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Rondom drie middelbare scholen
in IJmuiden-Oost

Drugsvrije zone
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten om een
drugsvrije zone in te stellen in de omgeving van de P.J. Troelstraweg en de Briniostraat.

Wat doen we

Proefproject

Wanneer gaat uw woning van
het aardgas af?
Dat is een vraag die nu nog niet te beantwoorden is, maar over 2 jaar wel. In 2021
moet het plan klaar zijn waarin staat hoe
en wanneer 31.000 woningen in Velsen
van het aardgas af gaan. En welke wijken
daarvoor het eerst in aanmerking komen.
Deze keuze wordt zorgvuldig voorbereid
door te praten met verschillende partijen
zoals Alliander, Omgevingsdienst IJmond,
woningcorporaties in Velsen, HVC, Energiek Velsen en natuurlijk ook met inwoners uit Velsen.

Meld hem of haar aan vóór 17 maart!

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

Laat het ons weten

Aanmeldformulier

U kunt een jongere voordragen door het
aanmeldformulier in te vullen en vóór 17
maart 2019 digitaal terug te sturen.

Uit het college

•
•
•
•

•
Meer informatie:
•
•
•
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Huiswerkbegeleiding Plus voor
leerlingen met een smalle beurs
De gemeente Velsen wil dat alle jongeren
zoveel mogelijk kansen krijgen in het onderwijs. Daarom is er nu de mogelijkheid
voor huiswerkbegeleiding voor die middelbare scholieren die de huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen.

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

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

Huiswerkbegeleiding Plus is voor middelbare scholieren waarvan het inkomen van de
ouder(s) ten hoogste 130% van de bijstandsnorm is. Hiervoor wordt een inkomenstoets
afgenomen. Daarnaast moet de school aangeven of de huiswerkbegeleiding voor deze
leerling op grond van zijn of haar cijferlijst gewenst is.

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

Dit project is een proef tot 1 juli. Daarna wordt
beoordeeld of het project wordt voortgezet.
Voor meer informatie en aanmelding: stuur
een e-mail naar info@studyconsultancy.nl of
bel met 023-5392664. Ook kunt u contact opnemen met de middelbare school van uw kind.

GGD Kindermonitor

Leefstijl van kinderen in Velsen
gezonder dan in 2014
Kinderen van Velsen bewegen meer, eten
gezonder en groeien vaker op in een rookvrije omgeving. De extra inspanningen om
kinderen gezonder op te laten groeien lijken dus hun vruchten af te werpen en worden verder uitgebreid. Want voor kinderen
die niet bij beide ouders wonen, een migratieachtergrond hebben, of waarbij het gezinsinkomen laag is, geldt deze positieve
ontwikkeling helaas niet. Daar zien we dat
een gezonde leefstijl om allerlei redenen
soms moeilijk vast te houden is.

Bestrijding Japanse duizendknoop

NLdoet

De Japanse duizendknoop is een ijzersterke uitheemse plant die in Nederland
geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daardoor hard groeit (wel 10 centimeter per
dag!) en zich snel verspreidt. De plant is
supersterk (bij vochtig weer, droogte, in
de zon en in de schaduw) en kan daardoor
bouwwerken kapot maken. Help mee met
de bestrijding tijdens NLdoet op 16 maart!

De gemeente moet deze plant bestrijden en
gaat daarvoor op zoek naar methoden die
voldoende werken en zo min mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast hopen
we dat er Velsenaren zijn die zich vrijwillig
willen inzetten om de duizendknoop met de
hand te lijf te gaan. Dat kan door de plant met
een schop uit te steken en met zoveel moge-

lijk wortels uit de grond te trekken.
De gemeente gaat tijdens NLdoet op zaterdag
16 maart van 9.30 – 12.30 uur samen met vrijwilligers op een aantal plekken in Velsen de
duizendknoop uitsteken. De gemeente stelt
handschoenen en schoppen beschikbaar en
zorgt voor de afvoer van het afval.
Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@velsen.nl en geef aan in welke wijk u woont, zodat we kunnen kijken of we bij u in de buurt
aan de slag kunnen. Op woensdagavond 13
maart om 19.30 uur organiseert de gemeente
bij de wijkpost in Santpoort-Zuid (Wijnoldy
Daniëlslaan 53, Santpoort-Zuid) een informatieavond waarin u meer hoort over hoe en
waar de plant groeit en hoe de bestrijding in
zijn werk gaat. Hopelijk tot dan!

Resultaten Kindermonitor 2018 Velsen
Deze en andere gegevens komen uit de Kindermonitor 2018. Hiervoor hebben 1512 ouders
van kinderen tussen de 0 en 11 jaar een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is opgesteld en
verwerkt door de GGD Kennemerland. De gemeente gebruikt de resultaten van de Kindermonitor om te kijken of we op de goede weg
zijn met ons jeugd (preventie) beleid en hoe we
ons steentje kunnen bijdragen. Zo zorgt de gemeente samen met ouders, kinderen, scholen
en andere partnerorganisaties, zoals de GGD
Kennemerland, voor een gezonde jeugd met
een positieve blik op de toekomst.
Gezond in de stad en Gezonde Scholen
We zien dat in vergelijking met 2014 kinderen in Velsen meer water drinken en minder
zoete drankjes. Samen met scholen, consultatiebureaus en jeugdartsen maakt de gemeente
het belang van water drinken duidelijk. Er zijn
bijvoorbeeld watertappunten geplaatst op verschillende plekken in Velsen.
Ook zien we dat meer kinderen voldoende fruit
eten, 71% eet elke dag voldoende fruit. Het eten
van voldoende groente is nog een aandachtspunt, 43% eet dagelijks voldoende groente.
Het project ‘Gezond in de Stad’ stimuleert een
gezonde leefstijl voor inwoners van Velsen.
Dit programma richt zich in eerste instantie
op IJmuiden Zeewijk en Velsen-Noord. Met
dit programma zetten we in op het voorkomen
van zaken die een negatieve invloed hebben op
een gezond leven. Het stimuleren van het eten
van groente en fruit past daar goed in.
Daarnaast is de wens meer scholen te stimuleren om een Gezonde School te worden. Kinde-

ren mogen dan alleen gezonde producten meenemen en krijgen alleen gezonde producten
aangeboden op school. Op dit moment zijn er
drie scholen met het label Gezonde School in
Velsen ( Jan Campertschool, De Zefier en De
Hoeksteen).
Sportpas, Buurtsportcoaches en betere
speelplekken
Kinderen in Velsen bewegen gelukkig steeds
vaker! Zo is 85 % van de Velsense kinderen lid
van een sportvereniging en speelt 72 % elke
dag minimaal een half uur buiten. De gemeente stimuleert kinderen met een sportpas waarmee ze verschillende sporten kosteloos uit
kunnen proberen.
Ook zijn er 18 buurtsportcoaches actief in Velsen die onder andere kinderen tegen een laag
tarief laten spelen en bewegen. Dit gebeurt na
schooltijd en in de vakanties.
Een verbeterpunt in Velsen zijn de speelplekken. Ouders geven aan dat er te weinig veilige
speelplekken in de buurt zijn. De gemeente
gaat daarom de openbare speelplekken nog
eens onder de loep nemen.
Rookvrije gemeente voor kinderen
Steeds meer kinderen groeien op in een rookvrij huis. De gemeente stimuleert dat kinderen rookvrij opgroeien want zien roken, doet
roken. Hoe minder kinderen in hun leef-, speel
en woonomgeving zien dat er gerookt wordt,
hoe kleiner de kans is dat ze zelf gaan roken.
De gemeente wil daarom het roken beperken
op die locaties waar veel kinderen komen.
Programma Jongeren op Gezond Gewicht.
Landelijk is er een programma: ‘Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG). Speciale JOGG
teams zorgen voor meer draagvlak in de lokale
politiek en bevorderen publiek-private samenwerkingen. Samen met omgevingsspecialisten
zetten zij zich dagelijks in om op duurzame
wijze de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Om zo gezond eten,
sporten, genoeg bewegen en slapen de normaalste zaak van de wereld te maken. Ook Velsen heeft de wens een JOGG gemeente te worden. Momenteel zoekt de gemeente uit wat de
mogelijkheden hiervoor zijn.

Verbod om stil te staan
Met het voorjaar voor de deur opent ook het
IJspaleis in Driehuis weer zijn deuren. Helaas zorgt dit ook vaak voor veel gevaarlijk
en/of hinderlijk geparkeerde auto’s rond
deze locatie. Daarom heeft de stoeprand een
gele doorgetrokken streep gekregen om aan
te geven dat het verboden is om stil te staan

en dus ook te parkeren. Deze streep is aan de
kant van het IJspaleis tussen de rotonde Waterloolaan en de woning naast het IJspaleis
(Driehuizerkerkweg huisnummer 63). De
gemeente Velsen verwacht met het instellen van dit verbod dat de verkeersveiligheid
en leefbaarheid rond het ijspaleis verbetert.
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BSO “Op Stoom” lid van
de BeestenBende Velsen
Honderden Velsense kinderen zijn sinds
2015 lid of lid geweest van de BeestenBende. Vorige week heeft buitenschoolse Opvang (BSO) Op Stoom in Driehuis zich bij
de BeestenBende aangesloten. Zij hebben
hesjes en opruimmaterialen gekregen om
elke week een groepje kinderen te begeleiden dat zin heeft om zwerfvuil op te ruimen.

Na een korte zwerfafvalinstructie gingen afgelopen week de eerste tien kinderen aan de
slag om op het plein te oefenen. Al snel hadden ze de kneepjes van de grijpers door en wilden ze niets liever dan plastic opruimen tussen de bosjes rondom de school om zo dieren
te beschermen tegen het gevaar van plastic.

Van het Pieter Vermeulen museum kreeg de
leidster een mooie Velsen Geen Bende poster,
waar op staat hoe lang zwerfafval in de natuur
blijft liggen als we het niet opruimen. Deze
poster werd door de kinderen direct herkend
“hé, die plaatjes staan ook op de prullenbakken, afval is niet goed voor de dieren en daarom ruimen wij het op!”.
De BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in Velsen in de leeftijd van 6 tot en
met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden
van hun eigen buurt.
Voor meer informatie of lid worden:
www.mijnbeestenbende.nl.
(Foto: gemeente Velsen)

Koninklijke onderscheidingen
voor vrijwilligers IJmuider
Zee- en Havenmuseum
Op vrijdag 1 maart 2019 ontving de heer
Sijmen Schouten een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester
Dales van Velsen. Mevrouw Joke HutterVisser woont in Heemstede, maar ook zij
ontving een onderscheiding uit handen
van de burgemeester van Velsen.

Omgevingsvergunning
studentenwoonruimte
De gemeente Velsen geeft een omgevingsvergunning af voor het bouwen van
huisvesting voor studenten. Het gaat om
het plaatsen van prefab-studentenwoonruimtes op het eigen terrein van het ROC
Nova College Maritiem in IJmuiden. Leerlingen van het mbo zeevaart en binnenvaart kunnen vanaf augustus gebruik maken van nieuwe studentenhuisvesting op
het terrein van de school.

Het is de bedoeling dat er plaats is voor zo’n

40 studenten. Met deze begeleide studentenhuisvesting voor het Nova College Maritiem
biedt de school een veilig thuis direct naast de
school. De woonruimte is bestemd voor jonge
studenten zeevaart en binnenvaart voor wie
dagelijks heen en weer reizen tussen hun ouderlijk huis en school niet realistisch is. Het
programma van de leerlingen is van maandag
tot en met vrijdag met een aanvullend programma zoals sport en huiswerkbegeleiding.
In januari 2019 zijn directe buren op de hoogte
gesteld.

In plaats van donderdag 21 maart

Gemeentehuis woensdag
20 maart ’s avonds open
Op donderdagavond 21 maart is het gemeentehuis gesloten. In plaats daarvan is het gemeentehuis open op woensdag 20 maart, de
avond van de verkiezingen van de leden van de
Provinciale Staten en Waterschappen. U kunt
tussen 18.00 en 20.00 uur terecht op afspraak
bij Burgerzaken. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via telefoonnummer
0255-567200 of 140255. Het stembureau –
in de hal van het gemeentehuis – is ook open.

Velsenaren in het bezit van een stempas en
een geldig legitimatiebewijs kunnen dan tot
21.00 uur hun stem uitbrengen.
Houdt u er rekening mee dat inwoners van
Velsen-Noord voor de waterschapsverkiezing
alleen in Velsen-Noord hun stem kunnen uitbrengen.
De locaties van alle stembureaus kunt u vinden op www.velsen.nl en op de achterzijde van
de kandidatenlijst.

De heer Schouten is sinds 2002 vrijwillig
actief in de functie van secretaris en lid van
het algemeen bestuur bij het IJmuider Zeeen Havenmuseum. Het museum brengt het
verhaal van de geschiedenis van het graven
van het Noordzeekanaal en het ontstaan van
IJmuiden in beeld. Jaarlijks bezoeken zo’n
11.000 personen het museum. Sinds 2015
is de heer Schouten ook voorzitter van de
IJmuider Stichting Zee- en Havenmuseum
‘De Visserijschool’. Mede dankzij zijn inzet
werd in 2003 door de Nederlandse Museum-

vereniging het officiële certificaat ‘Geregistreerd Museum’ overhandigd.
Mevrouw Hutter is sinds het jaar 2000 actief als vrijwilliger bij het IJmuider Zee- en
Havenmuseum en trad in 2002 toe tot het bestuur. Ze is onder andere verantwoordelijk
voor de roosters van alle vrijwilligers en onderhoudt de contacten met hen. Ze is de drijvende kracht achter het Leskistenproject,
waarbij scholieren leren over de geschiedenis van het Noordzeekanaal en IJmuiden.
De heer Schouten en mevrouw Hutter zijn
beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontvingen de onderscheiding
bij de opening van de jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’ ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van het museum.
(Foto Reinder Weidijk)

Bezoek uit Malta aan Nova
College Maritiem en SHIP
In februari bracht een delegatie van een
opleidingsinstituut op Malta een bezoek
aan onze gemeente. Ook de ambassadeur
van Malta was bij het bezoek aanwezig.

De bezoekers waren vertegenwoordigers van
het maritieme opleidingscentrum van het
Malta College of Arts, Science and Technology. Zij waren in IJmuiden te gast bij de opleidingen voor de zeevaart en binnenvaart van
het Nova College Maritiem in IJmuiden, en bij

het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) bij
de grootste zeesluis (in aanbouw) ter wereld.
Tijdens het bezoek werden de mogelijkheden
verkend om samen te werken in het opleiden
voor de scheepvaart.
Het bezoek aan Velsen was de afsluiting van
een driedaags werkbezoek aan maritiem Nederland. Het stond in het teken van technische
en maritieme innovatie.
(Foto Nova College)
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Verwijderen ondergrondse 150 kV-kabel
Velsen-Noord en -Zuid

Uitnodiging inloopavonden
Begin april 2019 start aannemer A-hak
met het verwijderen van een ondergrondse hoogspanningskabel in Velsen-Noord
en Velsen-Zuid. De kabel moet worden
verwijderd om eventuele olielekkage (uit
de kabel) in de toekomst te voorkomen.
Op de informatieavonden bent u welkom
om uw vragen te stellen.

Velsen in samenspraak met bewoners kijken hoe deze gebieden opnieuw kunnen worden ingericht. Door de oude, rommelige beplanting te vervangen door nieuw groen, zal
de kwaliteit van dit gebied verbeteren. Bewoners ontvangen later een uitnodiging om
hierover mee te praten. U kunt uw vragen
hierover uiteraard stellen op de inloopavond.

Informatieavonden
TenneT organiseert op 18 en 26 maart inloopavonden over dit onderwerp. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen op de
volgende locaties:
18 maart Velsen-Noord: Centrum Wakan,
Grote Hout- of Koningsweg 39.
26 maart Velsen-Zuid: Engelmunduskerk,
Kerkplein 1.

Werkzaamheden
TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380
kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van
de bestaande 150 kV-verbindingen in het gebied. Deze nieuwe stroomsnelweg is belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad – en dus ook van Velsen.

Verwijderen bomen en struiken
Voor het verwijderen van de ondergrondse kabel in Velsen moet ruimte worden gemaakt. De eerste activiteiten bestaan uit het
kappen en snoeien van bomen en struiken in
het gebied waar de oude kabelverbinding ligt.
Deze bomen en struiken zijn de afgelopen
jaren op en rondom de verbinding gegroeid.
Deze moeten worden weggehaald om de kabel op een veilige manier uit de grond te kunnen halen. Afgelopen maand zijn de te rooien
bomen langs het tracé gemarkeerd.
Vanaf 11 maart worden de bomen gerooid op
basis van de kapmelding die bij de gemeente
Velsen is ingediend. TenneT heeft hierover
met de gemeente Velsen afspraken gemaakt.
Nieuwe beplanting
Nadat de kabel is verwijderd, gaat gemeente

Onderdeel van dit project is het verwijderen
van de ondergrondse 150kV-hoogspanningskabel tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid.
Dit wordt gedaan om toekomstige olielekkage uit de kabel te voorkomen. Er is daarnaast
een afspraak met de gemeente Velsen om kabels die niet langer gebruikt worden uit de
grond te halen om te voorkomen dat er op een
bepaald moment geen ruimte meer is voor
nieuwe kabels en leidingen.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met
TenneT via telefoonnummer: 0800 836 6388
of per email (info@randstad380kv.nl). Meer
informatie over het project is ook te vinden
op www.randstad380kv.nl, of op facebook.
com/RandstadNoordring. Op het kaartje
staan de ondergrondse kabels van de 150 kVverbinding Velsen-Vijfhuizen (kaartje: TenneT).

Aan het werk in de plantsoenen

Voorjaar

De vaste planten in de plantsoenen in Velsen worden binnenkort geknipt en bemest,
zodat ze klaar zijn voor het voorjaar.

We gaan de vaste planten kort afmaaien.
Daarbij gebruiken we een ‘mulch-frees’. Dat
is een machine die het oude loof van de planten afsnoeit en kleiner maakt, en het loof terug
laat vallen in het plantsoen. Zo ontstaat een
mulch-laag, een natuurlijke deklaag.

De mulch-laag helpt tegen onkruid. Bovendien worden verteerde plantendelen afgebroken door allerlei kleine diertjes en bacteriën.
De humus die zo ontstaat zorgt voor een goede
structuur van de bodem en voor voedingsstoffen.
De planten worden daarna nog bemest met
een organische meststof. Dan is het wachten
op de bloemenzee!

Mathijs Büchli in het
zonnetje gezet
Baanwielrenner Matthijs Büchli heeft tijdens
het WK in Polen twee gouden medailles behaald. Dinsdagavond 5 maart werd hij voor
deze prestatie in het zonnetje gezet in Santpoort. Vrijdag 8 maart a.s. krijgt hij tijdens het

sportgala van de gemeente Velsen een oeuvreprijs uitgereikt: Sporticoon 2018 van Velsen.
Hij krijgt de Oeuvre prijs omdat hij al drie keer
sportman van het jaar is geworden! (foto Reinder Weidijk)

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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

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

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

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

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

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 23 februari tot en met 1 maart
2019 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 19, kappen boom (25/02/2019)
8091-2019
Van Wassenaerstraat 35, plaatsen dakopbouw (25/02/2019) 8184-2019
Grote Beerstraat 17, vergroten erker (voorzijde) (25/02/2019) 8107-2019
Lange Nieuwstraat 499, vergroten woning en plaatsen dakkapel (achterzijde)
(25/02/2019) 8191-2019
Acaciastraat 23, plaatsen dakkapel (voorzijde) (25/02/2019) 8201-2019
Cruiseboulevard 10, tijdelijk (7 maanden)
plaatsen van een tent t.b.v. afhandelen cruisepassagiers (01/03/2019) 8837-2019
Kompasstraat 74-76, wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen, verdieping aanpssen, realiseren opbouw met 2 appartementen
(01/03/2019) 9075-2019
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6 (Spaarnwoude), afwijken bestemmingsplan i.v.m. het organiseren
van
3
sportevenementen

(Strong Viking) (25/02/2019) 81922019
Stationsweg 61, renoveren dak (01/03/2019)
9053-2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 187rd, wijzigen woning
naar 3 appartementen (25/02/2019) 81232019
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, plaatsen dakkapel
(25/02/2019) 8189-2019
Charlotte de Bourbonlaan 20, kappen 5 bomen (27/02/2019) 8609-2019
Rusburglaan 10, plaatsen dakopbouw
((28/02/2019) 8695-2019
Driehuis
P.C. Hooftlaan 72, plaatsen nieuwe erfafscheiding en legaliseren bestaande erfafscheiding (27/02/2019) 8619-2019
Valeriuslaan 25, kappen boom (28/02/2019)
8813-2019
Velserbroek
Grote Buitendijk 296, kappen 4 bomen
(25/02/2019) 8009-2019
Waterdrieblad 37, plaatsen dakopbouw
(01/03/2019) 9092-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor

een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Velsen-Zuid
Genieweg 36, toevoegen extra verdieping en
2 nieuwe constructies (28/02/2019) 231342018
Velsen-Noord
Stuwadoorsstraat ong., bouwen bedrijfsunits
met parkeerdak (28/02/2019) 23497-2018
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, bouw
(28/02/2019) 22669-2018

veestal

Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
IJmuiden
Reaumurstraat 3, storten beton (vlinderen vloeren) op woensdag 13 maart 2019
(27/02/2019) 8650-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode

van 23 februari tot en met 1 maart 2019
de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op
grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
MTB Beachrace Marathon (Hoek van
Holland - Den Helder), op 27 oktober 2019
van 09:00 uur tot 12:30 uur, locatie strand
IJmuiden (26/02/2019) 8379-2019
Velsen-Zuid
Bisham Concert Band in Concert, op 15 juni
2019 van 17:00 tot 18:00 uur, locatie: muziektent, Velserbeek 3 (18/02/2019) 8257-2019
Strong Viking: Hills Edition op 11 mei 08:00
tot 21:00 uur
Family Edition op 12 mei 2019 van 08:00 tot
21:00 uur
Talpa filmen op 8 en 9 mei 2019 van 08:00 tot
20:00 uur
locatie:
Recreatiegebied
Spaarnwoude
(25/02/2019) 8280-2019
Santpoort-Zuid
Avond4Daagse, van 21 mei t/m 24 mei 2019
van 17:45 tot 20:15 uur, locatie: rondom Brederode Daltonschool (25/02/2019) 82852019

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

stallatie (28/02/2019) 17933-2018 (rijksmonument)
Planciusstraat 9, plaatsen dakopbouw
(28/02/2019) 901-2019
Fazantenlaan 46, plaatsen dakopbouw
(01/03/2019) 21999-2018
Kanaalstraat 7, tijdelijk (10 jaar) realiseren
studentenhuisvesting (31 appartementen en 1
beheerderswoning) (04/03/2019) 2742-2019

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, uitbouw aan restaurant
(28/02/2018) 19324-2018
Spaarnwoude, Recreatieplas De Peddelpoel, inrichten tijdelijke (24 maanden) ontvangstlocatie voor baggerspecie (01/03/2019)
22462-2018

IJmuiden
Industriestraat 24, verbouwen gebouw (intern, gevels) (27/02/2019) 19391-2018
Raadhuisstraat 20, restaureren uurwerkin-

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong., kappen 29 bomen
(28/02/2019) 5612-2019
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen
(28/02/2019) 7340-2019
Santpoort-Noord
Kerkweg 97, vergroten zolderruimte
(26/02/2019) 22260-2018
Paramaribostraat 56, plaatsen erker voorgevel
en uitbouw zijgevel (27/02/2019) 2984-2019
J.T. Cremerlaan 72, vervangen dakkapel
(voorzijde) (28/02/2019) 2146-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, legaliseren verdie-

pingsvloer bijgebouw (01/03/2019) 207922018
Velserbroek
Liniepad 56, vervangen schuur (28/02/2019)
1061-2019
Linie 28, oprichten woonark (28/02/2019)
23521-2018
Spitsaak 41, plaatsen dakkapel achterzijde
(01/03/2019) 4470-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Noord
Groenelaantje 7-9000, bouwen nieuwe schuur
(26/02/2019) 16928-2018
Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Velsen-Zuid
Vervangen geleiderail tussen afrit Velsertunnel en afrit IJmuiden (A22) 6990-2019
(01/03/2019)
•
•
•

Maandag 4-mrt. tot dinsdag 5-mrt. van
23:00 - 05:00 uur;
Dinsdag 5-mrt. tot woensdag 6-mrt. van
20:00 - 05:00 uur;
Woensdag 6-mrt. tot donderdag 7-mrt.
van 20:00 - 05:00 uur;

•

Donderdag 7-mrt. tot vrijdag 8-mrt. van
20:00 - 05:00 uur.

•
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft de
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de)
onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Velsen
Omloop van Zandvoort, op 31 maart 2019
van 11:00 tot 15:45 uur, locatie: route door gemeente Velsen (01/03/2019) 1149-2019

Kapmelding bomen voor 150 KV kabel Velsen-Noord en Velsen-Zuid
Om de 150KV kabel te verwijderen in VelsenNoord en Velsen-Zuid moeten bomen worden
gekapt. Het gaat om 564 bomen van verschillende soorten. Op bijgevoegd kaartje staan
de locaties en hoeveel bomen op deze locatie.
In het aankomende plantseizoen 2019/2020
worden door de gemeente Velsen de bos percelen weer herbeplant met bomen en heesters.
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Sessies donderdag 14 maart 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum en de zalen van deze sessies.
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv.
Inspreken tijdens de sessies
Bij de sessies over “de ideale buitendienst”
en “mobiliteitsagenda Velsen” kan niet worden ingesproken. U kan wel tot donderdag 14
maart 12.00 uur, een schriftelijke reactie geven via griffie@velsen.nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog vóór de vergadering.
Aanmelden om in te spreken bij de overige
sessies kan tot op de dag van de vergadering
tot 12.00 uur bij de griffie, tel. 0255 567251 of
e-mail griffie@velsen.nl met vermelding van

onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Analyse volkstuinen De Biezen
In 2016 is de gemeente gestart met het handhavingsproject “De Biezen” op het volkstuincomplex aan het Groenelaantje 6 te Santpoort.
Toen bleek dat er een groot spanningsveld
was tussen de langdurige bebouwing en het
idee dat omliggende percelen anders behandeld werden. Daarom is een uitgebreide analyse gemaakt van de situatie. Hierbij is ook
gekeken naar alle volkstuincomplexen in ‘de
Biezen’ om beter inzicht te krijgen in de aard
en omvang van de situatie in het hele gebied.
Deze analyse is het startpunt voor verdere
toezicht en handhaving in het gebied. De raad
wordt nu gevraagd om zijn mening/opvattingen over de analyse.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
Veilig in Velsen
Voor de aanpak van veiligheid in Velsen is
nieuw beleid opgesteld, waarmee flexibel kan
worden ingespeeld op ontwikkelingen om ons
heen. Op basis van het veiligheidsbeeld Velsen zijn zes veiligheidsthema’s geselecteerd,
waaronder zorg en veiligheid, ondermijning,

en leefbaarheid en veiligheid, die prioriteit
krijgen. In de kadernota zijn uitgangspunten
en randvoorwaarden opgenomen waarbinnen
door wordt door het bestuur gewerkt wordt
aan de genoemde veiligheidsthema’s.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur
Naar een ideale buitendienst
Op 12 januari zijn met inwoners, raadsleden
en ambtenaren gezamenlijk scenario’s besproken over hoe de buitendienst van de gemeente Velsen in de toekomst zou moeten
werken, wat zij vooral moeten blijven doen en
wat eventueel door anderen zou kunnen worden gedaan. De raad wordt nu meegenomen in
de uitkomsten van het gevolgde traject.
Rooswijkzaal: 19.30-21.00 uur
Start- en participatiedocument ‘Velserbroekse Dreef 10’
Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 (het
braakliggende terrein naast “het Motorhuis)
in Velserbroek is een initiatief ingediend om
een appartementencomplex te bouwen met
60 tot 70 appartementen. De gemeente staat
positief tegenover de herontwikkeling van de
locatie naar een woonfunctie. Om dit moge-

lijk te maken is een startdocument opgesteld
met de ruimtelijke uitgangspunten voor deze
locatie. Het startdocument is vrijgegeven voor
participatie en naar aanleiding daarvan is
een participatiedocument opgesteld. Aan het
eind van de sessie wordt geconcludeerd of het
start- en participatiedocument wordt geagendeerd voor besluitvorming in de raadsvergadering van 28 maart 2019.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur
Mobiliteitsagenda Velsen
Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
uit 2004 beschrijft tot circa 2020 de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Velsen. De looptijd is dus bijna ten einde. Daarom
is voor de komende jaren de Mobiliteitsagenda Velsen gemaakt. Voordat de agenda werd
opgesteld, zijn eerst achtergrondgegevens
verzameld en is een uitgebreid participatieproces gevolgd. In de Mobiliteitsagenda zijn
niet alleen beleidsdoelen geformuleerd, maar
zijn ook concrete beleidsacties en maatregelen benoemd. De agenda wordt aan de raad gepresenteerd en raadsleden kunnen vragen en
suggesties meegeven.
Raadzaal: 21.30 -23.00 uur

‘Thuis in Sanpoort’

De Duivelssteen

Autoverhuur IJmuiden verder
onder de naam Select Car Lease
IJmuiden- Met ingang van 1 februari heeft Select Car Lease het
IJmuidense Kennemerlease B.V.
en autoverhuur IJmuiden overgenomen. Deze bedrijven zijn al
ruim 7 jaar een begrip in de regio als het gaat om daghuur en
shortlease. Met deze overname
verwacht men de krachten nog
meer te kunnen bundelen en een
uitstekende service te kunnen
bieden. Vol trots meldt men de

nieuwste ontwikkelingen binnen
Select Car Lease.
Al ruim 10 jaar geleden begon Select Car Lease met het aanbieden
van flexibele shortlease contracten voor jong gebruikte auto’s.
Tevens is het mogelijk om een auto voor een korte periode te huren.
Zij blijven gevestigd aan de Dokweg 14 in IJmuiden en ontvangen
en informeren u graag over hun

Hoe persoonlijk mag uw
laatste afscheid zijn?
Santpoort-Zuid - Wilt u weten hoe u uw eigen invulling geeft aan een uitvaart?
Neem dan gerust contact op
met Uitvaartverzorger Yvonne Reichrath voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Voor directe hulp
bij een uitvaart kunt u haar
dag en nacht bereiken.

den: dat afscheid is definitief.
Zelfs na een ziekbed komt het
sterven toch nog vaak onverwacht en kunnen degenen die
achterblijven moeilijk bevatten
dat ze hun partner, kind, ouder,
broer, zus, vriend(in) of buurtgenoot niet meer zullen zien.
Toch is de dood niet in alle opzichten een definitief einde al
is het maar omdat de overledeAfscheid nemen hoort bij het ne voortleeft in de herinnerinleven. We maken het allemaal gen van dierbaren en bekendagelijks mee, op allerlei ma- den om hem of haar heen. Zij
nieren: een geliefde welterus- houden de overledene in geten kussen, de zomer zien over- dachten bij zich. Zij weten hoe
gaan in de herfst of iemand uit- het was, toen dit moment nog
zwaaien die op reis gaat. Zo’n oneindig ver weg leek, en hun
vaarwel ‘in het klein’ maakt al levens op wat voor manier ook
emoties los, maar daarop volgt verbonden waren.
de geruststelling van het - vaak Een uitvaart maakt deel uit van
spoedige - weerzien. Heel an- het afscheid. Met de overlededers wordt het bij een overlij- ne nog een laatste keer in hun

mobiliteitsverlening. Voor vragen of informatie kunt u contact
opnemen via telefoonnummer
0255-577114 of via 06-22063480.
Zie ook: www.selectcarlease.nl.
ACTIE: Gebruik code ‘overname’
bij uw aanvraag en krijg 50 euro korting op een contract van
minimaal 12 maanden of 15 euro korting op een week huur.
(foto: aangeleverd)

midden kijken de nabestaanden gezamenlijk terug op de
bijzondere gebeurtenissen uit
diens leven en op de persoon
die hij of zij was. Dat maakt een
uitvaart per definitie persoonlijk.
Waar in de ene familie rituelen,
zoals het branden van kaarsen,
en live-muziek de sfeer bepalen, houden andere nabestaanden het liever sober met een
enkel veldboeket en een kort
in memoriam. Binnen de grenzen van de wet kan en mag er
veel. Er is dus alle ruimte voor
eigen keuzes, voor een uitvaart
die past bij de wijze waarop de
overledene in het leven stond.
Na een internationale carrière in het bedrijfsleven besloot
Yvonne Reichrath een andere richting te kiezen. Het door-

Het is een grijze steen, aan het
begin van de Wüstelaan, vlakbij de spoorwegovergang. Als
je even stilhoudt en de steen
goed bekijkt, zie je een bijzondere afbeelding: het lijkt wel
een duivel!
Dit verklaart de bijnaam van
de steen: de Duivelssteen. Toch
staat er niet echt een duivel op.
Onderaan de steen is een masker afgebeeld met een opengesperde muil en een geknoopte hoofddoek met afhangende slippen.
Daarboven een ‘herme’, een
mannelijke tors met oren als
een hert. ‘Hermen’ werden door
de oude Grieken oorspronkelijk geplaatst bij grenzen, kruispunten van wegen, voor poorten en huisdeuren. Ze hadden
de bedoeling de god Hermes
te eren. Hij was de beschermer
van wegen en reizigers.
De duivelssteen is een oorspronkelijk 16e-eeuwse stoepsteen. Stoepstenen stonden
vaak bij de ingang van een
woonhuis. Ze waren met een
ijzeren staaf met het huis verbonden. In de 17e of 18e eeuw
staan van een ernstige ziekte deed haar realiseren, dat ze
haar creatieve en communicatieve talenten meer wilde gebruiken. ,,Uitvaarten begeleiden geeft mij veel voldoening’’,
vertelt Yvonne.
,,Mensen mogen bijstaan in een
voor hen zeer intensieve en
emotionele periode blijft iedere keer bijzonder. Mijn rol is een
uitvaart te organiseren die past
bij de wensen van de overledene en de nabestaanden. Dit vak
gaat over daar zijn waar je nodig bent - op de achtergrond,
maar wel regisserend - zodat alle betrokkenen het afscheid als
waardevol en helend kunnen
ervaren.’’ (foto: aangeleverd)
Yvonne Reichrath Uitvaartverzorger, Bloemendaalsestraatweg 49, 2082 GB SantpoortZuid.
Telefoon 06-52021776, e-mail:
info@yvonnereichrath.nl. Zie
ook: www.yvonnereichrath.nl.

werd de steen geplaatst bij de
brug over de Jan Gijzenvaart.
Eind 18e eeuw is deze steen
hergebruikt als grenspaal bij
de blekerij Bleek en Hoven; op
de achterzijde staan de letters BEH.
Misschien heeft de standplaats
ook bijgedragen aan de bijnaam: even verderop is het be-

gin van de Duinweg of Duivelslaan. Bij de aanleg van de
spoorbaan is de steen op de
huidige plek terechtgekomen.

Stichting Santpoort
tekst: Annette Koster
foto: Florian van der Horst
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Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Nicky’s Place viert
20-jarig bestaan met
spirituele familiebeurs
Regio - Sinds april 2014 organiseert Nicky’s Place in het Behouden Huis in Oudkarspel de spirituele familiebeurs. En al sinds februari 1999 is Nicky’s Place onder de bezielende leiding van
Nicole van Olderen in NoordHolland zichtbaar op het gebied
van spiritualiteit en innerlijke
ontwikkeling.
Op zondag 10 maart vieren zij
het twintig jarig bestaan van
Nicky’s Place en pakken uit met
een loterij met leuke prijsjes.
Even terugkijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen vijf
jaar. Keer op keer ontmoeten Nicole van Olderen en haar medewerkers weer nieuwe therapeuten, masseurs, coaches, behandelaars en inzichtgevers. Zij nodigen ze uit, na een kennismakingsgesprek, om zichzelf te presenteren op de beurs. Dat is voor
vele ‘net beginnende’ zzp’ers wel
een drempel om te overwinnen.
Kom naar buiten en laat zien wie
je bent, geen poespas, maar gewoon oprecht jezelf laten zien!
De beurs heeft een goede sfeer,
de deelnemers werken als een
grote familie samen om alle be-

zoekers een welkom gevoel te
geven zodat idereen zich met
hun vragen en interesses op z’n
gemak voelt. ,,Als je het even
niet weet dan ben ik er altijd om
je een advies te geven bij wie
je misschien het beste terecht
kunt”, aldus Nicole van Olderen.
,,Dat is voor mij belangrijk om te
vermelden! Want op een spirituele beurs ben je soms als een
kuiken zonder moeder en heb
je even een duwtje in de juiste
richting nodig om je pad weer
te kunnen volgen of een bemoedigend woord om vol te houden
en door te gaan.’’ Nicole vervolgt:
,,Hartelijke dank aan alle bezoekers, deelnemers en media want
met elkaar hebben wij dit bereikt! Samen hebben wij de spirituele familiebeurs gemaakt tot
wat het nu is geworden.’’
De spirituele beurs is van 11.00
tot 17.00 uur in het Behouden
Huis op de Dorpsstraat 850 in
Oudkarspel. Kijk voor de volledige lijst met deelnemers op
www.nickysplace.nl/beurs,
of
bel voor informatie naar Nicole
van Olderen, 06-41041509. (foto: aangeleverd)

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
over IJmuiden. Deze week aandacht voor het spoorviaduct, dat
wellicht plaats moet maken voor de ‘IJmuider Poort’.

De Gemeente Velsen is in 2018
gestart met het project ‘Pontplein - IJmuider Poort’. Doel van
dit project is verbetering van de
verkeersveiligheid en -doorstroming bij het Pontplein. De naam
‘IJmuider Poort’ verwijst naar de
functie die het Pontplein heeft:
toegang bieden tot het IJmuider centrum en zee- en havengebied. Er zijn acht varianten van
een herinrichting van het Pontplein bedacht. Deze varianten
worden in 2019 bekeken met direct belanghebbenden zoals omwonenden, het bedrijfsleven, het
openbaar vervoer, Rijkswaterstaat en de weggebruikers (automobilisten, fietsers en voetgangers). Bij drie van de acht varianten zal het viaduct over de
De Noostraat – voor velen toch al
de poort van IJmuiden – moeten
verdwijnen. Reden voor mij om
’ns in de geschiedenis van het viaduct te duiken.
In 1867, bijna tien jaar voor de
opening van het Noordzeekanaal
en de ‘geboorte’ van IJmuiden,
Velsen - We vergeten het vaak, tend biedt je de gelegenheid. wordt de spoorlijn tussen Haarmaar niet ieder ingewikkeld psy- Ook om zelf iets te zeggen, als je lem en Uitgeest geopend. De
chologisch proces is ook direct durft...
eerste vijf jaar rijden de treinen
een aandoening. Er gebeuren in Kijk voor meer informatie op over een dam in het in aanbouw
ieder mensenleven met grote re- www.levenslust.online.
zijnde Noordzeekanaal. In 1872
gelmaat dingen die ons voor growordt de eerste Velser spoorbrug
te uitdagingen stellen: een part- De initiatiefnemers:
in gebruik genomen. Ruim dertig
ner loopt weg, een dierbare overjaar later wordt 85 meter westelijdt, je wordt ontslagen, enzolijker een hogere draaibrug gevoort. De meeste mensen slaan
zich hier dapper doorheen, niet
zelden met steun van hun dierbaren. Pas als ze in hun functioneren serieus worden gehinderd
komen eventueel professionals in
beeld, maar veel vaker niet dan
wel.
Regio - Audicien Sebastiaan van
Een onderwerp dat bijna iederder Werf van HoorCare Heemseen vroeg of laat ontmoet is het
kerk heeft de oorkonde voor de
geleidelijk afscheid moeten nejuryprijs ontvangen voor de jaarmen van een dierbare, die welislijkse Hoorspecialist van het jaar
waar nog niet is overleden, maar
2018. ,,Audicien Sebastiaan van
die al wel voorgoed niet meer de
der Werf heeft de juryprijs gegezonde man of vrouw is die we
wonnen van de Audioloog van
ooit zo waardeerden. Het meest
het jaar 2018, dankzij het hoge
herkenbare, en wellicht ook
niveau van professionaliteit, zorg
meest voorkomende zijn de dementerende ouders. Die van in- Bram Bakker, psychiater, publicist, en toewijding aan cliënten’’, aldus
spirerende mensen die mee vorm professionele dwarsligger vanuit de vakjury.
De landelijke winnaar is Wilgis
hielpen geven aan jouw leven ge- passie voor de kwetsbare mens
Schoffelmeijer geworden, de juleidelijk veranderen in hulpberyprijs ging naar de Heemskerkhoevende patiënten, die vooral
se audicien.
zorg behoeven. Die je met liefde
geeft natuurlijk, maar wat doet
De wedstrijd Audioloog van het
het met jou, zo’n transformatie?
Jaar van Rayovac, die plaatsvindt
Hoe is het om geconfronteerd te
in samenwerking met Audio Inworden met verval, met het tefos, EHIMA en EFHOH, vraagt paloor zien gaan van dat wat vaak
tiënten om een hoorzorgprofeseen bron van inspiratie was?
sional te nomineren die verder is
We hebben het er niet zo vaak
gegaan dan alleen zijn plicht te
over, waarschijnlijk ook omdat
hebben vervuld en die een uithet zo’n lastig gesprek is. Maar we
stekende zorg heeft verstrekt aan
willen (en moeten) het niet uit de
patiënten en hun familie.
weg gaan, want ‘delen is helen’
Patty Duijn, begeleider bij leven en Audicien Arthur van Els van Hoortenslotte.
De bijeenkomst van Levenslust afscheid, rouwdeskundige, colum- care: ,,We zijn trots op Sebastiaan
op zondag 17 maart bij Villa Wes- nist en positief (foto’s: aangeleverd) als deskundig specialist in hoor-

Afscheid voor de dood

bouwd. Bij de ingebruikname
hiervan in 1905 is het de grootste
spoorwegdraaibrug van Europa.
Omdat deze nieuwe brug een
stuk hoger dan de oude ligt,
moet de spoorlijn vanaf de
spoorwegovergang Groeneweg
al klimmen. Voor de Kerkweg
(de latere Stationsweg) tussen
de Heide – het latere Velseroord
en weer later IJmuiden-Oost – en
het dorp Velsen worden twee onderdoorgangen gemaakt. Het
westelijk spoorviaduct ligt onder de verhoogde aftakking naar
IJmuiden. De oostelijke ligt iets
verderop richting Velsen, onder
de ‘oprit’ van de spoorlijn voor
de spoorbrug. De onderdoorgangen worden al in 1902 in gebruik
genomen. Ze zijn zo smal, dat
twee karren elkaar rakelings kunnen passeren. Reeds in de dertiger jaren vormen de smalle onderdoorgangen al obstakels voor
het verkeer. Begin jaren vijftig
worden plannen gemaakt voor
een verbreding van de spoorviaducten. De uitvoering laat echter
nog lang op zich wachten.
In de jaren vijftig wordt de spoorbrug, waar steeds meer personen- en goederentreinen gebruik van maken, een serieus obstakel voor het drukker wordende scheepvaartverkeer over het
kanaal. In 1957 worden de Velsertunnels, met onder meer een

spoortunnel, geopend. De spoorbrug wordt overbodig en een jaar
later afgebroken. Ook wordt de
spoordijk voor de ‘oprit’ naar de
spoorbrug afgegraven en daarmee het oostelijke viaduct afgebroken. Waar de spoorbrug gelegen heeft komt het Pontplein.
Het westelijke viaduct onder de
IJmuider spoorlijn blijft bestaan.
Begin jaren zestig maken de aanleg van het nieuwe Pontplein en
het vierbaans maken van de Stationsweg en de aansluiting hiervan op de De Noostraat een
grondige renovatie en verbreding van het westelijke spoorwegviaduct noodzakelijk. Het viaduct krijgt vier nieuwe onderdoorgangen: twee voor de autorijbanen en twee voor de fietspaden. De oude onderdoorgang,
de meest noordelijke, blijft ook
in gebruik. De noordelijke muur
van het oude viaduct, tegen de
spoordijk, is nog aanwezig (zie
links op de foto) en is duidelijk te
herkennen van oude foto’s.
Sinds het opheffen van de IJmuider spoorlijn eind vorige eeuw
heeft het spoorviaduct zijn eigenlijke functie verloren. Sindsdien wordt het voornamelijk
door wandelaars en hondenuitlaters gebruikt. Het in 2015 geopende wandelpad ‘IJmuider
Spoorlijn’ loopt over het viaduct.
Het hek boven de oost-west lopende rijbaan, dus boven de ’ingang’ van IJmuiden, wordt al heel
lang gebruikt voor spandoeken
met felicitaties en andere boodschappen voor hen die IJmuiden
binnen gaan. Dus toch nog een
beetje een poortfunctie!

Audicien van Hoorcare wint
juryprijs Hoorspecialist 2018
zorg en als gewaardeerde enthousiaste collega’.’
HoorCare is gevestigd in Castricum in winkelcentrum Geester-

duin, in Heemskerk aan de Van
Coevenhovenstraat 4 en in Santpoort-Noord aan de Hagelingerweg 45. (foto: aangeleverd)
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7 maart 2019
in Hotel Zuiderduin in Egmond
aan Zee met onder andere Adrie
van der Poel en Thijs Zonneveld,
14.30-17.30 uur. Info: www.lechampion.nl/50jaar.

9 MAART

▲

len. Start om 09.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29 IJmuiden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via contact@gezondnatuurwandelen.nl.
Bibliotheek IJmuiden: Craft Café
van 10.00 tot 12.00 uur. Praathuis
van 10.00 tot 12.00 uur. Van 14.00
tot 16.00 uur Taalspreekuur.
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

7 MAART
Bibliotheek IJmuiden: Juridisch
inloopspreekuur van 15.30 tot
17.00 uur.

Lezing: Natuurherstel in het OerIJ gebied door Nico Jonker. Resultaten van dertig jaar natuurontwikkeling en wat we daar van
kunnen leren. Van 20.00 tot 22.00
uur in Huis van Hilde te Castricum. Kaarten: oerij.eu of op de
avond van de lezing aan de kassa. (foto: aangeleverd)

8 MAART

Bibliotheek IJmuiden: Praathuis
van 10.00 tot 12.00 uur.

Art Sale door kunstenaars uit
Haarlem en Velsen van 11.00 tot
17.00 uur in de grote zaal van het
Smartcity/Onder de Toren comAvondwandeling over de bui- plex, A. Hofmanweg 1a Waardertenplaats Leyduin. Vertrekpunt polder. (foto: aangeleverd)
pakeerterrein buitenplaats Leyduin, Woesduinweg 4 Vogelenzang. Van 20.00 tot 2.100 uur. (foto: Henk van Bruggen)

Nederpop All Stars in Café De Wildeman in Santpoort-Noord. (foto:
Jean Marc Kessley)

Bijzondere dienst bij het Leger
des Heils met de band Roofless.
De dienst wordt gehouden om
10.00 uur aan de Geysendorfferlaan 4 in Beverwijk. (foto: aangeleverd)

Buitenplaats Beeckestijn: huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro per persoon. (foto:
Arjan Bronkhorst)

Bibliotheek Velserbroek: BoekStartPret van 10.00 tot 10.45 uur.
(foto: aangeleverd)

Motel Westcoast, hét theaterconcert met de legendarische Westcoast-muziek in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. (foto: Peter Douma Fotografie)

Buitenplaats Beeckestijn: huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro per persoon.

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

Vincent Bijlo in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. Blinde
Bijlo ‘ziet’ de wereld in geluiden
in ‘Ik hoor alles’.

12,5-jarig bestaan van coverband
LEFF wordt gevierd in Café Bartje, Hoofdstraat 150 SantpoortNoord. Van 17.30 tot 21.00 uur.
(foto: Peter Weijers)

The Billy Joel Experience in het
Thalia theater in IJmuiden, 21.00
uur. Kaarten: www.thaliatheater.
nl. (foto: aangeleverd)

10 MAART

Buitenplaats Beeckestijn: huis
open van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro per persoon.
Art Sale door kunstenaars uit
Haarlem en Velsen van 11.00 tot
17.00 uur in de grote zaal van het
Smartcity/Onder de Toren complex, A. Hofmanweg 1a Waarderpolder.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
Jeugdtheater in de Oude Kerk, open van 13.00 tot 17.00 uur. ExKerkplein 2 Spaarndam. Aanvang positie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museum16.00 uur.
schatten’. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

Internationale Vrouwendag in
wijkcentrum De Stek, Heirweg
2 in Velsen-Noord. Van 14.00 tot
16.00 uur.

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

Telstar - FC Dordrecht. Aanvang
20.00 uur.

Pannenkoekentoernooi bij Terrasvogels in Het Polderhuis in Velserbroek. Van 13.00 tot 15.00 uur.
Riplive2018 in het Patronaat in
Haarlem. Met onder anderen
Freek de Jonge en Monique Klemann. Aanvang 20.30 uur, zaal
open 20.00 uur. (foto: aangeleverd)

The Hague String Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Jongeren met Bijbel. Bijbels chillen met jongeren. Het gehele gezin is welkom. Adelbertuskerk,
Rijksstraatweg 28 Haarlem. Van
18.00 tot 20.00 uur.
Alone@home in Kennemer Theater Beverwijk, 19.30 uur. Avontuurlijke komedie voor de hele familie.

Bingo- en loterijavond in speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg IJmuiden. Aanvang
Fresku (cabaret) in Kennemer 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Theater Beverwijk, onderdeel van
Week van de Hiphop, 20.30 uur. Stadsschouwburg Velsen: ZILT.
(foto: Damion Thakoer)
Aanvang 20.15 uur.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.
Lezing ‘Bloeiend Santpoort’ in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Paul de
Leeuw in ‘Hilarisch’, 20.15 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van
Viering 20-jarig bestaan Nicky’s
kleuter tot puber.
Place met een spirituele famiRepair Café in ‘t Brederode Huys, liebeurs in het Behouden Huis,
Bloemendaalsestraatweg
201 Dorpsstraat 850 Oudkarspel. Van
Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot 11.00 tot 17.00 uur. (foto: aangeleverd)
16.00 uur.
‘Zeewijk, wat vertel je me nou!’
in de grote zaal van het seniorencentrum in Zeewijk. De eerste filmmiddag is gratis, daarna
betaalt men 2,- per persoon. Eerste film ‘IJmuiden wat verander
je nou!’ De film begint om 14.00
uur, inloop 13.00 uur. Na de pauze
een film over de redding van het
booreiland ‘Constellation’ voor de
kust van Scheveningen.

Stadsschouwburg Velsen: ZILT.
Aanvang 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Cruquiusconcert met Ella van
Poucke (cello) en Nicolas van
Poucke (piano) in het Cruquius
Museum, Cruquiusdijk 27. Aanvang 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

Gratis taxatiemiddag i.s.m. Venduhuis de Eland en de Zon. IederPianoduo Beth & Flo in ‘t Mosterd- een is welkom in het museumzaadje, Kerkweg 29 Santpoort- café in het Zee- en HavenmuseNoord. Aanvang 15.00 uur. Toe- um IJmuiden. Max. 3 stukken. Het
gang gratis, bijdrage in de onkos- museum zelf is gesloten.
ten wenselijk. (foto: Nanieke van
den Berg)
Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Meer informatie: 0255-510652.

Optreden Haarlems Accordeonorkest in wijkcentrum De Stek,
heirweg 2 Velsen-Noord. Aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf
13.30 uur.

Afternoon
dubbelconcert
Seabreeze Bigband en Swing
Time Band uit Den Haag in het
IJmuiden Harmonie gebouw,
Tolsduinerlaan 12 in Velsen-Zuid.
(foto: aangeleverd)
Sportcafé ter gelegenheid van
50-jarig bestaan Le Champion

13 MAART
Peter heerschop met ‘De Minister van Enthousiasme’ in Stadsschouwburg Haarlem, 20.15 uur.
(foto: Walt Cisco, Joris van Bennekom en Geert Gratama)

11 MAART

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.
Lezing door Sakia van der Werff
over ‘Stilte’in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang
10.30 uur.
Bibliotheek IJmuiden: Informatiebijeenkomst Belastingaangifte.
Van 14.00 tot 15.30 uur.
Postzegelavond bij Postzegel
Vereniging Santpoort in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Aanvang 19.00 uur.
Netwerkbijeenkomst
VVD
IJmond in Brasserie Blauw, Velserhof 103 IJmuiden. Aanvang 20.00
uur, inloop vanaf 19.30 uur.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.
Themaviering ‘Lente in de Bijbel’
in de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. Aanvang 09.30
uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen Museum. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen van 13.30
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 euro
bovenop de entreeprijs.
Bibliotheek IJmuiden: Voorleesfeest van 14.30 tot 15.30 uur. Van
19.00 tot 21.00 uur Craft Café.
Informatiebijeenkomst over obesitas van 19.00 tot 20.00 uur in
het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk in de Zuster Kueterzaal.
Toegang is gratis. Aanmelden via
www.rkz.nl/aanmelden_obesitas.
Filmavond voor vrouwen in
buurtcentrum De Brulboei IJmuiden. De film ‘De Matchmaker’ is
dan te zien. Aanvang 20.00 uur.

Lenette van Dongen in Stadsschouwburg Haarlem, 20.15 uur.
(foto: Alek)
Lezing over ‘De herkomst van
de tulpenbol en over de Historische Tulpentuin Hortus Bulborum in Limmen’ door Anton Nijssen, voormalige bollenkweker
uit Santpoort. De Hofstede, A. Jacobsstraat Velserbroek. Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
(foto: publiciteitsfoto Hortus)

12 MAART

Stichting Gezond Natuur Wande-

14 MAART

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
Bijbels Themacafé in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem.
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Pieter
Derks in ‘Echt Grappig’. Aanvang
20.15 uur.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
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Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 8
9 maart
februari
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Telstar
- Jong
AJAX

Wedstrijd Jong
Ajax bijna
uitverkocht

Clinic voor kwetsbare kinderen
Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnisbak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind. Deze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voetbalskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden
een onvergetelijke dag met hun idolen.

Eindelijk weer winst voor Telstar

liefd voelt. Er zijn in Nederland
100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek die deze positieve aandacht nauwelijks krijgen. Om deze kinderen te steunen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Nederland op om deze kinderen te verwarmen met een kilometerslange supportsjaal van lieve berichten.
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trap. Het was
met name Nick Venema die verzuimde om de jonge Domstedelingen aan de broodnodige
doelpunten te helpen. Tot twee
keer toe leek hij voor open doel

Velsen-Zuid - Vrijdag speelt
Telstar in de Jupiler League
een belangrijke thuiswedstrijd
tegen Jong Ajax. De kaarten
zijn bijna uitverkocht. De westtribune en de oostribune zitten al vol. Voor de zuidtribune,
doorgaans bestemd voor de
supporters van de tegenpartij, waren woensdag nog enkele kaarten beschikbaar. Mogelijk zijn alle kaarten bij het verschijnen van deze krant echter
toch al verkocht. Dat betekent
dat alle 3.200 plaatsen in het
Rabobank IJmond Stadion bezet zullen zijn. De laatste keer
dat het zo’n volle bak was bij
Telstar was op 29 oktober 2015
in de bekerwedstrijd tegen AZ,
die eindigde in 0-1.
Het succes van Telstar betekent dat de kaarten voor de
wedstrijden als warme broodjes gaan. Telstar verloor vorig weekeinde echter de wedstrijd tegen FC Den Bosch. Het
was de eerste nederlaag in zes
wedstrijden, maar dat had gelukkig geen grote gevolgen
voor de stand op de ranglijst
omdat de concurrentie ook
punten liet liggen.
Jong Ajax is sinds maandag
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NH Sport.
„Het bleef zo lang spannend.
We hebben echt moeite om die
kansen te verzilveren.” (Douwe
de Vries, foto: 1963pictures.nl)

Jong FC Utrecht met 1-0 over de knie gelegd
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Repair Café

Telstar wil ontwikkelclub zijn voor vrouwenvoetbal
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VSV opnieuw winnaar
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In Velserbroek

AED aan De Sluistocht

Afternoon concert
Seabreeze Big Band
Velsen-Zuid - De Seabreeze
Big Band bestaat 40 jaar. Zondagmiddag 10 maart wordt
daarom een jazzconcert georganiseerd waarin twee big
bands de krachten met elkaar
meten. De lokale Seabreeze
Big Band en de SwingTime Big
Band uit den Haag spelen dan
in Velsen-Zuid in het gebouw
van de IJmuider Harmonie. Beide bands zijn goed aan elkaar
gewaagd en bestaan uit zeventien spelers: vijf saxofoons, vier
trombones, vier trompetten en
een vier man sterke ritmesec-

tie. Het repertoire bestaat uit
muziek uit de ‘golden age’ van
de big bands, de tijd van Count
Basie en Duke Ellington. Maar
ook latin en funk komen aan
bod.
Beide bands spelen twee sets
van drie kwartier met tussendoor een pauze waarin het publiek en de spelers even op
adem kunnen komen.
De toegang is vrij. Het adres is
Tolsduinerlaan 12, Velen-Zuid.
Aanvang is om 14.00 en de zaal
is geopend vanaf 13.30. (foto:
aangeleverd)

Velseerbroek - Sinds 5 maart
hangt er een AED bij huisnummer 5 aan De Sluistocht in Velserbroek. De betrokken bewoners,
de familie Weisz, hebben het
AED-apparaat zelf gefinancierd
en aangeschaft.
De draagbare AED (Automatische Externe Defibrillator) kan
het hartritme weer herstellen bij
een hartstilstand, door het geven van een elektrische schok.
De eigenaar van Weisz Security,
Hielke Weisz, constateerde dat
de beschikbare AED’s in de Velserbroek, na sluitingstijd van de
gebouwen waar ze hangen, niet
meer bereikbaar zijn of alleen na
gebruik van een toegangscode.
Maar ook na 20.00 uur zijn er risico’s op het krijgen van een hartstilstand. Hij nam het besluit om
een AED op te hangen die 24 uur
per dag en 7 dagen in de week ingezet kan worden. Hielke Weisz
heeft voor zijn werkzaamheden

– beveiliging - standaard een AED
bij zich, zodat hij ook tijdens zijn
werk waar nodig kan ingrijpen.
Dat heeft al levens gered.
Gezien de hoge prijs van de AED
heeft Weisz wel enige voorzieningen aangebracht om misbruik te
voorkomen. Hij heeft er het volste vertrouwen in, gezien het belang van de AED voor iedereen
in de wijk, dat ook de buren een
oogje in het zeil zullen houden.
Goede bereikbaarheid van AED’s
kan levens redden. Daarom is het
van belang dat ook in woonwijken een AED voor iedereen beschikbaar is. De hoop is dan ook
dat meerdere mensen of bedrijven dit voorbeeld zullen volgen. Er is natuurlijk een financiële drempel, een AED met buitenkast is niet goedkoop.
Via www.buurtaed.nl kunnen belangstellenden een geldinzamelingsactie starten voor het kopen
en installeren van een AED.

Lezing KRO-journalist
Leo Feijen

Groen Velserduinplein
IJmuiden - De parkeerplaatsen op het Velserduinplein worden aangelegd met groene tegels. Dankzij deze tegels kan het regenwater beter worden afgevoerd. Ook om het plein heen komt groen, in de vorm
van hagen tussen de bestaande bomen. De totale herinrichting van
het Velserduinplein is naar verwachting in augustus klaar. (foto: Reinder Weidijk Fotografie)

Energiek Velsen
organiseert avond over
verduurzamen woning

Velsen - Lokale duurzame energiecoöperatie Energiek Velsen krijgt
veel vragen over vervolgstappen in
de verduurzaming van woningen.
terdag 16 maart om 14.30 uur zal Spouwmuurisolatie en zonnepahouden in de Mariakerk. En deze nelen worden steeds meer toegeKRO-journalist weet waar hij over past door inwoners.
spreekt. Honderden geloofsge- Maar wat is de volgende stap?
sprekken voerde hij voor de te- Waar kun je besparen en wat zijn
levisie op de zondagochtend, tal- de kosten? Op dinsdagavond 26
loze lezingen brachten hem door maart organiseert Energiek Velheel katholiek Nederland en de sen daarover een informatiesessie.
kloosterseries wezen hem de Aansluitend aan de Algemene Leweg naar de diepste inspiratie. denvergadering (alleen voor leden
Hij weet dus als geen ander wat van de coöperatie) begint de sessie
er leeft in parochies en geloofsge- om 21.00 uur. Om meer mensen te
opend van 12.00 tot 16.00 uur.
meenschappen. Zijn verleden bij
De eerste week van april staat in
de Petrus en Pauluskerk aan de
het teken van het 125-jarig beMuiderslotweg leerde hem hoe
staan van de kerk in het centrum
pijnlijk het is wanneer kerken gevan Driehuis. Er is 4 dagen lang
sloten moeten worden of paroeen doorlopende tentoonstelling
chies moeten fuseren. In deze leover de historie van het prachtizing zal Leo Fijen ons uitnodigen
ge kerkgebouw. Op donderdagDe Monnik te zoeken in ons zelf
avond 4 april presenteert Fred Regio - In het kader van de fes- en ons eigen geloofsleven. Van
Schweitzer in een multimedia- tiviteiten rond het 175-jarig be- harte is ieder uitgenodigd, de
le lezing de geschiedenis van de staan van de Parochie Schoten zal toegang is gratis.
Leo Feijen op zaterdag 16 maart
kerk en Driehuis.
Vrijdag 5 april zijn er activiteiten in de Mariakerk spreken.
Adres: Mariakerk, Rijksstraatweg
voor kinderen en vrijdagavond “Op zoek naar de monnik in jezelf, 355, Haarlem-Noord. Er is paris het Engelmundus muziek ca- toekomst van je eigen geloofs- keergelegenheid voor en rond de
fé met optredens van Nes en Am- leven”. Dat is de uitdagende titel kerk, buslijn 3 stopt voor de deur.
van de lezing die Leo Fijen op za- (foto: aangeleverd)
pless.
Zaterdag 6 april is er een concert
van De Deltasingers en kan eenieder meedingen naar de titel
Beste Amateurbakker van Driehuis in ‘Heel Driehuis bakt voor
IJmuiden - Leerlingen van basisEngelmundus’
school De Pleiaden hebben voZondag 7 april is er een feestelijke
rige week succesvol een training
eredienst om 11.30 en van 13.00
tot mediator van De Vreedzame
tot 16.00 uur is de kerk het decor
School afgesloten. Aan het eind
van het eerste Engelmundus Kovan hun laatste trainingsmiddag
renlint met aaneensluitende ophebben zij vol trots, onder het oog
tredens van tien verschillende kovan hun klasgenootjes hun certiren uit de regio.
ficaat van bekwaamheid in ontAlle evenementen zijn gratis toevangst mogen nemen.
gankelijk voor iedereen. Kijk voor
Eén van de drie pijlers op De Pleialle details op Facebook onder
aden is ‘fijne sfeer’. Men vindt dat
Geschenkenveiling Engelmunkinderen met plezier naar school
duskerk Driehuis en op www.enmoeten gaan. Een goede sfeer op
gelmunduskerkdriehuis.nl. (foto:
school, fijne contacten tussen de
aangeleverd)
leerlingen onderling en vertrouwen in de leerkrachten zijn daarbij
heel belangrijk.
Om dit te bereiken wordt er op baSantpoort - De Bosbeekschool de maand maart zullen de Bos- sisschool De Pleiaden gewerkt volstaat de komende maand in het beekkunstenaars werken aan een gens de principes van ‘De Vreedzateken van kunstuitingen van de wonderslang en nog meer kakel- me School’. De kinderen leren op
Cobra-richting. Onder muzikale bonte kunst.
een positieve en zorgzame manier
pech’ is een cabaretprogramma begeleiding werd het project met Alle kunstwerken zullen te zien met elkaar om te gaan, op een deen zangshow in één. (foto: Bart de titel ‘Wonderslang’ afgelopen zijn tijdens een expositie op 4 mocratische manier met elkaar
maandag geopend. Gedurende april. (foto: aangeleverd)
Sparnaaij)
beslissingen te nemen, constructief conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen voor el-

‘Het hart van Driehuis’

Volop activiteiten
in de Engelmunduskerk

enthousiasmeren hun huis te verduurzamen en kennis te delen zijn
tijdens de sessie vanaf 21.00 uur
ook niet-leden welkom.
Een van de leden van de coöperatie zal vertellen over de stappen
die hij gemaakt heeft om zijn huis
in Velsen-Zuid nagenoeg energieneutraal te maken. Aansluitend
is er tijd voor vragen en het delen
van kennis.
Locatie: Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Aanmelden via informatieavond@energiekvelsen.nl.
Meer informatie over de coöperatie: www.energiekvelsen.nl.

Huldiging eerste mediatoren op De Pleiaden

Driehuis - De komende periode
staan tal van activiteiten op stapel rond en in de Engelmunduskerk in Driehuis.
Om te beginnen is er zaterdag 16
en zondag 17 maart de inmiddels traditionele grote boekenen snuffelmarkt. De kerk wordt
omgetoverd tot een overdekte
markt waar de liefhebber urenlang kan zoeken tussen de duizenden boeken. De entree is gratis en de markt is beide dagen ge-

Paul de Leeuw in
Stadsschouwburg
Velsen - Paul de Leeuw is vooral bekend als televisiepresentator, maar heeft zijn roots in het
theater liggen. Meer nog dan op
televisie, toont De Leeuw juist in
het theater zijn vermogen om
met een zaal te improviseren en
scherp te reageren op alles wat
er om hem heen gebeurt. Dat
laat hij dinsdag 12 maart zien in
de Velsense Stadsschouwburg.
Weinigen kunnen in het theater
en op de televisie zó behendig
laveren tussen hilariteit en ontroering.
Misschien is dat wel juist het
geheim van het fenomeen ‘De
Leeuw’. Pech is een onvermijdelijk gegeven in ieders leven.
Daar moet je mee leren omgaan en met behulp van Paul
de Leeuw ’s nieuwe show gaat
dat een stuk makkelijker. ‘Vette

Cobra op Bosbeekschool

Lezing in De kapel
Regio - Zondag 10 maart spreekt
Sakia van der Werff over Stilte in
De kapel in Bloemendaal. We leven in een tijd van drukte, gehaastheid, rumoer. Stilte is vaak
ver te zoeken. Door dit gebrek
aan stilte is het lastig om ruimte
voor bezinning te vinden. Dat het
een hele kunst is om stilte te zoeken, vormt het thema van deze
interactieve lezing. Stilte vraagt
om oefening en heeft een eigen werkwijze. De lezing start
met een introductie over het fe-

nomeen stilte aan de hand van
hedendaagse filosofen als Dick
Kleinlugtenbelt en Antoon van
den Braembussche. Daarna nodigt filosoof Saskia van der Werff
de toehoorders uit om gezamenlijk de kunst van de stilte te gaan
beoefenen. In 2018 bezocht Saskia van der Werff De Kapel met
een interactieve lezing over een
filosofie van het kijken. Tijdens
deze lezing neemt zij u mee in
een filosofie van het luisteren. De
lezing begint om 10.30 uur.

kaar en open te staan voor verschillen tussen mensen.
Een belangrijk onderdeel van De
Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten, zoals onenigheid bij een knikkerspelletje, of de bal wel of niet uit
is bij voetballen, roddelen, etc. Alle
leerlingen leren wat mediatie is en
hoe je een conflict kunt oplossen
waarbij beide partijen tevreden zijn
(win-win).
Een mediator is een leerling die bemiddelt bij conflicten tussen kinderen. Volgens een vast stappenplan
werken de mediatoren samen met
de kinderen die een conflict hebben aan oplossingen die voor hen
beiden aantrekkelijk zijn. Zo krijgen de kinderen de verantwoordelijkheid om problemen zelf op een
goede manier op te lossen.
Dit schooljaar bestaat het mediatorenteam uit maar liefst 16 kinderen
uit groep 6, 7 en 8 die samen met
de leerkrachten zorgdragen voor
een prettige sfeer op school. (foto:
aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum

Extra open in verband
met onderwijsstaking
IJmuiden - Vanwege de aangekondigde landelijke onderwijsstaking op
vrijdag 15 maart is het Zee- en Havenmuseum deze dag extra geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. (Groot)ouders en hun kinderen zullen zich niet
vervelen in het museum. Er zijn drie
verschillende speurtochten door het

hele museum, van peuter tot puber.
Verder leren kinderen knopen leggen, kunnen ze hun hoofd steken in
een duikerspak, kapitein spelen in
het stuurhuis van de kotter of op de
brug, plaatsnemen in een reddingcapsule en nog veel meer. Zie ook
www.zeehavenmuseum.nl.
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Het Haagse Strijktrio en Pianoduo
Beth & Flo in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort - Vrijdag 8 maart om
20.00 uur is The Hague String
Trio te gast in ‘t Mosterdzaadje.
Dit strijktrio van grote klasse bestaat uit Justyna Briefjes - viool.
Julia Dinerstein - altviool en Miriam Kirby - cello.
Op het programma prijken in het
kader van internationale vrouwendag ook de namen van twee
vrouwelijke componisten: Pauline
Oostenrijk en Judith Weir. De andere componisten zijn Weinberg
en Beethoven.
Het strijktrio van de Poolse Weinberg staat ook op hun gloednieuwe cd ‘After the Darkness’. Daarop
staat muziek van Joodse componisten wier levens verwoest waren in de Tweede Wereldoorlog
door vervolging, moord of ver-

banning. De twee vrouwelijke
componisten grijpen beiden terug op de geschiedenis. Judith
Weir verklankt het leven van de
James Reid, een bagpiper uit het
Jakobistische leger. Pauline van
Oostenrijk schreef muziek op het
16e eeuwse mirakelspel Mariken
van Nimwegen.
The Hague String Trio werd in
2006 opgericht door Justyna, Julia en Miriam. Na jaren van studie
en werk in vele landen, vestigden
ze zich alle drie in Den Haag. Een
hecht en veelgevraagd trio dat
graag het uitgebreide strijktriorepertoire verkent. Ze werken samen met componisten en andere
musici zoals de hoboïste Pauline
Oostenrijk.
Justyna en Miriam zijn beiden lid

van het Residentie Orkest in Den
Haag en Julia is een vooraanstaand altviooldocente aan verschillende conservatoria in Nederland.
Zondag 10 maart om 15.00 uur
brengen de pianistes Beth & Flo
het programma Rachtime in ‘t
Mosterdzaadje. De pianistes Elsbet Remijn en Claudette Verhulst
die een klassiek recital nét even
anders brengen dan gewoon, zetten in dit concert twee componisten tegenover elkaar: Rachmaninov uit het statige Rusland en
Gershwin uit het bruisende New
York. Met o.a. de drie preludes
van Gershwin en de Rhapsody in
Blue, delen uit de Six Morceaux
van Rachmaninov en scènes
uit diens tweede pianoconcert,
schetsen Beth & Flo een beeld van
deze twee ogenschijnlijk verschillende zielen. Toch gaan uiteindelijk ‘summertime’ en ‘wintertime’
hand in hand, en wordt jazzy ragtime… Rachtime!
Verhalen, verrassingen en interactie met het publiek zijn belangrijke elementen in de concerten
van Beth & Flo. Het duo is in volle
vaart op een ontdekkingsreis om
alles wat er mogelijk is met klassieke muziek zich eigen te maken
- waarbij ze hun publiek graag
meenemen!
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (foto:
aangeleverd)

De strijd is begonnen

Velsen - Over twee weken mogen we weer naar de stembus. Op 20 maart worden de leden van de provinciale staten en de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats, de vorige dateerden van 18 maart 2015. Het aantal leden van provinciale staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. In Noord-Holland
zijn 55 zetels te verdelen en de verschillende politieke partijen doen uiteraard weer hun uiterste best om
de kiezers aan zich te binden. (foto: Reinder Weidijk Fotografie)

Wanneer gaat uw woning van het aardgas af?

Start bewonersgroep energietransitie
Velsen - Wanneer gaat uw woning van het aardgas af? Dat is
een vraag die nu nog niet te
beantwoorden is, maar over
2 jaar wel. In 2021 moet het
plan klaar zijn waarin staat hoe
en wanneer 31.000 woningen in Velsen van het aardgas
af gaan. En welke wijken daarvoor het eerst in aanmerking
komen.
Deze keuze wordt zorgvuldig voorbereid door te praten
met verschillende partijen zoals Alliander, Omgevingsdienst
IJmond, woningcorporaties in
Velsen, HVC, Energiek Velsen
en natuurlijk ook met inwoners
uit Velsen.
Op donderdag 21 februari was
voor de eerste keer een overleg met een groep inwoners
over dit onderwerp. Samen
met hen praat de gemeente

regelmatig over de energietransitie en dan met name over
wat dit betekent voor de huizen en wijken in Velsen.
Op dit eerste overleg kwamen
verschillende thema’s aan de
orde zoals het warmtenet, waterstof als alternatieve warmtedrager en de wens om zelf
een energieleverancier te kunnen kiezen. Ook is er gesproken over de mogelijkheden om
samenwerkingsverbanden te
starten zoals coöperaties van
bewoners. En natuurlijk ook
over de kosten van deze hele
transitie voor inwoners en de
communicatie over dit onderwerp. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen zullen
deze en andere onderwerpen
verder worden voorbereid en
uitgewerkt.
Afgesproken is dat deze groep

bewoners regelmatig met de
gemeente praat over wat deze
energietransitie betekent voor
de inwoners van Velsen. Het
werd duidelijk dat er al veel
kennis is, maar ook nog veel
onzekerheden. Bijvoorbeeld
omdat de afspraken uit het
Klimaatakkoord nog niet bekend zijn of omdat er continu
technologisch ontwikkelingen
zijn. Dit maakt het niet eenvoudig om op het juiste moment de juiste keuzes te maken. Dit geldt voor inwoners
die nu voor de keuze staan
om hun CV ketel te vervangen.
Maar ook voor de gemeente
die toewerkt naar de keuze die
in 2021 gemaakt moet worden.
Meer informatie over de energietransitie in deze regio is te
vinden op www.odijmond.nl/
projecten/aardgasvrij.

Informatiebijeenkomst op 22 maart

Vrijwilligers gezocht voor het
prachtige Huis Beeckestijn
Vrijwilligers, beheerders en bestuursleden van de Ruïne samen met de burgemeester

Seizoen Ruïne van Brederode geopend
Santpoort - De vlag van Brederode wappert sinds 2 maart weer
op de donjon van het voormalige
kasteel aan de Velserenderlaan in
Santpoort. Het seizoen is begonnen!
Zo’n honderd mensen wonen afgelopen weekeinde de opening
bij. Tijdens haar openingswoord
stelt medebeheerder Angelique
Schipper enkele prominente figuren uit de Brederodetijd voor en
ziet het publiek voor het eerst de
nieuwe kledij van de vrijwilligers

van de Ruïne. Schipper vertel tevens wat er komend seizoen zoal in de oude burcht te doen is. U
kunt dat lezen op www.ruinevanbredrode.nl .
Burgemeester Frank Dales gaat
tijdens zijn toespraak in op het
belang van al die vrijwilligers die
bij de Ruïne betrokken zijn en
daar veel werk voor verzetten. Na
het overhandigen van onder andere een schilderij van de Ruïne
van de hand van wijlen Jan Makkes beklimt de burgemeester de

Ridders in strijd met jonge dorpelingen

donjon. Samen met beheerder
Rob Kortekaas en voorzitter Dimitri Arpad van de Stichting Heerlijkheid Brederode zet hij de vlaggenmast met het Brederodevaandel rechtop, zodat iedereen kan
zien dat de activiteiten weer begonnen zijn.
Tijdens het openingsweekeinde
is de Compagnie van Brederode
present en een aantal jonge dorpelingen bindt de strijd met echte ridders aan; sommigen proberen de geharnasten listig in de
slotgracht te krijgen, maar die
doorzien het sluwe plan en slaan
van zich af en weten het droog
te houden. Ook kunnen de kinderen hoefijzergooien en andere middeleeuwse vermakelijkheden spelen. Wie wil weten of hij/
zij afstamt van een Brederode kan
voor een stamboomonderzoek
terecht bij de heer Hubert. Er blijken al veel nazaten van de beroemde familie in ons land rond
te lopen.
Verder zijn er historische figuren
op het terrein die prachtig gekleed zijn, zoals Yolande van Lalaing, de echtgenote van Reinoud
II van Brederode. En als altijd kan
jong en oud de aloude ambachten van vroeger zien. (tekst en foto: Guus Hartendorf )

Velsen-Zuid - Vanaf 1 maart is
Huis Beeckestijn weer geopend
voor publiek. In de komende
maanden zal het verder worden ingericht. Het wordt dus alleen maar mooier! De eigenaar
van het huis, Vereniging Hendrick de Keyser, is op zoek naar
vrijwilligers die, samen met de
bezoekers, het huis tot leven
brengen.
In dit Museumhuis worden bezoekers uitgenodigd om zich
thuis te voelen. Je mag plaatsnemen op de bank en in de laatjes
van de kasten kijken. Hier vind je
dus geen bordjes met ‘niet aanraken’ of strenge suppoosten. Wél
vind je er een gezellige groep

vrijwilligers die in het Museumhuis bezig zijn. Beeckestijn wordt
geopend als onderdeel van het
project Museumhuizen. Esly van
Dam, hoofdcoördinator vrijwilligers, vertelt: ‘In al onze Museumhuizen staat gastvrijheid hoog in
het vaandel. Vrijwilligers ontvangen bezoekers net zoals je dat
thuis zou doen: hartelijk en persoonlijk. De vrijwilligers leiden
niet rond, maar gaan vooral in gesprek met de bezoekers.
Om vrijwilliger te worden in
Beeckestijn heb je geen specifieke voorkennis of ervaring nodig,
maar wel goede sociale en communicatieve vaardigheden. Men
vraagt een inzet van tenminste
twee dagdelen per maand. Ver-

eniging Hendrick de Keyser biedt
haar vrijwilligers professionele
begeleiding, een persoonlijke pas
voor gratis toegang tot alle Museumhuizen en een reiskostenvergoeding.
Iedereen die geïnteresseerd is in
vrijwilligerswerk in Huis Beeckestijn, kan zich aanmelden voor de
vrijblijvende
informatiebijeenkomst die Vereniging Hendrick
de Keyser op 22 maart organiseert op Beeckestijn. Je krijgt er
meer informatie en je kunt vragen stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Esly van
Dam, hoofdcoördinator vrijwilligers viavandam@hendrickdekeyser.nl of 020-5210630. (foto: Jan
Bronkhorst)
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Kaarslichtlezing

‘Yolande van Lalaing de laatste
bewoonster van kasteel Brederode’
Santpoort - Kasteelvrouwe Yolande van Lalaing uit de 15de
eeuw komt tot leven in een kaarslichtlezing door Carla van den
Berg op 14 maart 2019 op de Ruïne van Brederode. Carla kruipt als
re-enactor al 20 jaar in de huid
van deze bijzondere vrouw en
nodigt bezoekers uit een kijkje in
haar leven te nemen.
Yolande van Lalaing (1422-1497)
was de laatste adellijke kasteelvrouwe die op Kasteel Brederode
heeft gewoond. Yolandes levensloop is niet los te zien van die van
haar echtgenoot Reinoud II van
Brederode, de negende heer van
Brederode en een van de belangrijkste Hoekse leiders in die tijd.
Driehuis - Zomerse taferelen vorige week woensdag op de hoek van de Driehuizerkerkweg en de Van den Yolande was een sterke en ontVondellaan in Driehuis. Klokslag 12 uur gingen de deuren van het IJspaleis voor het eerst dit jaar open en wikkelde vrouw met een kleurvanaf dat moment liep het storm en hebben de medewerkers geen moment voor zichzelf gehad. Velen rijk maar ook tragisch leven, mehadden het wachten er graag voor over op deze ‘zomerse’ februaridag. Helaas zorgt de drukte bij het IJs- de veroorzaakt door politieke
paleis ook vaak voor veel gevaarlijk en/of hinderlijk geparkeerde auto’s rond deze locatie. Daarom krijgt ontwikkelingen en de strijd om
de stoeprand een gele doorgetrokken streep om aan te geven dat het verboden is om stil te staan en dus de voogdij over haar kinderen na
ook te parkeren. Deze streep komt aan de kant van het IJspaleis tussen de rotonde Waterloolaan en de wo- het onverwachts overlijden van
ning naast het IJspaleis (Driehuizerkerkweg huisnummer 63). De gemeente Velsen verwacht met het instellen van dit verbod dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid rond het IJspaleis verbetert. (foto: Reinder Weidijk Fotografie)

Een zomerse topdag is er niets bij

haar man in 1473. Ze was de eigenaresse van het prachtige Getijdenboek, bekend als ‘The Book of
Hours of Yolande de Lalaing’. Het
getijdenboek staat vol met Brederode-heraldiek en emblemen
(zwijnskoppen en brandende
takken), waaraan ook aandacht
wordt geschonken tijdens deze
kaarslichtlezing.

Ruine van Brederode, Velserenderlaan 2, 2082LA, SantpoortZuid. Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.00 uur. Duur ca. 2 uur inclusief pauze. Kosten 7,50 euro. Zeker zijn van een plek? Reserveer
dan nu via Hoenu.nl regio Haarlem. Voor meer informatie kijk op
onze website: www.ruinevanbrederode.nl (foto: Lucy de Pagter)

Pieter Vermeulen Museum weer
bezocht door vandalen

Maltese ambassadeur bezoekt
Nova College Maritiem
Velsen - Hoog bezoek vorige
week woensdag in het maritiem opleidingscentrum van
het Nova College. De Maltese
ambassadeur in Nederland,
Marlene Bonnici, bezocht met
een delegatie onder meer het
trainingscentrum voor opleidingen brandveiligheid en de
simulator waarmee opleidingen voor de zeevaart worden
verzorgd. Het bezoek was onderdeel van een driedaags
werkbezoek aan maritiem
Nederland.

Ons land heeft al eeuwen een
goede reputatie op maritiem
gebied. Onderwijsinstellingen
op acht locaties in ons land
werken samen om die goede
reputatie ook voor de toekomst
te kunnen waarborgen.
Onder de paraplu van de Maritieme Academie Holland verzorgen ze cursussen en trainingen, zowel voor jongeren
die een toekomst in de binnenvaart of zeevaart ambiëren als
aan maritieme professionals die
zich willen laten om- of bijscholen. Het Nova College in IJmuiden behoort tot deze groep van
aanbieders en biedt een breed
scala aan opleidingen in deze
sector. Volgens de Maltese ambassadeur in ons land is de situatie met betrekking tot het
maritieme onderwijs op Malta
vergelijkbaar met die in Nederland, zowel qua omvang als qua
manier van werken. Ze ging tijdens de rondleiding met enkele
studenten in gesprek.
In een ruimte van vijf bij vijf meter op de eerste verdieping van
het pand aan de Kanaalstraat 7
is de brug van een schip nagebootst. De negen grote beeldschermen tonen het uitzicht
dat de bemanning vanaf die
plek heeft over het water. De

beelden zijn zo natuurgetrouw,
dat volgens docent zeevaartkunde Dirk Reedijk er regelmatig mensen zeeziek van worden. Burgemeester Frank Dales,
die de Maltese delegatie tijdens
het bezoek aan IJmuiden begeleidde, zag op de schermen de
panden van Tata Steel voorbij
komen en grapte: ,,Tata Steel is
hier veel schoner!’’, daarbij doelend op het feit dat weliswaar
de gebouwen op het scherm te
zien zijn, maar dat de schoorstenen van de fabriek op deze
weergave niet roken.
Tijdens de demonstratie was
een team van studenten aan
het werk onder leiding van
Rick Backus in de rol van kapitein. Van roerganger Dion Beets
wilde de ambassadeur weten
waarom hij voor dit vak heeft
gekozen. Het blijkt in de genen
te zitten, want: ,,Mijn opa was

Driehuis - In de kerstvakantie was
het ook al raak bij het museum.
Toen werden met bakstenen de
ruiten van de ontvangstruimte ingegooid en vanwege eerder vernielingen waren de ramen in de
tentoonstellingsruimte al weggehaald en vervangen door hout. Ter
verfraaiing van de buitenkant zijn
een tijdje geleden vier grote spandoeken met foto’s van de collectie
opgehangen, maar die waren vorige week dus aan de beurt.
Met een scherp voorwerp zijn bijna alle spanbanden, 24 per doek,
doorgesneden en in één van de
doeken van vier bij twee meter is
een grote snee gemaakt. Dit doek
is dusdanig beschadigd dat het zal
moeten worden vervangen. ,,Het
museum ligt op een gunstige plek
voor vandalen om zaken te vernielen. Midden in het bos en ’s nachts

is het hier aardedonker want alleen
bij het toegangspad staan twee
lantaarnpalen die een beetje licht
geven. Hopelijk kan de gemeente

ons helpen met betere verlichting
rond het museum’’, aldus Joop Waijenberg, voorzitter van het museum. (foto: aangeleverd)

ook kapitein op een schip.’’ Malta heeft al langere tijd een samenwerking met een maritieme partner in Sneek en wil die
samenwerking nu verder gaan
uitbreiden.
Dat heeft allerlei voordelen,
want: ,,Onze studenten varen
op stage wel eens langs Malta’’ vertelt Lucas Land, medewerker public affairs bij het Nova College. Hij legt uit ook voor
die studenten een goede samenwerking de nodige voordelen biedt. Met de delegatie
kwamen ook enkele directieleden van de Maltese maritieme opleiding naar Nederland.
Ze brachten niet alleen een
bezoek aan het Nova College,
maar ook aan het Sluis Haven
Informatie Punt (SHIP) en aan
de in aanbouw zijnde nieuwe
zeesluis. (Bos Media Services,
foto’s: Michel van Bergen)

Bijzonder schilderij van Jan Makkes
overhandigd aan burgemeester
Santpoort - Burgemeester Frank
Dales nam zaterdag bij de opening van het seizoen in de Ruïne van Brederode een bijzonder
schilderij in ontvangst. Het gaat
om een aquarel dat kunstenaar
Jan Makkes in 1974 maakte van
de Ruïne van Brederode.
,,Hij had het destijds in anderhalf uur af’’, herinnert Elly, de weduwe van de overleden kunstenaar zich. Ze vertelt: ,,Jan zag in
zo veel dingen een schoonheid.
Meestal maakte hij eerst een
schets met Oost-Indische inkt.
Die nam hij dan mee naar huis en
daar maakte hij het werk af.’’ Het
doek werd, zoals het meeste werk
van Makkes, al vrij snel verkocht.

,,Het heeft in Spaarndam gehangen en later in Haarlem. Nu is het
door de dochter van de toenmalige kopers geschonken aan de
stichting Heerlijkheid Brederode.’’
De stichting gaf het doek zaterdagmiddag door aan burgemeester Frank Dales, met daarbij het uitdrukkelijke verzoek of
het een plek in het gemeentehuis kan krijgen. Ook een kleiner
schilderij, eveneens met een afbeelding van de Ruïne van Brederode, werd zaterdagmiddag
getoond.
Dit doek is in particulier bezit en
werd door Makkes geschilderd
toen hij nog maar tien jaar oud
was. Burgemeester Dales sprak

zijn trots en waardering uit voor
de Ruïne van Brederode en de
vrijwilligers die ervoor hebben
gezorgd dat de locatie voor het
publiek geopend kan blijven. Volgens Dales voorziet de Ruïne van
Brederode in een behoefte, zowel cultuurhistorisch als recreatief.
In het vorige seizoen trok de Ruine van Brederode ongeveer
15.000 bezoekers. Om ook dit
jaar de bezoekers goed te kunnen verwelkomen, zoekt de organisatie nog naar vrijwilligers. Kijk
op www.ruinevanbrederode.nl
onder het kopje ‘organisatie’ voor
meer informatie hierover. (Bos
Media Services)
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Man, bevrijd uzelf!

De 20e eeuw was de eeuw, waarin het leven van de vrouw veranderd is.
De 21e eeuw wordt de eeuw van de mannen.
-Esther Perelfacebook.com/LijfenGezondheid
Jolien Spoelstra
GZ-psycholoog/seksuoloog
NVVS

heeft gehad met seksuele grensoverschrijding. Het is dus niet alleen een
probleem waar vrouwen mee geconfronteerd worden, ook mannen krijgen ermee te maken. En hoewel mannen vaker over de schreef gaan, zijn
ook vrouwen soms de daders.
Als we ons echter beperken tot hetgeen het meest voorkomt, ontoelaatbaar seksueel gedrag van mannen naar vrouwen, noemen verschillende
denkers over dit onderwerp de ‘socialisatie van de man’ als oorzaak.

Ooit kocht ik lingerie, waar ik eenmaal thuis toch
spijt van had. Een vriendin raadde aan om het online
te verkopen. Het was immers een gewild Amerikaans merk. Nadat ik een foto van het setje had
geplaatst, kreeg ik dezelfde dag nog vier reacties.
Tot mijn verbazing, allemaal van mannen!

In zijn TEDtalk ‘A call to men’ beschrijft Tony Porter dat jongens opgevoed
worden met het idee dat een ‘echte man’ hard en dominant is, iemand
die de leiding neemt en vrouwen als ondergeschikt ziet, als object zelfs,
met name als seksueel object. Hij noemt dit ‘the collective socialization
of men’, of ‘the Man Box’. Vastomlijnde ideeën waar een man aan moet
voldoen. Ideeën die seksueel overschrijdend gedrag in de hand werken.
Porter roept op om deze opvattingen over mannelijkheid te heroverwegen en jongens uit ‘the Man Box’ te bevrijden. Ook Esther Perel, psychoIn de eerste mail werd gevraagd of ik een foto kon sturen, waarop therapeut en schrijver, is van mening dat we kinderen niet groot moeten
ik het setje zelf aan had. Dan kon de afzender de pasvorm beter
brengen binnen ‘narrow boxes’, krappe omschrijvingen van mannelijkinschatten. Daarna mailde een vriendelijke meneer dat hij niet
heid en vrouwelijkheid. Zij pleit ervoor om vooral jongens meer ruimte te
zozeer geïnteresseerd was in nieuw ondergoed. Maar had ik
geven om gevoelens te uiten en kwetsbaarheid te tonen. Uitgaand van
misschien ook wat gedragen ondergoed te koop, dan zou
het idee van Porter, zal seksuele grensoverschrijding hierdoor uiteindehij het graag afnemen. Vervolgens ging mijn mobiel. Een
lijk afnemen.
man vertelde dat hij samen met zijn vriendin aan het
Jackson Katz geeft in zijn TEDtalk ‘Violence against women - it’s a men’s
zoeken was naar iets leuks. Of het setje echt nieuw
issue’ echter aan dat we de druk van verandering niet alleen op de schouwas en de kaartjes er nog aanzaten? Of het een push- ders van onze jongens moeten leggen. Hij moedigt iedereen aan om een
up bh betrof? En bolden mijn borsten ook mooi op
ander op gedrag aan te spreken, wanneer het te ver gaat. Maar met name
in dit setje? Daarop heb ik opgehangen. Toen ik de
vraagt hij de leiders van de wereld om een standpunt in te nemen. Want
advertentie wilde verwijderen, had een andere
wanneer leiders ontoelaatbaar seksueel gedrag openlijk afkeuren, zullen
mogelijke koper nog net een dick-pic mijn mailbox daders aan status inboeten, zo stelt hij.
binnen weten te krijgen.
Vrouwen laten hun stem echter al geruime tijd horen. Denk aan de suffragettes, de feministen van de jaren ’60 en het huidige #MeToo. Wat mij
Naast vele andere interessante vragen, riep
betreft is het nu echt de man die aan zet is. Wanneer we jongens meer
deze ervaring toch vooral het volgende bij me
ruimte geven, mannen zich uit ‘the Man Box’ bevrijden en ook zij zich
op. Wat is er aan de hand met deze mannen? En
uit durven te spreken, leider of niet…Pas dan kan er een volgende stap
wat kunnen we doen om een verandering teweeg
worden gezet.
te brengen, wanneer het gaat om seksueel overschrijdend gedrag? Uit een onderzoek van Rutgers (2017) blijkt
Tony Porter vat het in zijn TEDtalk uiteindelijk treffend samen:
dat 53% van de vrouwen en 19% van de mannen in Nederland te maken
“My liberation as a man, is tied to your liberation as a woman”.

Depressie
Tijdens een depressie is de biochemische balans in de
hersenen langdurig verstoord. Dan heb je niet alleen
depressieve gevoelens, maar heb je ook lichamelijke
klachten. Zo kan het zijn dat je niet meer in beweging
komt, dat je spieren stram worden en je last hebt van
je darmen. Het leven is uitzichtloos geworden, de zon
is totaal verduisterd en je bent ook niet meer in staat
om te bedenken dat die zon ooit weer terugkomt.

E

r kunnen meerdere neurotransmitters betrokken zijn bij een
depressie. Je kunt denken aan serotonine,dopamine, noradrenaline en acetylcholine. In feite is een depressie niets anders dan
een verstoring van die stofjes. Dat betekent niet dat er geen andere
oorzaak is. De reden dat die stofjes ontregeld raken kan heel erg
divers zijn. Meestal denk je dan een een emotionele oorzaak, zoals
onverwerkt verdriet uit het verleden. Toch kan er ook een andere, veel
voorkomende reden zijn waarom de neurotransmitterhuishouding uit
balans raakt. Ik denk dan aan een erfelijke verstoring van één van de
stoffen die de neurotransmitters moeten opbouwen.
Neurotransmitters komen namelijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ze
moeten door je lichaam zelf gemaakt worden uit aminozuren (dat zijn
stukjes van eiwitten), met behulp van diverse vitaminen en mineralen.
Als je een erfelijke fout hebt in de opname of transport van één van

Yvonne van Stigt
die vitaminen of mineralen, een bakfoutje dus, dan loop je
de kans dat het mis gaat. Dan kan het zijn dat je depressief wordt, of de ziekte van Parkinson krijgt, of obstipatie,
of problemen met het bewegingsapparaat, of verslavingsgevoelig, of nog veel meer.
Jammer genoeg denkt er bijna niemand aan vitaminen
en mineralen als je last hebt van een depressie. Nee, erger
nog, er worden meestal meteen anti-depressiva voorgeschreven door de arts. Het starten met chemische stoffen
die ingrijpen in je hersenstofwisseling is echter niet zonder
gevaren. Je beïnvloedt namelijk niet alleen je gevoelsleven,
maar ook diverse andere lichamelijke processen. Het komt
veel voor dat je juist je bewegingsapparaat beïnvloedt, dan
krijg je last van ongecontroleerde bewegingen als gevolg
van de pillen.
Iets wat veel mensen niet weten, is dat met name in de
opbouwfase van de anti-depressiva het risico op zelfdoding toeneemt. Daar wordt bijna nooit iets over gezegd
door de voorschrijvend arts, omdat je er anders natuurlijk
niet aan gaat beginnen. Ik zeg niet dat het daarom onverstandig is om aan anti- depressiva te beginnen. En ik zeg al
helemaal niet dat je er om die reden maar acuut mee moet
stoppen. Nee, mijn boodschap is dat je voordat je eraan
begint eerst goed geïnformeerd moet worden over de risico’s en de bijwerkingen. Het opbouwen én het afbouwen is
iets wat onder hele goede begeleiding zou moeten gebeuren. Maar wat ik zou toejuichen is, dat er voordat je eraan
begint, eerst onderzoek gedaan zou worden naar de vita-
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minen en mineralen status.
De belangrijkste bakfoutjes die betrokken zijn bij depressie vind je in de vitamine B12, foliumzuur, vitamine B6 en
magnesium huishouding. Het is alleen niet zo eenvoudig om met een simpele bloedtest inzicht te krijgen in de
werkzaamheid van vitaminen zoals B12. Een goede bloedwaarde zegt niet alles, en de normen voor normale waarden liggen zo laag dat alles al gauw als goed beoordeeld
wordt. Aardig om te weten is dat met name het sporenelement lithium essentieel is om vitamine B12 de cel in te
transporteren. Het is daarom niet gek dat lithium ingezet
wordt bij manische depressiviteit.
Als jij (of iemand in je omgeving) wil starten met antidepressiva, zou ik eerst aandringen op onderzoek naar de
vitaminen- en mineralenstatus. Stop nooit zomaar met het
innemen van anti-depressiva en bouw niet
op eigen houtje af. Als je hulp nodig hebt
bij het onderzoeken van je vitaminenmineralenstatus kun je ook bij orthomoleculaire artsen terecht.
Zij leveren maatwerk in plaats van
protocollengeneeskunde.

VOEDING

Mitochondriën: biljoenen leuke
oplaadbare batterijtjes in je lichaam
Mitochondriën. Een woord waar nog maar
weinig mensen van hebben gehoord, laat
staan op googelen. Ik verwacht dat dit de
komende jaren flink gaat veranderen. Mitochondriën zijn namelijk verantwoordelijk voor
het hoog houden van ons energieniveau én het
gezond houden van ons lichaam. Het is mijn
passie om zoveel mogelijk vrouwen zoveel
mogelijk energie te geven. Daarom ga ik je
vandaag vertellen over je mitochondriën. Dit
wil je echt weten, ook al weet je nog niet dat je
dit echt wilt weten!

Marjolein Dubbers

Alleen de zon gaat voor niets op
Bijna niemand weet waar levensenergie in ons lichaam
vandaan komt. We gaan er gewoon maar vanuit dat deze
er iedere ochtend weer is, net zoals iedere ochtend ook de
zon weer opkomt. We gaan er ook vanuit dat deze energie
‘s nachts ook wordt geproduceerd want we willen graag dat
‘s nachts ons hart blijft kloppen en onze ademhaling niet al
te lang stilstaat. We staan er weinig bij stil, maar ook daarvoor is energie nodig. Voor niets gaat alleen de zon op.
Waar wordt levensenergie eigenlijk gemaakt?
Waar komt al deze levensenergie eigenlijk vandaan? Energie wordt aangemaakt in je mitochondriën, die zich bevinden in vrijwel al je lichaamscellen. Je hebt er biljoenen van
en je kunt ze zien als minuscuul kleine batterijtjes. Oplaadbare batterijtjes gelukkig, anders zouden we het niet lang
volhouden op deze planeet. Door middel van een ongelooflijk complex proces dat celademhaling wordt genoemd,
worden in je mitochondriën bepaalde voedingsmoleculen samen met zuurstof omgezet in energie. Voeding plus
zuurstof is dus de brandstof voor energie.
Het valt me vaak op dat veel kennis van over ons lichaam
nog zo jong is. Pas in de zeventiger jaren ontdekte professor Peter Mitchell hoe dit complexe proces van energieproductie in een mensenlichaam in zijn werk gaat. Hij kreeg
hiervoor in 1978 de Nobelprijs voor Scheikunde.
ATP; levensenergie én energie voor fun
De energie die je mitochondriën produceren wordt ATP
ofwel adenosinetrifosfaat genoemd. ATP wordt voor een
groot deel (bij een gezond persoon zo’n 70%) gebruikt voor
vitale levensfuncties. Met andere woorden: dit is nodig om
jou in leven te houden. Alles wat extra wordt geproduceerd
kan jij gebruiken om leuke dingen mee te doen. Ben jij te
moe om volop leuke dingen te doen, dan betekent dit dat je
mitochondriën te weinig energie produceren. Overmatige
vermoeidheid is een eerste signaal van je lichaam dat er
iets aan de hand is: vrijwel alle ziektes beginnen met gebrek
aan energie.
Ziektes beginnen vaak met slecht werkende mitochondriën
Recent onderzoek over de belangrijke rol van onze mitochondriën wijst dan ook uit dat als iemand lijdt aan een
chronische ziekte, de kans heel groot is dat het probleem
begonnen is met minder goed functionerende mitochondriën. Dit betekent dat niet alleen vermoeidheidsziektes
zoals CVS en ME maar ook ziektes als diabetes type 2, allergieën, auto-immuunziektes en zelfs neurologische problemen als depressies en dementie lijken te starten met mitochondriën die het niet meer zo naar hun zin hebben.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk je mitochondriën zijn voor je vitaliteit en gezondheid. Problemen
met mitochondriën worden ook steeds meer in verband
gebracht met vroegtijdige veroudering.
Mitochondriën; ook heel belangrijk voor gezonde hersenen
Ook in je hersenen zijn je mitochondriën heel belangrijk:

alleen al je hersenen in rust gebruiken 20 procent van de
geproduceerde ATP. Ook terwijl je slaapt! Dromen bestaan
omdat je hersenen ‘s nachts heel actief zijn.
Je mitochondriën bepalen niet alleen je energieniveau,
maar zijn in feite beslissers over leven en dood van al je
cellen. Toen ik dit zo’n twee jaar geleden ontdekte, besefte
ik pas hoe ongelooflijk belangrijk mitochondriën zijn. Ik
vroeg me af waarom ik nog nooit eerder van mitochondriën
had gehoord. Waarom heeft niemand me ooit iets over ze
verteld?
Hoe zorg je goed voor je mitochondriën?
Ik werd enorm getriggerd door deze biljoenen oplaadbare
batterijtjes in mijn lichaam. Ik werd er helemaal enthousiast
over! Hoe kon ik er nou voor zorgen dat ze zoveel mogelijk energie voor me zouden blijven produceren, ook (en
misschien wel vooral) bij het ouder worden. Ik ben heel diep
gedoken in dit mega-interessante onderwerp en ontdekte
dat, net zoals op mijn hormonen, ik grote invloed kon
uitoefenen op mijn mitochondriën.
Hoe? Met mijn voeding!
Welke voeding is gezond voor je mitochondriën?
Zo langzamerhand begint het tot ons door te dringen hoe
belangrijk voeding is voor onze gezondheid. Ook al spreken
artsen er nog weinig over, we voelen allemaal het verschil
in ons lijf, als we een tijdje gezonder (of slechter) eten dan
we normaal gesproken gewend zijn.
In mijn eerste boek, Het Energieke Vrouwen VoedingsKompas, heb ik beschreven hoe je met voeding invloed hebt op
je hormonen. Ik hoop dat je dit boek hebt gelezen. Gelukkig
blijkt deze voeding ook gezond te zijn voor onze mitochondriën! Maar toch bleek dat ik nog meer kon doen. Ik kon
wat puntjes op de i zetten.
Waarom weet niemand dit?
Het bleek dat mijn mitochondriën van vetmoleculen uit
voeding twee keer zoveel energie kunnen produceren als
van glucosemoleculen. Eiwitmoleculen spelen nauwelijks
een rol als het gaat om de productie van energie.
Gezonde vetten blijken dus hele belangrijke energieleveranciers te zijn! Laten we nou juist de afgelopen tientallen
jaren gezonde vetten hebben geschrapt van ons dagelijks
menu. We zijn bang gemaakt voor gezonde vetten want ze
zouden ons dik maken en hart- en vaatziektes veroorza-

ken. Zou dit de reden zijn dat zoveel mensen zo moe zijn?
Of erger: dat zoveel mensen een chronische ziekte onder
de leden hebben?
Is de wereld dan toch plat?
Er komt steeds meer onderzoek naar buiten dat het eten
van gezonde vetten belangrijk is als het gaat om onze
gezondheid en veel minder slecht als altijd is gedacht. Ze
blijken gewoon gezond te zijn. Ook de verzadigde vetten.
Veel mensen geloven dit nog niet. Dat begrijp ik. Het is
een beetje alsof een klein groepje mensen opeens gaat
beweren dat de aarde toch plat is in plaats van rond. Maar
hoe meer ik hierover lees, hoe meer ik hierover leer en
misschien wel het belangrijkste: hoe meer ik ze op mijn
dagelijkse menu zet, hoe meer ik voel dat dit inderdaad
hele belangrijke energiegevers voor me zijn! En nee, ik
word er niet dikker van!
Hoe veranderen we hardnekkige mythes?
Ik heb mezelf tot taak gesteld om deze nieuwe boodschap
de wereld in te brengen. Niet omdat ik zo nodig mythes wil
ontzenuwen maar omdat deze mythe, dat vetten slecht
voor ons zijn, ons zoveel gezondheid en energie kost. Onze
mitochondriën snakken naar gezonde vetten en de mensheid snakt naar meer energie. Is er een verband? Absoluut!
Wil je hier meer over weten, bestel en lees dan vooral
mijn boek Eet meer energie. Hier ga ik veel dieper in op dit
belangrijke onderwerp, laat ik je zien welke onderzoeken
hieraan ten grondslag liggen, wat je beter kunt vermijden
als het gaat om voeding en deel ik 30 van mijn favoriete,
heerlijke, recepten met je. Recepten die je volop energie
zullen geven

over de auteur

arjolein ubbers • Oprichtster
Energieke Vrouwen Academie
Rosmalen
www.energiekevrouwenacademie.nl

‘De hulp heb ik hier gevonden!’

Erkenning door internist voor
Afslankstudio Velserbroek
Annet van de Afslankstudio kan het nog steeds niet geloven… Vorige week
donderdag kreeg ze een telefoontje van internist T. de Nijs van het Rode Kruis
Ziekenhuis. Hij complimenteerde Annet met haar werk. ‘Daar kan geen pilletje
tegenop’, aldus de internist.

Zorgorganisaties in de regio
bieden werkgarantie
Een mijlpaal op het gebied van de regionale aanpak van de personeelstekorten in de zorg: 22 zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en
Meerlanden bieden een werkgarantie aan zij-instromers en jongeren na het
succesvol afronden van hun leerwerktraject.
Afgelopen donderdag zetten
de bestuurders van 22 zorgorganisaties in de regio KAM
hun handtekening onder het
convenant ‘Werkgarantie in
zorg & welzijn’ in het Haarlemmerhout Theater in Haarlem. Deze organisaties bieden
studenten (zij-instromers en
jongeren) een leer-werkovereenkomst met een werkgarantie na het met goed functioneren behalen van hun
diploma.
Voorafgaand aan de ondertekening vond een interview
plaats met Ilona, een leerling
die op dit moment gebruik

maakt van de werkgarantie. Ilona: ,,Het geeft rust om
te weten dat ik een baan heb
als ik slaag voor de opleiding’’. Als 54-jarige reageerde
zij via social media op een
vacature van Kennemerhart.
In september 2018 startte
zij met een leer-werkovereenkomst voor drie maanden, met een startsalaris.
,,Mijn salaris groeit mee met
de twee volgende stappen in
mijn leerwerkperiode,’’ aldus
Ilona. ,,De opleiding wordt
betaald en de werkgarantie
komt nog bij dit pakket aan
arbeidsvoorwaarden, waar-

over ik heel positief ben.’’
De werkgarantie is een resultaat vanuit de regionale
samenwerking om de personeelstekorten in de zorg aan
te pakken. Werkgeversorganisatie samen Voor Betere
Zorg (VBZ) coördineert deze
samenwerking. Het convenant werkgarantie in zorg &
welzijn wordt ondersteund
door ROC Nova College, UWV,
CNV Zorg & Welzijn, Hogeschool InHolland, zorgkantoor Zilveren Kruis, zorgkantoor Zorg en Zekerheid en
gemeenten. (foto: aangeleverd)

Op een woensdagmiddag in
oktober kwamen Gerda en
Arnold Grapendaal uit Beverwijk de afslankstudio binnen,
voor een vrijblijvend intakegesprek. Gerda liep al jaren bij
een diëtiste en in het ziekenhuis bij de internist, zij moest
nu 4 keer per dag insuline
gaan spuiten vanwege haar
suikerziekte. En nu wilde
ze hulp gaan zoeken bij het
afvallen en om te voorkomen
dat zij de rest van haar leven
insuline moest gaan gebruiken. Ze zag de advertentie van Afslankstudio Velserbroek in de krant en besloot
samen met haar man ervoor
te gaan. Na het intakegesprek
zijn zij gelijk begonnen, een
kuur op de Cryolipolyse, de
presso en de BIO HCG. Binnen

vier weken waren alle waardes naar beneden en hoefde
zij niet meer vier keer per dag
te prikken. Gerda is 24 kilo en
haar man Arnold 25 kilo lichter binnen 5 maanden.
,,We hebben een heel nieuwe
levenswijze en genieten elke
dag’’, vertelt Gerda. ,,We zijn
zelfverzekerder en voelen ons
goed. Het leven is een feestje,
we gaan af en toe gewoon uit
eten en zijn ons veel bewuster van wat we eten. Ik had
lievelingsvesten in maat 52,
het kostte moeite om daar
afstand van te doen maar ik
ben er trots op dat ik nu maat
40 pas. We zijn blij dat we de
stap genomen hebben om
hulp te zoeken en die hulp
hebben we hier gevonden’’.
Toen de internist van Gerda

het verhaal hoorde besloot
hij naar de Afslankstudio te
bellen om hen te complimenteren. Annet is nog steeds
onder de indruk. ,,We vinden
het fantastisch om mensen
te helpen in hun strijd tegen
overgewicht, vooral buikvet
is gevaarlijk voor ons lichaam,
daardoor ontstaan allerlei
ziektes en dan zo’n erkenning,
daar ben ik trots op’’, aldus
Annet. Wilt u ook hulp om van
uw overgewicht af te komen u
bent van harte welkom voor
een vrijblijvend intakegesprek!
Afslankstudio
Velserbroek,
Klompenmakerstraat 7 in Velserbroek. Tel.
023-5490556. (foto: aangeleverd)

Lincherie Santpoort nu ook
voor borstprotheses
Vrouwen uit de regio kunnen bij Lengerique, onderdeel van Lincherie Santpoort, lingerie en badmode specialist in de Hoofdstraat in Santpoort-Noord
terecht voor het aanmeten van borstprotheses. Eigenaar Debby Thijssen: ,,Met
deze nieuwe service willen wij onze klanten in een vertrouwde en smaakvolle
omgeving van dienst zijn.”
Volgens Debby Thijssen zijn er
de omgeving weinig mogelijkheden om borstprotheses in
een vertrouwde en smaakvolle
omgeving te laten aanmeten.
,,Dames hebben al een gevoelig verleden achter de rug.
Ik krijg veel reacties van
bestaande klanten dat ze het
niet prettig vinden om protheses in een winkel te moeten
laten aanmeten, waar hoofdzakelijk allerlei protheses en
medische hulpmiddelen te
koop zijn.’’ Met het aanbieden
van deze nieuwe service gaat
een lang gekoesterde wens in
vervulling van Debby, Susan
en Gina.

De grote voorraad en korte
levertijden zorgen ervoor dat
de dames niet te lang hoeven
te wachten om weer vol zelfvertrouwen het leven in te
gaan.”
Debby luistert en kijkt trots
naar Gina en Susan. Ze is
onder de indruk van hun
betrokkenheid. ,,Met deze

dames verwacht ik dat we aan
een grote vraag uit de regio
kunnen voldoen.’’
Voor aanvullende vragen kunt
u langs komen in de winkel
of bellen met Susan, Gina of
Debby, 023-5375822. Of een
mail sturen naar info@lengerique.nl. Zie ook: www.lengerique.nl.

Vorig jaar heeft Fysiotherapie
Maas een succesvolle eerste
editie van het ReStart2Run
programma gedraaid. Dit jaar
in april gaan zij van start met
een vernieuwde editie van
het ReStart2Run programma.
Wederom wordt een afwisselend programma samengesteld met trainingen op
verschillende locaties, waaronder een hardloopsessie op
het strand en de Zuidpier.
Wanneer je start met hardlopen is het belangrijk om dit op
een verantwoorde manier te
doen, zodat blessures voorkomen worden. Voor iedereen
die een beetje extra begeleiding nodig heeft of juist als u

Zowel
Susan,
werkzaam
geweest bij Jolie, als Gina,
werkzaam geweest bij Lingerieland in Schalkwijk, hebben
al jaren ervaring in het aanmeten van borstprotheses. De
kennis, ervaring én benodigde
SEMH certificaten zijn in huis
om borstprotheses te mogen
aanmeten.
Gina: ,,Wij hebben een speciaal ingerichte, sfeervolle en
af te sluiten kamer achterin
onze winkel gecreëerd, waarin
de vrouwen ongestoord alle
vragen kunnen stellen en
kunnen passen. Wij beschikken over diversiteit in merken,
soorten en maten protheses,
die ze in deze veilige huiskameromgeving kunnen passen.

ReStart2Run bij
Fysiotherapie Maas

Vanaf heden is het mogelijk om borstprotheses aan te laten meten en
aan te schaffen in een speciaal daartoe ingerichte af te sluiten kamer bij
Lincherie in de Hoofdstraat in Santpoort. Aanmeten is mogelijk op afspraak van dinsdag tot en met zaterdag. Informeer gerust naar de mogelijkheden (foto: aangeleverd)

wilt voorkomen dat die oude
blessure weer terugkomt
heeft Fysiotherapie Maas
het ReStart2Run programma
ontwikkeld. De doelstelling van dit programma is
het vertrouwen in hardlopen
terug te winnen en blessurevrij je doel te behalen.
ReStart2Run is een 8 weken
durende
hardloopcursus.
Eén keer peer week vindt
een groepstraining plaats
gericht op het verbeteren
van de looptechniek, oefeningen ter blessurepreventie en het opbouwen van de
conditie. Naast het volgen
van de wekelijkse groepstrainingen krijgen de deelnemers
een individueel loopschema

om de loopafstand geleidelijk op te bouwen. Daarnaast
wordt jouw sportbelasting in
de gaten gehouden en wordt
een inschatting gemaakt of je
gevoelig bent voor het oplopen van een blessure.
Op donderdag 28 maart van
19.30 tot 20.30 uur organiseert Fysiotherapie Maas een
informatiebijeenkomst over
ReStart2Run aan de Grahamstraat 105.
Deze informatiebijeenkomst
is kosteloos en vrijblijvend.
Aanmelding wordt op prijs
gesteld. Aanmelden kan via:
info@fysiomaas.nl of telefonisch: 0255-532211. (foto:
aangeleverd)

“Wat me het meest verbaast bij de
westerse mens is dat hij zijn gezondheid opoffert om veel geld te verdienen.

VOEDING

Interview met Tamara de
Weijer, huisarts en oprichter
van Vereniging Arts en Voeding’

Vervolgens offert hij het geld weer
op om zijn gezondheid te herstellen.
En dan is hij weer zo bezorgd over de
toekomst, dat hij niet geniet van het
heden, met als gevolg dat hij niet in
het heden, maar ook niet in de toekomst leeft.

Als hbo-verpleegkundige was ik erg
geïnteresseerd in voeding en leefstijl. In
combinatie met de studie ‘Orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer’ kreeg
ik nog meer inzicht in de vele voedingsgerelateerde oorzakelijke verbanden. Dit
gaf mij een hele andere kijk op gezondheid, die ik kon gaan toepassen in een
praktijk voor integrale/orthomoleculaire
geneeskunde. Met behulp van o.a. een
uitgebreide vragenlijst en ontlasting- en
bloedonderzoeken kan ik oorzaken van
klachten achterhalen, om deze vervolgens aan te pakken door het aanpassen
van de voeding en leefstijl.

Hij leeft alsof hij nooit zal sterven
en sterft terwijl hij nooit geleefd
heeft.”
Dalai Lama

Healthyjeltje’s
wraps met avocado en tonijn!
Deze wraps met avocado en tonijn zijn
een lekker gerechtje als lunch of als bijgerecht als je bijvoorbeeld groentesoep
eet zoals wij nu. Zo heb je een volwaardige maaltijd met de goede koolhydraten (wel volkorenwraps gebruiken!), eiwitten en goede vetten.
Ik heb eerst de avond van tevoren een
mooie tomaten groentesoep gemaakt
met een doosje zoete tomaten, tomatenpuree, 2 courgettes, 1 stengel bleekselder, ui, knoflook en verse gember. Uitje en knoflook even fruiten in de olijfolie
en daarna gewoon alles in een pan doen,
water en biologisch bouillonblokje (zonder smaakversterker!) erbij, even laten
koken, op smaak brengen met peper en
kurkuma en klaar!
Voor de wraps heb je het volgende nodig
voor 3 grote wraps:
• volkoren wraps
• blikje tonijn, beetje mayo, beetje
ketchup, wat kurkuma en zwarte
peper
• 1 ons fricandeau
• 1 grote rijpe avocado
• 1 grote bosui
• beetje goede olijfolie
Meng de tonijn met een lepel mayonaise
en een lepel ketchup en een beetje peper, zout en kurkuma tot je een smeuïge
tonijnsalade hebt. Snij de bosui in dunne
ringetjes en de avocado in plakjes.
Besmeer 3 wraps eerst met de tonijnsalade, leg er vervolgens 3 plakjes fricandeau op, plakjes avocado, bosui en druppel er wat olijfolie over. Oprollen en in
stukken snijden en opeten bij de soep.
Soms maak ik per persoon 1 wrap en
verwarm deze eventjes in een grillpan,
dat is ook heel erg smakelijk!!
www.healthyjeltje.com

Cherelle Oosterveen
Hbo-verpleegkundige en
Orthomoleculair therapeut

Ik kwam er achter dat er ook in de reguliere geneeskunde meer
verschuiving plaatsvindt. Ik sprak met Tamara de Weijer, huisarts
en oprichter van Vereniging Arts en Voeding, waarbij zij artsen
en andere zorgprofessionals helpt inspireren om patiënten, met
leefstijl gerelateerde klachten, te helpen met de eerste interventie volgens de NHG-richtlijnen, namelijk: het aanpassen van
de leefstijl. Bij veel aandoeningen staat de interventie ‘aanpassen voeding en leefstijl’ als eerst genoemde behandeling, alleen is
deze stap in de afgelopen jaren overgeslagen en wordt er sneller
overgestapt op medicatie, waardoor de NHG standaard niet goed
wordt toegepast.
Ongeveer 6 jaar geleden is Tamara anders gaan eten nadat zij 20
kilo zwaarder was dan nu na haar zwangerschap. Alle bekende
diëten heeft zij geprobeerd, zonder blijvend resultaat. Tamara
is meer groenten, fruit, zaden en noten gaan eten, bleef van
de snelle suikers af en is toen binnen 3-4 maanden 15 kg afgevallen. Maar wat ze nog belangrijker vond is dat ze zich veel
fitter voelde en beter in haar vel zat. Ook haar Prikkelbare darm
Syndroom verdween na 15 jaar. Deze eigen ervaring is Tamara
gaan delen met een nieuwe aangemelde patiënt met diabetes,
die geen medicatie wilde, maar graag geholpen wilde worden met
zijn leefstijl. Deze patiënt werd hierin begeleid, viel af en had na 3
maanden geen diabetes meer. Dit smaakte naar meer en hierdoor
is Tamara tijdens het laatste jaar van haar opleiding zich gaan
verdiepen in voeding en leefstijl, wetenschappelijke onderzoeken
gaan lezen en er ging een wereld voor haar open.
Ze heeft sinds 5 jaar in de praktijk ervaren dat ze vaker brandjes aan het blussen was dan het daadwerkelijke probleem van de
patiënten aan te pakken en kreeg hier steeds meer weerstand
tegen. ‘’Medicatie voor een hoge bloeddruk of diabetes wordt
gezien als een ‘’geneesmiddel’’, maar je geneest niet de aandoening met een pil. Dit wil niet zeggen dat je het wel kan genezen met voeding en leefstijl, maar je kan er wel van je klachten af
komen/dit in remissie brengen’’.
Tamara streeft er naar om achter de oorzaak van een probleem
te komen en heeft dit aangepakt door inzicht te krijgen door
het uitvragen van een leefstijlanamnese (stress factoren, sport/
beweging, voedingsinname). Hierdoor krijgt Tamara duidelijkheid
over de manier van leven en het eetpatroon zodat de juiste interventie, gericht op voeding en leefstijl, kan worden ingezet. Dit
betekent niet dat ze zelf alle leefstijl- en voedingsadviezen hoeft
te geven, maar dat ze de patiënten wel kan doorverwijzen naar de
juiste disciplines, zoals een diëtiste, fysiotherapeut of praktijkondersteuner die voeding en leefstijl ook als basis in hun behandelplan hebben staan. Tamara heeft hierdoor meer een signalerende
rol, in preventie, in behandeling en in het motiveren van patiënten, waarna patiënten na een aantal weken/maanden worden
gebeld om te vragen hoe het gaat. De ervaring van patiënten is
dat zij dit erg prettig vinden en Tamara ziet blijere patiënten op
het spreekuur.
Tamara geeft aan dat ze bijvoorbeeld veel patiënten ziet met

vermoeidheidsklachten. Door inzicht te krijgen in voeding en leefstijl zag ze bij een patiënte van 17 jaar dat ze geen groenten at,
omdat zij dit niet lekker vond en alleen witte broodjes met Nutella
at. Tamara heeft haar doorverwezen naar een diëtiste en na 3
maanden zag zij een positief veranderd meisje op de stoel zitten.
Hiervoor hoeft een arts geen diëtiste te zijn, maar is die signalerende rol dus enorm belangrijk om vervolgens door te verwijzen. Dit geldt ook voor de groep patiënten met diabetes en darmklachten. Tamara zegt ‘’Je geeft de patiënten letterlijk de regie
over hun leven terug.’’ Hierdoor is Tamara er van overtuigd dat
alle leefstijl gerelateerde problematiek met leefstijl moet worden
aangepakt en niet met medicatie.
Tamara geeft aan dat er binnen de opleiding ‘Geneeskunde’ sinds
een tijd meer aandacht is voor voeding/leefstijl met een 3 maanden ‘keuze-onderwijs’. Ook binnen haar vereniging zijn nu ongeveer 850 zorgprofessionals aangesloten sinds de start 2 jaar geleden, met veel huisartsen, specialisten, geneeskunde studenten
en verpleegkundigen. Hierdoor is een beweging gaande richting
gezond eten en leefstijl. De sceptische zorgprofessionals worden
nu min of meer gedwongen om zich meer te verdiepen in voeding
en leefstijl, omdat patiënten hier steeds meer om vragen.
Tijdens lezingen vraagt Tamara bijvoorbeeld wie er patiënten
krijgt die om advies vragen over voeding en leefstijl, waarbij bijna
iedereen hun hand opsteekt, maar de artsen vervolgens vaak
niet weten hoe zij hier mee om moeten gaan. De mooie verandering wordt steeds groter en breder gedragen. Via de website
www.artsenvoeding.nl is bijvoorbeeld ook te zien welke huisartsen zijn aangesloten bij Vereniging Arts en voeding. Zoals de
website beschrijft, zijn deze artsen niet zozeer opgeleid tot leefstijlarts, maar staan ze open om mee te denken in het aanpassen
van voeding en leefstijl.
Tamara denkt dat de grootste winst de behalen valt in de leefstijlgeneeskunde en wil dat mensen de keuze krijgen tussen het
kiezen van medicatie of aanpassen van leefstijl. Tamara heeft een
kookboek geschreven dat op 4 september 2018 is uitgekomen. Dit
boek moet gezien worden als een onderdeel van een totaalaanpak en om andere gewoontes aan te leren.
Het is niet zozeer gericht op afvallen, maar bevat veel natuurlijke
voeding en recepten waarin groenten de boventoon voeren om
o.a. meer energie krijgen en gezonder te worden. Tamara hoopt
dat er een revolutie ontstaat waarbij patiënten zelf initiatief gaan
nemen om te vragen naar leefstijladviezen bij artsen. Tamara
geeft aan dat er in een onderzoek uit 2016 staat beschreven dat
95% van de mensen vindt/denkt dat de huisarts/arts de hoogste
autoriteit is op het gebied van voeding. Hieruit blijkt dan ook dat
de huisartsen/artsen zich daarom zo snel mogelijk moeten gaan
verdiepen in dit onderwerp!
info@artsenvoeding.nl.
Cherelle Oosterveen

BEWEGEN

Vibratietraining, terug van nooit weggeweest
rekken, elastieken, touwen, zandzakken en
dergelijke. En dat gaat zonder aanziens des
persoons. Iedereen moet er aan geloven.
Medelijden
Als Leraar Lichamelijke Opvoeding en
topsport begeleider doet het af en toe pijn
aan mijn ogen als ik zie hoe mensen met
allerlei fysieke ongemakken letterlijk over
circuit - en bewegingsparcoursen worden
gejaagd en tot oefeningen verleidt waar ze
absoluut niet aan toe zijn.
Ik heb medelijden met ze. De belasting waaraan ze blootgesteld worden staat in schril
contrast tot hun belastbaarheid. En daar krijgen ze vroeg of laat de rekening voor gepresenteerd. Overbelasting verschijnselen,
ernstige blessures, gebrek aan resultaat en
een langzaam oplopende weerzin tegenover
trainen zijn vaak het gevolg, op elke leeftijd.

In het begin van deze eeuw ontstond er een ware hype omtrent de Power
Plate en Vibrogym, trilplaten die gebruikt worden om mensen snel en
effectief te trainen. Met als gevolg dat in 60% van alle sportscholen in
Nederland een of meerdere trilplaten stonden. Zelfs heden ten dagen
hebben een groot aantal sportscholen nog trilplaten staan.

Hoe werkt Vibratie Training?
Inspanning fysiologisch gezien is vibratie training een gecompliceerd verhaal. Vandaar dat
heel veel trainers het gemakshalve afdoen als
een apparaat dat goed is om een warming up
en cooling down op te doen.
Maar naast die toepassingen heeft triltraining wetenschappelijk aangetoonde positieve invloed op onder andere, spierkracht
en spieromvang, op het verbranden van
het gevaarlijke en ontsierende buik vet, op
uithoudingsvermogen, op doorbloeding, op
herstel, op huidverbetering, vooral cellulitis,
op botdichtheid, op stabiliteit en mobiliteit
en last but not least op goed functionerende
hersens. Professor Ed van der Zee van de
Universiteit Groningen ziet zelfs een gunstige
invloed op het voorkomen van Alzheimer
door triltraining.

Het razendsnel op en neergaande platform
zorgt voor een intensivering van alle oefeningen die je erop uitvoert. Doordat de lichaamFitness hypes
trainen op krachttoestellen wordt steeds
seigen rekreflexen worden getriggerd is er
Het nadeel van een hype is dat na de hype minder gedaan.
sprake van een veel grotere spierstimuladesinteresse ontstaat. Waar zijn ze gebleHet nieuwe credo is functioneel trainen en tie dan normaal, waardoor er uitstekende en
ven, Thaebo, Zumba, aerobics, Callanecross fit of andere vormen van High Inten- snelle resultaten geboekt worden. En waartics? Vormen als spinning en cardio training sity Training, met eigen lijf en simpele attri- door de trainingsduur aanzienlijk wordt
op apparaten lijken op hun retour. En zelfs
buten als dumbbells en barbells, klauterverkort.

VOEDING

Guus van der Meer

Als het zo goed is, waarom trainen dan niet
heel veel topsporters ermee?
Verrassing voor je. Van de Denver Broncos tot
Bayer München, van het Duitse voetbalelftal
tot Nadal en Ronaldo, van de Chinese Olympische ploeg tot allerlei Nationale Bonden en
individuele topsporters van allerlei disciplines, Vibratie Training vormt een niet weg te
denken onderdeel van hun dagelijkse training
routine.
Vasten, extreme kou en vluchten of vechten
High Intensity Training is zoals eerder gezegd
de nieuwe trend. Maar vrijwel niemand van
de trainers die het opleggen weten precies
waarom HIT zo effectief is. Ik leg het uit.
Evolutionair gezien is blootstaan aan levensgevaarlijke situaties reden voor het lichaam
zich snel aan te passen om te overleven.
Onze genen gaan beter functioneren als het
lichaam wordt blootgesteld aan honger, aan
extreme kou en aan vlucht- en vechtsituaties.
Waardoor we meer kans hebben te overleven.
Daarom werkt sportvasten zo goed, werken
cryo saunas, waar de temperatuur naar 160
graden onder nul gaat, zo goed en werkt
HIT zo goed. HIT lijkt op vluchten of vechten. Kortdurende explosieve inspanningen.
Op halve kracht vluchten of vechten is geen
optie. Dan ben je het haasje. De snelle vezels
die dan gebruikt worden zijn de oorzaak voor
de aanpassing in de gen expressie.
Vibratietraining is een HIT training die iedereen kan doen
Ook de snelle vezels worden aangesproken op een trilplaat, ongeacht de leeftijd. Op
een makkelijke en snelle manier kun je dus
de voordelen van HIT ervaren zonder gevaar
voor blessures, op elke leeftijd en bij elk
niveau.
Fajah Lourens, van Mykillerbody, is een fanatiek triltrainster en zij laat elke week weer
nieuwe vibratie training oefeningen zien.
Dan kun je goed gebruik maken van de trilplaten die in je sportschool staan, of je goed
laten begeleiden bij PT Raak uit Heemstede,
dat gespecialiseerd is in Vibratietraining met
Vibrogyms.
Guus van der Meer

ADVERTORIAL

Gegarandeerd afslanken met de virtuele maagband
bij voedings- en gewichtsconsulente Anne Bruin!
Het plaatsen van een virtuele maagband wordt steeds populairder. Er
wordt dan (tijdens een hypnose sessie) aan je onderbewustzijn verteld
dat je een maagbandoperatie ondergaat. Je onderbewustzijn kent geen
verschil tussen realiteit en fantasie. De virtuele maagbandoperatie heeft
daardoor precies hetzelfde effect als een echte maagbandoperatie.
“Maar dan wel zonder de risico’s en de
nadelen van een echte operatie” zegt
Anne, “dus geen narcose, bijwerkingen of
littekens en dan heb ik het nog niet eens
over de prijs”.
En de resultaten van de virtuele maagband zijn, wereldwijd beschouwd, ook
nog eens een stuk hoger! Waar ongeveer
50% van de mensen baat heeft bij een
‘normale’ maagband is de virtuele maagband met 93,5% een stuk effectiever te
noemen.
“Door showhypnose hebben veel mensen
een verkeerd beeld gekregen van wat
hypnose precies inhoud en dat is erg
jammer” verteld Anne.
“Bij het aanbrengen van de virtuele
maagband weet je namelijk achteraf nog
precies wat er gebeurd is, je slaapt niet
maar je bent gewoon wakker.
Een hypnotische staat is eigenlijk een
staat van ontspanning en iedereen ervaart

dit eigenlijk als heel prettig”.
Uiteraard gaat Anne Bruin ook gewoon
door met het begeleiden van mensen die
op een gezonde manier willen afvallen
zonder de virtuele maagband.
Voor wie?
Als jij last hebt van emotie-eten zoals
stress of frustratie, geen maat kunt
houden met suikers zoals bijvoorbeeld
koek en chocola, het lastig vindt om
maat te houden in het algemeen met
eten of snel teveel eet dan is dit nieuwe
programma echt iets voor jou!
Anne haar consulten worden vaak geheel
of gedeeltelijk vergoed door verzekeraars.
Uiteraard is het altijd mogelijk om een
(gratis) kennismakingsgesprek te maken!
Voor meer informatie kunt u terecht op:
www.lekker-slank.com of mailen naar:
info@lekker-slank.com.
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WIL JIJ VAN WAARDE
ZIJN IN JE WERK?
Werk je in de zorg of overweeg je in de zorg te gaan werken? Kom donderdag 14 maart
tussen 16.00-20.30 uur naar de ZORG.IK? Carrièrebeurs in de provincie Noord-Holland hal.
Jaap Edenlaan 3, 2024 BW Haarlem
Bijna 30 zorgorganisaties in de regio presenteren zich daar. Je kunt met ze in gesprek gaan en
bekijken of je daar zou passen.
Op 1 plek alle informatie over werken en leren in Zorg en Welzijn
Denk je er over om over te stappen naar de Zorg?
Werk je al langere tijd in de Zorg maar wil je je oriënteren op ander werk?
Bijna klaar met je opleiding en wil je op zoek naar een leuke werkplek?
Zou je willen werken in de regio Kennemerland, Amstelland of Meerlanden?
Wat je motivatie ook is...
Wij heten je van harte welkom op donderdag 14 maart van 16.00-20.30 uur bij de
ZORG.IK? Carrièrebeurs. Toegang is gratis!
WWW.ZORGIKBEURS.NL
rs or t or nis r in t
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De Week van Zorg en welzijn vindt plaats van 11 t/m 16 maart 2019. Honderden zorg- en
welzijns organsiaties openen hun deuren en laten zien wat werken in de zorg en welzijn
is. Met een baan in deze sector kun je écht het verschil maken voor een ander.

WWW.WEEKVANZORGENWELZIJN.NL
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Maak de stap naar
werken in de Zorg
REGIO - Overweeg je een
baan in de zorg of werk je in
de zorg? Bezoek donderdag 14
maart de ZORG.Ik? Carrièrebeurs in Haarlem. Op 1 plek
alle informatie over werken en
leren in Zorg en Welzijn.

Denk je er over om over te
stappen naar de Zorg? Werk je
al langere tijd in de Zorg maar
wil je je oriënteren op ander
werk? Bijna klaar met je op-

leiding en wil je op zoek naar
een leuke werkplek? Kom naar
de ZORG.IK? Carrièrebeurs in
de provincie Noord-Holland
hal in Haarlem. Tussen 16.0020.30 uur ben je van harte welkom op deze gratis beurs en
kun je kennismaken met zo’n
30 zorgorganisaties uit de gehele regio, van Castricum tot
Zandvoort, en van Uithoorn
tot Hoofddorp. Dus ook als je
niet uit Haarlem komt, moet

■ (FOTO: VBZ KAM COMMUNICATIE)

je zeker komen. In een gezellige festivalsfeer kun je work-

shops volgen, een professionele profielfoto laten maken, je

cv laten checken, praten met
een loopbaancoach, even uitpuffen bij een kopje koffie of
een heerlijke stoelmassage ondergaan. En wie weet ontmoet
je de dames van Poëmplu, zij
weten je altijd te verleiden tot
een goed gesprek over jouw
passies.
Overstappen, een carrièreswitch maken, dat doe je niet
zomaar. Hier moet je goed
over nadenken en je goed orienteren. Daarom deze beurs,
wij begrijpen dat en staan je
graag te woord, en geven je alle
informatie die je nodig hebt.
Bij binnenkomst ontvang je

een informatieboekje waarin
ook veel vragen van je beantwoord worden en je verhalen
van mensen uit de zorg kunt
lezen. Mensen die het lef hadden de overstap naar de zorg
te maken. Op de beurs ontmoet je deze mensen en kun
je ze de hemd van het lijf vragen en in deze special ontmoet
je ook al een aantal van hen.
Zien we je op donderdag 14
maart? Aanmelden kan (hoeft
niet) via: zorgikbeurs.nl, met
je bewijs van aanmelding kun
je een gratis saunabon op het
Verwenplein ophalen.

Overstappen naar de zorg, alles over je inkomen en uitkering
REGIO - Als je vanuit een andere baan overstapt naar de zorg is
het mogelijk dat je minder salaris ontvangt dan je gewend was.
Je begint immers weer als ‘starter’ of leerling op de arbeidsmarkt. Er zijn wel regels voor wat je minimaal krijgt als je begint met leren en werken. Hoeveel geld je precies verdient in
een leer-werktraject, hangt van een aantal dingen af:Welke opleiding je doet. Het leerbedrijf waar je werkt.Hoe oud je bent
Wat veel ‘carrièreswitchers’
aangeven is dat ze in sommige gevallen wel salaris moeten inleveren, maar daarentegen meer werkgeluk ervaren.

“Zondagavond buikpijn en
maandagochtend met tegenzin je bed uit, weegt niet op
tegen meer salaris”, aldus een
‘carrièreswitcher’.

Hoe zit het met
mijn uitkering?
Heb je nu een uitkering van
het UWV? Dan wordt grofweg
70% van je salaris verrekend
met je uitkering.
Het UWV biedt een rekenhulp
om te berekenen hoe hoog je
WW-uitkering is als je werkt
tijdens je WW: https://www.
uwv.nl/particulieren/rekenhulpen. Heb je nu een uitke-

ring van de gemeente? Dan
wordt je salaris aangevuld tot
je uitkeringsniveau. Als je tijdens je uitkering een opleiding
volgt of een nieuwe carrière start, is financiële ondersteuning voor de kosten van
de scholing mogelijk, of vrijstelling van sollicitatieplicht.
De toestemming wordt door
jouw klantmanager (gemeente) of adviseur werk (UWV)
gegeven.

■ (FOTO: VBZ KAM COMMUNICATIE)

Ondersteunende
instanties
- UWV: voor vragen over je
WW-, WIA- of Wajong-uitkering.
- WerkgeversServicePunt:
voor bemiddeling naar de
actuele openstaande vacatures.
- Gemeente: voor vragen
over je uitkering in het
kader van de Participatiewet.

Baan in de zorg?
ZORG.IK? CARRIÈREBEURS

Donderdag
14 maart 2019

Provincie
Noord-Holland Hal
Haarlem

www.zorgikbeurs.nl

MIJN PROVINCIE
MAART 2019

Colofon
De pagina ‘Mijn provincie NH’ is een uitgave
van de provincie Noord-Holland.

VOORUITLOPEN EN TERUGKIJKEN
Lopen is gezond. En je levert een prestatie. Heerlijk in de natuur, het strand of langs bijzondere locaties.
Als je samen wandelt voer je ook vaak goede gesprekken die de wandeling extra waarde geven.

WANDELEVENEMENT
Op zondag 30 maart 2019 kunnen wandelaars voor de
9e keer genieten van de prachtige wandeltocht van
30 kilometer door en rond Nederlands meest bekende
badplaats. Op deze dag staat natuur, cultuur én entourage
centraal. Naast de 30 kilometer kunnen wandelaars ook
kiezen voor een kortere afstand van 18 kilometer.
Inschrijven is tot en met 18 maart mogelijk via
www.30vanzandvoort.nl.

ROUTES

Voor beide afstanden is Circuit Zandvoort de startlocatie. De
routes brengen wandelaars door de mooie natuurgebieden
in en rond Zandvoort en gaan over het Noordzeestrand en
door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een ultieme
wandelroute voor mensen die van mooie duinen en andere
natuur houden. De route van 30 kilometer neemt
wandelaars mee langs bijzondere locaties als de Ruïne van
Brederode, het landgoed Duin en Kruidberg en het
Openluchttheater Caprera. Bij het Landgoed hebben
deelnemers de mogelijkheid de benen even te laten rusten
en te genieten van het Landgoed en de bijzondere omgeving.
Je kunt ook kiezen voor een kortere wandelafstand. De
18 kilometer brengt onder andere een bezoek aan het
Vogelmeer. Beide afstanden komen weer samen bij de
finishlocatie: het sfeervolle centrum van Zandvoort met
livemuziek.

PROVINCIALE ATLAS
NOORD-HOLLAND
Hoe zag het er vroeger uit in Zandvoort of jouw eigen woonplaats? En hoe ging het dagelijks leven toen? Het NoordHollands Archief kan het antwoord geven. Het Archief beheert
een beeldcollectie, de Provinciale Atlas Noord-Holland, waar
meer te vinden is over het leven in de provincie vanaf de
16e eeuw tot nu. Deze collectie bestaat uit 82.000 prenten,
tekeningen, kaarten en foto’s. Een aantal beelden uit de
Provinciale Atlas is op 30 maart op de route van de
30 van Zandvoort te zien.

GRATIS

Bekijk de mooie tekeningen van potvisstrandingen, destijds
ook al een toeristische attractie. Foto’s van het strand van
Zandvoort vol met strandkorven, tekeningen van kasteel
Brederode (nu ruïne) in Santpoort en veel meer. De collectie is
gratis, digitaal toegankelijk en iedereen kan kosteloos de
beelden op www.noord-hollandsarchief.nl/collecties/
provinciale-atlas downloaden.

WINactie
De provincie Noord-Holland verloot 3 VIPkaarten Provinciale Atlas Noord-Holland voor
2 personen. Winnaars krijgen een rondleiding en
een lunch bij het Noord-Hollands Archief en
kunnen de collectie van de Provinciale Atlas dan
van dichtbij aanschouwen.
Datum: woensdagmiddag 17 april
Locatie: Noord-Hollands Archief,
Kleine Houtweg 18, Haarlem.
Mail uw naam, adres, woonplaats en bij
onderwerp: NHA2, voor 17 maart 2019 naar
nhsponsoractie@noord-holland.nl.
Iedere winnaar mag een introducé meenemen.
Alleen winnaars krijgen bericht.

Het Noord-Hollands Archieft beheert en
presenteert de beeldcollectie in opdracht van
de provincie Noord-Holland.

Natuurbruggen in
het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
In het Nationaal Park liggen 3 natuurbruggen.
Met deze natuurbruggen helpt de provincie
en haar partners de natuur een handje. Zo
ontstaat een groot gebied waar dieren en
planten beter kunnen overleven. Wandelaars
van de 30 van Zandvoort lopen langs Ecoduct
Duinpoort die loopt over de spoorlijn
Zandvoort-Haarlem.

De provincie Noord-Holland is trotse sponsor
van de 30 van Zandvoort.
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Mart van de Wiel (Provinciale Atlas Noord-Holland): "Ik vind
de kaarten van Jacob van Deventer heel interessant. Hij
maakte kaarten van steden en gewesten rond 1560. In de
Provinciale Atlas staan 13 kaarten van Noord-Hollandse
steden. Vaak de eerste cartografische kaarten van de steden
zelf.
Veel beeldmateriaal uit de Provinciale Atlas is vroeger door
schenkingen bij ons gekomen of door de provincie aangekocht. Tegenwoordig vult onze curator de Provinciale Atlas
aan met beeldmateriaal dat een goede toevoeging vormt op
de provinciale collectie.
Het Noord-Hollands Archief beheert ook een eigen archief
waar door inwoners van de provincie oud materiaal aangemeld kan worden. Wij beoordelen dan of het materiaal
uniek genoeg is om te bewaren. Iedereen kan zijn vondsten
dus aanmelden."

Link naar aanmelding &Holland
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&Holland is het gratis magazine van en voor
Noord-Hollanders met daarin verhalen, uittips,
winacties en meer uit jouw provincie. De
provincie verstuurt dit digitale magazine 6 x
per jaar. Schrijf je nu in als abonnee.

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

In het Archief kun je ook terecht voor informatie over je
voorouders je huis, rechtzaken en de regionale geschiedenis.
Kijk op de website noord-hollandsarchief.nl of kom eens langs
in Haarlem.

Kijk ook op www.noord-holland.nl
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DCIJ-nieuws:

Bekerteam wint fortuinlijk

IJmuiden - In de nationale
competitie is Damclub IJmuiden (DCIJ) actief met twee
tientallen. In een tiental kan
het team nog steeds winnen
als één of twee spelers een
off-day hebben. Tijdens de
bekerwedstrijden daarentegen wordt er in teams van vier
gespeeld en kan één misstap
fataal zijn.

Museumschatten

Nieuwe expositie in
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Op 26 maart 1994
werd het IJmuider Zee- en Havenmuseum geopend.
Sinds 1994 belicht het museum
in de vaste collectie de geschiedenis van het graven van het
Noordzeekanaal, het ontstaan
van IJmuiden en alle maritieme
bedrijvigheid.
De collectie is in de afgelopen
25 jaar doorlopend vernieuwd
en aangevuld met bijzondere
museumstukken en bestaat inmiddels uit duizenden objecten,
films, boeken en foto’s, geschonken of in bruikleen gegeven aan

Afgelopen vrijdag ontving DCIJ,
dat vorig jaar nog de Noord-Hollandse beker won, HDC Haarlem
2. Aangezien HDC een klasse lager uitkomt, moest DCIJ vanwege de handicapfactor winnen. Op papier mocht dit geen
probleem zijn, maar het zou in
werkelijkheid anders uitpakken.
Kees Pippel trapte namelijk al
vroeg in een combinatie tegen
zijn veel lager ingeschatte tegenstander en kwam een schijf
achter.
Ook Martin van Dijk had een onhandige opening, maar in het
middenspel wist hij de stand
weer te normaliseren. Op het
moment dat hij net een winnende afwikkeling had gemist, trap-

het museum door particulieren,
bedrijven en instellingen.
Tijdens deze 25 jaar hebben
honderden vrijwilligers bijgedragen aan het succes van het
museum. Met de jubileumtentoonstelling
Museumschatten
wil men al deze vrijwilligers eren
door de favoriete objecten van
de huidige 89 vrijwilligers tentoon te stellen.
De expositie werd vrijdag geopend door burgemeester Dales
en is te zien tot en met 5 januari
2020. (foto: Reinder Weidijk Fo- Santpoort-Zuid - Zaterdag 9
maart van 13.30 uur tot 16.00
tografie)
uur zitten er weer vrijwilligers
klaar om te helpen met attributen waarvan de eigenaar zich
afvraagt of die nog te repareren zijn. Vaak is het zonde om
iets weg te gooien, dat is slecht
voor het milieu, de grondstoffen
De gemeenteraadsverkiezingen raken op.
hebben deze maand een jaar ge- Heeft men een kapot elektrisch
leden plaatsgevonden. Hoe staat apparaat, problemen met de pc
de VVD ervoor in deze gemeen- of mobiele telefoon, met fiets,
ten en wat heeft de partij tot nu klok of horloge, kleding, sieratoe bereikt? Tijdens deze interac- den, een losse stoelpoot, het is
tieve avond kan men vragen stel- de moeite waard om eens langs
len over beleid, ervaringen van te komen voor advies of reparatie. Voor de kosten hoeft men
afgelopen jaar en meer.
Deze avond is voor leden van het niet te laten, het is gratis,
VVD Netwerk IJmond en voor inwoners van de IJmond die geen
lid zijn maar wel interesse hebben in liberale politiek. We zien
uit naar uw komst!
Wanneer: 11 maart, aanvang Velsen-Zuid - Het weer was de
20.00 uur (inloop 19.30 uur). Lo- klootschieters van Full Speed
catie: Brasserie Blauw, Velserhof ook op zaterdag 2 maart weer
gunstig gezind. Aanvankelijk
103, IJmuiden.
was het nog wat kil en was de
zon te zien door een genuanceerd wolkendek, maar om 11
uur was de strijd definitief in het
voordeel van de zon beslecht
en waren de wolken bijna niet
meer te zien. Het was ook direct
aanzienlijk warmer dus aangenamer in Spaarnwoude. Voor de
klootschieters was dit de vierde warme sportdag op rij en de
winter lijkt te zijn veranderd in
lente.
Onder de uitbottende knoppen
van bomen en struiken, waarvan er nu reeds een aantal in
bloei staan, wisten de klootschieters tot redelijke presta-

Repair Café in ’t
Brederode Huys

Netwerkbijeenkomst
VVD IJmond
Velsen - Geïnteresseerden in
lokale liberale politiek zijn op
maandag 11 maart van harte welkom op een informele netwerkbijeenkomst van de VVD IJmond.
Op deze avond kunnen geïnteresseerde liberalen en VVD-leden
elkaar ontmoeten en in gesprek
gaan met de fractievoorzitters en
wethouders van de VVD Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
De VVD in Heemskerk is na 4 jaar
afwezigheid weer terug in de
raad en maakt onderdeel uit van
de coalitie. In Beverwijk werd de
VVD de grootste en ging van oppositie naar coalitie. Ook in Velsen zit de VVD wederom in de coalitie.

te zijn tegenstander in een combinatie: 2-0 voor DCIJ. Kees Pippel leek ondanks zijn schijf achterstand nog naar remise af te
wikkelen. Hoewel hij een concrete remisevariant zag, dacht
hij op een andere manier ook
remise te kunnen maken. Pippel
kwam echter bedrogen uit en
toen stond het ineens 2-2.
Krijn ter Braake was goed uit de
opening gekomen, maar wist
zijn korte vleugelopsluiting niet
helemaal handig uit te bouwen.
Op het moment dat hij een remisevariant uit de weg wilde
gaan, blunderde hij en kon zijn
tegenstander een eenvoudige
combinatie nemen. Als dit was
gebeurd, was DCIJ uitgeschakeld.
Wonder boven wonder werd de
combinatie gemist en won Ter
Braake alsnog: 4-2. Tot slot wist
Jesse Bos zijn voordeel mooi uit
te bouwen en door te breken op
de lange vleugel van zijn tegenstander. Met subtiele middelen
maakte Bos het af en werd het
6-2 voor de IJmuidenaren, die
zich op kunnen maken voor de
finale in Haarlem.

maar een vrijwillige bijdrage is
welkom.
Als er gerepareerd wordt, blijf er
dan vooral bij zitten; dat is gezellig en men leert wellicht ook
het de volgende keer zelf op te
lossen. Dat is een van de doelstellingen van het Repair Café: reparatiekennis niet verloren
laten gaan; daarnaast natuurlijk ook duurzaamheid en sociale contacten in de buurt bevorderen.
Iedereen is van harte welkom,
ook alleen voor een drankje en
een praatje.
Voor meer informatie zie: www.
repaircafé.org of www.santpoortsbelang.nl.

‘Zomaar’ een
woensdagavond bij VZV
IJmuiden - Wat op het eerste
gezicht een normale zwem- en
trainingsavond leek, bleek vorige week woensdag eigenlijk een
hele speciale avond. Zo lagen er
ontzettend veel jonge mini puppen waterpoloers in het water.
Mooi om te zien dat trainer Berend sinds kort hulp heeft gekregen van een hele enthousiaste
selectiespeler van Heren 2, René
de Smit. Spelenderwijs worden
de eerste ballen gegooid.
Even verder in het bad is oudvoorzitter (en nu ere voorzitter) Carel Wassink bevlogen bezig met een aantal statushouders
die ze met steun van ‘Telstar thuis
in de wijk’ en de winkelstichting
Plein 1945 het zwem ABC kunnen bijbrengen zodat deze jonge mensen op een mooie manier
hun plek in de Velsense samenleving vinden.
Carel doet dat niet alleen. Samen
met zijn maatje Ben Sliggers zijn
ze actief in het water. En het bij-

zondere is dat Ben dit doet op de
dag dat hij samen met zijn Marianne hun 50 jarig huwelijks jubileum viert. Marianne, die de
zwem ABC lesgevers assisteert
en ondersteunt, en Ben werden
namens het Bestuur met mooie
woorden toegesproken door de
voorzitter en ontvingen uit handen van secretaris Dirk Raap een
mooi boeket.
In het wedstrijdbad trainen de talenten voor de toekomst onder
leiding van het enthousiaste waterpolo trainingsgilde, John, Michel, Marco, Laura en Linda. Vrolijke gezichten en rode konen die
zich uitleven in de sport waterpolo.
Wilt u uw kind ook opgeven voor
het officiële KNZB en NPZ licentie
Zwem ABC diploma of een proefles waterpolo meemaken? Kijk op
www.velserzwemvereniging.nl of
mail naar info@velserzwemvereniging.nl. (foto: aangeleverd)

Klootschietnieuws

ties te komen, waarbij Lia een
geweldige uitschieter had door
een kloot over een flauwe Sbocht zeker 100 meter verder
te laten rollen. Ook Ina liet zich
niet onbetuigd en wist direct
daarna haar kloot via een binnenbocht ongeveer dezelfde afstand te laten overbruggen.
Al met al ging de strijd aardig
gelijk op, maar tenslotte wist
het team met Dries, Jan S., Nico
en Lia de eindstreep te behalen
met 84 schoten. Het team met
Sonja, Jan G., Raymond, Ina en
Harm had 3 schoten meer nodig. De volgende week zullen zij
proberen de rollen om te draaien.
Zie voor meer info www.fullspeedsport.club of bel 0624973470.

Lezing in ’t Brederode Huys
Tulpenteelt en Hortus Bulborum

‘Bloeiend Santpoort’

Santpoort - Maandag 11 maart
verzorgt Anton Nijssen, voormalig bollenkweker uit Santpoort,
een lezing over het onderwerp
“De herkomst van de tulpenbol
en over de Historische Tulpentuin
Hortus Bulborum te Limmen”.
Voor de pauze vertelt Anton over
de route die de tulp heeft afgelegd vanuit Turkije, met een aantal bruggetjes en zijsprongen
naar de huidige tijd. Hij belicht
een aantal facetten, zoals de teelt
in de crisisjaren (de tijd waarin de
Hortus is opgericht), en de op-

Tuinbouw heeft tot voor kort
naast landbouw en veeteelt een
belangrijke rol gespeeld in de
economische bedrijvigheid van
Santpoort. Allerlei teelten zijn
gedurende vele eeuwen beoefend. Al in de 17de eeuw was
de Velser kers beroemd; groenten en fruit gingen per boot richting Amsterdam. In de 19de en
20ste eeuw waren de aardbeien
uit Zuid-Kennemerland zeer gewild, zowel voor de binnenlandse handel als voor de export. Later is hier de bollenteelt bijgeko-

Lezing bij Historische
Kring Velsen

gang van de mechanisatie in de
bollenteelt. Na de pauze vertelt
hij over de geschiedenis van de
Hortus Bulborum waar vele oude rassen van tulpen, maar ook
van narcissen en hyacinten door
vrijwilligers bewaard worden en
jaarlijks in bloei gezet. In de pauze is er de traditionele boekenmarkt. Deze lezing is een activiteit van Historische Kring Velsen
en vindt plaats in Wijkcentrum De
Hofstede in Velserbroek. Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.30. (foto:
publiciteitsfoto Hortus)

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 12
maart houdt een drietal sprekers, Lieke Baron, Jos Diekstra
en Annette Koster, een lezing
over ‘Bloeiend Santpoort’.

men en daarmee heeft Santpoort
landelijke bekendheid gekregen.
Er is door Santpoortse kwekers
veel geëxperimenteerd met nieuwe soorten, met vervroeging van
de bloei en kwaliteitsverbetering.
Elk voorjaar was Santpoort omringd door kleurrijke en geurende bollenvelden.
De drie sprekers schetsen graag
en met veel enthousiasme een
beeld van het verleden, dat zo
duidelijk een stempel heeft gedrukt op het leven in het vroegere Santpoort.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten à € 6,zijn verkrijgbaar aan de zaal van
de Vereniging Santpoorts Belang,
Bloemendaalsestraatweg 201 in
Santpoort-Zuid, of te reserveren
via www.santpoortsbelang.nl.

Bij het Leger des Heils

Daklozen en dominees
spelen ‘het dak eraf’
Regio - Het Leger des Heils heeft
op zondag 10 maart een bijzondere dienst met de band ROOFLESS. Deze dienst wordt gehouden aan de Geysendorfferlaan 4
in Beverwijk en begint om 10.00
uur.
De band Roofless is een rock &
blues band van het Leger des
Heils uit Amsterdam, bestaande
uit mensen die werken bij het Leger des Heils en mensen die om
welke reden dan ook een eigen
huis en haard hebben moeten
missen.
De band verzorgt de samenkomst die zoals elke zondag om
10.00 uur begint.
Roofless zegt zelf: ,,Wij willen
graag aan de mensen laten horen
en laten zien hoe wij geloven dat
er een plek voor iedereen is.”

Het Leger des Heils Kennemerland is gevestigd in de Pilotenbuurt die de laatste tijd negatief
in het nieuws komt vanwege de
jeugdbende.
Maar door middel van deze bijzondere band wil het Leger des
Heils laten zien dat het ook anders kan en er op deze manier samen iets moois van maken.
Iedereen is dus van harte welkom
en de toegang is gratis.
Voor meer informatie over Roofless kan men terecht op de website
www.strijdkreet.nl/artikel/
roofless-band-met-daklozen-endominees.
Voor meer inlichtingen kan men
bellen met telefoonnummer
0251-233447 of via de website
www.legerdesheils.nl/korpskennemerland. (foto: aangeleverd)

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 11
maart is er weer een postzegelavond van de Postzegel Vereniging Santpoort, met natuurlijk
een veiling, de kavels worden
op de avond ingeleverd en men
heeft voldoende tijd om deze
te bekijken.
De avond zal worden gehou-

den in het Terras, Dinkgrevelaan 17. Iedereen is natuurlijk
van harte welkom.
Om 19.00 uur is de zaal open
en er is voldoende parkeergelegenheid.
Meer weten over de Postzegel Vereniging Santpoort, bel
0255-756195 na 18.00 uur.
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Filmavond voor vrouwen
in De Brulboei

Rode Kruis adviseert
over veiligheid thuis
Velsen - Jaarlijks vallen er meer
slachtoffers door ongelukken in
en om het huis dan in het verkeer. Veel mensen realiseren zich
niet dat hele gewone dingen in
huis zoals bijzettafeltjes of losliggende vloerkleden oorzaak
kunnen zijn voor onherstelbaar
letsel. Het project ‘Rode Kruis
aan huis’ helpt dit voorkomen.

sico’s van vallen (denk aan kleedjes
en kabels), brand (denk aan rookmelders) en inbraak (denk aan
goede sloten), babbeltrucs en internetmisbruik. Op basis van de
check wordt een (vrijblijvend) advies gemaakt om veilig te kunnen
wonen.
De vrijwilliger van Rode Kruis bespreekt daarna hoe de aandachtspunten uit het advies kunnen worDaarom geven goed opgeleide Ro- den opgepakt. In een tweede gede Kruis-vrijwilligers graag voor- sprek wordt nagegaan of het gelichting over veiligheid in en om lukt is de oplossingen te realiseren
het huis. Dit gebeurt door het af- en of er verdere ondersteuning noleggen van huisbezoeken waarbij dig is.
een vragenlijst (veiligheidscheck) Kent u iemand of wilt u zelf wel wat
wordt langsgelopen. Deze huisbe- tips en adviezen over veiligheid in
zoeken zijn gratis. Soms gaat het en om het huis? Dan kunt u conover simpele tips en aanpassingen tact opnemen met het Rode Kruis
waarvan u zich misschien niet be- IJmond, Erik Hartendorf, ehartenwust bent!
dorf@rodekruis.nl. Zie ook: www.
Wat komt er aan bod tijdens de vei- rodekruisijmond.nl. (foto: aangeligheidscheck? Het gaat over de ri- leverd)

Collecteweek ZOA
Velsen - Een recordaantal mensen is op de vlucht. Vaak als gevolg van natuur- en oorlogsgeweld. Ruim 68 miljoen vluchtelingen zijn hierdoor afhankelijk van hulp van anderen. Duizenden Nederlanders zetten zich
in de week van 24 tot en met 30
maart in voor hulp aan vluchtelingen, door mee te doen aan de
collecteweek van hulporganisatie ZOA (ZOA staat voor Zuid Oost
Azië, de regio waar ze in 1973
hun werk begonnen). Ook in Vel-

IJmuiden - In Buurthuis De Brulboei is de grote zaal op woensdagavond 13 maart weer gereserveerd voor de filmavond voor
vrouwen. Te zien is dan De Matchmaker, met in de hoofdrol Ariane
Schluter en Benja Bruining.
Chris reist als stockfotograaf de
wereld over, maar wanneer nieuwe opdrachten schaars blijken
en de bodem van zijn bankreke-

ning in zicht komt, keert hij noodgedwongen terug naar huis. Een
nieuwe klus biedt zich aan: een
promo voor een datingsite. Chris
maakt een video met zijn single
moeder in de hoofdrol. Zonder
haar medeweten...
De film begint om 20.00 uur en
kaarten à 3 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal. Zie ook www.welzijnvelsen.nl.

Kinderkledingmarkt in
basisschool het Anker
Velsen - Op zaterdag 23 maart is
er een kinderkledingmarkt in basisschool Het Anker, Grote Buitendijk 48.
Van 10.00 tot 12.00 uur kunt u er
terecht voor tweedehands kinderkleding, -schoenen, -speelgoed en nog veel meer.

Een plekje reserveren om zelf
spullen te verkopen? Dat kan!
Mail voor meer informatie naar:
kledingmarkthetanker@gmail.
com. Een grondplek kost 5 euro.
De opbrengst van de verhuur
gaat naar de school, voor nieuw
spelmateriaal.

Zeewijk wat vertel je me nou
IJmuiden - Op zaterdag 9 maart
is het zover, de eerste filmmiddag
onder de titel ‘Zeewijk wat vertel
je me nou’ in Seniorencentrum
Zeewijk. ‘Zeewijk wat vertel je me
nou’ wordt iedere tweede zaterdag van de maand gehouden in
de grote zaal van het seniorencentrum.
De eerste filmmiddag is gratis.
Daarna 2 euro per persoon. Deze
filmmiddag is voor iedereen toegankelijk.
De film begint om 14.00 uur, inloop 13.00 uur.Voor de pauze
wordt gedraaid de film ‘IJmuiden

wat verander je nou!’ door Ed van
Steenkiste Productie.
Na de pauze een film over de redding van het booreiland ‘Constellation’ voor de kust van Scheveningen door de sleepboot Holland van Doeksen. Dit vond
plaats op zondag 28 maart 1966.
Ter hoogte van Scheveningen
verkeerde het Britse booreiland
Constellation, met aan boord 33
bemanningsleden, na een zeer
zware stom in grote moeilijkheden. Het booreiland werd gesleept door de Duitse sleepboot
Pacific.

sen vindt dit jaar weer een collecteweek plaats.
Ieder jaar organiseert de christelijke hulporganisatie ZOA de collecteweek. Duizenden vrijwilligers collecteren door heel Nederland om geld op te halen voor
hulp in Afrika, Azië en het Midden-Oosten op plekken waar de
nood het hoogst is.
Om ook dit jaar de collecteweek
in Velsen mogelijk te maken zijn
er veel vrijwilligers nodig. Aanmelden kan via zoa.nl/ikdoemee. Velsen-Noord - Het ZondagMidddagPodium brengt zondag
10 maart een optreden van het
Haarlems Accordeonorkest in
Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2,
Velsen-Noord. Dit orkest is al ruim
50 jaar een begrip in de Nederlandse accordeonwereld. Het re-

pertoire bestaat uit een grote verscheidenheid aan muziekstijlen.
Het optreden begint om 14.00
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal
open. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Deze informatie is ook te vinden op www.
welzijnvelsen.nl.

IJmuiden - De bingo en loterij in
speeltuin de Veilige Haven is zaterdag 9 maart aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur.
Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Inwoners van IJmuiden
die geen vervoer hebben kun-

nen contact opnemen met 0628900999 of 0255-518077. Men
wordt dan thuis opgehaald en
weer thuisgebracht na afloop.
De opbrengst van deze avond
is voor nieuwe speeltoestellen
voor de speeltuin.

Haarlems Accordeonorkest in De Stek

Art Sale door kunstenaars
uit Haarlem en Velsen
Regio - 23 kunstenaars uit Haarlem en Velsen bieden op 9 en 10
maart tussen 11.00 en 17.00 uur
een deel van hun werk aan tegen
scherpe prijzen. Er is een grote verscheidenheid aan werk te
zien en te koop. Zo zijn er schilderijen, tekeningen en schetsen,
maar ook beelden, keramiek, fotografie en design.
Beeldend kunstenaars zijn altijd
bezig om zich te ontwikkelen.
Ze slaan nieuwe wegen in, proberen nieuwe technieken uit en
vinden weer andere inspiratiebronnen.
Daarom heeft elke kunstenaar in
zijn of haar atelier fantastische
werken, die echter nieuwe werken weer in de weg staan. De
ruimte is niet eindeloos.
Deze werken, van een hoog ni-

veau, worden komend weekend
aangeboden. Een aanbod waarbij voor iedere beurs iets te vinden is. Prijzen beginnen bij zo’n
25 euro.
Een unieke kans om een origineel kunstwerk van niveau voor
een schappelijke prijs in huis
te halen. De Art Sale wordt gehouden in de grote zaal van het
Smartcity/Onder de Toren complex aan de A.Hofmanweg 1a in
de Waarderpolder. Makkelijk te
vinden, want het ligt net achter de bekende PTT-toren. Volg
de borden. Er is ruime gratis parkeergelegenheid en bus 15 en
de NS (station Spaarnwoude)
stoppen op wandelafstand. In
de zaal zit ook café Mestiza, waar
koffie, hapjes en drankjes zijn te
krijgen. (foto: aangeleverd)

De Bibliotheek en
Bingo- en loterij-avond de Belastingdienst

Op Manege Kennemergaarde
Wie kent ze nog?

Singeltje in een oude doos
Driehuis - Soms kom je onverwacht singeltjes tegen in een doos
op zolder. En dat roept ook vragen
op. Vooral als er een fraaie foto op
de hoes staat van het uitvoerende
koor. Dat ondervond Mike Uyl uit
Velserbroek onlangs. Hij vond het
singletje op de foto. Het betreft
het jongenskoor van het missiehuis in Driehuis. Rond 1960 zong

Lentebridge
Santpoort - Op dinsdagmiddag 7, 14, 21 en 28 mei is er lentebridge bij Bridgeclub Het Terras. Men biedt deze vier bridgedrives aan voor 10 euro per persoon. Wil men niet alle keren
meedoen, dan kost het 3 euro
per keer. Er worden zes ronden
van vier spellen gespeeld. De lo-

dit koor, onder leiding van Pater P.
de Bruyn, minstens twee singeltjes
vol met toendertijd populaire liedjes. Maar wie waren die zangers?
Op de hoes van het singeltje staan
ze allemaal. Wie kent ze nog? Mike
hoopt uiteraard reacties te ontvangen zodat hij erop terug kan komen in deze krant. Zijn mailadres
is: mike.uyl@gmail.com.

catie is Velserhooft, Valckenhoeflaan 1B in Santpoort-Noord. De
drives starten om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur. Inschrijving
uiterlijk 13.15 uur. Tijdens de nazit
is er een kleine versnapering. Interesse om mee te doen? Bel 0622069062 of mail naar gbauritius@hotmail.com.

Dressuurwedstrijd
voor senioren
Santpoort - zaterdagavond konden de senioren op manege Kennemergaarde in Santpoort-Noord
deelnemen aan de FNRS dressuurcompetitie. Er werd samen
gepoetst, ingevlochten en tips
uitgewisseld. En na afloop van de
proef werd er nog gezellig nagepraat in de foyer. Aan het eind van
de avond werd de uitslag bekend
gemaakt: alle deelnemers hebben de felbegeerde winstpunt
gehaald!
In de rubriek F3 t/m F5 ging de 1e
prijs naar Eline Goossens-de Vries
op Tover met 225 punten, de 2e
prijs was voor Mariska Kloezen op
haar paard Vivaldi met 218 punten en 3e werd Janneke Tervoort
op A Big Boy met 217 punten.
Bij de F6 t/m F10 ging de 1e prijs
naar Hélène van Nimwegen op
Zinzi met 224 punten, 2e werd
Brigitte Theeuwes op Zamora met 222 punten en 3e Myrthe Kersbergen op Aperol met

219 punten. In de rubriek F11 t/m
F16 won Iris van der Veldt op Tover de eerste prijs met 221 punten en was de tweede plaats voor
Nel Koppenol op Zamora met 218
punten. (foto: Anja Vogel)

Velsen - Inwoners van Velsen die informatie willen
over de digitale belastingaangifte kunnen vanaf maandag 11 maart terecht in de
Bibliotheek op het Dudokplein 16 in IJmuiden. Samen
met de sociaal raadslieden
van Socius biedt de Bibliotheek twee informatiebijeenkomsten aan ter voorbereiding op de digitale belastingaangifte. De ondersteuning
wordt gegeven via twee presentaties in het theater van
de bibliotheek. De presentaties zijn gratis te bezoeken.
Voor mensen die zelfstandig
aangifte willen doen biedt
de Bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. Deze computerfaciliteiten zijn
voor iedereen beschikbaar,
ook als je geen lid bent van
de Bibliotheek.

bijeenkomsten niet vooraf aan
te melden.
Wie zelf aangifte wil doen zonder hulp, kan gebruik maken
van de gratis faciliteiten in de
Bibliotheek op het Dudokplein
16 in IJmuiden. Er zijn voor belastingzaken altijd twee computers met internet gratis beschikbaar om zelfstandig mee
aan de slag te gaan.
Voor wie extra hulp wil bij het
leren werken met de digitale
overheid organiseert de Bibliotheek de gratis cursus Digisterker. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: een DigiD aanvragen en gebruiken en informatie zoeken op overheidswebsites zoals Mijn Toeslagen en
MijnOverheid. Na deze cursus
kun je zelfstandig gebruikmaken van de online dienstverlening van bijvoorbeeld gemeente, UWV en de Belastingdienst.
In september start de nieuwe
De twee informatiebijeenkom- cursus, aanmelden kan via de
sten zijn: maandag 11 maart website of bij de balie van de
van 14.00 tot 15.30 uur en Bibliotheek.
woensdagavond 20 maart van Voor hulp bij het basisgebruik
19.00 tot 20.30 uur. De infor- van computer en internet is er
matie die wordt gegeven is bei- de gratis cursus Klik&Tik. Hierde keren gelijk. De presentatie in leer je de basisvaardigheis voor mensen die hun (een- den zoals de computer opstarvoudige) aangifte zelfstandig ten, typen en een e-mail verstuwillen invullen. Via het gro- ren, maar ook via internet inforte scherm zal onder andere matie opzoeken, iets kopen of
een voorbeeldbelastingaangif- een reis boeken. Ook leer je om
te 2018 worden laten zien. De te gaan met sociale media zopresentatie is niet voor men- als Facebook, Skype en Whatsen met een eigen bedrijf. Voor sApp. Voor deze cursus kan je
inhoudelijke vragen verwijzen je aanmelden in de bibliotheek,
we u naar uw eigen belasting- je krijgt dan vervolgens bericht
consulent. U hoeft zich voor de wanneer er plek is.

