereikbaar zijn voor 

iedereen. Daarom gebruiken 
wij onze stem!”

“Wat je 
achtergrond 
ook is, iedereen 
moet mee 
kunnen doen in 
de samenleving. 
Daar kies 
ik voor op 
16 maart.”

Resul Koyuncu

  

“Ieder kind 
heeft recht op 

onderwijs, 
ook als je 

thuissituatie 
niet optimaal 
is. Daar stem 
ik voor op 

16 maart.”

Inge Cornelisse-Elsinga

het stempotlood? 

Kom naar de publiekshal 

van het gemeentehuis 

en maak een selfie 

#ElkeStemTeltVelsen

het stempotlood? 

Kom naar de publiekshal 

van het gemeentehuis 

#ElkeStemTeltVelsen

“Ik vind het belangrijk 
dat ik als ondernemer 

gehoord en gezien 
word. Daarvoor 

gebruik ik mijn stem.”
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AGENDA
DONDERDAG 3 MAART

De Roze Salon: de Regenboogbri-
gade van Velsen (onderdeel van 
COC Kennemerland) houdt haar 
maandelijkse bijeenkomst voor 
LHBTI+ in Oma’s Kamer van Café 
Middeloo in Driehuis. Iedereen is 
vanaf 17.00 uur van harte welkom.

Politieke bijeenkomst van 19.45 tot 
21.45 uur (inloop 19.15 uur, borrel 
tot 22.45 uur) door OV IJmond in 
het congrescentrum van Tata Steel 
aan de Wenckebachstraat 1 in 
Velsen-Noord. Deelname door 
dertien politieke partijen uit Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Stadsschouwburg Velsen: Jakop 
Ahlbom Company met ‘Unseen’, een 
wervelend romantisch slap-
stickspektakel, 20.15 uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

VRIJDAG 4 MAART
Bidden voor vrede om 19.00 uur in 
de Oudkatholieke Kerk aan de 
Koningin Wilhelminakade 119 in 
IJmuiden. Toegang vrij. 
Telstar-Top Oss 20.00 uur.

Klaverjassen bij IJVV Stormvogels, 
20.00 uur. Aanmelden: 06-50923741.

Stadsschouwburg Velsen: Volkstuin 
Complex, try out van frisgroene 
muzikale komedie met een 
modderig randje. Een vrolijke 
komedie met Tina de Bruin, Rian 
Gerritsen, Rop Verheijen, Ricky 
Koole en Daniel Cornelissen. 
Tezamen met het allerleukste muzi-
kale duo van Nederland, Jan en Keez 
Groenteman. Aanvang 20.15 uur, 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

ZATERDAG 5 MAART
Maritieme foto- en kaartenruilbeurs 
in het Zee- en Havenmuseum. Tref-
punt voor liefhebbers van koop-
vaardij en visserij. De ruilbeurs is 
gratis na betaling van entree (muse-
umkaart en vrijkaart geldig). 
openingstijden zie onder Exposities.

‘t Mosterdzaadje: Rogeri Trio om 
15.00 uur met werk van Mendels-
sohn en Dvorak. Reserveren via 
penningmeester@mosterdzaadje.nl 
en overige info op www.mosterd-

zaadje.nl of telefonisch: 023 
5378625. Foto: aangeleverd

Verkiezingsdebat in Seniorencen-
trum Zeewijk georganiseerd door 
Stichting Welzijn Velsen en Wijkplat-
form Zee- en Duinwijk, 14.30-17.30 
uur. Alle politieke partijen die 
meedoen aan de verkiezingen van 
maart 2022 zijn uitgenodigd.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur The 
Worst Person in the World (14+) en 
20.00 uur No Time to Die (12+). 
www.�lmtheatervelsen.nl.

ZONDAG 6 MAART

Excursie paddentrek voor kinderen 
(4-10 jaar) om 08.00 uur vanaf 
parkeerplaats Koningshof aan de 
Duinlustweg 26 in Overveen. Reser-
veren via www.np-zuidkennemer-
land.nl (maximaal dertig deelne-
mers). Overige informatie (niet voor 
aanmelden) via telefoonnummer 
023 5411123. Foto: IVN 
Zuid-Kennemerland

Workshop ‘leer een instrument 
bespelen in één dag’ bij Soli, 10.00-
16.00 uur. Info en aanmelden:  oplei-
dingen@soli.nl.

Maandelijkse rondleiding door 
Museumhuis Beeckestijn aan de 
Rijksweg 134 in Velsen-Zuid en de 
tuinen van de buitenplaats van 
11.00 tot 12.45 uur onder leiding 
van een deskundige gids. 
Aanmelden via www.natuurmonu-
menten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

Publieksdag op Forteiland IJmuiden. 
Zie www.forteilandijmuiden.com 
voor meer informatie.

Laatste dag expositie ‘125 jaar 
papier maken in Velsen’ in Zee- en 
Havenmuseum. openingstijden: zie 
onder Exposities.

Filmtheater Velsen: 13.00 uur West 
Side Story (12+), 17.00 uur Donbass 

(12+), bene�etvertoning van de 
inzichtgevende Oekraïense �lm 
Donbass. De gehele opbrengst van 
deze vertoning gaat naar Giro 999, 
speciaal opengesteld voor vluchte-
lingen uit Oekraïne. 20.00 uur The 
Worst Person in the World (14+). 
www.�lmtheatervelsen.nl. Foto: 
Donbass, aangeleverd.

Schelpen tellen op het strand van 
IJmuiden door Stichting Anemoon 
om 13.45 uur. Verzamelen bij het 
borstbeeld van Cornelis Vreeswijk 
(Kennemerboulevard). Info via 
https://anemoon.org/agenda of 
mail naar Alie van Nijendaal (alienij-
enpos@gmail.com).

Optreden zanger/accordeonist Guus 
van de Berghe om 14.00 uur in 
buurthuis De Brulboei aan de 
Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Zaal 
open vanaf 13.30 uur, kaarten à 5 
euro aan de zaal verkrijgbaar. Info 
via telefoonnummer 0255 510652.

‘t Mosterdzaadje: pianist Sergey 
Smirnov om 15.00 uur met werk van 
John Adams. Reserveren via 
penningmeester@mosterdzaadje.nl 
en overige info op www.mosterd-
zaadje.nl of telefonisch: 023 
5378625. Foto: aangeleverd

Preek van de Leek door Mylou Fren-
cken om 16.00 uur in de Oude Kerk 
aan het Kerkplein 2 in Spaarndam. 
Toegang gratis, collecte na a�oop. 
Reserveren via www.vriendenoude-
kerk.nl is verplicht. Foto: Anouk de 
Kleermaeker

MAANDAG 7 MAART
Verkiezingsdebat georganiseerd 
door Stichting Welzijn Velsen en 
Wijkplatform Velsen-Noord in Wijk-

centrum de Stek, Heirweg 2A in 
Velsen-Noord, 19.30-22.30 uur. Alle 
politieke partijen die meedoen aan 
de verkiezingen van maart 2022 zijn 
uitgenodigd. 

Lezing over de slotvrouwe van 
Brederode door Carla van den Berg 
om 20.00 uur bij Historische kring 
Velsen in wijkcentrum De Hofstede 
aan de Aletta Jacobsstraat 227 in 
Velserbroek. Toegang gratis voor 
leden, 3 euro voor niet-leden.  Foto: 
Kees Sikkes

Jong AZ-Telstar 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Geniet 
van een nieuwe stoet meesterlijke 
typetjes waarin Plien & Bianca op 
hun eigen unieke wijze hartver-
scheurende humor en ontroerende 
hilariteit prachtig weten te mixen. 
Aanvang 20.15 uur. Ook dinsdag. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

DINSDAG 8 MAART
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 tot 
12.00 uur.

De �lm Downton Abbey wordt 
gedraaid op de �lmavond voor 
vrouwen in buurthuis de Brulboei, 
20.00 uur. Een kaartje kost 3,50 euro. 
Meer weten? Bel 0255 510652 en zie 
ook www.welzijnvelsen.nl.

Stadsschouwburg Velsen: zie 
maandag.

WOENSDAG 9 MAART
Kringloopwinkel OIG-IHD op de 
Industriestraat 66 is open van 09.00 
tot 12.00 uur. 

Informatiemiddag over zelfstandig 
stemmen voor blinden en slecht-
zienden om 13.00 uur in buurtcen-
trum De Brulboei aan de Kanaal-
straat 166 in IJmuiden. Deelname is 
gratis, aanmelden niet nodig.

Diverse verkiezingsdebatten in de 
Stadsschouwburg Velsen: Basis-
scholen - kinderdebat vanaf 13.30 
uur, jongerendebat voor middelbare 
scholieren vanaf 15.30 uur en om 
20.00 uur gaan de lijsttrekkers in een 
slotdebat met elkaar debatteren over 

onderwerpen die in Velsen belangrijk 
zijn. Dit wordt georganiseerd in 
samenwerking met RTV Seaport.

Theaterlezing Isa Hoes en Medina 
Schuurman over hun boek ‘Het I’M 
Lijfboek’ in Bibliotheek Velsen, 19.30 
uur. Kaarten via www.bibliotheek-
velsen.nl. Foto: aangeleverd

DONDERDAG 10 MAART
Stadsschouwbug Velsen: In hun 
muziekshow ‘De Vertalingen’ 
onthullen Kees, Paul en JP het 
verborgen verhaal achter elk lied. 
Twintig iconische Amerikaanse 
popsongs uit de jaren ‘60 en ‘70 
vertaald. Aanvang 20.15 uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

EXPOSITIES
Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. Open dinsdag tot en 
met vrijdag en zondag van 13.00-
17.00 uur. www.pietervermeulen-
museum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl. 

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘IJmuiden van badplaats 
tot cruiseport’ en ‘125 jaar papier 
maken in Velsen’. Vier speurtochten 
en escapespel (12+). Nieuwe audio-
tour met BN-ers. www.zeehavenmu-
seum.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op woensdagmiddag 
van 13.00-16.00 en zaterdag en 
zondag van 10.30-16.00 uur. 
Escaperoom-spel voor kinderen. 
www.hoogovensmuseum.nl. 

De Ruïne van Brederode is geopend 
op woensdag, vrijdag en in het 
weekend van 11.00 tt 17.00 uur. 
Entree 6 euro, kinderen 4-11 jaar 4 
euro, kinderen 0-3 gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.

GroenLinks: iedereen doet ertoe

Ilse: ,,Wonen is een mensenrecht, 
geen markt. GroenLinks wil wonen 
eerlijk, bereikbaar en betaalbaar 
maken. Daarom willen wij inwoners 
van Velsen voorrang geven. Ook 
willen wij dat de gemeente zelf 
woningen gaat bouwen om aan 
starters te verkopen. 
GroenLinks kiest voor woningbouw 
binnen de gebouwde omgeving. 
Wij staan pal voor ons prachtige 

groen.”
Ook voor andere onderwerpen is 
eerlijk het uitgangspunt. 

Ilse: ,,Ik wil mensen centraal stellen, 
niet geld of organisaties. Daarom 
zet GroenLinks in op eerlijke kansen 
op werk, op goede zorg en in het 
onderwijs. Ieder kind moet op sport 
of muziekles kunnen. GroenLinks 
staat voor goede schuldhulpverle-

ning en voor samenwerking in 
plaats van marktwerking in de 
jeugdzorg. Wij denken niet vóór 
mensen, maar met ze mee.”
GroenLinks wil inspraak per buurt 
organiseren en daar geld voor 
reserveren. 
Ilse: ,,Iedereen moet kunnen 
meepraten, ook mensen die niet 
vanzelf hun stem laten horen. Met 
‘buurtbudgetten’ krijgen inwoners 
écht iets te zeggen over hun 
leefomgeving.”

Lees hier het verkiezingsprogramma 
van GroenLinks: https://velsen.
groenlinks.nl/standpunten.

Velsen – GroenLinks wil dat iedereen in Velsen een eerlijke kans krijgt. 
Ilse van Turnhout-Stoelman is sinds 2018 raadslid voor GroenLinks. Als 
ervaringsdeskundige in psychiatrie, ouderenzorg en mantelzorg zorgt zij 
dat de praktijk wordt meegenomen in de gemeentepolitiek. Zij staat op 
plek 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ilse van Turnhout-Stoelman van GroenLinks staat op plek 3 voor de gemeenteraads-
verkiezingen en zet zich in voor eerlijke kansen voor iedereen. Foto: aangeleverd
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Door Ingeborg Baumann

Wat een cyberagent, een hacker 
voordat het woord bestond, en de 
voorzitter van COC Nederland met 
elkaar te maken hebben legt 
Verwoort in eigen woorden uit: ,,Een 
langgekoesterde wens ging vandaag 
in vervulling. Samen met Astrid 
Oosenbrug mocht ik vandaag einde-
lijk het Alan Turingpark onthullen. Op 
een steenworp afstand van mijn huis. 
Alan Turing is niet alleen een van de 
grondleggers van de informatica en 
datawetenschap, maar ook een abso-
lute held die helaas veel te jong 
tragisch aan zijn einde kwam. Met 
zijn collega’s op Bletchley Park 
kraakte hij de Enigmacode van de 
nazi’s. Hierdoor konden de gealli-
eerden onderschepte Duitse commu-
nicatie vertalen en werd de duur van 
de Tweede Wereldoorlog met vele 
jaren verkort. Dit redde het leven van 
miljoenen mensen, niet alleen mili-
tairen, maar ook praktisch de gehele 
Joodse gemeenschap in Europa. Een 
daad waar hij tijdens zijn leven nooit 
de waardering voor kreeg die hij 
verdiende. Turing was een hacker 
avant la lettre. Maar zoals veel helden 
in de Griekse mythologie kwam 

Turing tragisch tot zijn eind. In 1952 
werd hij aangeklaagd vanwege zijn 
homoseksualiteit. Toentertijd in 
Engeland nog een strafbaar feit 
waarvoor hij chemisch werd gecas-
treerd. Een straf die hem uiteindelijk, 
in 1954, tot zelfmoord dreef. Pas in 
2013 werd Turing postuum gerehabi-
liteerd. Tegenwoordig prijkt hij op 
het biljet van 50 pond. Maar veel te 
lang zijn zijn daden onderbelicht 
gebleven. Ik ben er supertrots op dat 
wij in Gemeente Velsen hem tegen-
woordig eren. Met een park. In de 
wetenschapsbuurt. Op een steen-
worp afstand van de Westerbegraaf-
plaats waar onder meer de verzets-
held Jan Bonekamp iedere Doden-
herdenking herdacht wordt. Tussen 
de wetenschappers en de oorlogs-
helden in. Waar hij thuishoort, als 
veelzijdig symbool van vrijheid en de 
o�ers die daarbij horen. Zijn verhaal 
moet veel meer verteld worden, 
zeker in tijden als deze die om 
heldendom en opo�ering vragen. 
Omdat het inspireert en hoop geeft.’’ 

Absolute held
Astrid Oosenbrug onderstreept dat 
Alan Turing een heel belangrijke 
bijdrage aan ook ónze vrijheid heeft 

geleverd. En een held is als het gaat 
om de LHBTI gemeenschap zoals wij 
die nu kennen, hij kwam openlijk uit 
voor zijn homoseksualiteit en werd 
daarom verguisd. We schrijven 1952 
als hij chemisch wordt gecastreerd. 
Onvoorstelbaar. Relatief zo kort 
geleden. ,,1952 werd Turing gearres-
teerd wegens homoseksuele hande-
lingen (die tot 1967 in Engeland voor 
mannen strafbaar waren) en veroor-
deeld, waarbij hij kon kiezen tussen 
een experimentele chemische 
castratie gedurende een jaar, of een 
gevangenisstraf. Turing koos het 
eerste. De hormonen die hij verplicht 
werd te laten injecteren, leidden 
onder meer tot borstvorming. Op 7 
juni 1954 werd hij dood aangetro�en 
met een appel, die - naar beweerd 
werd - met cyanide vergiftigd was. Er 
wordt over zijn dood veel gespecu-
leerd. De o�ciële doodsoorzaak is 
zelfmoord, maar er wordt beweerd 
dat hij door de Engelse geheime 
dienst is vermoord, omdat hij te veel 
zou weten over geheime codes en 
daardoor een te groot veiligheidsri-
sico werd.’’ (Bron Wikipedia) 

Mythe
Oosenbrug vertelt: ,,8 Juni 1954 werd 

hij door de schoonmaakster dood 
aangetro�en in zijn eigen huis, hij 
had een met cyaankali vergiftigde 
appel gegeten. Kennen jullie het 
symbool van Apple? Met die hap er 
uit en in de kleuren van de Regen-
boogvlag? Er wordt gezegd dat het 
symbool een eerbetoon is aan Turing. 
Maar dat blijkt een mythe, hoe 
toepasselijk het ook zou zijn voor 
deze homoseksuele grondlegger van 
informatica en datawetenschap.’’ 
Overigens worden over zijn 
vermeende zelfdoding meerdere 
speculaties gedaan maar is nooit een 
sluitend bewijs geleverd. 

Code kraken 
Valentijn, let op want daar gaan we 
nog heel veel meer van horen in de 
toekomst, kraakt binnen no time de 
code waarmee een cijferslot 
geopend wordt. Verwoort heeft ietsje 
meer tijd nodig om het slot daadwer-
kelijk open te krijgen maar dan is het 
naambordje eindelijk zichtbaar. Door 
corona kon het niet eerder worden 
onthuld. Verwoort glimt er van. 

Onvoorstelbaar
Hoewel het absoluut onvoorstelbaar 
is dat iemand wordt verguisd om zijn 
seksuele voorkeur, ondanks de 
enorme bijdrage die hij heeft gele-
verd aan onze vrijheid en echt 
miljoenen mensen heeft behoed 
voor een vreselijk lot, zegt Astrid 
Oosenbrug dat de strijd van de LHBTI 
gemeenschap zeker nog niet 
gestreden is. Nog steeds worden 
mensen be- en veroordeeld om hun 
seksuele voorkeur. Ronald Serné, 
directeur stichting Regenboogloket, 
onderstreept het belang van bewust-
wording en acceptatie: ,,Ondanks zijn 

heroïsche prestaties is hij verguisd en 
niet geëerd voor zijn heldendaden. 
De reden hiervoor was zijn seksuele 
voorkeur. Begin jaren 50 lekte uit dat 
hij homoseksueel was, wat in deze 
tijd nog strafbaar was in het Verenigd 
Koninkrijk. Dit leidde tot een chemi-
sche castratie. Het is in deze tijd 
onvoorstelbaar. Ondanks dat dit iets 
uit een ver verleden lijkt, is homosek-
sualiteit nog steeds in meer dan 70 
landen strafbaar. In sommige landen 
staat op homoseksualiteit zelfs de 
doodstraf. Tot voor kort (tussen 1985 
en 2014) moesten transgenders zich 
in Nederland laten steriliseren en was 
dit verplicht bij het wijzigen van 
geslachtsregistratie. De operaties 
waren medisch niet noodzakelijk en 
zorgden voor veel leed bij betrok-
kenen. Tevens spreken medewerkers 
van Stichting Regenboog Loket veel 
mensen die niet voor hun seksualiteit 
en/of genderidenteit uit durven te 
komen, soms ook omdat dit te 
onveilig voor ze is. Het is een mooi 
eerbetoon dat er in Velsen een park 
is vernoemd naar Alan Turing. We 
hopen dat dit bijdraagt aan meer 
bewustwording en meer acceptatie 
van LHBTI+’ers. We hopen dat we 
ooit in een wereld kunnen leven 
waarbij seksuele geaardheid en 
genderidentiteit de gewoonste zaak 
van de wereld is. Tot die tijd is er nog 
veel nodig en we hopen dat mensen 
de ondersteuning krijgen die zij 
verdienen.’’

Mensen die behoefte hebben om 
eens te praten (dit kan eventueel 
anoniem via de chat) kunnen in 
gesprek gaan via de website van het 
regenboogloket. www.regenboog-
loket.nl

Alan Turing thuis tussen de 
wetenschappers en oorlogshelden
IJmuiden - De laatste dag van februari was voor wethouder Jeroen Verwoort een heuglijke. Samen met Astrid 
Oosenbrug, voorzitter COC Nederland en voormalig IT politica van het jaar, en de jonge maar razendslimme 
cyber agent Valentijn mocht hij vandaag eindelijk het Alan Turingpark, tussen de Marconistraat en de Wester-
begraafplaats onthullen. Verwoort is uitermate geïnteresseerd in zowel de Tweede Wereldoorlog en voormalig 
‘ICT Meneer’, zoals hij zichzelf wel eens noemt en zijn hart ging tijdens de onthulling merkbaar sneller kloppen.

Wethouder Jeroen Verwoort, Astrid Oosenbrug en Valentijn hebben alledrie op hun eigen manier te maken met Alan Turing. 

Valentijn, die alles kan vertellen over hacken en cybercrime, heeft in no-time de code 
gekraakt. 

Wethouder Jeroen Verwoort is er supertrots op dat de gemeente Velsen Alan Turing nu eert met een park. Foto’s: Reinder Weidijk
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OOK UW VACATURE PLAATSEN?

Bel met Ellen 06 511 285 72 
of Jeroen 06 338 364 78

Word jij die belangrijke schakel in het leven voor jonge kinderen? En de nieuwe medewerker 
op ons kleinschalige kinderdagverblijf. Vanwege de groei wordt de functie na december 
gecontinueerd. Wij zoeken een zelfstandig werkend pedagogisch medewerker (minimaal spw 
3/ 4). Wij bieden een uitdagende functie in een IKC. Beschikbaar op de ma/di/do of en vrijdag, 
dagen in overleg.

Wat kan je verwachten van een onze vestigingen?
• Een kleinschalige kinderopvang met alle opvang in huis. Wij bieden, dagopvang, 

peuterdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouder opvang. Ons kleinschalige 
karakter met veel aandacht voor kinderen en ouders, maakt ons groot in het klein zijn! 

• Een hecht team met ervaren collega’s.
• Een contract van 20 tot 32 uren, per 1 mei 2022 of per 1 juni 2022. 
• Je bent werkzaam bij het kinderdagverblijf op maandag en dinsdag en kan indien 

gewenst ook ingezet worden op de peuterdagopvang en jongste kleuters. 
• Je wilt alleen op maandag en dinsdag? Dat kan ook!  

Dit heb jij in huis
• Energie, een team player instelling en de verplichte vereisten: MBO of HBO diploma met 

juiste kwalificatie voor de kinderopvang + VOG + goede beheersing van de Nederlandse 
taal.

Dit bieden wij jou
• Trainingen. Daar blinken wij in uit. Binnen ‘t Kwakersnest wordt er VVE aangeboden, 

startblokken, we geven trainingen op het gebied van pedagogiek, persoonlijke 
ontwikkeling, leidinggeven en coachen jou als medewerker.

• Jouw ontwikkeling. Er is bij ons echt veel tijd en aandacht voor jouw ontwikkeling, als 
professional en als persoon.

• Extra arbeidsvoorwaarden. We laten onze waardering merken door rekening te houden 
met je wensen.  

• Van 20 tot 30 uur, zeg jij het maar. Maar wel het liefst met een minimum van 2 dagen per 
week. 

• Salaris, natuurlijk! Conform de CAO Kinderopvang, binnen een schaal die past bij je 
functie.

Wij zijn ‘t Kwakersnest 
Een energieke en innovatieve organisatie met een maatschappelijke missie. Al meer dan 18  
jaar bouwen wij elke dag vol overgave aan nieuwe generatie kinderen. 

Heb je interesse stuur dan een reactie naar loes@kwakersnest.nl
Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

heftruckchauffeur
 die verantwoordelijk is voor het laden en lossen van 
onze goederen. Spreekt dit jou aan? Word dan onze 

nieuwe collega & join our team!

Wat ga je doen?
• Je lost en laadt goederen;
• Je telt de goederen en controleert deze op eventuele 

schade;
• Je voert additionele werkzaamheden uit, zoals stickeren, 

ompakken, etc.;
• Als het werk is afgerond, zorg je er samen met je 

collega’s voor dat de werkplek er vanzelfsprekend weer 
netjes uit ziet!

Wie ben jij?
• Je hebt een flexibele instelling;
• Je draait nergens je hand voor om en kunt zelfs met ogen 

dicht pallets op de juiste plek zetten, zonder schades 
uiteraard.

• Je bent een teamspeler.

Bij interesse kun je contact opnemen met 
Vanessa Thijssen op nummer 0611567316

Wij zijn op zoek 
naar serieuze

BEZORGERS/STERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Omgeving: 
• Floraronde/Florapad, Velserbroek, 275 kranten
• Pres. Steijnstraat/Pres. Krugerstraat, 
   IJmuiden, 245 kranten
• Sluiseiland, IJmuiden, 150 kranten
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Velsen - Senioren Vereniging Velsen 
organiseert op donderdag 24 maart 
haar eerste dagtocht van het jaar. 
Deze gaat naar het Museum Dansant 
in het Brabantse Hilvarenbeek. 
Het museum is in Art Nouveau- en 
Tuschinski-stijl gebouwd en is vol 
muziek. Als u naar binnen gaat waant 
u zich in het begin van 1900. In een 
sfeer die bepaald wordt door prach-
tige orgels, mahonie, kristal en spie-
gels beleeft u een programma dat u 
niet snel zult vergeten. Tijdens de 
rondleiding maakt u een reis door de 
tijd en beleeft u de gezellige sfeer 
van weleer. U maakt kennis met het 
magistrale Mortier-orgel. 
Voor degenen die het museum al 
kennen is er iets nieuws. De locatie is 
namelijk uitgebreid met een nostal-
gische kermis anno 1950. U gaat 
terug in de tijd, maar nu naar de tijd 
toen de kermis nog 3 dagen het feest 
van het jaar was met onder andere 
het rad van fortuin, cinemascoop, 

vlooientheater, Brusselse wafels, 
suikerspinnen enz. 
Onderweg naar Hilvarenbeek stopt u 
met de rolstoelvriendelijke 
touringcar voor ko�e met gebak. In 
het museum krijgt u een lunch 
aangeboden.
Deze dagtocht kan Seniorenvereni-
ging Velsen u aanbieden voor de 
ledenprijs van € 51,50 en niet-leden 
betalen € 56,50. Dit is inclusief entree 
museum, busreis, ko�e met gebak, 
lunch, portie po�ertjes, suikerspin, 
drankje en wafel. 

Opstapschema:
08.30 IJmuiden, Planetenweg De 
Dwarsligger 
08.45 Santpoort-Noord, Het Terras
09.00 Velserbroek, De Hofstede grote 
parkeerplaats Vestingplein.
Bij bovenstaande locaties liggen ook 
inschrij�ormulieren. 
Meer informatie:  https://svvelsen.nl 
of bel Margret, 06-55847976.

Eindelijk weer een dagtocht 
van de seniorenvereniging

IJmuiden - Terwijl Nederland carnaval 
viert, voert Rusland oorlog in 
Oekraïne. De beelden raken ons. 
Internationaal is de woede groot. Ook 
in ons land zijn demonstraties en 
steunbetuigingen. Hulpacties komen 
op gang, geld wordt ingezameld voor 
vluchtelingen en slachto�ers. Maar de 
gevolgen van deze oorlog gaan we 
allemaal voelen. Internationale 
handel staat onder druk, de aanvoer 
van gas en olie is onzeker en de 
prijzen stijgen. Cyberaanvallen maken 
het internet onveilig, de levering van 
graan voor ons dagelijks brood loopt 
gevaar. De politiek bezint zich 
opnieuw op de dreiging van agressie 
en terreur, zijn we naïef geweest?
Oud-Katholiek IJmuiden wil stilstaan 
bij de gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne. Waken met de mensen die 
schuilen voor de bommen, kaarsjes 
branden voor de slachto�ers van het 

oorlogsgeweld en bidden voor wie 
misleid zijn door leugens en desinfor-
matie. ,,Laten we vooral samen 
bidden voor vrede. Doe mee met 
onze bidstonden voor vrede, op de 
vrijdagavonden van de 40-dagentijd 
van 19.00 tot 19.30 uur.’’ 
Iedereen is welkom. De eerste is op 
vrijdag 4 maart. De kerk bevindt zich 
aan de Koningin Wilhelminakade 119 
en de toegang is vrij.

Bidden voor vrede

De bidstonden voor vrede zijn iedere 
vrijdag van de 40-dagentijd van 19.00 
tot 19.30 uur. Foto: Pixabay

Uw stembiljet wordt door een mede-
werker van het stembureau in een 
speciaal ontwikkelde mal met gaatjes 
gelegd. Via de soundbox met kopte-
lefoon krijgt u te horen welke 
partijen en kandidaten op de lijst 
staan. U hoort ook het nummer van 
de gewenste partij en van de kandi-
daat op wie u wilt stemmen. Dit kan 
in het stemhokje, maar ook vooraf op 
de site van de gemeente velsen. Ga 
daarvoor naar www.velsen.nl en kies 
voor gemeenteraadsverkiezing 2022 
en vervolgens voor gesproken kandi-
datenlijst. Als u vooraf uw keuze 
heeft gemaakt hoeft u op het stem-
bureau in het stadhuis alleen nog 
gebruik te maken van de stemmal.

Op de mal zijn partijen met voelbare 
cijfers en in braille aangegeven. De 
juiste kandidaat vindt u door, onder 

de gewenste partij, de gaatjes te 
tellen. Met een potlood maakt u het 
gewenste vakje rood. De werkgroep 
toegankelijkheid beseft dat het voor 
mensen met een visuele beperking 
best een hoge drempel is om op 
deze nieuwe manier te stemmen. Om 
die reden wordt een informatie-
middag georganiseerd door het Plat-
form Toegankelijkheid, waar u kunt 
kennismaken met de stemmal, deze 
kunt uitproberen en uitleg krijgt over 
de werking van de soundbox.

Deze informatiemiddag wordt geor-
ganiseerd in buurtcentrum De Brul-
boei aan de Kanaalstraat 166 in 
IJmuiden op woensdagmiddag 9 
maart om 13.00 uur. U hoeft zich niet 
van tevoren op te geven! Buurtcen-
trum De Brulboei is goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer, lijn 74!

Informatiemiddag: zelfstandig 
stemmen voor blinden
IJmuiden - Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart zullen 
blinden, slechtzienden en/of laaggeletterden zelfstandig kunnen 
stemmen in Velsen. Voor de Werkgroep Toegankelijkheid is het belang-
rijk dat iedereen zelfstandig, zonder hulp van derden, zijn stem kan 
uitbrengen. In het stadhuis van Velsen is het mogelijk gebruik te maken 
van een stemmal met audio-ondersteuning door middel van de 
soundbox.

De regeling is bedoeld om organisa-
ties te stimuleren activiteiten aan te 
bieden voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. De gemeente wil een 
veelzijdig programma realiseren dat 
gaat lopen van 16 juli tot en met 28 
augustus. Aan de deelnemers van de 

2021-editie is gevraagd aan welke 
activiteiten ze het meeste behoefte 
hebben. Vooral zwemmen, voet-
ballen, klimmen en freerunnen 
werden vaak genoemd. Daarnaast 
willen de kinderen graag iets met 
muziek, toneel/theater en dans doen. 

Ze hebben ook interesse in museum- 
en scoutingactiviteiten. Tot en met 3 
april kunnen organisaties op het 
gebied van kunst, cultuur, scouting 
en sport hun subsidieaanvraag bij de 
gemeente indienen. 

De voorwaarden en het aanvraagfor-
mulier zijn op www.velsen.nl/zomer-
pret te vinden. Uitsluitend aanvragen 
die volledig zijn ingevuld, worden in 
behandeling genomen.

Velsen - Ook in de komende zomervakantie zullen kinderen van de basis-
scholen weer gebruik kunnen maken van het activiteitenprogramma 
Zomerpret. Organisaties die hieraan willen deelnemen, kunnen hiervoor 
een subsidie aanvragen.

Subsidie beschikbaar voor kinder-
activiteiten komende zomervakantie

PIEREWAAIEN
IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de 
Noord- of Zuidpier op. En af. Als visser, als wande-
laar, als fotograaf of als �etser. Als toerist of als 
inwoner van Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker 
uit binnen- of buitenland. In deze rubriek in woord 
en beeld, wat een pierenwaaier bezighoudt en 
waarom hij of zij zich op die unieke plek in de 
Noordzee bevindt.

Door Arita Immerzeel

IJmuiden - De zon doet zijn best, deze laatste zondag 
van februari. Na de vele stormen trekken veel mensen 
erop uit. Waar van Hoofddorp tot Zandvoort een �le (de 
enige in Nederland) staat, is er bij IJmuiden aan Zee 
niets te merken van de drukte. Tientallen wandelaars en 
fotografen lopen op het strand, dat ruimte aan een 
ieder biedt.

Op de Zuidpier is het ook goed toeven voor �etsers. Zo 
genieten IJmuidenaren Renée en Martin Timmermans 
op de kop van de pier van het weidse uitzicht. Met de 
wind in de haren en zon op het gezicht genieten zij 
zichtbaar. Martin vertelt dat hij geboren IJmuidenaar is. 
Geboren in de meest bekende straat van Nederland, de 
Burgemeester Rambonnetlaan. Hij doelt op de recla-
mespots van een bekende loterij, waar sinds jaar en 
dag de huizen van zijn geboortestraat en de Alexander 
Bellstraat, die daar achter ligt, opduiken. ,,Ik heb mijn 
best gedaan, maar het is nooit gelukt om IJmuiden 
de�nitief te verlaten. We hebben een tijdje in 
Amsterdam gewoond, maar nu alweer 33 jaar in 

IJmuiden. We hebben hier alles, bos, duin, zee, leuke 
restaurants, Haarlem in de buurt.’’ Renée en Martin zijn 
sinds twee jaar in het bezit van elektrische �etsen en 
dat bevalt hen goed. Nu is de wind uit het zuidoosten 
ook wel behoorlijk aanwezig, hier zo op zee. Renée 
vertelt dat zij eigenlijk zeilers zijn. ,,Zeezeilers wel te 
verstaan, maar �etsen is ook leuk.’’ Martin beaamt dit. 
,,Je moet nu eenmaal keuzes maken!’’ De vrolijke zestig-
plussers gaan zo te zien niet gebukt onder de door hen 
gemaakte keuzes, als zij hun weg weer vervolgen. Maar 
niet zonder een blik op de zeehond, die verstopt achter 
de rotsblokken ligt te zonnen.

Renée en Martin Timmermans. Foto: Arita Immerzeel

SAMEN VOOR ELKAAR

Nienke Snel uit Santpoort-Noord wilde graag iets bete-
kenen voor een ouder persoon. ,,Klopt ja, ik heb jaren-
lang als verpleegkundige in de ouderenzorg gewerkt 
en momenteel ben ik HBO-docente verpleegkunde. Ik 
wilde graag in deze coronaperiode terug naar mijn 
roots en heb me aangemeld bij een vrijwilligersplat-
form. Via het Sociaal Wijkteam Velsen is er voor mij een 
match gevonden met een mevrouw op leeftijd uit mijn 
dorp’’, aldus Nienke. Nienke vervolgt: ,,Het kost mij twee 
uur in de week. Op vrijdag ga ik naar haar toe, maak 
een praatje met haar, haal haar boodschappen, doe wel 
eens een afwasje en leeg ook haar brievenbus. Ik mag 
wel zeggen dat we de afgelopen tijd een vertrouwens-
band hebben opgebouwd en sluit mij zoveel mogelijk 
aan bij haar behoeftes.’’

Nienke sluit af: ,,Ik heb nog altijd hart voor de zorg, 
zeker in deze lastige coronaperiode waarin veel 
mensen hun huis niet of nauwelijks meer uitkomen en 
haal mijn voldoening uit het feit dat ik simpelweg 
iemand kan helpen. Niet iedereen in ons land kan 
namelijk terugvallen op mantelzorg. Ik hoop op deze 
manier oprecht de wereld een klein beetje mooier te 
maken en een gat op te vangen waardoor mensen er 

niet alleen voor staan en ze vooral in hun waarde te 
laten. Dat is heel belangrijk!’’
Wil u ook iets voor een ander betekenen, schroom dan 
niet contact op te nemen met ‘Samen voor elkaar’ 
(contact@swtvelsen.nl) of meld u via www.vrijwillig-
velsen.nl/help-elkaar aan.

Weet u iemand die ook in deze rubriek past, meld dat 
via contact@swtvelsen.nl

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners 
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, 
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Nienke Snel bezoekt elke vrijdag een dame op leeftijd. 
Foto: aangeleverd

De wereld een beetje mooier maken
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

VRIJDAG 4 MAART 20:00 UUR

T E L S T A R - T O P O S S

bu
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WWW.TELSTARTICKET.NL

Clubicoon Anthony Correia (tevens 
hoofdtrainer van V.V. Katwijk) blijft 
nog eens 2 seizoenen bij de Witte 
Leeuwen. 
Steve Olfers (Coach Onder 16, oud-
speler van o.a. Feijenoord, RKC en 
Telstar) en Rory Roubos (Coach 
Onder 18) blijven ook komend 
seizoen trainer van hun team. Zowel 
de O18 als de O16 promoveerde dit 
seizoen al naar de 4e divisie. Roubos, 
die zelf als jeugdspeler uitkwam voor 
o.a. Ajax, AZ en Haarlem, blijft de 
komende 2 seizoenen tevens Hoofd 
Jeugdopleiding van de Witte 
Leeuwen.
Assistent-trainer Michael Dingsdag 
(die als speler uitkwam voor o.a. 

Vitesse, Heerenveen en het Zwitserse 
Grasshoppers) neemt na de zomer 
tevens de O21 onder zijn hoede. 
Colin v.d. Meijden (eerste elftal en 
jeugd) en Bas den Brave (jeugd) 
blijven de komende 2 seizoenen 
verbonden aan de club als 
keeperstrainer.

Huidig O21 trainer Joeri Volkers en 
keepertrainer van de O21 Ronald 
O� erman verlaten Telstar in goede 
harmonie. Joeri wordt Hoofd Jeugd-
opleiding bij De Volewijckers en 
Ronald is in gesprek met diverse 
clubs. 
Wij wensen hen hierbij veel plezier 
en succes!

Technische staf 2022-2023

Uitslagen zaterdag 26 februari
De Tre� ers O21 – Telstar O21: 0-4
Telstar Vrouwen – Excelsior Vr.: 3-1
Programma zaterdag 5 maart
FC Twente Vr. – Telstar Vr. 17.00 uur
Auto/bus combi Jong AZ - Telstar
Maandag 7 maart spelen de Witte 
Leeuwen op het trainingscomplex van 
AZ in Wijdewormer tegen Jong AZ. Voor 
deze wedstrijd geldt een auto/bus 
combi. Via www.telstarticket.nl zijn er 
omwisselbiljetten te koop tot zaterdag 
5 maart 12.00 uur. De autokaarten 
kunnen op de wedstrijddag om 19.00 
uur omgewisseld worden bij het BUKO 
stadion en de bus vertrekt om 19.15 uur.

Jeugduitslagen 
en programma
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Derde LTC Hofgeest
Dutch Tennis Toernooi

De deelnemers aan het derde LTC 
Hofgeest Dutch Tennis Toernooi. 
Foto: aangeleverd

Met een groot aantal deelnemers 
werden op acht banen totaal 48 
partijen gespeeld in de ochtend en 
middag. Voorafgaand werd eerst 
ko�e met iets lekkers geserveerd en 
tussen de partijen door konden de 
deelnemers even uitblazen en de 
wedstrijdervaringen uitwisselen. Er 
waren mooie, spannende en hilari-
sche partijen, alles onder de neutrale, 
maar deskundige leiding van Ilse, 
Han en George. Na a�oop de prijsuit-
reiking, een hapje, een drankje en 
veel gezelligheid bij Nol! Er is ruimte 
voor nieuwe leden. 

Kom gerust een keer meedoen op 
woensdagochtend in de Zeewijkhal 
in IJmuiden of vrijdagmiddag in Het 
Polderhuis in Velserbroek. Stuur een 
bericht naar ledenadministratie@
ltchofgeest.nl voor meer informatie.

Velserbroek/IJmuiden - Op woensdag 23 februari werd voor de derde 
keer het LTC Hofgeest Dutch Tennis Toernooi gehouden. Dit sportieve 
evenement vond plaats in Sporthal Zeewijk. Na twee jaar geen toernooi 
door de pandemie vlogen eindelijk de foamballen weer door de sporthal!

Na de voorrondes bleven in die vrije-
worpencompetitie vier teams over 
die de meeste punten hadden 
gescoord: Kompas 1, Ze�er 1, Jan 
Campert 1 en de Franciscus. Na de 
�nale eindigde de Franciscus op de 
vierde, Het Kompas op de derde, de 
Jan Campert op de tweede en de 
Ze�er op de eerste plaats. Zij 
scoorden er punten in zeven 
minuten. 
Uit handen van Bas Roosendaal (oud-
international van het 3x3 team) 
ontvingen ze de wisselbeker. 
Aan het einde van de dag is duidelijk 
geworden welke teams er door zijn 
naar de (halve) �nale van het basket-
baltoernooi op zaterdag 19 maart. In 
die halve �nale om 18.10 neemt de 
Bosbeek het op tegen de Boekanier 
en de Ze�er tegen de Jan Campert 1. 
De verliezers van deze wedstrijden 
zullen spelen om de derde en vierde 
plaats, de winnaars om de eerste en 
tweede plaats. 
Akrides verwacht veel publiek van 
klasgenoten, familie en andere 
geïnteresseerden.

IJmuiden - Zondag heeft Akrides in samenwerking met de gemeente 
Velsen en 3x3 Unites het 38ste schoolbasketbaltoernooi gehouden. 
Twintig teams van gemiddeld vier kinderen speelden hun 
3-3-wedstrijdjes en mochten daarnaast zeven minuten lang vrije worpen 
nemen voor de vrije worpencompetitie.

Succesvol schoolbasketbaltoernooi

Collage van de vier winnende teams. Foto’s: aangeleverd

IJmuiden - Zaterdag werd door de 
KNSB in Alkmaar het Nederlands 
Kampioenschap Pure Sprint voor 
junioren gehouden. Deze 
wedstrijd is voor het ‘echte’ korte 
werk op kunstijs. De geselec-
teerde 20 snelste sprinters A-Juni-
oren rijden dan een 100, 300 en 
500 meter. De individuele 
afstanden waren ook bedoeld 
voor het NK afstanden Junioren. 

Op alle drie de afstanden heeft de 
19-jarige Daphne Iskes uit IJmuiden 
het podium gehaald. Ze werd 3e op 
de 100 meter (11.26), 3e op de 300 
meter (26.69) en 2e op de 500 meter 
(41.74). Hierdoor eindigde Daphne 
in het eindklassement als 3e, slechts 
57/100e achter nummer 1, en 
6/100e achter nummer 2. Haar 
tweelingzus Manon Iskes behaalde 
ook een fantastisch resultaat door in 
het eindklassement als 5e te 
eindigen. 

NK Teamspring
Vorige week zondag deden beide 
dames mee met het Nederlands 
Kampioenschap teamsprint in 
Enschede. Tijdens deze spannende 
race behaalde. zij samen het 
podium door als 3e te eindigen. 

Uitstekende resultaten schaats-
tweeling Daphne en Manon Iskes

Op het NK Teamsprint werden manon (links) en Daphne (rechts) derde.
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Met het verstrijken 
van de competitie wordt het voor 
de zaterdag 1 steeds duidelijker dat 
zij kandidaat nummer 1 voor de titel 
zijn . Zaterdag moest Waterloo er 
ook aan geloven want VSV boekte, 
zonder zich echt in te spannen, een 
duidelijke 0-3 overwinning. De 
zondag 1 moest thuis aantreden 
tegen de nog ongeslagen Sporting 
Martinus, maar VSV verkeert in een 
bloedvorm zodat de tegenstander 
uiteindelijk op een 2-1 nederlaag 
werd getrakteerd. 
Waterloo-VSV zou vroeger een mooi 

a�che zijn geweest, maar tijden 
veranderen. 
VSV is dit seizoen in haar klasse 
oppermachtig en Waterloo heeft 
een soort van vriendenploeg die al 
lang blij zijn dat zij VSV enige tegen-
stand kunnen bieden. Het was dan 
ook snel duidelijk dat Waterloo 
kansloos was en dat VSV het hoofd 
koel moest houden, want in plaats 
van de bal de spelen waren vele 
VSV-spelers het haasje en dat 
leverde dan ook een regen aan gele 
kaarten en zelfs nog een rode kaart 
voor Waterloo op. Justin Kunst en 

Wesley van der Wal waren in de 
eerste helft trefzeker en in de 
tweede helft wist Kunst nogmaals 
het doel te vinden zodat de 0-3 
overwinning voor VSV een feit was.   

De zondag 1 moest tegen Sporting 
Martinus winnen om in de strijd 
voor het kampioen aan te haken. 
Onder fraaie omstandigheden met 
veel publiek ontspon zich een span-
nende pot voetbal. VSV kreeg al 
direct een tegenvaller te verwerken 
want een voorzet van Martinus viel, 
door de wind gedragen, plots in de 

verre hoek achter de verbouwe-
reerde keeper Roy v.d. Aar. VSV 
herpakte zich snel en kreeg een 
paar dotten van kansen maar het 
vizier stond niet op scherp. Na de 
rust had VSV de wind mee en 
voerde daardoor de druk op 
Martinus verder op. 

Halverwege de tweede helft kon 
een verdediger van Martinus een 
schot van Malcolm Meijer allen nog 
met zijn handen keren en dat 
leverde een strafschop en een rode 
kaart op. Malcolm Meijer benutte 

deze kans onberispelijk waardoor 
de stand op 1-1 werd gebracht. 
VSV bleef drukken, maar Martinus 
was met haar counters levensge-
vaarlijk , waarbij VSV een aantal 
keren door het ook van de naald 
kroop. 
Uiteindelijk scoorde Moreno Blom 
in blessuretijd, met een tergend 
langzaam rollertje, de 2-1 langs de 
keeper en daarmee was de 2-1 over-
winning een feit. 
Na de wedstrijd barstte weer het 
feest los en bleef het nog lang 
gezellig.

VSV strijdt op beide fronten voor de titel

Velserbroek - Op maandag 7 maart 
hervat de Historische Kring Velsen de 
maandelijkse lezingen. Die avond zal 
Carla van den Berg als slotvrouwe 
van Brederode verschijnen. Carla zal, 
prachtig gekleed in haar rol als 
vrouwe Yolande de Lalaing, het 
publiek mee terugnemen in de tijd. 
Ze vertelt over Yolandes leven, haar 
kleding, de middeleeuwse 
gebruiken, de familiekroniek die ze 
liet schrijven en haar jaren op kasteel 
Brederode. Het belooft een zeer 
aantrekkelijke lezing te worden. 

Wacht dus niet te lang met opgeven, 
want het aantal plaatsen is beperkt. 
De toegang is voor HKV-leden gratis. 
Bij overblijvende plaatsen wordt aan 
niet-leden een bijdrage van 3 euro 
gevraagd. Ook bestaat de mogelijk-
heid om ter plekke lid te worden 
voor 15 euro per jaar. Buiten de 
gemeente wonende leden betalen 5 
extra in verband met de verzend-
kosten van het jaarboek. De lezing 
vindt plaats in wijkcentrum De 
Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat 
227 en begint om 20.00 uur.

Lezing Historische Kring Velsen: 
de slotvrouwe van Brederode

Yolande de Lalaing, hier uitgebeeld door Carla van den Berg, was in de 15e eeuw de 
slotvrouwe van Brederode. Foto: Kees Sikkes
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal 1. bewaarplaats voor documenten; 7. levens-
gezel; 12. brood van fijn tarwemeel; 13. gezongen toneel-
stuk; 14. familielid; 15. koninklijke landmacht (afk.); 17. fris-
jes; 19. benarde positie; 21. de dato (afk.); 22. lentemaand;
24. Holland; 27. vurig strijdpaard; 28. klooster met een abt;
30. naaldboom; 31. badplaats in Duitsland; 32. omslag van
een boek; 33. ratelpopulier; 35. dreadlocks; 37. nagerecht;
38. mannetjeshert; 41. oogholte; 42. lage toon luidspreker;
44. geestdrift; 46. roofvogel; 47. tijdperk; 48. strooifolder; 49.
storend geluid; 50. snoekachtige zeevis; 52. rivier in Rus-
land; 54. schaaldier; 56. telwoord; 58. strijder te paard; 61.
bergweide; 62. sieraad; 64. meisjesnaam; 65. Griekse scha-
penkaas; 67. heidemeertje; 68. dun en mager; 70. zwaard-
walvis; 72. boerderijdier; 73. beschermd watergebied in
Nederland; 76. inhoudsmaat voor kolen; 77. boomsoort; 78.
hoffeest; 79. hetzelfde; 81. stoomschip (afk.); 82. met aftrek
van (eraf); 83. plaats in Drenthe; 84. muurholte; 86. deel van
een bloem; 87. fornuis.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. lengtemaat (afk.); 3.
samentrekking van het middenrif; 4. christelijke omroep; 5.
reclamedrukwerk; 6. zwak (fragiel); 7. republiek in Amerika;
8. kleur van de regenboog; 9. oude lap; 10. maanstand
(afk.); 11. aardappelras; 16. koeienmaag; 18. plechtige
belofte; 20. gewicht; 21. zonder glans; 23. denkbeeld (inval);
25. bijbelse reus; 26. Baltische taal; 27. kraaiachtige vogel;
29. bladgroente; 32. radiotoestel met uurwerk; 34. aardkluit;
36. kostbare edelsteen; 37. geheel gevuld; 39. muze van het
minnedicht; 40. bedehuis; 42. eerste levensbehoefte; 43.
keurcorps; 45. houten drinkbeker; 46. huid of schil; 51. rivier
in Utrecht; 53. klein slokje; 54. malloot; 55. vlees aan stokje
geregen; 56. aarde (grond); 57. teken of signaal; 59. inwen-
dig orgaan; 60. moeilijk te begrijpen zaak; 62. deel van fiets;
63. gesproken voordracht; 66. godin van de dagenraad; 67.
tuimeling; 69. zuinige verlichting; 71. uiting van genegen-
heid; 73. deel van gelaat; 74. plaats in Gelderland; 75. een-
maal (ooit); 78. Engelse graanjenever; 80. niet geraakt; 82.
mobiele eenheid (afk.); 85. heilige (afk.).

Puzzel lekker mee en maak kans op een 
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode 
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Sant-
poort-Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie 
en Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij 
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur 

en � guurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het 
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM  Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 9 maart naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, 
adres en telefoonnummer. 
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Santpoort-Noord - Feest bij Groe-
neveen! De Santpoortse tennis & 
padel club nam op 26 februari drie 
nieuwe padelbanen in gebruik. 
Daarmee komt het totaal aantal 
padelbanen op zeven. Dankzij de 
coronaversoepelingen konden veel 
leden bij de feestelijke opening 
aanwezig zijn. Diverse vrijwilligers 
werden in de bloemen gezet voor 
hun bijdrage aan de totstandko-
ming van de nieuwe banen. Onder 
een stralende zon knipten bouw-
meesters Dick van Duijn en Jan 
Wittebrood o�cieel het lint door. 

Met tien tennisbanen en zeven 
padelbanen is Groeneveen in 
luttele jaren getransformeerd van 
tennisclub naar een vereniging met 
twee volwaardige racketsporten. 
Deze week worden alle banen 
intensief gebruikt tijdens het 
Winter-Open toernooi. Een goede 
gelegenheid voor iedereen om al 
het nieuws eens van dichtbij te 
bekijken.

Zeven padelbanen bij Groeneveen

Bouwmeesters Jan Wittebrood en Dick van Duijn knippen het lint door. 
Foto: aangeleverd

Velsen - Het overbrengen van een boodschap door middel van een spandoek 
aan het viaduct bij het Pontplein is nog altijd zeer populair. Zo populair zelfs, 
dat er deze week maar liefst acht spandoeken op een rij hingen. Eigenlijk 
hadden het er zelfs negen moeten zijn, maar iemand koos ervoor om het 
negende doek aan de andere zijde van het viaduct te hangen. De gemeente 
staat deze doorgaans positieve boodschappen aan familie en bekenden al 
jaren oogluikend toe. Foto: Bos Media Services

Zeg het.... op het viaduct
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Film is een medium voor nuance en 
re�ectie, een venster op de wereld, 
een bron van empathie en identi�-
catie. Naast deze culturele waarden 
biedt het ook maatschappelijk enga-
gement. Zo kan �lm helpen om de 
chaos en tragedie van de huidige 
oorlogssituatie in Oekraïne beter te 
doen begrijpen. 

Donbass, van de Oekraïense regis-

seur Sergei Loznitsa, werpt een kriti-
sche blik op de gespannen verhou-
dingen in Oost-Oekraïne. Het stelt op 
een urgente en inzichtelijke manier 
een geopolitieke situatie aan de 
kaak, die de afgelopen week is geës-
caleerd tot deze verschrikkelijke 
oorlog. 

Over Donbass
Wanneer oorlog vrede wordt 

genoemd, propaganda tot waarheid 
wordt gebombardeerd en haat tot 
liefde wordt verheven, dan begint 
het leven op de dood te lijken. Regis-
seur Sergei Loznitsa geeft een ‘prakti-
sche handleiding’ voor het overleven 
in zo’n hel. In dit geval heeft die hel 
een speci�eke naam: het Oost-
Oekraïense Donbass, waar criminele 
bendes, het lokale leger en Russische 
troepen elkaar bevechten op straat. 
Overal heerst angst, woede en 
argwaan, maar wat is echt en wat is 
fake news?

Met acteurs en inwoners van de regio 
herschept Loznitsa �lmpjes die rond-
gaan op social media om te tonen 
dat de waarheid vaak wonderlijker is 
dan �ctie. Zijn episodische �ctionali-
sering, die hem de prijs voor beste 
regie opleverde in het Cannes-
programma Un Certain Regard, 
benadrukt het groteske van situaties 
die vreemd en verontrustend zijn. Vol 
gitzwarte humor toont Loznitsa ons 
een maatschappij in verval, terwijl 
absurde komedie gaandeweg 
omslaat in absurde tragedie.

Voor tickets en informatie ga naar 
�lmtheatervelsen.nl.

Giro 999 van Stichting Vluchteling is 
deze dagen speciaal opengesteld 
voor vluchtelingen uit de Oekraïne. 
Kijk voor meer informatie op www.
vluchteling.nl

Velsen - Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen presenteert op zondag 6 
maart 17.00 uur de �lm Donbass van de Oekraïense regisseur Sergei 
Loznitsa. De volledige opbrengst van de voorstelling gaat naar Giro 999 
van Stichting Vluchteling, deze dagen speciaal opengesteld voor vluchte-
lingen uit Oekraïne. Ook licht het gebouw van Stadsschouwburg & Film-
theater Velsen deze week geel en blauw uit, de kleuren van de Oekra-
iense vlag. Dit om steun te betuigen aan de inwoners van een land in 
oorlog.

Benefiet: Oekraïense film Donbass in 
Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen

Donbass, van de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa, werpt een kritische blik op de 
gespannen verhoudingen in Oost-Oekraïne. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Op 8 maart is het inter-
nationale vrouwendag en op 9 
maart zijn er twee powervrouwen 
in de Bibliotheek van IJmuiden.
Het I’M Lijfboek van Isa Hoes en 
Medina Schuurman is de opvolger 
van ‘Te Lijf’, het eerste succesvolle 
boek van het duo waar meer dan 
40.000 exemplaren van zijn 
verkocht. In het Bibliotheektheater 
geven Isa en Medina, met een 
�inke dosis zelfspot, praktische 
tips hoe je gelukkig ouder wordt..

Isa en Medina halen het ouder 
worden en de overgang uit de taboe-
sfeer. Met een open blik onderzoeken 
zij niet alleen de veranderingen in lijf, 
hoofd, hart, rimpels, opvliegers en 
stress maar ook die op het terrein 
van vriendschap, seksualiteit en 
zingeving. In het Bibliotheektheater 
geven zij tips & trics waar iedere 

vrouw haar voordeel mee kan doen.

I’M Lijfboek is een positief handboek 
dat het leven viert, en de 40+ vrouw 
helpt mooi en gezond ouder te 
worden. In het boek hebben Isa en 
Medina alle belangrijke informatie 
over voeding, beweging en ontspan-
ning voor je verzameld. Met behulp 
van �jne experts, en natuurlijk met 
veel van hun eigen inzichten en 
ervaringen.
Vanaf 19.15 uur is de inloop met een 
kopje ko�e of thee en om 19.30 uur 
begint de theaterlezing. Na a�oop 
(20.30 uur) kun je het I’M Lijfboek 
kopen en jouw exemplaar laten 
signeren.
Kaartverkoop is via de balie in de 
bibliotheek en via www.bibliotheek-
velsen.nl. Kaarten voor leden van de 
bibliotheek kosten € 15,-. Kaarten 
voor niet-leden kosten € 17,50. 

Powervrouwen in de bibliotheek
Medina Schuurman en Isa Hoes. Foto: aangeleverd

Regio - de woningcorporaties 
Brederode Wonen, Elan Wonen, Pré 
Wonen, Velison Wonen, Woningbe-
drijf Velsen en Ymere introduceren in 
de regio’s IJmond en Zuid-Kennemer-
land een eenvoudige manier voor 
hun huurders om huurwoningen met 
elkaar te ruilen. Via ruilmijnwoning.nl 
kunnen huurders, die op zoek zijn 
naar een andere woning, zich nu ook 
direct aanmelden als geïnteresseerde 
in woningruil en hun woning op ruil-
mijnwoning.nl adverteren. De 
betrokken corporaties willen 
daarmee huurders een extra moge-
lijkheid geven om sneller een beter 
passende woning te vinden door te 
ruilen.

Een lange adem
Het is algemeen bekend dat veel 
mensen op zoek zijn naar een 
geschikte huurwoning, terwijl het 
aanbod zeer beperkt is. Voor het 
vinden van een passende huurwo-
ning moeten woningenzoekenden 
helaas een lange adem hebben. Dat 
geldt ook voor woningzoekenden 
die nu al in een huurwoning wonen. 
Er zijn veel huurders die, zonder dat 
ze het weten, eigenlijk op elkaars 

woning zitten te wachten. Een 
woning kan nu bijvoorbeeld te klein, 
te groot of juist te duur zijn. Of de 
wens leeft voor een gelijkvloerse 
woningen of om dichter bij werk, 
voorzieningen of familie te wonen. 
Het platform ruilmijnwoning.nl 
verruimt voor huurders het aanbod 
van woningen. Zij krijgen nu ook de 
aangeboden ruilwoningen te zien en 
kunnen daarmee actief aan de slag 
gaan. Een bijkomend voordeel van 
woningruil is dat de opgebouwde 
inschrijfduur behouden blijft.

De woningnoodpuzzel
De deelnemende woningcorporaties 
in de regio’s Zuid-Kennemerland en 
IJmond hopen met deze service een 
doorstroming van de sociale huur-
woningen op gang te brengen. Met 
een woningtekort van landelijk ruim 
300.000 woningen op dit moment is 
de nijpende situatie in de sociale 
huursector zeer zorgelijk. Met dit 
initiatief pogen de woningcorpora-
ties een stukje bij te dragen aan deze 
gecompliceerde puzzel en meer 
woningzoekenden te kunnen voor-
zien van een woning die aansluit bij 
hun wensen en behoeften.

Woningcorporaties slaan 
handen ineen met woningruil

IJmuiden - In Buurthuis De Brulboei 
ziet u op dinsdagavond 8 maart dan 
eindelijk de beloofde �lm Downton 
Abbey op de �lmavond voor 
vrouwen. In 1927 krijgen Robert en 
Cora Crawley het bericht dat koning 
George V en koningin Mary een 
bezoek zullen brengen aan Downton 

Abbey. Dit zorgt voor veel beroering, 
zowel bij de familie als bij het 
personeel. 

De �lm begint om 20.00 uur en een 
kaartje kost 3,50 euro.
Meer weten? Bel 0255 510652 en zie 
ook www.welzijnvelsen.nl.

Filmavond voor vrouwen

Velsen-Zuid - De mini’s spelen in een regionale competitie. Dit is de Simon de Hoog competitie. Vernoemd naar de 
oprichter van deze competitie. Diverse clubs uit de IJmond en Haarlem spelen in deze leuke competitie, waarbij winnen 
mag maar verliezen ook goed is. Mini 2 van VV IJmuiden is na de winterstop een nieuw samengesteld team omdat de 
meiden van mini 2 de stap naar een nieuw team bij de meiden onder de 8 jaar gemaakt hebben. Afgelopen zaterdag 
speelden ze tegen Velsen en na een 5-0 ruststand voor Velsen verloren ze nipt met 7-5. De jongens spelen met veel 
plezier hun wedstrijden en het is gewoon een leuk team waar het plezier vanaf spat en alle jongens hun uiterste best 
doen. Foto: aangeleverd

Mini 2 VV IJmuiden is er klaar voor

Velsen-Zuid - Als je op de pont 
staat, die je van Velsen-Noord naar 
Velsen-Zuid en vice versa vervoert, 
dan moet je wel eens wachten. 
Wachten op een voorbijvarend 
schip, zoals op de foto te zien, de 
Vos Partner. Op zich niet erg, want 
een mooi plaatje gaat vlak voor je 
neus aan je voorbij. Wat wel 
bijzonder is, op hetzelfde moment, 
dat er een aantal malen vissen 
boven het water uitsprongen, toen 
Vos Partner langsvoer. Zo is er altijd 
wat te zien, zo op het kanaal. Foto: 
Arita Immerzeel

Meer informatie?
www.marinetra�c.com

Even wachten





pvc

Shoppen in maart 

is het zeker waard!

Onze binnenzonwering 
en pvc vloeren shopt u nu allebei 

BTW VRIJ!
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.




