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Velsen - Vrijdagavond vond in
een tot de laatste stoel bezet
Thaliatheater in IJmuiden de 31e
editie van het Sportgala Velsen
plaats. Een achtkoppige jury koos
met lovende rapporten de volgende winnaars:
Sportman van het jaar 2019: Siem
Uijtendaal ( basketbal)
Sportvrouw van het jaar 2019:

Nina Kessler (wielrennen baan/
weg)
Sportploeg van het jaar 2019: RKVV Velsen (voetbal)
Verenigingsprijs van het jaar
2019: Stichting Stratenteams Velserbroek (zaalvoetbal)
Sporttalent van het jaar 2019:
Jarno Braam (karten)
Sportmaster van het jaar 2019:

Erik Koning (sloeproeien)
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BEZORGERS
GEVRAAGD
OMGEVING:
• Kompasstraat/Bakkerstraat, IJmuiden,
250 kranten
• Sluisplein/Bik en Arnoldkade,
IJmuiden, 300 kranten
Bel: 0251-674433 of mail:
info@verspreidnet.nl
ZATERDAG 7 MAART
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Seizoen geopend op Ruïne van Brederode

Stormvogels

Santpoort - Zondag 1 maart hebben de Velsense wethouder Floor Bal en Bloemendaalse burgemeester Elbert Roest de vlag in top gehesen
van de Ruïne van Brederode. Samen met beheerder Rob Kortekaas als de 16e Heer van Brederode en Piet Groot van de Compagnie van Brederode. Daarmee staat de poort van de ruïne weer voor iedereen open met een aantrekkelijk seizoensprogramma voor jong en oud. Zie de website ruinevanbrederode.nl. (Foto: Ton van Steijn)

Ook RKZ getroffen door Coronavirus
Beverwijk - Ook Het Rode Kruis
Ziekenhuis (RKZ) heeft in overleg met het RIVM begin deze
week moeten besluiten om tijdelijk geen nieuwe patiënten op
te nemen op de afdeling Intensive Care (IC). Aanleiding was het
verblijf van een patiënt op de Intensive Care die bij de eerste test
op het Coronavirus positief is ge-

bleken. Hoe de stand van zaken
op het moment van verschijnen
van deze krant is, is natuurijk onduidelijk, het Coronavirus verspreidt zich razendsnel en zorgt
voor steeds weer nieuwe nieuwsfeiten.
De patiënt werd opgenomen op
vrijdag 28 februari. Op dat moment was er, na overleg met het

KOZIJNEN

☎ 0251-211825

AANBOUW

Ado ‘20

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

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

pvc

RIVM, geen aanleiding de patiënt
te laten testen. Gezien het ziekteverloop werd maandag besloten
de patiënt alsnog te testen.
De opnamestop gold niet voor de
brandwondenzorg van het Rode
Kruis Ziekenhuis. Het Brandwondencentrum bevindt zich op een
andere locatie in het ziekenhuis.
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Beknopt overzicht officiële bekendmakingen en e-mailservice
Dat de officiële bekendmakingen en kennisgevingen op de infopagina van De Jutter/De Hofgeest zouden stoppen, zorgde
voor veel vragen bij velen. We willen daarom nog wat extra toelichting geven. De
meest gestelde vraag is waarom we stoppen met het publiceren van de bekendmakingen. De bekendmakingen verdwijnen
echter niet helemaal, daarin zijn we niet
duidelijk geweest.

Aanmelden voor persoonlijke e-mailservice
Met de e-mailservice van www.overheid.nl
krijgt u de bekendmakingen die voor u belangrijk zijn automatisch in uw mailbox. U
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen
u wilt ontvangen. Op https://www.overheid.
nl/attenderingsservice kunt u zich hiervoor
inschrijven. Verderop leest u hoe u zich stap
voor stap kunt inschrijven voor deze service.

Versoberen infopagina
In de begroting 2020 is opgenomen dat publicaties van college- en raadsbesluiten moeten versoberen om te kunnen bezuinigen op
de infopagina. Daarom vind u in De Jutter/
De Hofgeest vanaf 19 maart een beknopter
overzicht van de officiële bekendmakingen
en kennisgevingen.

Papieren versie in elke kern
We hebben gezocht naar plekken waar een
papieren versie van de bekendmakingen
komt te liggen, voor wie de bekendmakingen niet via de digitale weg kan lezen. Onderstaande locaties hebben aangegeven hieraan
te willen meewerken:
Gemeentehuis Velsen, Buurtcentrum De
Spil, Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum
De Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis
ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg

Uitgebreide informatie online
Uitgebreide informatie hierover (bijvoorbeeld vergunningaanvragen, besluiten en
verkeersmaatregelen) is te vinden bij overheid.nl. Ga naar officiële bekendmakingen in
uw buurt via https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt.

Vanaf 19 maart kunt u daar de uitgebreidere
tekst van de bekendmakingen ophalen.

Bekendmakingen oude stijl (boven) versus nieuwe stijl (onder).

Informatiebijeenkomsten over
zonnepanelen
De gemeente Velsen start een unieke zonnepanelenactie. Een collectief van vakkundige, regionale installateurs biedt
inwoners nu de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen een
zeer gunstige prijs. Zo krijgen inwoners
de mogelijkheid bij te dragen aan een
schone en duurzame toekomst terwijl er
bespaard wordt op de energiekosten. De
actie geldt voor particuliere rijtjeswoningen, hoekwoningen en (half)vrijstaande
woningen.

Drie bewonersavonden
In maart worden er drie bijeenkomsten in
Velsen georganiseerd voor deze actie.
• Maandag 16 maart in Het Polderhuis,
Vestingplein 58, Velserbroek
• Donderdag 19 maart in Dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17, SantpoortNoord
• Dinsdag 24 maart op het Gemeentehuis
Velsen, Plein 1945 45, IJmuiden.
De avonden starten om 20.00 uur. U bent
welkom vanaf 19.30 uur.
Via www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen kunt u aangeven bij welke informatieavond u aanwezig wilt zijn. Gezien de grote
belangstelling bij eerdere acties en het beperkte aantal stoelen dient u zich in te schrijven voor de informatieavond.
Collectieve inkoop
Op initiatief van Stichting Eneregio is een

collectieve inkoop georganiseerd waarbinnen regionale zonnepanelenspecialisten een
aanbod op maat voor u maken. U kunt geheel vrijblijvend en gratis één van de specialisten langs laten komen voor een vakkundig
advies.
Energiek Velsen
De actie wordt gesteund door de gemeente en
de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen,
een initiatief van inwoners die onze mooie
gemeente willen verduurzamen. Iedereen
die gebruik maakt van het actieaanbod is automatisch een jaar gratis en vrijblijvend lid
van Energiek Velsen. Kijk voor meer informatie op www.energiekvelsen.nl.
Hoe werkt het?
U kunt deelnemen aan deze actie middels een aantal eenvoudige stappen.
1. Inschrijven kan tot 17 mei 2020 geheel
vrijblijvend via www.duurzaambouwloket.
nl/actievelsen
2. Aanbod op maat: een vakman
neemt vervolgens contact met u op.
Deze komt bij u thuis en maakt gratis en vrijblijvend een offerte op maat.
3. Installatie: bij akkoord op de offerte installeert de leverancier de zonnepanelen.
U bespaart direct op uw energierekening.
Heeft u nu al vragen, bel dan met het Duurzaam Bouwloket: 072 - 743 39 56.
We kijken uit naar een energieke en succesvolle actie!

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen
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Wijkplatform
Velsen-Noord
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
Zee- en Duinwijk

Locatie
De Stek
De Spil
De Spil
De Dwarsligger

Tijd

19:30
19:30

Datum
Nog niet bekend
Nog niet bekend
15 april
20 april
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Abonneren op e-mailservice op www.overheid.nl
Volg de 8 stappen:

1

Ga naar www.overheid.nl

4

Kies waarover u berichten wilt ontvangen. Berichten
‘Rondom een adres’ hebben betrekking op een specifiek
adres. Berichten uit de categorieën ‘Voorlichting’ en
‘Voorschriften en Beleid’ hebben betrekking op de hele
gemeente. Bestemmingsplannen kunnen betrekking
hebben op een adres of op de hele gemeente. Maak
uw keuze en kies voor volgende stap.

7

2

Kies voor de Attenderingsservice.

5

Geef aan binnen welke straal u berichten wilt ontvangen.
De straal wordt berekend vanaf het middelpunt van de
door u in Stap 3 opgegeven postcode. Maak uw keuze en
kies voor de volgende stap.

3

Vul uw e-mailadres in. Kies de omgeving waarover u
bekendmakingen wilt ontvangen door een postcode
en huisnummer in te vullen. Als deze gegevens zijn
ingevuld, klikt u op volgende stap.

6

Behalve van uw gemeente kunnen berichten ook afkomstig zijn van andere overheidsorganisaties. Bij deze stap
kunt u de organisaties selecteren van wie u berichten
wilt ontvangen. Wanneer u organisaties selecteert die nu
nog niets zijn aangesloten, worden de berichten van deze
organisaties automatisch aan u gezonden zodra zij zich
aansluiten. Maak uw keuze en kies voor volgende stap.

8
Heeft u nog vragen over
“Berichten over uw buurt”?
Ga dan naar https://www.overheid.nl/
veelgestelde-vragen/veelgesteldevragen-over-berichten-over-uw-buurt.
Hier kunt u alle veelgestelde vragen
lezen.
Het is ook mogelijk om de App
“Over uw buurt” te downloaden. U ziet

U krijgt nu een overzicht te zien met alle keuzes die
u heeft gemaakt. Als alles klopt klikt u op de knop
Bevestiging e-mailservice.

VLSN_Stappenplan 265x340.indd 1

U krijgt nu te zien dat u succesvol bent aangemeld en
dat u een bevestigingsmail krijgt van uw aanmelding.
Let wel op: uw abonnement wordt pas geactiveerd als
u op de bevestigingslink in de mail hebt geklikt.

dan in één oogopslag wat er speelt in
uw postcodegebied, gemeente, waterschap of provincie.

04-03-2020 09:23
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BeestenBende actief!
BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12
jaar die helpen bij het schoonhouden van
hun buurt. Samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes, zijn zij echte helden van de
buurt! Zo’n zestig leden van BeestenBende maakten 26 februari een schoonmaakrondje bij de bibliotheek in IJmuiden. Eén
kwartier kregen ze, omdat daarna speciaal voor hen een dierenfilm werd vertoond
in de bibliotheek als dank voor hun inzet.
Vele handen maken licht werk en binnen
een kwartier hadden ze vijf vuilniszakken
vol zwerfafval.

Landelijke Opschoondag
Wil jij ook het voorjaar schoon beginnen? Elk
jaar doen in heel Nederland enthousiaste bewoners mee. Doe ook een schoonmaakactie
in jouw buurt of straat, alleen of samen met
je buren. Of ruim samen met je team het terrein op van je vereniging of sportclub. Als je je
actie voor 10 maart aanmeldt bij supporter-

vanschoon.nl krijg je
zelfs een gratis actiepakket met opruimspullen. Bezoek de
site (scan QR code)
en kijk voor veel leuke ideeën.

Inloopbijeenkomst HOV Station
Beverwijk

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de
inloopbijeenkomst over het project HOV
Station Beverwijk op 19 maart bij Sportpark Rooswijk aan de Rooswijkerlaan 2 in
Velsen-Noord.

De gemeenten Velsen en Beverwijk en de provincie Noord-Holland maken twee nieuwe
busbanen bij station Beverwijk én een voetfietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.
Naar verwachting wordt het project in 2021
uitgevoerd. De afgelopen tijd is het concept
Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp
ligt van donderdag 5 maart tot en met donderdag 16 april 2020 ter inzage bij de gemeenten
Velsen en Beverwijk. Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag19 maart informeren
we u graag over het ontwerp en de inspraakprocedure.
Programma inloopbijeenkomst
Wij nodigen u uit om aan één van de tafels aan
te schuiven, waarop het ontwerp en de bijbehorende documenten en tekeningen in te zien
zijn. Inhoudelijk deskundigen van de provincie en de beide gemeenten geven toelichting
en beantwoorden uw vragen. Ook vertellen zij
wat de stappen in het proces van de inspraakprocedure zijn en kunt u direct tijdens de bijeenkomst een inspraakreactie indienen.
Wij verwelkomen u graag:
Datum: op donderdag 19 maart 2020 vanaf
19.00 uur
Locatie: FC Velsenoord, Sportpark Rooswijk
Rooswijkerlaan 2, 1951 HH Velsen-Noord
Inzien ontwerp
Het ontwerp is gedurende de inspraakperiode

(5 maart t/m 16 april) in te zien bij de publieksbalies van de gemeentehuizen van Velsen en
Beverwijk. De documenten zijn ook digitaal te
raadplegen via https://www.velsen.nl/actueel/
projecten/HOV station Beverwijk en https://
www.beverwijk.nl/actueel/projecten/HOV
Station Beverwijk.
Reactie indienen
Reacties kunnen schriftelijk ingediend worden
bij de gemeenten of mondeling via een reactieformulier tijdens de inloopbijeenkomst op 19
maart. Schriftelijke reacties kunnen worden
gestuurd naar:
Gemeente Velsen: het College van burgemeester en wethouders gemeente Velsen, postbus
465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak HOV station Beverwijk.
Gemeente Beverwijk: het College van burgemeester en wethouders gemeente Beverwijk,
postbus 450, 1940 AL Beverwijk of per mail via
info@beverwijk.nl o.v.v. inspraak HOV Station
Beverwijk.
Vervolg
Na de aanbesteding wordt het definitief Voorlopig Ontwerp door de geselecteerde aannemer
uitgewerkt in een Definitief Ontwerp. De bouw
van de busbaan en de onderdoorgang start naar
verwachting in 2021.
Meer informatie
Voor vragen over het ontwerp of de inloopbijeenkomst kunt u bellen naar het provinciale
Servicepunt via 0800 - 0200 600 (gratis) of per
mail: servicepunt@noord-holland.nl of kijk op
de projectpagina www.noord-holland.nl/hovstationbeverwijk.

Hiermee zet de gemeente in op het duurzaam

verbeteren van de financiële zelfredzaamheid
van jongeren. De Stichting Streetcornerwork
voert de pilot uit.
Wethouder Steijn; ‘ Als wethouder ligt mijn
prioriteit bij de zorg dat alle inwoners van
Velsen kunnen meedoen in onze maatschappij. In dit geval wil ik deze jongeren graag een
betere start geven in het leven. Omdat schulden bij jongeren een landelijk probleem is
krijgen we hiervoor geld van het Rijk. Ik ben
erg blij dat we met dit geld deze pilot kunnen
starten!’

Helpt u ook mee tijdens de Landelijke Opschoondag op 21 maart? Meld u aan op
https://www.supportervanschoon.nl/

Zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag. Dan zijn de kinderen uitgedaagd
om op mee te doen aan de BeestenBende fotowedstrijd. Zoek een plek waar veel zwerfafval ligt en maak een foto vooraf en na het

Tip 3 tegen meeuwenoverlast
Meeuwen vallen onder de Wet natuurbescherming. Daarom mogen gemeente Velsen en haar inwoners niets doen wat schadelijk is voor deze zeevogels. Informatie
geven over hoe u overlast van meeuwen
tegengaat, is het belangrijkste ‘wapen’
dat we als gemeente hebben tegen meeuwenoverlast.

Sinds twee wekendelen we tips met u. Want
we gunnen u een gezonde nachtrust zonder
herrie. En een veilige en schone leefomgeving, zonder aanvallende, bevuilende meeuwen. U kunt nog tot zondag 15 maart iets met
onze tips doen. Daarna begint het broedsei-

zoen en moeten iedereen de meeuwen met
rust laten.
Tip 3
Houd uw dak en dakgoot goed schoon zodat
er geen takjes en bladeren liggen die gebruikt
kunnen worden als nestmateriaal. Het ontbreken van nestmateriaal maakt uw dak minder aantrekkelijk. Het werkt het beste als u
deze actie samen met uw buren doet. Niet iedereen kan, of durft een dak op. Het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan dan een
oplossing zijn.
Volgende week donderdag 12 maart krijgt u
alle tips nog even kort op een rijtje.
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1. Gooi jouw lege plastic,
plasticbak.

De gemeente Velsen start de pilot ‘New Future Velsen’ met tien jongeren die problemen hebben met schulden en daardoor niet
kunnen rondkomen. De aanpak is als volgt;
gedurende deze pilot koopt de gemeente de
schulden van jongeren af en maakt zij afspraken over begeleiding en afbetaling. Door het
wegnemen van schulden en stress is naar
verwachting plaats voor gedragsverandering
met als gevolg minder psychische problematiek, verslaving, fraude, criminaliteit.

Voor meer informatie of lid worden: www.
mijn beestenbende.nl

Op zondag 1 maart voeren vier leden van de
BeestenBende samen met gidsen naar Forteiland . De eerste bezoekersdag van het jaar
was namelijk de laatste kans om het hele eiland schoon te maken voor het broedseizoen
van de vogels. Acht overvolle vuilniszakken
verdwenen in de container. Gelukkig konden
er ook een paar mooie vondsten mee naar
huis, prachtige schelpen en een echte boemerang. Een stoer avontuur voor deze toppers die uiteraard ook een rondleiding kregen
door het fort.

blik en drinkpakken in de

Gemeente biedt jongeren met
schulden perspectief!

opruimen. Nederland wordt 21 maart vast en
zeker een stuk schoner!
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platen,
gesnegesplitst
nieuwe
den en opgerold.
grondstoffen:
plastic kor-

Eindproducten:
blikjes, fietsen.
Eindproducten: tissues,
wc-papier, dakpannen.

rels, papier en granulaat
4b.voor
De pakken
worden veraluminium.
pulverd en in warm water

Eindproducten: tissues,
wc-papier, dakpannen.

gesplitst in drie nieuwe
grondstoffen: plastic kor3. Plastic, blik en drinkpakken worden gesorteerd.

rels, papier en granulaat
voor aluminium.

hvcgroep.nl
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Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD
Steekincident Molenduin Santpoort
Raadslid Bas Koppes stelde vragen over het
steekincident bij het Molenduin in Santpoort-Noord. De aanwezigheid van agenten
met kogelwerende vesten heeft veel impact
op de omgeving zoals de nabije scholen. De
dreiging was snel weg, maar de omgeving
was niet ingelicht. De burgemeester heeft
toegezegd om bij de evaluatie van dit incident mee te nemen hoe de omgeving in de
toekomst eerder geïnformeerd kan worden.
Startdocument Missiehuis Driehuis
Het Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van
dorpskern Driehuis. De nieuwe eigenaar wil
op de locatie hoofdzakelijk woningen bouwen. De uitgangspunten voor herontwikkeling zijn opgenomen in een startdocument.
Bij dit onderwerp zijn 2 amendementen en
1 motie ingediend. In het debat werden politieke verschillen duidelijk en dat uitte zich
ook in veelvuldige interrupties. De grootste
discussie vond plaats over het VVD amendement om het mogelijk te maken om monumentale bomen te kappen ten behoeve van
de ruimtelijke kwaliteit. Het amendement
haalde geen meerderheid.
Een amendement van CDA riep op om kleinere woningen mogelijk te maken, zoals dat

ook in de onlangs aangenomen woonvisie
is vastgesteld. Na het debat deed wethouder Dinjens de toezegging dat hij flexibel zal
omgaan met de eisen voor de omvang van
de woning als dat tot problemen leidt voor
bijvoorbeeld de haalbaarheid van de sociale huurwoningen die moeten worden gerealiseerd. Met deze toezegging trok CDA het
amendement in.
Het raadsbesluit startdocument Missiehuis
werd unaniem aangenomen. Meerdere partijen benadrukten het belang van deze ontwikkeling voor woningen en herstel van het
Missiehuis.
De motie van LGV over het inschakelen van
een gespecialiseerd adviesbureau voor een
analyse over de verkeerscirculatie in Driehuis, werd unaniem aangenomen door de
raad.
Samenwerkingsovereenkomst A8-A9
Als laatste punt stond de A8-A9 op de agenda
van de raadsvergadering. De politieke partijen vroegen niet om een uitgebreid debat,
maar wel ruimte voor uitgebreide stemverklaringen. Daaruit bleek dat niet iedere partij voorstander is van extra asfalt, maar dat
zij het belang van deze verbinding voor Velsen wel zien.

Binnenklimaat en energieverbruik De
Brede School
Sinds de ingebruikname van het gemeentelijk gebouw De Brede School in VelsenNoord in 2015 zijn er klachten over een
slecht binnenklimaat en over een hoog
energieverbruik. De afgelopen jaren heeft
de gemeente geïnvesteerd in het verhelpen
van de klachten. Dit heeft echter niet geleid
tot het gewenste resultaat.
Uit onderzoek is gebleken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn voor een goed
binnenklimaat en een normaal energieverbruik. Aangezien de maatregelen niet zijn
voorzien in de begroting van 2020 wordt
aan de raad gevraagd hiervoor een budget
beschikbaar te stellen.

doorstart van de lokale omroep zijn extra
middelen nodig, maar hier is in de begroting
2020 geen rekening mee gehouden. De gemeenteraad wordt gevraagd om extra geld
beschikbaar te stellen.
Gemeentelijk vastgoedbeleid
De gemeente Velsen bezit vastgoed in Velsen. Het gaat bijvoorbeeld om buurthuizen,
gymzalen en scholen. Er moet een visie komen waarin staat welk vastgoed Velsen nodig heeft om haar doelstellingen te kunnen
realiseren. In deze bijeenkomst worden de
raadsleden geïnformeerd over de verschillende soorten vastgoed en welke doelen
hiermee behaald zouden kunnen worden.

Heroriëntatie regionale samenwerking
In oktober heeft de gemeenteraad gesproken over de rol van Velsen in de regionale
samenwerking. Dit is een vervolg op die bijeenkomst. Met de heroriëntatie over de regionale samenwerking bepaalt de raad de
denkrichtingen van Velsen. Zo kunnen er
keuzes worden gemaakt welke samenwerking het beste aansluiten bij de belangen
van Velsen.

Ontwikkelplan Kustplaats IJmuiden
aan Zee
In 2017 heeft de gemeenteraad het college
gevraagd om een ontwikkelplan op te laten
stellen op basis van onder andere het Ambitiedocument “Kustplaats IJmuiden aan
Zee”. Het Ontwikkelplan Kustplaats IJmuiden aan Zee is nu bijna klaar. Vooruitlopend
hierop krijgt de raad (gezien de omvang en
complexiteit van dit plan) een presentatie
over de inhoud van het Ontwikkelplan.

Continuïteit lokale omroep Velsen
De Velser Omroep Stichting (RTV Seaport)
is aangewezen als lokale publieke media-instelling. Mede als gevolg van ernstige fraude door een voormalig bestuurslid heeft de
stichting al langere tijd niet kunnen investeren in apparatuur en heeft zij onvoldoende reserves om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het nieuwe
bestuur heeft de ambitie om de omroep te
professionaliseren. Voor een succesvolle

Versnelling woningbouw (19 maart)
Op 23 januari was een goed bezochte bijeenkomst in het Telstar stadion over het
versnellen van de woningbouw, met inbreng van raadsleden, de ambtelijke organisatie en projectontwikkelaars. Deze sessie is hier het vervolg op. De aanwezigen
gaan in groepjes uiteen om met elkaar over
een aantal thema’s in discussie te gaan. Aan
het einde van de avond worden conclusies
getrokken en een vervolg vastgesteld.

Sessievergadering zijn op 12 maart 2020 en beginnen om 19:30 uur. U bent van harte welkom via de ingang aan Plein 1945. De sessie op 19 maart begin om 19:00 uur.

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

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

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

uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke
website www.Officielebekendmakingen.nl
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en)
voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 22 februari tot en met
28 februari 2020 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Verbrande Vlak 33 C, plaatsen balkonbeglazing (22/02/2020) 21495-2020
Griftstraat 11 + 13, plaatsen dakopbouwen
(26/02/2020) 22876-2020
Houtmanstraat 1, interne verbouwing, wijzigen gevel (28/02/2020) 24054-2020
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, brandveilig gebruik
(26/02/2020) 23152-2020
Amsterdamseweg 30 RD, nieuwbouw wo-

ning (27/02/2020) 23643-2020
Genieweg 38 A, tijdelijk (3 nachten van 4
t/m 6 juli 2020) gebruiken voor kamperen
(26/02/2020) 24122-2020
Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen amateur zendmast (24/02/2020) 21784-2020
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 13, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (24/02/2020) 21847-2020
Biezenweg
70,
nieuwbouw
woning
(26/02/2020) 23142-2020
Kerkerinklaan 14, wijzigen van een dakopbouw (24/02/2020) 21692-2020
Velserbroek
Elisabeth Vijlbriefstraat 5, plaatsen dakopbouw (25/02/2020) 22518-2020
Floraronde 289, wijzigen zijgevel, plaatsen
tochtportalen (achter) (28/02/2020) 24154-

2020
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

overgang)
te
Santpoort-Noord
werkzaamheden aan spoor (vernieuwen bovenleidingsbalk) van zaterdag 25 april 2020
03:00 uur tot zondag 26 april 2020 19:00 uur.
(25/02/2020) 22168-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Stationsweg 61, na-isoleren van kap, plaatsen dak- en zonnepannen (24/02/2020)
9053-2019, 20767-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 22
februari tot en met 28 februari 2020 de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10.
De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.

Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Santpoort-Noord
Kennemergaardeweg
(spoorweg-

IJmuiden
Tiny House Congress, op 14 en 15 mei
2020 van 10:00 tot 18:00 uur, 16 mei 2020
van 10:00 tot 17:00 uur, locatie: BaseCamp
(24/02/2020) 21819-2020
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Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Brederode, op 27 en 28 juni
2020 van 11:00 tot 17:00 uur, locatie: Velserenderlaan ong. (Ruïne van Brederode)
(24/02/2020) 21893-2020
Avond4daagse, van 12 t/m 15 mei 2020 van

17:45 tot 20:15 uur, locatie: gebied rondom Brederode Daltonschool (25/02/2020)
22461-2020
Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, van 26 t/m 29
mei 2020 17:45 tot 19:15 uur, locatie: Driehuis en omgeving (25/02/2020) 22627-

gemeentevelsen |

gemvelsen |

2020
Velserbroek
Kermis Velserbroek, van 7 t/m 11 oktober
2020, locatie: Vestingplein (23/02/2020)
21535-2020

gemeente_velsen

2:10
Velsen-Zuid
Zomerstoomdagen, op 4 en 5 juli 2020 van
10:00 – 17:00 uur, locatie: Genieweg 38a
(18/02/2020) 19717-2020

Rectificatie ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Arubastraat 29, plaatsen
(28/02/2020) 8887-2020

dakopbouw

Driehuis
Van Maerlantlaan 1, vervangen kozijn
(28/02/2020) 16248-2020

IJmuiden
C. van der Doesstraat 20, wijzigen gevelreclame (26/02/2020) 10959-2020
Wijk aan Zeeërweg 68, plaatsen dakopbouw
(26/02/2020) 17021-2020
Breesaapstraat 60A, Neptunusstraat 33 RD,
Oranjestraat 98, verbouwen en uitbreiden
hotel (26/02/2020)
76231-2019
Mantelmeeuwpad 2, tijdelijk (10 jaar)
uitbreiden strandpaviljoen Beach Inn
(28/02/2020) 88244-2019

Velserbroek
Ster Bastion 105, plaatsen
(26/02/2020) 16572-2020

Velsen-Noord
Duinvlietstraat 14, plaatsen erker (voorzijde)
(26/02/2020) 13484-2020

De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan

Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 16, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (27/02/2020) 18123-2020

kozijnen

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Betelgeuzestraat 2B, plaatsen rookkanaal
(24/02/2020) 115088-2019

dat het besluit heeft genomen (zoals college
van burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van het besluit
is tussen haakjes vermeld.
Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
NK Kitebuggy, op 4 en 5 april 2020 van 10:00
tot 17:00 uur, locatie: IJmuiderstrand zone 3
(26/02/2020) 3656-2020

Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) is een
gemeenschappelijke regeling
Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) is
een gemeenschappelijke regeling. Via AIJZ
is Velsen samen met Beverwijk, Heemskerk
aandeelhouder in HVC. Tot 2019 was Zaanstad ook deelnemer.
In navolging van Zaanstad heeft het colle-

ge van Velsen besloten ook zelfstandig aandeelhouder te worden. Als zelfstandig aandeelhouder kan Velsen zelf deelnemen aan
de aandeelhoudersvergadering van HVC
en daar altijd een ‘eigen geluid’ laten horen.
Zelfstandig aandeelhouder zijn in HVC heeft
daarom de voorkeur.

Op 21 januari 2020 heeft het college van
B&W van Velsen besloten:
• Onder voorbehoud van toestemming
van de raad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek te treden;

Op 27 feb 2020 heeft de gemeenteraad besloten:
• In te stemmen met het besluit van het
college uit Afvalschap IJmond Zaanstreek te treden

Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Na uitvoerig onderzoek maken burgemeester en wethouders bekend dat onderstaande
mensen niet meer wonen op het adres waar
zij in de Basisregistratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. Zij zijn daarom uitgeschreven uit de BRP Dit betekent dat zij formeel niet meer in Nederland wonen.
Het betreft de volgende personen:
Bişgin,M.
geb.07-10-1973
Iliev,I.D.
geb.23-05-1971

Boer de,D.J.
Iliev,Z.R.
Bogers,R.R.
Jongejan,J.
Bornev,A.Z.
Kooij,A.W.J.
Chripko,P.
Krou de,R.
Dräger,R.
Lobianco,A.K.
Ewijk van,G.M.

geb.25-06-1983
geb.01-12-1969
geb.06-01-1981
geb.10-11-1975
geb.09-10-1982
geb.16-11-1969
geb.19-03-1990
geb.28-10-1978
geb.15-11-1988
geb.04-09-1987
geb.23-09-1975

Mohamed,M.
Georgieva,A.I.
Willemsen,E.
Heer de,F.V.
Wu,Y.

geb.17-07-1996
geb.31-08-1991
geb.19-09-1989
geb.07-09-1989
geb.20-06-1991

Voor informatie kunt u terecht bij Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255)
567200.

Bezwaren
Betreffende personen kunnen binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt bezwaar maken tegen deze beslissing. Dat kan per brief (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden) of online via https://www.velsen.
nl/producten/bezwaar (overig bezwaar).
Hierbij heeft u uw DigiD nodig.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten om:
• twee parkeerplaatsen aan het Tiberiusplein nabij de hoofdingang van Sporthal IJmuiden-Oost aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats,
door middel van het plaatsen van borden

E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
6 maart

Drijf Inn
www.zwembadvelsen.nl

9 maart

Startbijeenkomst Sportakkoord
www.sportloketvelsen.nl

12 maart

Cursus valpreventie
www.sportloketvelsen.nl

16 maart
t/m 16 april

Schoolvoetbaltoernooi
Sportpark Schoonenberg

17 maart

Badmodeverkoop
www.zwembadvelsen.nl

21 maart

Dag tegen Racisme en Discriminatie
www.sportloketvelsen.nl

21 maart

Zorg. Ik? Beurs
www.zorgikbeurs.nl

22 maart

Fight Night IJmuiden
www.gymvogel.nl

22 maart

Spaarnwoude Hills Trail
www.hardloopkalender.nl

Drijf Inn
Kom je vrijdag 6 maart ook film kijken tijdens de
“Drijf Inn” in zwembad De Heerenduinen?
Je kunt dan dobberend op een luchtbed kijken naar
de film: “The Secret Life of Pets2”. Het zwembad
wordt deze avond omgetoverd tot een bioscoop. Je
hoeft zelf geen luchtbed mee te nemen het zwembad heeft er voldoende, maar wil je op een eigen
luchtbed film kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.15 t/m 21.00 uur en wordt
georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
Inmiddels is de voorverkoop gestart, dus wees er
snel bij want vol = vol. Toegang € 6,20.
PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag dan
zwemvleugels en kom onder begeleiding van een
betalende volwassenen.

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie
Zaterdag 21 maart 2020
is de jaarlijkse Dag tegen
Racisme en Discriminatie.
Wethouder Sport, Bram
Diepstraten reikt in
de week van 21 maart
de speciale vlag van
Vrede uit aan een
voetbalvereniging.
Deze vlag wordt gehesen met het bestuur van de club en een
jeugdlid. De KNVB lanceerde onlangs het aanvalsplan ‘Ons
voetbal is van iedereen’ om racisme en discriminatie in het
voetbal tegen te gaan.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen de bewoners van Velsen Noord deelnemen aan
Move Velsen. Het doel is om zowel jong als oud, ouders met hun kinderen,
jongeren en senioren met elkaar in contact te brengen door deel te laten nemen
aan verschillende activiteiten die door de lokale sportverenigingen en clubjes in
Velsen-Noord worden georganiseerd op wekelijkse basis.
Tevens worden wekelijks voorlichtingsbijeenkomsten verstrekt door professionele coaches die de deelnemers aan Move Velsen zullen informeren over
voeding, leefstijl, beweging en ontspanning. Hierbij worden ook wekelijks
laagdrempelige challenges aan de deelnemers voorgelegd die zij dienen uit te
voeren in de komende week.
Na inschrijving worden de deelnemers 1x in de week uitgenodigd voor een
coaching moment om te helpen bij de uitdagingen die gepland staan. Zo krijgen
ze tips om aan de slag te gaan met kleine veranderingen.

Het project MOVE bestaat uit 3 blokken van elk 5 weken. Deze blokken starten
op: 2 maart, 6 april en 11 mei. Inschrijven kan bij wijkcentrum De Stek of door een
mail te sturen naar movevelsennoord@gmail.com.
Kosten: € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Voor dit bedrag ontvangen de deelnemers coaching momenten, mogen ze komen sporten bij de
verenigingen en bij het volbrengen van de challenges een leuk presentje. Voor
meer informatie zoek: movevelsennoord op Facebook.

Maart: de maand van het schoolvoetbal

Velsen krijgt een lokaal Sportakkoord. Het doel van het Sportakkoord is om zoveel
mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.
Er gebeuren al heel veel goede dingen in Velsen op het gebied van sport & bewegen. Met veel energie worden eeuwenoude sporten of juist nieuwe initiatieven
aangeboden. Met het lokale Sportakkoord kan dat nog meer worden aangevuld
en versterkt. Sport betekent namelijk veel meer dan alleen een gezellige en
ontspannen vrijetijdsbesteding. Sport draagt bij aan de gezondheid, ontmoeting,
levendigheid en is daarmee een belangrijk middel om inwoners in de gemeente
met elkaar te verbinden.

Donderdag 12 maart a.s. van 11.45 tot 12.30 uur start
de 10-delige cursus valpreventie en balans houden
in Buurtcentrum de Spil. De cursus is bij uitstek geschikt voor senioren die het risico lopen om te vallen, of die angst hebben nadat zij een keer gevallen
zijn. De cursus wordt gegeven door gediplomeerd
MBVO- docente Monica Verduyn-Lunel. Zij geeft
al meer dan 10 jaar seniorenfit bij Stichting Welzijn
Velsen. Met haar apothekersachtergrond heeft zij
ook oog voor de effecten van medicijnen op het
evenwichtsgevoel. Tijdens de cursus wordt er veel
aandacht besteed aan versterking van bepaalde
spiergroepen ter verbetering van de balans. Ook
wordt de conditie verbeterd. Cursisten kunnen aan
de hand van een duidelijke handleiding zelf thuis
oefenen met deze materie als zij dat willen.
De kosten zijn bewust laag gehouden: € 25,-.
Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij buurtsportcoach volwassenen Ad Otten, e-mail
otten@welzijnvelsen.nl tel. 06-11883720.

Het plan bestaat uit drie onderdelen: voorkomen,
signaleren en sanctioneren. KNVB, De Eredivisie, Keuken
Kampioen Divisie, spelers, trainers, scheidsrechters, clubs,
supporters, maatschappelijke organisaties, overheid en
voetballiefhebbers willen samen een positieve beweging
op gang brengen en
één front vormen tegen
racisme en discriminatie.
De vlaggen van de
Vrede worden ook
gehesen bij sporthallen,
sportcomplexen,
zwembad en het
gemeentehuis.

Move Velsen-Noord

Denk mee over Sportakkoord Velsen

Cursus valpreventie in
Buurtcentrum de Spil

Maart 2020

Vanaf 16 maart vindt
weer het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi plaats op Sportpark Schoonenberg in
Velsen-Zuid. Tijdens
het toernooi voetballen de groepen 5
t/m 8 van scholen
uit de gemeente vier
weken tegen elkaar.
Heras Hekwerken is
onze partner die dit
sportieve evenement, dat een grote popularitet geniet, mede mogelijk maakt.
Voetbalverenging IJmuiden is gastheer en Henny van Ombergen en Gerhard
Verwoord verzorgen de organisatie.
Kom gerust kijken en moedig de spelers aan!

Sportprijzen 2019 uitgereikt
tijdens Sportgala Velsen

Sport verder brengen
De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt van sport om hierin
mee te bewegen. Samen met vrijwilligers, sportaanbieders, gemeente Velsen,
onderwijs, welzijn, zorg, en ondernemers bespreken we wat we met sport willen
bereiken in Velsen. Ook initiatieven van inwoners, buurtsportcoaches, maatschappelijke organisaties, individuele sporter, fysiotherapeuten spelen hierbij een
belangrijke rol.
Een inspiratiesessie om mee te denken
Sportformateurs Rianne Schenk en Emma Poelman begeleiden het tot stand
komen van het lokale Sportakkoord. Daarvoor wordt op maandagavond 9 maart
een interactieve inspiratiesessie georganiseerd. Deze vindt plaats in de kantine
van Sporthal Het Polderhuis, Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek. Inloop is vanaf
18.00 en de gemeente zorgt voor een maaltijd. Aanmelden kan via de mail:
sportakkoordvelsen@gmail.com. Iedereen is welkom om mee te praten!
Akkoord van en voor de inwoners
Als het Sportakkoord eind mei klaar is, gaan we de plannen die daarin staan
uitvoeren. Daarmee verleiden we nog meer mensen om met veel plezier (vaker)
te sporten en te bewegen.
Kijk voor meer informatie over het landelijke Sportakkoord op
www.allesoversport.nl/sportakkoord

Na een fantastisch sportjaar zijn vrijdag 28 februari de sportprijzen 2019 in een
overvol Thalia Theater uitgereikt.
Net als voorgaande jaren organiseerde Sportloket Velsen ook dit jaar het
Sportgala van de gemeente Velsen. Tijdens dit feestelijke evenement werden
de kampioenen uit 2019 gefeliciteerd met de behaalde prestaties en werden
o.a. de sportman, sportvrouw, sporttalent, sportmaster en sportploeg van het
jaar uitgeroepen. Nieuw dit jaar is de uitreiking van de verenigingsprijs.
Siem Uijtendaal, Nina Kessler, RKVV Velsen, Erik Koning, Jarno Braam en
Stichting Stratenvoetbal Velserbroek zijn de grote winnaars geworden van het
Sportgala Velsen.
Kijk voor meer informatie op www.sportgalavelsen.nl of
www.sportloketvelsen.nl

Voetballen met je vrienden? Huur bij ons een sporthal!: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:
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COLOFON
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

Nieuw in Santpoort:
Kindercoach Bert

Velsen - In januari heeft Bert ter
Maat de deur van zijn kindercoachpraktijk Bert in Santpoort
geopend. ,,Als gediplomeerd kindercoach zie ik dat er behoefte is
om kinderen dat steuntje in de
rug te geven wat ze soms nodig
hebben’’, vertelt de kindercoach.
,,Elke ouder ziet zijn kind van zelfsprekend het liefst gelukkig maar
het kan natuurlijk voorkomen dat
dit niet het geval is. Dit kan zich
uiten in angst en verdriet en het
hebben van weinig zelfvertrouwen. Sommige kinderen hebben wellicht moeite met het aangaan van sociale contacten. Maar
ook pesten of gepest worden en
rouwverwerking kunnen een negatieve invloed hebben op het

geluk van het kind. Bij al deze zaken kan ik wellicht net dat steuntje zijn om hen daarbij te helpen.’’
Bert vervolgt: ,,Mijn kindercoaching is laagdrempelig, kortdurend en is geschikt voor kinderen
vanaf zes jaar. Ik werk een op een
in korte sessies en heb daardoor
alle aandacht voor het kind. Samen met het kind ga ik op zoek
naar zijn eigen kwaliteiten en talenten en werk ik aan het vergroten van het zelfvertrouwen en
aan het opdoen van zelfkennis
waar het kind de rest van zijn leven profijt van zal hebben.’’
Voor meer informatie of voor het
maken van een afspraak kan men
terecht op de website kindercoachbert.nl.
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Door Erik Baalbergen

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. In deze aflevering aandacht voor de kanaalgravers.

Vijftig jaar Albatros
Banden in IJmuiden
IJmuiden - Het bedrijf Albatros Banden bestaat vijftig jaar. Een
moment om bij stil te staan, zo vond ook branchetakvereniging
voor de banden en wielenbranche VACO. Rick Zeeman kwam namens die vereniging naar IJmuiden om het team van Albatros
Banden te trakteren op taart. Bovendien had hij een aandenken
meegenomen om het vijftigjarige lidmaatschap van de vereniging extra te onderstrepen. Klanten van Albatros Banden kunnen
deze maand profiteren van een jubileumactie.
Willem van de Graaf begon op 1
januari 1970 zijn autobandenbedrijf aan de Middenhavenstraat
in IJmuiden. Zijn vader had eerder
al een autobandenbedrijf aan de
Schoterweg in Haarlem en werkte
in de jaren ervoor onder meer in
loondienst bij bedrijven waar autobanden werden geproduceerd
of geïmporteerd. Na tien jaar verhuisde Albatros Banden naar de
Dokweg 16. ,,Het was eigenlijk de
bedoeling om het bedrijf op nummer 14 te vestigen’’, vertelt Thom
van de Graaf, kleinzoon van de oprichter en nu zelf alweer een aantal jaren werkzaam in het bedrijf,
waarvan zijn vader Michel nu de
eigenaar is. ,,Net toen alles hiernaast klaar was om te kunnen
beginnen, kwam deze grond te
koop. Die is toen aangekocht en
vervolgens is het bedrijf hier gevestigd.’’ Twee jaar geleden is het
pand verbouwd en verder uitgebreid.
Met de slogan ‘Onbetwist dé bandenspecialist’ heeft Albatros Banden in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd.
Toch is het niet eenvoudig om met
uitsluitend de levering en montage van autobanden een goed bedrijfsresultaat te behalen. Daarom
is geleidelijk het pakket aan diensten verder uitgebreid. Men kan
er bijvoorbeeld ook terecht voor
het laten onderhouden van het
aircosysteem, het laten plaatsen
van een nieuwe accu of het vervangen van de remblokjes of remschijven. Het is zelfs mogelijk om
de Algemene Periodieke Keuring
(APK) door Albatros Banden te laten verzorgen. In de nabije toekomst wordt het pakket aan diensten verder uitgebreid met het
onderhoud aan de veiligheidssystemen van de nieuwe generatie
auto’s. Met deze uitbreidingen ziet
het bedrijf voldoende perspectieven voor de toekomst. Toch blijven de autobanden hier natuurlijk
het kloppende hart van de zaak.
Dat een autoband bestaat uit wel

tien verschillende soorten rubber en dat er tegenwoordig elektronische ventielen zijn, die signalen afgeven als de bandenspanning beneden het gewenste niveau is, is bij veel automobilisten niet bekend. Ook is van belang dat precies de juiste band
wordt geplaatst, want ook al is de
maat correct, dan nog kan het type band onjuist zijn en daardoor
ongeschikt voor het voertuig. Dat
heeft bijvoorbeeld te maken met
het gewicht dat een band maximaal kan dragen. ,,Consumenten
zijn zich vaak minder bewust van
al die dingen, daarom is het verstandig om naar een bandenspecialist te gaan’’, bevestigt Rick Zeeman van vereniging VACO. Bij deze organisatie zijn ongeveer zevenhonderd bandenspecialisten
aangesloten. Als automobilist doe
je er verstandig aan om eens per
twee maanden de bandenspanning te controleren. Helaas komt
het nog te veel voor dat de bandenspanning niet op de juiste
druk staat en de auto anders rijdt
dan gewenst.
Het advies luidt dan ook om regelmatig even langs te komen voor
een controle van de banden. ,,Dat
doen we gratis en het is maar een
minuutje werk. Bovendien kunnen we dan eventueel ook adviseren als er echt iets aan de hand
is. Met de juiste bandenspanning
verlaag je de kans op een klapband, je rijdt zuiniger en dus milieubewuster, je hebt een betere
grip op de weg en dus rij je veiliger. Bovendien produceer je minder geluid als je banden goed op
spanning zijn.’’
Om het jubileum van Albatros
Banden te vieren, heeft het bedrijf
gedurende de hele maand maart
een mooie actie: ,,Bij aanschaf van
vier nieuwe banden van het merk
Michelin of Bridgestone verzorgen we de uitlijning van de auto geheel gratis. Normaal kost dat
70 euro.’’ (Tekst en foto: Bos Media
Services)

Op 8 maart 1865 – aanstaande
zondag dus precies 155 jaar geleden! – om 3 uur ‘s middags start
de doorgraving van Holland op zijn
Smalst en daarmee de aanleg van
het Noordzeekanaal. De plechtigheid vindt plaats op de plek waar
later de sluizen worden aangelegd,
‘tien minuten gaans van het Noordzeestrand’ in de Breesaap, de duinvlakte tussen Velsen en de Noordzee. Het is een sobere aangelegenheid zonder festiviteiten, want Nederland rouwt omdat precies een
week eerder koningin-moeder Anna Paulowna, de moeder van Koning Willem III, is overleden.
In het Algemeen Handelsblad van
twee dagen later vinden we een
uitvoerig verslag van de plechtigheid. Aanwezig zijn hoge pieten
van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, van de aannemer
en van de waterstaat en een groot
aantal belangstellenden uit omliggende plaatsen. De plechtigheid
wordt geopend door directeur Jitta
van de Kanaalmaatschappij met
een lange toespraak. Jitta vergelijkt
de kanaalwerken met de gewenste doorgravingen van de landengtes bij Suez en Panama. Na de nodige dankbetuigingen vervolgt Jitta:
‘En nu, Mijn Heeren, zullen wij overgaan tot het steken van de eerste
spade in den grond tot doorgraving van Holland op zijn Smalst, tot
daarstelling van het nieuwe kanaal!’
Na nog vele bemoedigende woorden besluit Jitta met: ‘En hiermede
noodig ik u uit, geachte heer mededirecteur Boele, de spade in den
grond te steken, en alzoo de doorgraving onder Gods zegen met
goeden moed aan te vangen!’ Hierna steekt directeur Boele van de
Kanaalmaatschappij onder luid ge-

juich de eerste spade in het zand.
Na enkele gelukwensen uitgesproken door de inspecteur van de waterstaat Conrad, gaan onmiddellijk
‘ruim een honderdtal Nederlandsche werklieden aan den arbeid,
onder leiding en toezigt van drie
Engelsche en vier Hollandsche ingenieurs en opzigters.’

grondwerker’, zoals nagebouwd in
het Zee- en Havenmuseum aan de
Havenkade. Op de voorgevel prijkt
een kaartje met een citaat van Pieter Vermeulen: ‘Een groot vierkant
gat met wanden van planken en
schroten. Een tamelijk stevig sparren dak van stro en met de uitgegraven grond een glooiing om
de keet. Zelfs een vaste bedstede,
waarin hij met moeder de vrouw
’s avonds de moegewerkte ledematen kon strekken. De binnenwanden werden zoveel mogelijk verstrekt met veenkluiten. Deze kluiten werden bij koud weer
als brandstof gebruikt en dan verdween de wandbekleding in het
vuur.’
De lange werkdagen met zware
werkzaamheden in weer en wind,
het onderbetaalde werk door allerhande trucjes door putbazen,
de loonverlagingen, de ontslaggolven, de armoede ten gevolge van
het stilleggen van de werkzaamheden en het inhouden van de ‘drinkgelden’, en de cholera-epidemieen en besmettelijke ziektes maken
het leven van de kanaalgravers en
hun gezinnen er niet gemakkelijk
op. Verslagen van Pieter Vermeulen
en het boek ‘De Woede van Abraham’ van Conny Braam geven ons
een indruk van het kanaalgraversbestaan.

Het klinkt allemaal zo prachtig,
maar de werkelijk is minder fraai.
De kanaalwerken trekken polderjongens en grondwerkers van heinde en verre aan die als dagloners
aan de slag gaan. Er komen veel
vrijgezellen op het werk af. Zij vinden onderdak in houten barakken
die rond de kanaalwerken en in het
duingebied tussen de werken en
het rustige dorp Velsen speciaal zijn
neergezet. In deze keten kunnen
de werkers na een lange en zware dag zandscheppen overnachten op britsen. Zo’n keet wordt met
harde hand gerund door een keetbaas en zijn vrouw. De keetbaas
verdient veel bij met drankverkoop.
Na een harde werkdag lusten de
werklieden wel een borreltje. Op de
betaaldag worden de drankkosten
door de keetbaas op het loon inge- De gemeente Velsen kijkt niet om
houden en er blijft dikwijls weinig naar het welzijn van de kanaalgrageld over voor de werker...
vers en hoopt dat het schorriemorrie snel is verdwenen als het kaEr komen ook gravers met hun ge- naal klaar is. Gelukkig maken chriszinnen naar de Breesaap. Zij zijn telijke organisaties en diverse buiniet welkom in de keten en moeten tenplaatsbewoners zich wel zorzelf voor onderdak zorgen. Zij bou- gen om hun welzijn. Dikwijls, als
wen hutten van gevonden hout en de nood echt hoog is, zien we in de
takkenbossen of graven holen in de kranten oproepen om de nood ongrond en dekken deze af met tak- der de ‘Nederlandsche Arbeiders
ken en klei. Deze hutten en holen aan het Kanaal door Holland op zijn
verschijnen her en der in de Brees- Smalst’ te lenigen. Als het kanaal af
aap en in het duingebied ten wes- is, vertrekken veel kanaalwerkers
ten van Velsen. Zo ontstaan on- naar elders. De blijvers vinden uitder meer de nederzettingen De eindelijk een veel beter leven met
Hoogeberg en De Heide.
fatsoenlijk onderdak in IJmuiden,
De foto toont het ‘luxe huis van een de Hoogeberg en de Heide.

Locatie Missiehuis in Driehuis:

Lange discussie over mogelijke bomenkap
Velsen - Twee amendementen, een
motie en maar liefst twee uur discussiëren in de gemeenteraad. Eens
te meer is vorige week donderdag
gebleken dat het kappen van bomen veel emoties losmaakt. De discussie over het bouwproject op de
locatie van het voormalige Missiehuis in Driehuis was behoorlijk fel.
Een voorstel van VVD, CDA en PS
om een aantal monumentale bomen aan de noordzijde van het terrein te kappen, haalde het uiteindelijk niet.
Om een kwalitatief betere inpassing van bebouwing en parkeren
te faciliteren, wilden de indieners
van het amendement het mogelijk te maken om af te wijken van
het Beleidsplan Monumentale Bomen uit 2013 en daarmee de kap
van waardevolle en monumentale bomen aan de noord- en zuidzijde van de locatie Missiehuis toe te
staan. De meningen over het voorstel waren duidelijk zeer verdeeld.
De woorden ,,In bomen kun je niet

wonen’’, waarmee VVD-fractievoorzitter Cas Schollink zijn betoog begon, waren koren op de molen van
MaartenJan Hoekstra (GroenLinks).
Hij somde direct een reeks dieren
op die juist graag in de linde, het type boom waarom het hier gaat, wonen. Ook het nadrukkelijk vermelden van een maximum van vijf te
kappen bomen aan de noordzijde
was voor hem geen bespreekbare
optie. Cees Sintenie (CDA) wierp tegen: ,,Het lijkt nu net of er een kaalslag gaat plaatsvinden in dat gebied, wij denken van niet. Wij willen de ruimte geven aan de ontwikkelaars om een mooi ruimtelijk plan
op te stellen en niet vooraf te veel
belemmeringen opleggen.’’
De discussie kreeg zelfs even een
grimmig karakter, toen Schollink
het initiatief van wethouder Sebastian Dinjens, om kort voor de discussie over dit onderwerp de raadsleden mee te nemen naar het terrein, bekritiseerde. Hij verweet Dinjens een gebrek aan vertrouwen

in de gemeenteraad en zei: ,,Jammer dat dezelfde woorden niet
in het stuk hebben gestaan.’’ Sander Smeets (D66) noemde het een
schandalige uiting van Schollink:
,,Het feit dat de wethouder ons extra informatie wil geven is geen teken van wantrouwen maar juist lovenswaardig.’’
Na felle kritiek op zijn opmerking
van diverse raadsfracties besloot
Schollink om zijn woorden terug te
nemen. Een meerderheid van de
gemeenteraad kon zich uiteindelijk
niet vinden in het voorstel om monumentale bomen aan de noordzijde van het terrein te kappen.
Het door de gemeenteraad nu vastgestelde startdocument stelt de kaders voor het bouwplan op deze locatie. Hierin is onder meer vastgelegd dat zestig procent van de bestaande boomgaarde moet worden
behouden. Het bouwplan omvat de
realisatie van tachtig nieuwe woningen, waarvan een deel in de sociale sector. (Tekst: Bos Media Services)
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Sterk staaltje van burgerparticipatie leidt tot
nieuwe mogelijkheden in project Pontplein
delen van de film zal de urgentie
van project Pontplein ondersteunen”, legt wethouder Diepstraten
uit. ,,Voor ons projectteam is de
grote verrassing het goede idee
van de heer Gerard Gleijm, het
opent een interessant perspectief”.
De heer Gleijm lichtte aansluitend zijn idee toe. Een fly-over
variant die lijkt op de variant van
de heer Gleijm is al eerder bekeken maar niet verder uitgewerkt,
omdat deze fly-over zo groot en
hoog zou worden, dat dit financieel niet haalbaar was. Ook was
de impact op de omgeving te
groot, met name voor de woningen aan de Stationsweg. Zij zouden dan tegen een hoog viaduct
aankijken. De variant van de heer
Gleijm is een stuk verder van de
pont af gesitueerd. Het viaduct
komt boven de huidige kruising
en dichtbij het bestaande viaduct. Door gebruik te maken van
het diepgelegen gedeelte voor
het viaduct, hoeft deze variant
minder hoog te worden en kan
het viaduct aansluiten op de beGerard Gleijm toont zijn ontwerp. (Foto: Arita Immerzeel)
staande heuvel van de spoordijk.
Een nadeel van deze variant is
Velsen - Vrijdagmorgen infor- van 15 procent vrachtverkeer is. dat de fietsers vanaf de pont nog
meerde wethouder Bram Diep- Plus 5000 fietsers. De situatie nu steeds het verkeer van en naar
straten de pers over de voort- is als een zandloper, er treden IJmuiden moeten kruisen. De vergang van de plannen omtrent verkeersinfarcten op, er wordt keersstroom is echter dan wel
het project Pontplein in IJmui- door rood gereden en fietsers veel minder intensief. Ook verden. Aan de drie overgebleven kunnen hun fiets soms niet door dwijnt de huidige oversteek met
varianten van de oorspronke- de file ‘heenprakken’ zoals een het verkeer van en naar de haven
lijke acht bleek tijdens deze bij- jonge scholiere in de film toelicht. van IJmuiden.
eenkomst een alternatieve va- ,,De noodzaak moet voor ieder- ,,De nieuwe variant heeft ook geriant toegevoegd. Burger Ge- een duidelijk zijn of worden. Het volgen voor het proces rond het
rard Gleijm, zelf woonachtig in
IJmuiden en ervaringsdeskundige gebruiker per fiets en auto
van het drukke Pontplein, heeft
de wethouder en projectleider
namelijk verrast met een zo op
het oog verstandiger plan. Ook
lijkt het alternatief mogelijk
voordeliger uit te kunnen pakken, dan de dure voorkeursvariant van voorheen. De heer
Gleijm, van beroep elektronicus, tekende een variant met
een fly-over voor het auto- en
vrachtverkeer van en naar het
havengebied over het kruispunt. Deze variant sluit aan op
of net naast de bestaande heuvel van de spoordijk.

ontwerp van de parallelweg van
de Stationsweg. Als de eerste berekeningen van de variant van de
heer Gleijm gunstig zijn en we
deze uiteindelijk verder uitwerken, heeft dit ook gevolgen voor
het ontwerp van de parallelweg,
de aloude wens van bewoners
van wijk Velserbeek. Wij willen
daarom wachten met de verdere uitwerking van de parallelweg
tot duidelijk is hoe het Pontplein
er uit gaat zien,” lichtte wethouder Diepstraten tot slot de planning en voortgang van het project Pontplein toe. ,,Het nader onderzoeken van de nieuwe variant
zal zeker een aantal maanden duren. De raad zal zich er weer over Santpoort-Noord - Het karaktemoeten buigen, burgers moe- ristieke pand aan het begin van
ten kunnen meedenken en moe- de Hoofdstraat, waar voorheen
ten geïnformeerd worden. Het is Groentenspecialist Bol gevestigd
belangrijk dat er een zorgvuldi- was, is verkocht.
ge afweging gemaakt wordt, zo- Er zullen twee Velsense ondernedat uiteindelijk de best passende
oplossing uitgevoerd gaat worden. Naar schatting is een en ander begroot op 18 miljoen”.
Als er een definitief besluit gevallen is wordt er ook naar zaken als
kleurgebruik en groenvoorziening gekeken. ,,Velsen is per slot
van rekening een bijenvriendelijke gemeente, dus het groene lint
loopt idealiter ook over het Pont- Velserbroek - Maandag 9 maart
plein,” gaf de wethouder de aan- (aanvang 20.00 uur) geeft Historische Kring Velsen een lezing voor
wezigen tot slot mee.
leden en belangstellenden onder
de titel: Engelmundus en Agatha
Meer informatie? www.velsen. ‘hand in hand’ door Midden-Kennl/pontplein en op Youtube.com nemerland. Intrigerend zijn de
zoeken op ‘Pontplein IJmuiden’ namen Engelmundus en Agatha
in Midden-Kennemerland. Velsen
voor de film. (Arita Immerzeel)
is drie kerken rijk die aan Engelmundus zijn opgedragen, in OudVelsen, Driehuis en Oud-IJmuiden. En wat heeft Agatha met
Velsen te maken? Fred Schweitzer
laat zijn licht schijnen of deze interessante figuren uit de geschiedenis van Midden-Kennemerland. In de 16e eeuw raakte het

Pand Groentejuwelier
Bol verkocht

mers hun onderkomen gaan realiseren, te weten Study Consultancy huiswerkbegeleiding én
Lichtspel, het glas in loodwinkeltje uit de Hoofdstraat. (Arita Immerzeel)

Historische Kring Velsen organiseert

Lezing Engelmundus en
Agatha ‘hand in hand’

openlijk belijden van het katholieke geloof in de ban. Daarom zal
Fred u ook meenemen langs de
schuilkerken die in Midden-Kennemerland hebben gestaan. Het
“hand in hand” in de titel van deze lezing wordt beschouwd als
een knipoog naar de oorspronkelijke relatie tussen de kerken
in Midden-Kennemerland. Deze avond is tevens de traditionele boekenmarkt van Historische
Kring Velsen.
De lezing vindt plaats in De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek. Voor leden is de toegang gratis, belangstellenden betalen 2,50 euro.

Lekker koken op de Origon

In een film van 5 minuten werd
de nijpende noodzaak tot verbetering van de situatie op het
Pontplein aangetoond. Het verkeerspunt is van internationaal
belang. Zo passeren er elke dag
40.000 motorvoertuigen, waar-

IJmuiden - Vorige week maandag konden de kinderen van het
Kwakersnest (BSO) deelnemen
aan een kookworkshop op basisschool De Origon. Het Kwakersnest organiseert vaker brede
schoolactiviteiten waar de kinderen na schooltijd aan deel kunnen
nemen.

Rouw bij jongeren

Verdriet niet altijd aan de buitenkant te zien
Velsen - Als jongeren een dierbare verliezen willen ze niet anders
behandeld worden dan leeftijdsgenoten. Het verdriet houden ze
vaak voor zichzelf en ze zetten
een masker op. Zowel op school,
bij vrienden en soms ook thuis.
Aan de buitenkant merk je niets.
Toch voelen ze zich anders.
Allemaal een masker
Rouwtherapeute Gertie Mooren: ,,Jongeren in rouw willen gewoon doorgaan met hun leven,
onbezorgd zijn, net als andere
jongeren en zetten dus een mas-

ker op. Ze kunnen op deze manier hun verdriet lang parkeren,
met uiteindelijk burn-out-achtige klachten tot gevolg, zoals uitputting, een angststoornis of depressie”.
Overlevingsmechanisme
,,Er is grote behoefte aan aandacht en begrip, maar doordat
kinderen en jongeren hun verdriet niet altijd laten zien en niet
weten hoe ze erom kunnen vragen, is de omgeving vaak onwetend van de situatie’’, aldus de
rouwtherapeute. ,,Het lijkt ‘goed’

Op het menu stonden Pannenkoekspiesjes met fruit en pizzamuffins. Binnen no-time ging het
heerlijk ruiken in school en de resultaten mochten er zijn!
Belangstellenden kunnen de activiteiten volgen via de Facebook
pagina van het Kwakersnest! (Foto: aangeleverd)

La Musiquette in
wijkcentrum De Stek

Velsen-Noord - Het ZondagMiddagPodium brengt zondag 8
maart een optreden van La Mumet ze te gaan, terwijl dit in wer- tie Mooren de lezing ‘Ik zet mijn siquette in Wijkcentrum De Stek,
kelijkheid niet het geval is. Het masker af’. Gertie Mooren neemt Heirweg 2 in Velsen-Noord. Het
niet willen voelen is soms een in haar lezing een aantal jonge- wordt een middag met een verhandig overlevingsmechanisme. ren uit de groep ‘Masker af’ mee.
Maar niet altijd. Het is belang- Zij vertellen zelf hun verhaal.
rijk verdriet en gemis te durven Want ‘rouwen moet je zelf doen,
voelen. Wanneer we beseffen dat maar alsjeblieft niet alleen’.
verdriet nooit ‘te groot’ kan zijn,
maar dat we bang zijn om ver- Inloop met koffie en thee: 19.00 IJmuiden - Op woensdag 11 maart
driet te voelen, kan er beweging uur. Start: 19.30 uur, einde: rond is de grote zaal van De Brulboei
ontstaan.”
21.00 uur. Locatie: Yarden Crema- (Kanaalstraat IJmuiden) weer getorium Haarlem, Vergierdeweg reserveerd voor de Filmavond voor
Lezing ‘Mijn masker af’
271, 2026 BJ Haarlem Inschrijven vrouwen. Gedraaid wordt dan de
Op dinsdag 10 maart organiseert kan via: www.yarden.nl/agen- ontroerende film Shoplifters. DeVereniging Yarden samen met da. Voor meer informatie: 088- ze winnaar van de Gouden Palm
in Cannes is een zachtaardig porCrematorium Haarlem en Ger- 9272360

makelijk programma van opera-, operette- en musicalliederen.
De voorstelling begint om 14.00
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal
open. Kaarten à 5,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Filmavond voor vrouwen

tret van een hechte surrogaatfamilie van kruimeldieven, dat een verwaarloosd meisje in hun midden
opneemt. Hun gezinsleven wordt
zo op de proef gesteld. De film begint om 20.00 uur en kaarten à 3,00
euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.
Meer weten? Bel 0255 510652.
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Commotie om bezuiniging gemeente
op bekendmakingen in deze krant
Velsen - Op de Facebookpagina van de gemeente Velsen is
verontwaardigd gereageerd
op de aankondiging dat de
gemeente stopt met het
plaatsen van de uitgebreide bekendmakingen in de
Jutter en de Hofgeest. ‘Zeer
slecht besluit. Verkeerde bezuiniging. Als het een besluit
is vanuit de gedachten dat
men het allemaal wel online
kan opzoeken, dan staat men
nog verder verwijderd van
de burger die niet alles online kan opzoeken.’ ‘Weer minder leeswerk, waar gaat dat
naartoe? Wat niet leest wat
niet deert?’ Twee van de tientallen reacties op Facebook.

erg vervelend en daar bied ik
mijn excuses voor aan. Er blijft
wel degelijk een pagina met de
bekendmakingen in de weekbladen, alleen beknopter. Met
een verwijzing waar meer info
te vinden is.’

Directeur Frits Raadsheer van
de Regio Media Groep, uitgever van onder andere de Jutter en de Hofgeest weet uit
ervaring met de andere titels
dat de bewoners niet snel online gaan voor dit soort zaken.
,,Men wil lokaal nieuws en alle
nodige gemeentelijke informatie in een lokale krant lezen die
trouw op de mat valt en op elk
willekeurig moment door verschillende gezinsleden gelezen
kan worden’’, is zijn mening.

goed met de bewoners via
de infopagina’s in onze kranten, die blijven dan ook gepubliceerd worden. Of het onderdeel mededelingen daarbij hoort zal moeten blijken
en mocht het online toch niet
werken dan vermoed ik, de gemeente Velsen kennende, dat
het opnieuw bekeken gaat
worden.’’

,,Op Facebook zijn er mensen die beweren dat een lokale krant geen bestaansrecht
heeft, de praktijk, de landelijke
onderzoeken zoals het NOM en
de Velsenaren vertellen het tegenovergestelde.
De verwachtingen zijn dan ook
dat hier voorlopig geen verWethouder Bram Diepstraten
andering in komt, een lokale
vindt achteraf dat de gemeenkrant blijft voor velen onmiste de veranderingen niet goed ,,De gemeente Velsen begrijpt baar en is nog steeds lokaal het
heeft gecommuniceerd. Hij re- dit als geen ander en commu- meest effectieve communicaageert via Twitter: ‘Dat vind ik niceert al jaren mijns inziens tiemiddel.’’

Joodse muziek en Vrouwendagconcert
(ook voor mannen) in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort- Op vrijdag 6 maart
om 20.00 uur is Klez-Edge, beter
bekend als KlezMokum, te gast in
‘t Mosterdzaadje. “Great Old Wine… New Bottles” is het nieuwe muzikale project van de befaamde jazzpianist Burton Greene. Klez-Edge bestaat uit saxofonist Itai Waismane (Tel Aviv Israel
/ Amsterdam), sousafonist Salvoandrea Lucifora ( Sicily Italy/ Amsterdam) en op drums Roberto
Haliffi (Tripoli Libya /Amsterdam).
Leider is Burton Greene (Chicago
/Amsterdam) de man van de de
compositie en arrangementen.

van onder meer Miles Davis in
een voor Joodse muziek kenmerkende toonsoort. Veel Yiddische
Blues zijn ook terug te vinden op
hun nieuwe cd: ‘The Struggle Can
Enobling’.

Trio Gayatri
Trio Gayatri brengt muziek van
de 12e tot en met de 18e eeuw
met op zondag 8 maart om 15.00
uur speciaal voor Internationale Vrouwendag een programma
waarin de vrouw in het zonnetje
zet wordt. Het trio bestaat uit Brigit de Klerk (foto) - blokfluiten en
zang, Juun Voorhoeve - gitaren en
Klez-Edge brengt een swingen- viola da gamba, en Tjalling Roosde combinatie van Joodse mu- jen – klavecimbel.
ziek, Balkan en jazz. Improvisaties en bewerkingen van traditi- Vrouwelijke componisten die op
onele Joodse nummers zoals ‘Fid- het programma staan zijn Hildedler on the Roof’, maar ook eigen gard von Bingen, Francesca Caccomposities van Burton Gree- cini, Anna Bonn, Isabella Leonarne, geïnspireerd op Klezmer en da en Elisabeth de la Guerre. En
Sefardische muziek. Daarnaast van de mannen o.a. Diego Ortiz,
speelt Klez-Edge moderne arran- Jacques Ibert, Francois Couperin.
gementen van jazz-klassiekers Bijzonder is dat er op dit concert

De BeestenBende ruimt
het zwerfvuil op Forteiland op
IJmuiden - Een aantal leden van
de sympathieke BeestenBende
bezocht zondag het zeer winderige Forteiland. De Beestenbende is
een club van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die
met elkaar helpen hun woonomgeving schoon te houden. De dik
ingepakte kinderen en hun begeleiders raapten in totaal acht vuilniszakken vol aangewaaid zwerfvuil op. Vogels en andere dieren
zien zwerfvuil soms voor voedsel

aan en eten het op. Dat bleek de
drijfveer voor de enthousiaste kinderen, die drie uur lang hun beste beentje voor zetten. Er werden
opvallend veel tennisballen opgeraapt en verder werden er wensballonnen, doppen en flesjes gevonden. Ook vonden de kinderen resten van vuurwerk, snoeppapiertjes en piepschuim. Heel
veel piepschuim zelfs. Omdat volgende maand meeuwen aan hun
nestvorming beginnen, zullen

zij al het opgeraapte vuil daarbij
niet meer kunnen gebruiken. En
de jonge meeuwtjes kunnen het
straks niet meer voor voedsel aanzien. Leuke bijkomstigheid op deze koude dag was de regenboog
bij aankomst op het eiland. Ook
een zeehondje liet zich even zien.
En er gingen zakken vol schelpen en botjes mee naar huis. Dat
is dan wel weer een onverwachte leuke beloning voor het rapen.
(Arita Immerzeel)

Open avond Zanggroep Voices
een compositie zal klinken van de
vader van Brigit, Albert de Klerk,
in de combinatie blokfluit en klassiek gitaar.
De musici kozen de naam van
de Hindoe-godin Gayatri. In het
Sanskriet staat dat voor lied of
hymne. Zij is de godin met de vijf
hoofden, met tien ogen en tien
armen. Zij kijkt naar vele richtingen en haar handen zijn zeer bedreven. “Voor ons staat zij symbool voor de veelzijdigheid van
de vrouw, die vaak multidisciplinair bezig is en van alle markten
thuis moet zijn”, aldus Brigit de
Klerk. De musiciennes van het
Trio laten hun veelzijdigheid horen door meerdere instrumenten
te bespelen en te zingen.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord
023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is
de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk
www.mosterdzaadje.nl.
(Foto’s:
aangeleverd)

Lezing op Internationale Vrouwendag

‘De 18 Vrouwen van Brederode’

Santpoort - Zondag 8 maart
is het Internationale Vrouwendag en wordt bij het knapperend
haardvuur in de Ruïne de lezing
gegeven met de titel ‘De 18 Vrouwen van Brederode’.

‘De 18 Heren van Brederode’ waren niet voor niets zo machtig.
Willem van Brederode bouwde
het kasteel mede dankzij Hillegonde van Voorne en wat te denken van de laatste recente ontdekking. Waar hield de dochter
van Johan Wolfert van Brederode
haar destijds alom bekende ‘Orde
van de Vrolijkheid’ waar zelfs Johan de Witt lid van was?
Angelique Schipper is beheerder en schrijfster en houdt de lezing. Enkele historische Brederode-vrouwen zijn levend aanwezig en Anita Sanders omlijst de lezing met muziek. De lezing is van
15.30 tot 17.00 uur en wordt geopend door wethouder Floor Bal.
Vrouwen én mannen zijn welkom. is dus mogelijk vooraf de Ruïne te de website ruïnevanbrederode.nl.
Entree €10,- inclusief kopje koffie bezoeken. Reserveren via www. (Foto: aangeleverd)
of thee inclusief entree Ruïne. Het hoenu.nl regio Haarlem. Zie ook

IJmuiden - Zanggroep Voices is
weer terug in IJmuiden! Tot november 2016 repeteerde de zanggroep in het Fidelishof in IJmuiden, maar door de verkoop van
het Fidelishof was de groep vrij
plotseling genoodzaakt te verhuizen. Omdat er in Velsen geen geschikte ruimte werd gevonden is
toen uitgeweken naar De Linge in
Haarlem-Noord.
De wens om terug te keren naar
IJmuiden bleef en vorig jaar werd
er toch een geschikte ruimte gevonden in de Petrakerk aan de
Spaarnestraat. Zanggroep Voices
repeteert nu weer elke vrijdagavond in een van de zalen van deze kerk.
In oktober heeft de zanggroep
op de nieuwe locatie in IJmuiden een eerste open repetitie gehouden en heeft daardoor al drie
nieuwe leden kunnen verwelkomen. Maar nieuwe leden zijn nog
steeds van harte welkom en daarom organiseert Voices op 6 maart
nogmaals een open repetitie.

2000. De nummers zijn vooral Engels- of Nederlandstalig, meestal vierstemmig, maar soms ook
in een andere bezetting of taal.
Door deze veelzijdigheid is er altijd wel muziek die bij je eigen favorieten aansluit. Een paar maal
per jaar wordt er ook opgetreden,
want niets is leuker dan je eigen
kunnen aan anderen te horen en
zien.’’

Om iedereen kennis te laten maken met de sfeer, de mensen en
de songs organiseert Zanggroep
Voices deze open repetitie. Voorzitter Gerrit Ausma licht toe: “Op
deze avond kunnen belangstellenden kennis maken met de diversiteit van onze muziek en kunnen meezingen als ze willen.
Laagdrempelig en zonder enige
verplichting”. Noten lezen is geen
must, maar gevoel voor muziek
Bij Zanggroep Voices staat “ge- is wel handig. Laat jezelf gaan en
woon lekker zingen” voorop, zing lekker mee.
waarbij kwaliteit niet uit het oog
wordt verloren. Elke vrijdagavond De open repetitie vindt plaats op
wordt er gerepeteerd onder be- vrijdag 6 maart om 20.00 uur in
zielende leiding van dirigent Arj- de zaal onder de Petrakerk, Spaaren Busscher en begeleidend pia- nestraat 8 in IJmuiden. (Foto: aannovirtuoos Jasper Swank.
geleverd)

“Vrijdag is een heerlijke avond.
Na een week hard werken kun je
je helemaal ontspannen door lekker te zingen en nieuwe mooie
nummers in te studeren.” vindt
secretaris Adri Gomes. “Door met
elkaar te zingen is het een heerlijke weekafsluiter op de vrijdagavond. Het moet vooral ontspanning zijn.” vult penningmeester
Jannie van Loo aan. ,,We zingen
popmuziek: rock & roll, ballads
en andere nummers uit de Top

4 x 4 Wensdag voor zieke kinderen
Velsen - Iemand die al jaren begaan is met het lot van ernstig
zieke kinderen is Ferdinand Deen.
Hij heeft zijn gedachten omgezet
in daden en organiseert al vanaf
2009 ieder jaar een 4×4 Wensdag
voor deze zieke kinderen. Dit keer
is dat op zondag 15 maart bij ActionPlanet.

men Dakartruck die in januari
nog in de woestijn reed van Saoedi-Arabië. Voor de kleintjes zijn
er verschillende andere spelletjes
zoals op blikken gooien met een
bal of springen op een springkussen. En wie weet komt er een
heuse clown de dag opluisteren!
Ze kunnen een quadtoer maken
op een speciaal daarvoor uitgeRondrijden in een stoere 4×4 zet parcours. En dan zijn er ook
door de modder vinden ze alle- nog de Crawlers, op afstand bemaal prachtig weten Ferry en zijn stuurbare autootjes, eigenlijk ´lemedewerkers uit ervaring, zelfs al vensecht´ compleet met bestuhebben kinderen een visuele be- ring, verlichting, motor met geperking.
luid, claxon, en een rokende uitAls ze durven dan mogen ze mee- laat en lier. Doordat de auto’s net
rijden met de superstoere Fire- als in het echt, vierwiel aandrij-

ving, cardan, en differentieel en
zeer goede schokdempers hebben, bewegen ze ´levensecht´
door het onverharde terrein.
Kinderen met een beperking, ongeacht hun leeftijd en hun familie mogen die dag gratis meedoen aan alle activiteiten. Enige voorwaarde is dat ze zich
voor 13 maart aanmelden via
info@4x4wensdag.nl. Broertjes
en zusjes mogen ook mee.
Heb jij zin om te helpen of wil
je iemand melden voor de 4×4
Wensdag, dan neem je contact
op via de mail. Het mailadres is:
info@4x4wensdag.nl.
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Baerveldt
even terug
in raadszaal
Velsen

Electric Drive Experience
5, 6 en 7 maart

Hyundai KONA EV

Hyundai IONIQ EV

vanaf 36.795,Private Lease v.a. € 681,- /mnd*

vanaf 36.995,Private Lease v.a. € 593,- /mnd*
Actieradius meer dan
311 kilometer (NEDC)
8% bijtelling

Actieradius 449 kilometer (WLTP)
Wegenbelastingvrij
8% bijtelling

Wordt uw volgende auto ook een elektrische Hyundai?
Maak kennis met de elektrische modellen van Hyundai. U bent van harte uitgenodigd!
Wagenmakerstraat 2, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 44
www.velserbeek.hyundai.nl

Thuis in Santpoort

In Hollandse stijl

Santpoort - Sinds 1913 staan
aan de Bloemendaalsestraatweg
in Santpoort-Zuid drie aaneengesloten woningen, nr. 74 tot en
met 78, achter identiek hekwerk.
Ze liggen op de terugliggende

17e eeuwse rooilijn, die hoorde bij de overslagplaats aan de
voormalige Jan Gijzenvaart.
De woningen zijn een goed
voorbeeld van de in de 19eeeuw
zeer populaire Hollandse neo-

renaissancestijl. Gebouwen in
deze “Hollandse stijl” getuigden van vaderlandsliefde van de
kant van de opdrachtgever, in
dit geval het R.K. Burgerlijk Armbestuur, omdat deze stijl herinnerde aan de Gouden Eeuw,
een van de belangrijkste perioden uit de Nederlandse geschiedenis.
Typerend voor de neorenaissancestijl zijn de symmetrie in
het ontwerp, de trapgevels aan
weerskanten, het gebruik van
baksteen in kruisverband met
geknipte voeg, de toepassing
van horizontale elementen zoals de gecementeerde latei boven de voordeuren en de afdekking van de trapjes met namaak
natuursteen.
Samen vormen de woningen
een opvallend en beeldbepalend element in het dorpscentrum van Santpoort-Zuid.
Lieke Baron, Stichting Santpoort

Velsen - Annette Baerveldt was
vorige week donderdag voor
even terug in de raadszaal van
Velsen. De D66-politica is onlangs benoemd tot wethouder
in de gemeente Zaanstad, een
functie die ze in Velsen ook ruim
twaalf jaar bekleed heeft. Burgemeester Dales had niet eerder de gelegenheid om officieel
afscheid te nemen van Annette Baerveldt, omdat de raadsvergaderingen van de twee gemeenten tegelijkertijd worden
gehouden. In goed overleg was
nu besloten dat ze in Zaandam
vorige week iets later kon aanschuiven, zodat ze even in de
Velsense raadszaal aanwezig
kon zijn.
,,Als er één persoon is geweest
in de afgelopen jaren die heel
nadrukkelijk haar stempel gedrukt heeft op de ontwikkelingen, is het zeker Annette geweest. Ze is zeer gedreven, ze
gaat ervoor en je kunt haar om
een boodschap sturen. Bij Annette was het Velsen First’’, zei
Dales met een knipoog naar de
uitspraak ‘America First’ van Donald Trump. Hij typeerde haar
als standvastig, maar ook realistisch. Verder noemde hij haar
een warm en emotioneel mens
met een tomeloze inzet. ,,Ik heb
haar een keer gevraagd ‘Hoe
doe jij dit? Hoe hou je al die ballen in de lucht?’ en haar geheim
kan ik nu verklappen, ze heeft
een robotstofzuiger’’, grapte
Dales. Vervolgens overhandigde
hij haar een afscheidspresentje
en een fraai boeket bloemen. In
haar dankwoord noemde Baerveldt de goede samenwerking
met haar eigen fractie, maar
ook met de hele gemeenteraad.
Omdat er in deze bestuursperiode nog maar twee jaar resteren,
heeft ze ervoor gekozen om niet
naar Zaanstad te gaan verhuizen. (Tekst: Bos Media Services)

Speciale avond
in Baptisten
Gemeente
IJmuiden - Woensdagavond
11 maart is er weer een speciale avond in de Baptisten Gemeente IJmuiden met als inspirerende gastspreker Jacques
Brunt. De organisatoren zijn erg
blij dat hij deze avond weer in
IJmuiden is. Tevens is er medewerking van de praiseband New
Life. Iedereen is hartelijk welkom. Inloop om 19.30 uur met
koffie en thee en om 20.00 uur
begint de avond met de praiseband. Locatie: Eemstraat 30 te
IJmuiden.

Padel en
rocken bij
LTC Groeneveen

Uitslover op het strand
IJmuiden - Vrijdagmiddag zag fotograaf Erik Baalbergen deze rustende maar wakkere en vrolijke zeehond op het strand. ,,Ik bleef op afstand maar kon hem dichtbij halen met een telelens. Alsof hij in de gaten had dat er een lens op hem gericht was begon hij zich uit te rekken, te gapen, zich op te krullen en rondjes te draaien. Wat een uitslover! Vanaf de pier zag ik dat hij daar zo’n half uur gelegen heeft, totdat er strandwandelaars met mobieltjes op ‘aai’-afstand probeerden
te komen; einde rustpauze...... ‘‘

Santpoort - Zaterdagavond 14
maart viert LTC Groeneveen het
1-jarig bestaan van haar padelbanen. Vandaar de organisatie
van een padelexperience, aanvang 19.00 uur. Onder begeleiding kan iedereen kennis maken met padel. Wat is in, wat is
uit en hoe serveer ik? Maar er
is ook gelegenheid om het gewoon te doen! Voor materiaal
wordt gezorgd.
Vanaf 20.30 uur speelt de band
Van Nature. Een rockband, die
eerder in de Santpoortse feestweek kon rekenen op een dolenthousiast publiek.
Opgeven voor de padelexperience bij: marcel@kleinschiphorst.net. De evenementen zijn
gratis en voor iedereen. LTC
Groeneveen is te vinden aan het
Kerkpad in Santpoort.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
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Telstar komt terug van achterstand

Wedstrijd Jong
Ajax bijna
uitverkocht
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Telstar heeft op sportpark De Toekomst tegen Jong AFC Ajax een
knap resultaat geboekt. Na een 2-0 achterstand bij de rust zijn de
Witte Leeuwen in de tweede helft heer en meester. Ze knokken zich
op fantastische wijze terug tot 2-2. Weer door twee doelpunten van
onze topscorer Reda Kharchouch. Bijna gaat het in de slotfase nog
mis. Naci Ünüvar had de winnende treffer op zijn schoen maar faalde in de afwerking door de bal hoog over het verlaten Velsense doel
te schieten.

Trainer/coach Andries Jonker mist
in Amsterdam Anthony Berenstein,
Kick Groot, Glynor Plet en Redouan El Yaakoubi door blessures. Tijdens de warming-up blijkt toch dat
Charlie Gilmour te geblesseerd is
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Clinic voor kwetsbare kinderen
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terende, sportieve middag. Na SC Telstar was niet de enige voetontvangst met een drankje en balclub waar een voetbalclinic
iets lekkers was het tijd voor het georganiseerd werd. In totaal
Opechte
vrijdag werk.
13 maartDe
reistkinderen
Telstar ken. kregen
Kaarten á 10 volgden
euro per stukcirca 400 kinderen uit
afeen
naar Limburg
voor de uitwedper directopvanglocaties
gekocht worvoetbalshirt
en kunnen
een paar
door heel Nederstrijd tegen Roda JC.
den via www.telstarticket.nl. De
door
Nike
gesponsorde
voetballand
een
voetbalclinic.
De wedstrijd is voor Telstar sup- verkoop eindigt op donderdag
porters
via vrij vervoer
te bezoe- 12
schoenen.
Zo konden
zemaart
als 17.00
een uur.Het campagnethema 2018 van
echte speler mee het veld op de Week van Het Vergeten Kind
met de selectiespelers. Na de cli- is het belang van kleine gebaren
nic werden de kinderen rondge- van echte aandacht. Kleine geleid door het stadion en de dag baren, zoals het bieden van een
werd afgesloten met een hapje luisterend oor of het sturen van
en een drankje. En als klap op de een lief berichtje zorgen ervoor
vuurpijl kreeg elk kind ook nog dat een kind zich gezien en ge-

Informatie bezoekers
Roda JC - Telstar

Informatiebijeenkomst
Oost-promenade
naar later moment

Telstar heeft besloten de ge- de laatste weken zijn er zelfs al
plande bijeenkomst omtrent voorbereidingen gedaan op en
de ontwikkelingen van de rond het sportpark om straks gronieuw te realiseren Oost-pro- te stappen te kunnen maken. De
menade naar een later moment extra tijd die wij onszelf nu gete verplaatsen. De laatste we- ven heeft te maken met het voorken hebben er een aantal, po- bereiden op de diverse acties die
sitieve, ontwikkelingen plaats- lopen om de financiering rond te
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Repair Café

het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische

Nationale Telstar Dag!
Aanstaande vrijdag is het dan eindelijk zo ver: de Nationale Telstar
Dag! Telstar heeft een prachtige historie. Van Ruud Geels, tot Fred Bischot, van Anthony Correia tot Frank
Korpershoek, van Han de Haan tot
Jomanda. Een club met een gouden

rand en een mooie toekomst. Een
club waarbij het getal 63, een knipoog naar het oprichtingsjaar van de
Witte Leeuwen, centraal staat. En
welke datum is het komende vrijdag? Juist! 6-3. En dat gaan we vieren, samen met onze supporters!

Alle kaarten voor de supportersvakken zijn voor deze wedstrijd slechts
€ 6,30.
Dus wilt u op 6-3 samen met ons deze speciale dag vieren en de Witte
Leeuwen steunen? Koop dan vandaag nog uw kaart(en) via www.tel-

starticket.nl. De actie is geldig voor
de gehele Oost-tribune en de vakken A en F van de West-tribune.
Let op: Deze actie is alleen online
geldig tot en met 6 maart 19.59 uur.
(Foto: aangeleverd)
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75 jaar bevrijding: vernieuwde publicatie van Santpoorter Roel Pomp

Oorlogsverhalen voor kleinkinderen gebundeld in boek
Sanrpoort - Vijftien jaar geleden schreef Roel Pomp (1932) voor zijn kleinkinderen het boek ‘Stem in
de nacht’, waarin hij vertelt hoe hij als kind de Tweede Wereldoorlog meemaakte in het door de NSB
geïnfecteerde Drentse dorp Nieuw Buinen. Het was de plek waar hij opgroeide en waar zijn vader in
het verzet zat. Maar wat hij daar meemaakte, gebeurde ook op andere locaties. Nu, ter gelegenheid
van de herdenking van vijfenzeventig jaar bevrijding, is het boek in verkorte vorm opnieuw uitgegeven, aangevuld met ervaringen en ontmoetingen van de schrijver jaren later met mensen die de oorlog ternauwernood hebben overleefd. Deze nieuwe uitgave kreeg de titel ‘En de merel zingt’, overgenomen uit de laatste bladzijde van het boek dat de Joodse auteur en Holocaustoverlevende Abel
Herzberg schreef over zijn oorlogservaringen.
Roel Pomp studeerde theologie
in Utrecht en was vervolgens als
dominee op verschillende plaatsen in zijn geboortestreek actief.
,,Van 1962 tot 1967 bij de veenarbeiders, daarna bij de boeren.
Het was heel fijn om daar te mogen werken.’’ In 1974 verhuisde hij naar de regio IJmond om
er als industriepastor bij Hoogovens aan de slag te gaan. Na
acht jaar moest er bezuinigd worden op het industriepastoraat en
kreeg hij te horen dat hij moest
gaan uitkijken naar ander werk.
Hij combineerde vervolgens
een functie als geestelijk verzorger in het Haarlemse verpleeghuis Boerhaave met een baan als
godsdienstdocent op een school
in Haarlem-Noord. ,,Dat leek heel
mooi, werken met de ouderen in
het verpleeghuis en de jongeren
op school. Maar in de praktijk was
het heel moeilijk, want ik moest
in het verpleeghuis zijn als er een
sterfgeval was en tegelijk waren
er dan vergaderingen op school
waar ik bij aanwezig moest zijn.’’
Toen eind jaren tachtig tijdelijk een regeling van kracht werd
waardoor onderwijzend personeel vervroegd kon uitstromen,
de zogenoemde DOP-regeling,
besloot de heer Pomp om een
punt achter zijn loopbaan in het
onderwijs te zetten.

,,Mijn kleinzoon vroeg
aan me: ‘Opa, hoe
was het vroeger, toen
jij zo oud was als ik
nu ben?’’
Het was de oudste kleinzoon
van Roel Pomp die hem op het

Roel Pomp met het boekje ‘Stem in de nacht’, dat hij vijftien jaar geleden publiceerde.
idee bracht om een boek te gaan
schrijven met zijn herinneringen aan de oorlog. ,,We woonden in het Drentse dorp Vries en
mijn kleinzoon vroeg aan me:
‘Opa, hoe was het vroeger, toen
jij zo oud was als ik nu ben?’ Ik realiseerde me dat de oorlog begon, toen ik acht jaar oud was.
Ik heb toen een aantal gebeurtenissen opgeschreven als verhaal en soms wat aangedikt om
het spannend te maken. Om de
veertien dagen stuurde ik mijn

kleinkinderen een verhaal toe.
Mijn oude moeder las die verhalen ook en ze zei: ‘Roel, het is
niet allemaal waar wat je schrijft.’
Ik antwoordde haar toen dat het
wel waar had kunnen zijn, waarop zij zei: ‘Dat is ook weer waar’.’’
Uiteindelijk bundelde hij de verhalen vijftien jaar geleden tot
een boek, dat de titel ‘Stem in
de nacht’ kreeg. ,,Ik wilde het eigenlijk eerst ‘Schreeuw in de
nacht’ noemen, maar mijn vrouw
zei ‘Noem het ‘Stem in de nacht’

en dat is het geworden.’’ De titel zelfde nacht in hun eigen huis
heeft een diepe, emotionele be- gearresteerd.”
tekenis voor de auteur. Die stem
,,Mijn vader was bein de nacht was van zijn eigen vader Klaas Pomp, op het moment graven aan de rand van
dat hij door de Duitsers werd op- een katholieke begraafgepakt. Een ingrijpende gebeur- plaats, tussen twee Rustenis in het leven van de toen sische krijgsgevangenen
in.’’
nog jonge Roel.’
De laatste schreeuw van zijn va,,Als kind moest ik toe- der, voordat hij voor altijd uit
zien hoe mijn vader ge- het gezin zou verdwijnen, heeft
boeid en geslagen werd. diepe indruk gemaakt op Roel
Hij schreeuwde van de Pomp. Hoe het zijn vader despijn.’’
tijds na deze dramatische nacht
is vergaan, kon goed worden ge,,Mijn vader was onderwijzer en reconstrueerd uit de gegevens
samen met vijf collega’s vormde van een van de verzetsvrienden,
hij een verzetsgroep. We woon- die een notitieboekje had bijden in een klein dorp met arme gehouden. ,,Pas toen die vriend
boeren. Veel ervan waren NSB- overleed, werd dat notitieboekje
er. Op zekere dag moest er een door zijn zoon gevonden en hebbordje met de tekst ‘Verboden ben we op basis daarvan ook de
voor Joden’ worden bevestigd plek kunnen bezoeken waar mijn
op het jeugdgebouw. Mijn vader vader destijds was begraven. Aan
was het daar niet mee eens. Hij de rand van een katholieke beheeft het bordje teruggebracht graafplaats, tussen twee Russinaar burgemeester Doornbos, sche krijgsgevangenen in. Enkeook een NSB’er. Dat was zijn eer- le jaren na de oorlog is hij herbeste verzetsdaad. De volgende graven in Nieuw Buinen.’’ Vader
dag stond de Grüne Polizei voor Klaas Pomp overleed twee dade deur. Mijn vader werd meege- gen na de bevrijding, omdat hij
nomen en kreeg een revolver te- fysiek ernstig was verzwakt. ,,Zijn
gen zijn hoofd. Hij werd verhoord vrienden keerden op 13 mei teen kreeg te horen dat hij nooit rug naar huis en hebben ons kunmeer zoiets mocht doen.’’ Het ad- nen vertellen over hoe het in het
vies werd door Klaas Pomp ech- strafkamp was.’’ Om zijn eigen
ter niet ter harte genomen. Hij kleinkinderen dit alles te kunwas vanuit zijn verzetswerk be- nen uitleggen, zette Roel Pomp
trokken bij de verspreiding van zijn herinneringen op papier. Nu
het blad Trouw, destijds een van de kleinkinderen volwassen zijn
de meest gelezen illegale ver- (,,De jongste is nu zeventien’’) is
zetskranten in ons land. Dat hij er opnieuw interesse voor die
daarmee risico’s nam, realiseer- verhalen. ,,Eén verhaal met name
de hij zich goed. ,,Hij had er al re- vinden ze mooi, dat is het verhaal
kening mee gehouden dat hij op- waarin ik vertel dat ik geen hekel
gepakt kon worden. Dat gebeur- heb aan Duitsers.’’
de uiteindelijk ook. Het was in de
,,Ik heb geen hekel aan
nacht van 6 op 7 april 1944, de
nacht voor Goede Vrijdag . Hij Duitsers, ik heb een hekel aan dat uniform,
werd gevangen genomen en gewant dat staat voor
slagen. Als kind moest ik toezien
iets.’’
hoe mijn vader geboeid en geslagen werd. Hij schreeuwde van de
pijn. Ook de andere mannen van Dat verhaal is gebaseerd op een
de verzetsgroep werden in die- ontmoeting die hij 22 jaar na de

oorlog had met een Duitser. ,,Ik
was toen dominee in Beilen en
we gingen met de kinderen op
vakantie naar Zwitserland. Het
was een woningruil met een collega in Bern. Ik wilde na de oorlog niet met vakantie naar Duitsland, maar we besloten om wel
via Duitsland te rijden naar Zwitserland, dat is nu eenmaal het
gemakkelijkste. Onderweg stopten we bij een rustplaats langs
de snelweg. Daar zat een Duitser
aan een eettafeltje en we raakten in gesprek. Hij vertelde dat hij
als soldaat in Nederland was geweest en hij vroeg aan mij of wij
Nederlanders nog een hekel aan
Duitsers hadden. Ik wist niets te
zeggen. Toen wees hij naar de autobaan en grijnsde. ‘Dat hebben
jullie te danken aan Hitler’, zei hij.
Daarna bracht hij de Hitlergroet.
Toen dacht ik, het schoot zo maar
door me heen: ‘Hij heeft dat naziuniform nog aan’. Heus, ik heb
geen hekel aan Duitsers, ik heb
een hekel aan dat uniform, want
het staat voor iets, voor mensverachting.’’ Voor het nieuwe deel
van zijn boek sprak Roel Pomp
met Joden, Duitsers, een verzetsvrouw en kinderen van verzetsouders die omgekomen zijn,
met name ook zij die het blad
Trouw verspreidden. ,,Ik wil duidelijk maken dat uiteenlopende gedachten samen kunnen optrekken in de strijd voor menselijkheid, voor vrede en een veilige
wereld voor iedereen.’’ (Tekst en
foto: Bos Media Services)
Het boek ‘En de merel zingt’
telt 256 bladzijden en kost
21,90 euro. Het wordt uitgegeven door internetuitgever United PC en is ook via de boekhandel te bestellen. Over enige
tijd zal het ook als E-book verkrijgbaar zijn.
Heeft u herinneringen aan
de oorlog die u wil delen met
plaatsgenoten? Aanmelden kan
via redactie@jutter.nl of 0255533900.

Inloophuis Kennemerland:

Een liefdevolle en veilige plek om te praten over kanker
Santpoort - Ongeveer 118.000
Nederlanders kregen vorig jaar
te horen dat ze door kanker waren getroffen. Dat zijn er ongeveer 2.000 meer dan het jaar ervoor. Vooral het aantal gevallen
van huidkanker stijgt de laatste
jaren in hoog tempo. Bijna een
kwart van alle sterfgevallen door
kanker wordt veroorzaakt door
longkanker. Naast deze twee varianten zijn borstkanker, prostaatkanker en darmkanker de
meest voorkomende vormen van
kanker in ons land. Voor iedereen
die te maken heeft met kanker
is er het Inloophuis Kennemerland. Een plek om vragen te stellen, verhalen te delen of gewoon
even jezelf te kunnen zijn.
In Santpoort is Inloophuis Kennemerland gevestigd aan de Wulverderlaan 51. Wie het pand betreedt, merkt direct: ,,Hier ben
ik welkom.’’ De inrichting straalt
warmte uit, de aanwezige medewerkers zijn gastvrij en bieden
een luisterend oor. Een wandkast
vol naslagwerken over de ziekte
kanker in al zijn facetten is aanwezig en hartvormige kussens,
gemaakt door oud-kankerpatiënten, bieden troost. Een doos
tissues staat op tafel. ,,Hier vloeien heel wat tranen’’, vertelt coördinator Wilma Vermunt. Samen
met haar collega Eline Wielinga is
ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op deze locatie. Collega Manon Boom runt de locatie in Haarlem Schalkwijk. De coordinatoren zijn in dienst van
Stichting Inloophuis Kennemerland, de gastheren en -vrouwen
zijn vrijwilligers, die door het inloophuis verplichte trainingen

gevolgd hebben. Acht jaar geleden werd de locatie in Santpoort
geopend, bezoekers kunnen hier
op vier dagen per week terecht.
Later volgde ook de locatie in de
Haarlemse wijk Schalkwijk, die
twee dagen per week geopend
is. Wilma Vermunt: ,,Kanker ontwricht je hele leven. Iemand die
de diagnose krijgt, heeft allerlei vragen. Mensen verliezen hun
partner door kanker. Er was veel
behoefte aan een plek waar je terecht kunt met die vragen, maar
ook om gewoon even langs te
kunnen gaan voor een kop koffie of een goed gesprek. Een grote groep mensen die werkzaam
waren op het gebied van oncologie, heeft dat signaal opgepakt.’’
Eén van hen was Esther Vink, directeur van De Zorgspecialist.
Zij is nu bestuurslid van de stichting. Ook voor de bestuursleden
geldt dat zij hun taken onbezoldigd uitvoeren. Dat de inloopvoorziening in een grote behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit
dat er gemiddeld tussen de vijfduizend en zesduizend bezoekmomenten per jaar worden geregistreerd.
Of je nu net het slechtnieuwsgesprek met de behandelend
arts gevoerd hebt, of al een heel
stuk verder bent in het traject en
moeite hebt om je gewone leven weer op te pakken, de vrijwilligers van het Inloophuis Kennemerland zijn er om je terzijde te staan. ,,Je hoeft hier niets
uit te leggen. Je komt in contact met lotgenoten die de situatie herkennen en kunnen vertellen wat hun ervaringen zijn geweest’’, vertelt Wilma Vermunt.

Van Links naar rechts: Christa Post (gast), Wilma Vermunt (coördinator) en Margot Hartman (gastvrouw) in gesprek aan de keukentafel van het Inloophuis Kennemerland. (Foto: aangeleverd)
Ze gaat verder: ,,Het lotgenotencontact is erg belangrijk. Je
ziet ook echt dat mensen elkaar
hier tot steun zijn en dat ze lichter weggaan dan dat ze zijn gekomen. Dan is ons doel behaald,
als mensen het leven weer aankunnen.’’ Hoewel de gesprekken soms een emotioneel karakter kunnen hebben, is het niet altijd kommer en kwel. ,,Nee hoor,
het is soms ook lachen, gieren,
brullen. Je kunt hier terecht voor
steun en advies, maar ook juist
als je even niet met kanker bezig wilt zijn.’’ Ondanks het feit dat
Inloophuis Kennemerland een
gastvrij welkom biedt en zeer
laagdrempelig van opzet is, ervaren bezoekers soms toch enige
schroom, voordat ze de stap over
de drempel durven te zetten. ,,De
stap om een hulpvraag te stellen,
kan soms lastig zijn. Mensen we-

ten ook vaak niet zo goed wat ze
kunnen verwachten. Dat zien ze
alleen maar door een keer langs
te komen. Soms horen we van
mensen dat ze al vier of vijf keer
langs waren gelopen, voordat ze
naar binnen kwamen.’’ Naast de
mogelijkheid om gewoon even
binnen te lopen voor een gesprekje, bestaat ook de optie om
deel te nemen aan diverse activiteiten. In het pand zijn een yogaruimte en een ruimte waar creatieve activiteiten kunnen plaatsvinden. Het veertig leden tellende koor Viva Vocaal oefent in de
recreatiezaal van het erachter gelegen wooncomplex. Ook worden trainingen gegeven, zijn er
bijeenkomsten voor lotgenoten,
voorlichtingsbijeenkomsten en
kan worden deelgenomen aan
oncologisch zwemmen in zwembad Heerenduinen.

Yet Héman is al dertig jaar als yogadocente actief en verzorgt in
het Inloophuis Kennemerland
yogalessen. Voor kankerpatiënten blijkt yoga een goede manier te zijn om hun lichaam en
geest in balans te brengen. ,,Het
geneest niet, maar het werkt wel
helend’’, verduidelijkt ze. ,,Als
het niet heel is van binnen, is
er met yoga toch altijd een vertrouwen.’’ Ingewikkelde capriolen hoeven de deelnemers overigens niet te verwachten: ,,We
gaan niet op onze kop staan. Ik
kan zelf ook niet alles, dat heb
ik nooit gekund. Ik ben bijvoorbeeld wat stijf in de liezen en dat
mag zo zijn.’’ De diagnose kanker gaat meestal gepaard met
veel emoties en een stortvloed
aan gedachten. Yet Héman: ,,Het
hoofd moet ook een beetje stilstaan en dat gebeurt met yoga.

De ademhaling is daarbij heel
belangrijk. Wees je bewust van
je ademhaling!’’ De groepsdynamiek, die al direct vanaf de start
nadrukkelijk aanwezig is, spreekt
haar zeer aan: ,,Het is erg fijn om
hier te komen.’’ Afgelopen zomer
is in het Inloophuis Kennemerland hard gewerkt aan een complete restyling van het interieur.
Onder leiding van een interieurstyliste werden nieuwe meubels
geplaatst en werden de wanden en het houtwerk van nieuwe frisse kleuren voorzien. ,,Onze vrijwilligers zijn fantastisch.
Als we die niet hadden, konden
we de deuren wel sluiten’’, zegt
Wilma Vermunt. Voor de financiering is de organisatie aangewezen op fondsen en donaties.
,,We zijn enorm dankbaar voor
de bijdragen van de vele instellingen die ons steunen en acties
die voor ons gevoerd worden.
Dat voelt als een waardering voor
ons werk. Onlangs ontvingen we
bijvoorbeeld een bedrag van een
overleden gast, die ons in het testament had opgenomen en kregen we een cheque van een aantal kerken, waar een collecte voor
ons was gehouden.” Onderzoek
wijst uit dat voorzieningen als
deze psychosociale ondersteuning een substantiële bijdrage
leveren aan het verbeteren van
de kwaliteit van leven. ,,Eigenlijk
zouden de kosten dus vanuit de
zorgverzekering moeten worden
gedekt’’, suggereert Wilma Vermunt. Iedereen die zelf een financiële bijdrage wil leveren, kan op
www.inloophuiskennemerland.
nl klikken op de knop ‘steun ons’
voor meer informatie hierover.
(Tekst: Bos Media Services)
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VSV doet goede zaken
Zelf niet spelen en toch uitlopen op de concurrent, dat overkwam de zaterdag 1 van VSV.
HBC speelde namelijk een inhaalwedstrijd uit bij DSK en
verloor die verrassend met 2-1.
VSV profiteerde daar direct van
en staat daardoor nu 2 punten
los van HBC. De zondag 1 deed
in de strijd om de derde plaats
wat het moest doen en stuurde
Voorschoten met een kansloze
3-0 nederlaag naar huis.
Met nog 9 wedstrijden te gaan
komt VSV zaterdag 1 stap voor
stap dichter bij het kampioenschap. Op papier is er met HBC
nog 1 concurrent over, die zaterdag zelfs de kans had om op de
ranglijst over VSV heen te gaan.
DSK uit is echter een lastig potje
en dit bleek uiteindelijk ook wel
want HBC verloor daar verrassend
met 2-1. VSV was dus de lachende derde en kan as zaterdag toekijken of Hoofddorp thuis tegen

HBC ook voor zo’n verrassing kan
zorgen. De eerstvolgende wedstrijd voor VSV is op 14 maart
thuis tegen SVIJ en de komende
rustperiode kan misschien dus
wel eens in het voordeel voor VSV
gaan werken.
De zondag 1 is met een goede serie bezig en op papier zou Voorschoten de te kloppen tegenstander moeten zijn. Op een zwaar
bespeelbaar veld en een harde
wind waren de omstandigheden
niet optimaal te noemen, waar
VSV vanaf de aftrap het beste
mee omging. Keeper Nobby Plug
beleefde een zeer rustige middag
want Voorschoten was niet 1 keer
gevaarlijk geweest, maar ondanks
het grote veldoverwicht kon VSV
tot vlak voor rust het doel van
Voorschoten niet vinden. Florent
Lievense brak met nog een paar
minuten in de 1e helft te spelen
toch nog de ban door een strakke
voorzet van Daan Tervoort goed

af te ronden. (1-0). Na de rust was
VSV met wind mee heer en meester en was het wachten op de 2-0.
Wie anders dan Daan Tervoort die
hier zijn handtekening kon onder zetten want met een verdekt
schot schoot hij fraai de 2-0 binnen. Jorden de Waal zorgde met
de 3-0 uit een corner voor het
slotakkoord. VSV zet dus vol in
voor de derde plaats en had daarbij een meevaller want concurrent RKDES verloor verrassend
thuis van Nicolaas Boys, waardoor VSV nu nog alleen Bloemendaal en De Kennemers boven zich
heeft te dulden. Die laatste ploeg
verloor weer verrassend van Alliance uit en staat nu nog 8 punten voor op VSV. As zondag speelt
VSV weer thuis tegen de rode lantaarndrager Sporting Leiden en
normaal gesproken worden er
weer drie punten aan het conto
toegevoegd, waarmee VSV weer
verder afstand op de concurrenten kan gaan nemen.

AAN TAFEL
Velsen - In deze rubriek gaat redacteur Arita Immerzeel in gesprek met meer of minder bekende
plaatsgenoten. Persoonlijke verhalen van Velsenaren worden opgetekend in een ongedwongen
sfeer bij Arita thuis. Deze week het verhaal van Irma Ruijgrok en Janny Bos die sinds de vorige editie ‘besmet’ zijn met het Alpe d’HuZes-virus.

IJmuiden plaatst zich
voor alve finale idwest Cup
Na weken van geen voetbal trad
IJmuiden zaterdag aan in Rijsenhout tegen SCW.
SCW was jarenlang tegenstander
van IJmuiden in de competitie,
nu dus tegenstander in de Midwest Cup.
IJmuiden kwam op een 0-1 voorsprong, het elftal was op een aantal plaatsen gewijzigd in verband
met met werk, vakanties en ande-

re activiteiten. Daarna brak er een
minder fase aan voor IJmuiden,
het werd snel 3-1 voor SCW waarna IJmuiden zich herpakte. Er kon
gas worden gegeven en het voetbal kwam terug. Na de 3-2 volgde
ook de 3-3.
Dat IJmuiden nog uit kon lopen
naar een 3-5 was een flinke opsteker. De doelpuntenmakers voor
IJmuiden waren Mathijs Veldman

(2 maal), Iw Stoinov, Delano Post
en Jeffrey Prinsse.
Zaterdag kan IJmuiden tegen
Castricum de tweede periode
binnenhalen. Mits de uitslag bij
Stormvogels-ADO 20 ook gunstig
is, bij een overwinning voor beide
zal het op doelsaldo beslist worden.
Zaterdag 14.30 uur IJmuidenCastricum.

Velsen neemt punt mee uit Groningen
Be Quick ‘87 wordt ook wel de
Good-Old genoemd, een eretitel
die verwijst naar de veelbewogen
geschiedenis van deze pure club
met als hoogtepunt het Kampioenschap van Nederland in 1920.
Handhaven van de ongeslagen
status na de winterstop zou voor
Velsen een prima prestatie zijn.
Ook nu bleek Be Quick een lastige tegenstander die al na vijf
minuten gevaarlijk doorkwam
over links. Een schot van Geertjan Liewes werd net voor de doellijn weggewerkt. Even daarna tikte Yorinn Albers een vrije trap van
Asraf Hezam met zijn vingertoppen via de lat over het doel. Ook
Mischa Plug moest een keer bij
de paal redding brengen. Het
duurde even voor Velsen iets terug kon doen. Een schot van Bastiaan Scholten werd gekraakt
door Mark Versteegen. Het gevaar kwam voorlopig alleen van

Be Quick en Velsen had de grootste moeite met de snelle spelers
van de thuisploeg. Het was regelmatig alle hens aan dek voor
de bezoekers. Toch kwam Velsen
na een half uur spelen geheel tegen de verhouding in op voorsprong. Een hoekschop van Bastiaan Scholten werd doorgetikt
op de net niet buitenspel staande Patrick Castricum die doelman Robert Smit kansloos liet:
0-1. Vlak daarna kon Yorinn Albers een hard schot van Martijn
van Maastrigt tot corner verwerken. Even daarna schoot dezelfde speler net naast waarna Velsen vlak voor rust door het oog
van de naald kroop bij een scrimmage vlak voor doel.
Na rust hetzelfde spelbeeld: de
ene aanval van Be Quick volgde
op de andere en een doelpunt
kon eigenlijk niet uitblijven. Zowel Daniël Teune als Geertjan Lie-

wes misten in kansrijke positie of
stuitten op het kopsterke centrale duo Micha Plug en Remco van
Dam. In de vijf en vijftigste minuut was het toch verdiend raak
voor de thuisploeg: een vrije trap
net buiten het strafschopgebied
werd door Daniël Teune onhoudbaar binnen geschoten: 1-1. Tien
minuten later in een zelfde situatie knalde Teune de bal net over
de deklat. Velsen kreeg nog één
kans. Een verre ingooi belandde
bij Angelo Beck die zijn schot net
langs de verkeerde kant van de
paal zag verdwijnen. Bij een verre
uittrap van Yorinn Albers even later kon Marc Kloosterboer de bal
doorkoppen op Patrick Castricum
die helaas net buitenspel stond.
Een punt mee naar Driehuis nemen blijft een prima prestatie tegen een team dat eigenlijk een
hogere positie op de ranglijst verdient. (Foto: Frans van der Horst)

Aan tafel bij de redactie thuis
schuiven Irma Ruijgrok (62 jaar)
en Janny Bos (68 jaar) uit IJmuiden aan om hun bijzondere verhaal te vertellen. Zij wandelen 4
juni als ‘Team4ALL’ samen met
nog 4998 deelnemers de Alpe
d’Huez in Frankrijk op om geld
in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. In totaal zijn er
5000 deelnemers, die de berg
wandelend, hardlopend of fietsend maximaal zes keer bedwingen.
Irma: ,,Vorig jaar waren wij er
voor het eerst bij, omdat onze zoon meedeed. Zijn team,
team Frank, was gevormd na
het overlijden van zijn beste
vriend en compagnon. Pas 23
jaar en een zeldzame vorm van
kanker. Als wij terugdenken aan
al die deelnemers, begeleiders,
supporters, pannenkoekenbakkers, muzikanten, lichtjes, versierde fietsen en al dat andere
publiek......het was een unieke
ervaring. Nog nooit zoiets meegemaakt. Zelfs de bewoners
van het dorpje onder aan de
berg deden volop mee aan het
vieren van het leven op deze
manier. Het was een ongelooflijke en onbeschrijflijk mooie
ervaring. Ik heb nu weer en nog
steeds kippenvel!” Irma, werkzaam als kraamverzorgende
en Janny, gepensioneerd, werden zó geraakt door de positieve energie die op de berg hing,
dat zij zich als één van de eerste deelnemers voor 2020 inschreven.
,,Die saamhorigheid, die liefdevolle mensen en gesprekken,
dat begon overigens al onderweg in Frankrijk. Auto’s, vrachtwagens en mensen bleken herkenbaar aan het logo, wat bij
Alpe d’ HuZes hoort. Er werd
gezwaaid, iedereen werd welkom geheten op rotondes en
het dorp Bourg-d’Oisans aan
de voet van de Alpe stelde zich
open op. Een hartverwarmend
welkom!” vult Janny enthousiaste Irma aan. ,,Echt ongelooflijk bijzonder, om zo die saamhorigheid te ervaren. Iedereen,
die zich voor hetzelfde doel inzet, tegen de strijd tegen kanker. We hebben er allemaal mee
te maken, kennen en verliezen
allemaal mensen om ons heen
door kanker. En dan die berg
vol met betrokken mensen,
jong en oud, mensen waarvan
een arm of been is afgezet. Een
mevrouw met 80 bakstenen in
haar kar, die zij achter zich aantrok naar boven, voor elk persoon één, die haar een dona-

tie had gegeven. En alles in een
gemoedelijke sfeer waar plaats
is voor een lach èn een traan.
Spontaan kom je zomaar in gesprek met een vreemde over zaken, die er toe doen. Echt ongelooflijk, zo indrukwekkend!”
Als Janny vertelt, geeft Irma diverse malen aan, nog steeds geraakt te zijn bij het ophalen van
alle herinneringen. ,,Er werd gepraat over kanker, over alle leed
en ervaringen, maar ook over
de droom: alle kanker de wereld uit”. Toch kwam Janny niet
direct op het idee om dit jaar
óók mee te gaan doen als deelnemer. Zij had aanvankelijk een
rol bedacht als begeleider van
Irma. Voor Irma was het na het
zien van de start om half vijf ‘s
morgens vorig jaar wèl meteen
duidelijk. ,,Zoveel kippenvel,
zoveel zin om dat ook te willen doen, ik heb zoveel familie
verloren aan die vreselijke ziekte. Het plan nam steeds vastere
vorm aan in mijn hoofd.” Door
de sfeer gegrepen hebben Janny en Irma uiteindelijk samen
besloten om de uitdaging aan
te gaan in 2020 als Team4ALL
en samen de berg lopend te bedwingen. Sindsdien zijn zij in
training. Alle maandagavonden
in Velsen. Ook is daar een loopbandtraining bijgekomen. ,,Je
herkent ons aan een rode rugtas. Hellingen trainen we ook.
Bij het Kopje van Bloemendaal
gaat een buurvrouw ons een
paar keer naar beneden brengen en dan gaan wij het Kopje weer op. En in april gaan we
naar de Cauberg, in Limburg.
We zoeken nog iemand die ons
telkens naar beneden wil rijden. Straks in Frankrijk moeten

we klaar zijn om 21 bochten te
nemen en 1140 meter klimmen.
Sommigen hellingen zijn meer
dan 13 procent!”
Bang voor een teleurstelling is
het echtpaar niet. ,,De sfeer onder al die mensen die de berg
opgaan, de vele vrijwilligers en
de toeschouwers is zó uniek dat
je bijna naar boven gedragen
wordt. Opgeven is geen optie!”
lacht Janny, die al met enkele blessures kampte, maar niet
van wijken weet.
Donateurs zijn van harte welkom voor deze bevlogen deelnemers, die van plan zijn met
regenboogveters en regenboogpetten hun missie te gaan
volbrengen. Giften zijn vanaf 1
euro mogelijk. Voor drie euro
nemen Irma en Janny een houten ster of hart, voorzien van de
naam en kleur die je wil, mee de
berg op. Na afloop krijg je die
dan desgewenst ook weer terug. De teller staat nu op 1250
euro. Het stel hoopt op verdubbeling hiervan. Tot slot spreken
we af, dat het stel onze redactie op de hoogte zal houden
van hun ervaringen. ,,Zeker als
je van die lekkere koffie blijft
schenken!” grappen de twee
voor ze van tafel gaan.
Meer informatie of doneren?
h t t p : w w w. o p g e v e n i s g e e n optie.nl/fundraiser/4ALL.
Facebook: Team 4ALL. Twitter:
#team4ALL #AD6 #opgevenisgeenoptie #dichterbijdehemelkomikniet. www.kwf.nl
De Kaasmarkt op de Kennemerlaan 42 in IJmuiden heeft een
giftbox in de winkel.
E-mail:
irmaruijgrok@gmail.
com voor houten hart of ster à
3 euro.
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Park Zuid-Kennemerland onder
leiding van een gids om 14.00
uur vanaf restaurant Parnassia in
Bloemendaal aan Zee. De wandeling duurt ongeveer twee uur.
Aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl (kopje ‘Doen’, subkopje ‘Activiteitenkalender’). (Foto: aangeleverd)

in de Ruïne van Brederode, 15.3017.00 uur. (Foto: aangeleverd)r

Jodymoon presenteert 6e album
A Love Brand New in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.30
uur. (Foto: Perry Schijvers)

5 MAART
8 MAART

Areopagus: schrijver/predikant
Ad van Nieuwpoort gaat in gesprek met topadvocaat Marry de
Gaay Fortman in Dorpskerk Bloemendaal, 16.00 uur. www.kerkpleinbloemendaal.nl. (Foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum zie
vrijdag. Bovendien workshop
knutselen 13.30 – 15.30 uur kosten €1,50 bovenop de entreeprijs.
(Foto: aangeleverd)
Advies fietsreparaties in De Spil,
14.00-16.00 uur. Voor meer informatie: Ad Otten, 06-11883720 of
otten@welzijnvelsen.nl.

9 MAART
Jeffrey Spalburg als soul-preacher
in opzwepende en intense show
in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Anoek
van Nunen)
Theater Poppengrollen speelt de
voorstelling ‘Jan Klaassen zoekt
een schat’ in de Bosbeekschuur
tegenover molen ‘De Zandhaas’,
Wüstelaan 83 Santpoort-Noord.
Entree 6.50 per persoon. www.
theaterpoppengrollen.nl. Aanmelden: theaterpoppengrollen@
gmail.com of 06-44294279. (Foto:
aangeleverd)

Lenette van Dongen met ‘Paradijskleier’ (reprise) in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
(Foto: ALEK)

Huub Stapel met Het Huwelijk in
het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Mark Engelen)

Steven Brunswijk met ‘Van Slaaf
tot Meester’, een gewaagd comedy-experiment over slavernij
in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.30 uur. (Foto: Jimmy
James)

Kinderexcursie (4-8 jaar) IVN met
thema ‘padden’ start 08.00 uur bij
parkeerplaats Koningshof, Duinlustweg 26, Overveen. Aanmelden:
www.np-zuidkennemerland.nl. (Foto: aangeleverd)
Lezing in De Kapel op de Potgieterweg 4 in Bloemendaal, 10.30
uur. Carola de Vries Robles geeft
deze lezing met muziek met als
thema ‘Alles omarmen’. www.dekapel-bloemendaal.nl.

Raadhuis voor de Kunst, Pieter
Vermeulen Museum en MuseAvond over Nicaragua met mu- umhuis Beeckestijn zie vrijdag.
ziek, eten en informatie in De IJmuider Zee- en Havenmuseum
Pletterij, Lange Herenvest 122 in zie zaterdag.
Haarlem, 18.30-22.00 uur. www.
pletterij.nl.
Vier het boek! in de Grote Kerk in
Beverwijk van 13.00 tot 17.00 uur.
Het programma zal bestaan uit
voordrachten, lezingen en workshops en natuurlijk zijn er boeken. Entree: vrijwillige donatie.
ZondagMiddagPodium in De
Stek in Velsen-Noord: optreden
van La Musiquette, 14.00 uur.
Kaarten 5 euro aan de zaal.

6 MAART
Praathuis in Bibliotheek IJmuiden, 10.00-12.00 uur.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 in Velsen-Zuid is open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Museumhuis Beeckestijn is open
van 11.00 tot 16.00 uur, entree 4
euro.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘De Verborgen Vogeltuin’ voor iedereen vanaf 4
jaar van 13.00 tot 17.00 uur.

Muziekfilm ‘Walk the line’ over het
leven van Johnny Cash in Verhalenhuis Haarlem, Van Egmondstraat 7, 20.00 uur. www.verhalenhuishaarlem.nl. (Foto: aangeleverd)

Trio Gayatri met Brigit de Klerk blokfluiten en zang (foto), Juun
Voorhoeve - gitaren en viola da
gamba, en Tjalling Roosjen – klavecimbel in ’t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord,
15.00 uur. Vrouwen worden in
het zonnetje gezet op deze Internationale Vrouwendag. Toegang
vrij, een bijdrage in de onkosten
wenselijk. www.mosterdzaadje.
nl. (Foto: aangeleverd)

Telstar - Jong PSV 20.00 uur.
Klaverjassen bij Stormvogels,
Zuiderkruisstraat, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.

Joodse muziek door Klez-Edge in
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, 20.00 uur. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (Foto: aangeleverd)

Boekenweek in bibilotheek Velsen: boekpresentatie: ‘Klaagvrije
maandag’ door Sandra Brandt,
11.00-12.00 uur. Deelname gratis,
inschrijven: www.bibliotheekvelsen.nl. (Foto: aangeleverd)
Raadhuis voor de Kunst en Museumhuis Beeckestijn zie vrijdag.
IJmuider Zee- en Havenmuseum
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expo: Willem Eerland met schepen
in IJmuiden, 4 speurtochten/escapespel.

Open avond Zanggroep Voices
in de zaal onder de Petrakerk,
Spaarnestraat 8 in IJmuiden,
20.00 uur. www.zanggroepvoices.nl. (Foto: aangeleverd)

Duinwandeling door Nationaal

Postzegelavond PV Santpoort in
Het terras, Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord, 19.00 uur. Info: 0235382274.
Lezing Historische Kring Velsen
met als titel: .Engelmundus en
Agatha ‘hand in hand’ door Midden-Kennemerland in De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek, 20.00 uur. Ook niet-leden welkom.

10 MAART
Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 9.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29, IJmuiden. Aanmelden: contact@gezondnatuurwandelen.nl.
Praathuis (10.00-12.00 uur) en
Taalspreekuur (14.00-16.00 uur)
in Bibliotheek IJmuiden,.
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Hoogovensmuseum op de Wenckebachstraat 1 in Velsen-Noord is
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Zie ook www.hoogovensmuseum.nl.

Qmusic the Party – 4uur FOUT!
in Thalia Theater IJmuiden, zaal
open 20.00 uur, tickets 15 euro via
www. thaliatheater.nl. (Foto: aangeleverd)

7 MAART

Wandelen in een rustig tempo van 10.00 tot 10.45 uur. Start
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

De Opstappers, wandelgroep
voor mensen met een haperend brein start 10.30 bij sportcafé Nol (Sporthal Zeewijk). Info:
c.willemse@zorgbalans.nl of 0652516734.
Klaverjassen in de Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot
16.00 uur.

Theater Poppengrollen speelt de
voorstelling ‘Jan Klaassen wordt
hond’in de Bosbeekschuur tegenover molen ‘De Zandhaas’,
Wüstelaan 83 Santpoort-Noord.
Entree 6,50 per persoon. www.
theaterpoppengrollen.nl. Aanmelden: theaterpoppengrollen@
gmail.com of 06-44294279. (Foto:
aangeleverd)
Craft Café in Bibliotheek IJmuiden, 19.00-21.00 uur.
‘Rouw bij jongeren’, thema-avond
Yarden in Crematorium Haarlem, Vergierdeweg 271, 2026 BJ
Haarlem, 19.30 uur. Aanmelden:
ww.yarden.nl/agenda. Meer informatie: 088-9272360.
Vergadering Wijkplatform IJmuiden-Noord om 19.30 uur in buurtcentrum De Spil aan de Frans
Halsstraat 29 te IJmuiden. Informatie via www.wijkplatformsvelsen.nl.
Speciale avond in Baptisten Gemeente IJmuiden (Eemstraat 30)
met gastspreker Jacques Brunt en
praiseband New Life, 20.00 uur.
Filmavond voor vrouwen in De
Brulboei (Kanaalstraat IJmuiden).
Gedraaid wordt dan de ontroerende film Shoplifters, 20.00 uur.
Kaarten voor 3 euro aan de zaal.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patienten en hun familie.
Van 14.30 tot 16.30 uur.

Het Nationale Theater speelt
Othello in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. (Foto: Sanne Peper)

Een halfje Purper (Frans Mulder
en Diederick Ensink) met ‘Brieven
aan m’n hond’ in Stadsschouwburg Velsen, 15.00 uur. (Foto:
Merlijn Doomernik)

Ali B in het Kennemer Theater in
Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Ri- Lezing ‘De 18 Vrouwen van Brederode’ door Angelique Schipper
chard Terborg)

Claudia de Brei met #NU in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
Ook donderdag 12 maar. (Foto:
Hans Peter van Velthoven)
‘Leer van Fred Live’ in Stadsschouwburg Velsen is helaas uitverkocht. (Foto: aangeleverd)

12 MAART

11 MAART

World Kidney Day: informatiestand in Spaarne Gasthuis locatie
Hoofddorp, 09.00-15.00 uur.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden.
Van 9.00 tot 12.00 uur. Info: 0255522330.

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

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
IJmuider Zee- en Havenmuseum
zie zaterdag.

Hoogovensmuseum: zie dinsdag.
Claudia de Brei zie woensdag.
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Sportgala 2020: Velsen sportief op verrassend hoog niveau
derhalf uur liep met gemak uit tot
een avondvullend programma,
met veel ruimte voor filmpjes, fotomomenten, toespraken en applaus. Voor het applaus konden
de geplastificeerde programma’s
gebruikt worden, die tot klapper
te vouwen waren. Alles droeg bij
tot een gezellige boel, waar menig Velsenaar kon ervaren hoe
sport tot verbroedering leidt en

de kampioenen genoten ervan
om in het zonnetje gezet te worden.
Meer informatie? www.sportgalavelsen.nl.
(Tekst: Arita Immerzeel. Groepsfoto’s links boven en rechts onder
en sportman van het jaar: Ton van
Steijn. Overige foto’s: Arita Immerzeel)

De genomineerde sporttalenten.
Velsen - Vrijdagavond vond in
het Thaliatheater in IJmuiden de
31e editie van het Sportgala Velsen 2020 plaats. In een tot de laatste stoel bezette zaal sprak burgemeester Frank Dales, die de hele avond op het podium aanwezig bleef, genomineerden, hun
ploegmaten en familie toe. Hij
noemde het Sportgala Velsen
een ode voor iedereen die zich inzet voor sport in onze zeven gemeentekernen. ,,Alle 36 genomineerden zijn winnaars. We kennen geen verliezers in deze. Ik sta

versteld van zoveel kampioenen
binnen onze gemeentegrenzen.
Ik ben trots op hoe sportief Velsenaren zijn. We zijn een hele sportieve gemeente en misschien wel
te bescheiden”, aldus onze burgervader. ,,En laten we alle vrijwilligers niet vergeten, die op bijvoorbeeld zaterdagmorgen vóór
negen uur alles al hebben klaargezet, tot en met het kopje koffie
in de kantine. Zonder die bijdragen van al die vrijwilligers, waar
zouden we dan zijn?” Wethouder
Bram Diepstraten gaf aan ook ver-

Sporttalent van 2019 Jarno Braam

Jarno vindt karten gewoon heel leuk. Dat hij de nieuwe Max Verstappen
zou moeten worden in de toekomst, weet hij niet hoor. En ook niet of hij
fans heeft. En ja, zijn familie is wel mee en die zit in de zaal.

Sportvrouw van 2019 Nina Kessler

,Jammer dat ik deze feestavond moet missen. Ik ben ontzettend blij! Te
gek! Ik voel mij weer zó vereerd, alleen al genomineerd te zijn en dan ook
weer gewonnen!” Op de vraag waar zij op dit moment is, antwoordt zij
dat zij in Gent is. En met wie en hoe zij dit nu gaat vieren? ,, Niet. Iedereen slaapt.”
rast te zijn op alle grote prestaties
die door de sporters zijn neergezet. Hij brak ook een lans voor alle mensen die hen daarbij ondersteunen. ,, Vergeet bijvoorbeeld
de buurtcoaches niet, de mensen
die de Sportpas mogelijk maken.
Het is een keuze van Velsen om te
investeren in breedtesport,” aldus
een trotse wethouder.

Sportman van 2019 Siem Uijtendaal
Siem vertelt een droom te hebben. Hij zou graag in Amerika willen studeren. ,, Dan kan ik dat combineren met een professionele carrière als basketballer. Uiteindelijk zou ik graag deelnemen als basketballer op de Global Games.” Er zijn reeds acht universiteiten, die interesse in Siem als student hebben getoond. ,,Waarschijnlijk is één van mijn sterke punten, dat
ik ook de bruine band van judo heb . Ik sta nogal vast op mijn benen.”

Vervolgens werd overgegaan tot
de verkiezingen. Allereerst de
‘Sportmaster van het jaar 2019’.
Erik Koning, die in 34 dagen de
Atlantische Oceaan overroeide met drie maten, won. Met de
5000 kilometer roeien bedwong
hij de grootste sloeprace ter wereld en werd eerste.
Bij de verkiezing van Sporttalent 2019 won de 11-jarige Jarno
Braam, een veelbelovende kartkampioen. Frank Dales benadrukte aan de andere 17 jonge kampioenen op het podium, dat je in de
sport meer verliest dan wint, dat
hoort er nu eenmaal bij. ,,En toch
zijn jullie allemaal kampioenen.”
Sportploeg van het jaar 2019
werd RKVV Velsen omdat zij op
het hoogste niveau amateurvoetbal hebben gespeeld èn kampiDe genomineerde sportmasters.

Sportmaster van 2019 Erik Koning

Op deze foto Erik Koning, roeier en Ada Leenheer, kunstenares en schepper van het beeldje Lam Gods, wat aan alle winnaars uitgereikt is. Erik
vertelt, dat hij geraakt is door de huldiging. Plannen voor een volgend
project heeft hij niet. ,,Ik werk bij de NS. En wil mij voorlopig op het thuisfront richten. Daar is wel weer het een en ander goed te maken.” Op de
vraag, hoe dat die 34 dagen met slapen en eten ging, antwoordt Erik: ,,we
sliepen om de beurt 2 uur. Daar wen je aan, zeker toen na dag 1 al bleek
dat we enorm veel kans gingen maken om te winnen. Eten deden we met
gedroogd voedsel. En we waren met zijn vieren hè? We zijn goeie vrienden gebleken.”
Ada haar creatie van het winnaarsbeeld ,Lam Gods’ wordt al voor de 15 e
keer gebruikt. Zij giet zelf alle beeldjes. ,, Elk jaar zijn ze iets anders. Dit jaar
iets wolliger en antiek groen.”

oen werden. Het was voor hen
een seizoen met veel hoogtepunten.
Vervolgens kon het aanwezige
publiek via een app de Verenigingsprijs van het jaar 2019 toekennen. Met vlag en wimpel won
Stichting Stratenteams Velserbroek, die reeds 30 jaar met veel
plezier
zaalvoetbaltoernooien
organiseren. Bijzonder detail is,
dat het geld dat binnengehaald
wordt, aan een goed doel wordt
gegeven.
Met het kenbaar maken van
Sportman en Sportvrouw van het
jaar 2019 werden de verkiezingen afgesloten. Nina Kessler, wielrenster, maar zelf niet aanwezig,
want in het buitenland, mocht de
titel voor de vierde keer in ontvangst nemen. Zus Sanne nam
voor haar de honneurs waar en
een vriendin liet Nina per Skype
meegenieten.
Siem Uitendaal, de lange basketballer, werd Sportman van het
jaar.
De avond werd feestelijk aangekleed met muziek, bloemen, hapjes en drankjes. De geplande an-

Sportploeg van 2019 RKVV Velsen

De huldiging van de mannen van RKVV Velsen als sportploeg van het jaar.

Verenigingsprijs van het jaar 2019:
Stichting Stratenteams Velserbroek
Rob Tousain en Peter Geldof, de initiatiefnemers van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor stratenteams in Velserbroek ogen als broers. ,,Wij
woonden 30 jaar geleden op nummer 4 en nummer 9 in dezelfde straat.
Zonder de straatvoelbaltoernooien zouden wij elkaar nooit zo goed hebben leren kennen. Sport verbroedert, dat zie je maar weer!”
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1.248 pakken koffie voor
Voedselbank Velsen

AANGENAAM!

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

Aangenaam!

Velserbroek - Thijs Pieter van der Horst is geboren op 19 februari
2020. Hij woog 3795 gram en meldde zich drie dagen na de uitgerekende datum. Thijs woont samen met zijn grote broer Jasper (2,5) en
zijn twee moeders Marloes (mama) en Monique (moema) in Velserbroek. Thijs werd geboren in Haarlem, maar is meteen tijdens de aangifte verhuisd naar de gemeente Velsen. (Foto: Renate van Lith Fotografie)

Rebellen en Dwarsdenkers

Boekenweek
in de bibliotheek
Velsen - Van 7 tot en met 15
maart vindt de Boekenweek
plaats! In deze jaarlijkse campagne staat literaire (non-) fictie centraal. Deze 85ste Boekenweek staat in het teken
van hen die ons voorstellingsvermogen vergroten: de rebellen en dwarsdenkers. Ook Bibliotheek Velsen doet mee.
Annie M.G. Schmidt, Dimitri Verhulst en Joris Luyendijk, maar
ook Don Quichot en Tommy Wieringa’s Joe Speedboot. Dwarse
schrijvers én hun creaties houden ons een spiegel voor en laten ons nadenken over wie wij
zijn. Tijdens de Boekenweek eert
Bibliotheek Velsen de rebellen
en dwarsdenkers die ons helpen
de steeds veranderende wereld
om ons heen te begrijpen.

maart in Bibliotheek IJmuiden
van 11.00 tot 12.00 uur, gratis toegang, inschrijven via de website.

Moordspeldiner
Kruip in de huid van één van de
markante personages en probeer de dader te ontmaskeren!
Geniet ondertussen van een
heerlijk 3-gangen diner van restaurant Van der Meer. Met vakkundige spelbegeleiding. Voor
Boekpresentatie: Klaagvrije het diner heb je de keuze uit vis,
vlees of vega en drankjes zijn inmaandag
Sandra Brandt ‘pakt het leven’ clusief! 18 maart in Bibliotheek
en nodigt ons uit om dat ook IJmuiden vanaf 18.30 uur, kaarte doen. Voluit! Op zaterdag 7 ten €65,- incl. drankjes. Inschrijven via de website of bij de balie.
Meer in de Bibliotheek
De Bibliotheek Velsen biedt onder meer boeken, e-books, tijdschriften en activiteiten voor
kinderen en volwassenen. Nietleden kunnen gebruikmaken
van de collectie en van activiteiten in de Bibliotheek. Alleen
voor het lenen van boeken en
andere materialen is een lidmaatschap nodig.
Meer informatie is te vinden op
de website www.bibliotheekvelsen.nl. Word je lid tijdens de
Boekenweek dan ontvang je een
leuke tas cadeau. (Foto’s: aangeleverd)

Lezing in De Kapel
Regio - Op zondag 8 maart
houdt Carola de Vries Robles in
De kapel op de Potgietersweg 4
in Bloemendaal een lezing met
muziek met als thema: ‘Alles
omarmen’. Aanvang: 10.30 uur.

te wijden aan de kracht van het
Oer-Vrouwelijke in mens en wereld, om “het Tij te keren”, het
hart te openen en vanuit diepe
Liefde te zien Wat Is.
Met behulp van spirituele oefeningen vanuit de Kabbalah
8 maart is de internationale dag en joodse mystiek, met gebed,
van de vrouw. En begint ook muziek, klanken en meditatie,
“het vasten van Esther” ter voor- kunnen we de Shechinah, God’s
bereiding op Poeriem. Caro- Aanwezigheid activeren en reala: ,,Een dag bij uitstek om ons liseren.’’

Nieuwe streekwinkel
in boerderij Zorgvrij
Velsen - Zondag opende wethouder Bram Diepstraten. de nieuwe
streekwinkel in recreatieboerderij
Zorgvrij in Spaarnwoude.
Bij de nieuwe streekwinkel kan
men de (h)eerlijkste regionaal geteelde of geproduceerde versproducten kopen. Gezond, gemakkelijk en rechtstreeks van lokale
ambachtelijke producenten, leveranciers en boeren. Omdat rechtstreeks van de producent wordt
geleverd, is de keten ‘van boer
naar bord’ kort en worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.
Het centrale doel is: vergroten
van de duurzame en lokale voedselketen van Kennemerland
De streekwinkel is gevestigd in
de oude grupstal van Informatieboerderij Zorgvrij. Woensdag-

middag, vrijdag, zaterdag en zondag kunnen bezoekers en passanten binnenlopen om streekproducten aan te schaffen. Klanten hebben de mogelijkheid om
op www.vanstreek.nl bestelde producten gratis af te halen
bij de winkel. Van Streek Spaarnwoude levert een breed assortiment van lokale, duurzame (en zo
mogelijk biologische) producten
van hoge kwaliteit. Het assortiment zal o.a. bestaan uit: groente,
fruit, yoghurt, toetjes, biologisch
rund, herten en ganzenvlees, biologische koeien en geitenkaas,
eieren, bier, appelsap, cider, jam,
honing, pindakaas, chocopasta, olijfolie, ketjap, sambal, brood
en diverse Vega producten. (Foto:
aangeleverd)

Velsen - Via de fraaie inzameldozen in de diverse supermarkten,
bibliotheken, en wijkcentra van
Velsen zijn in de maand december heel veel waardepunten van
Douwe Egberts ingezameld. Begin januari is alles geteld en bezorgd bij de landelijke organisatie van Lions Nederland. Bericht
kwam, dat er landelijk een record was. In totaal zijn 65.294.127
waardepunten ingediend door
alle lokale organisaties.
Douwe Egberts heeft die waardepunten ontvangen en omgezet in
pakken koffie voor de 60 deelnemende Voedselbanken, verspreid
over heel Nederland. Al spoedig
kwam het totale overzicht met
de verdeling over alle Voedselbanken, en zo kwam ook in beeld
hoeveel pakken koffie aan Voedselbank Velsen zijn toegekend, nl.
1.248 pakken!
Onlangs konden de pallets met
koffie worden opgehaald, en zijn
ze gebracht naar het eigen verdeelcentrum van Voedselbank
Velsen in Buurtcentrum de Brulboei te IJmuiden. Iedereen is blij
met dit geweldige resultaat. Dank
gaat vooral uit naar alle mensen

die hun DE-waardepunten in de
inzameldozen hebben gedaan
voor dit mooie doel. Mensen die
nog waardepunten hebben liggen krijgen in de komende jaren nog genoeg mogelijkheid om
hun punten ook te doneren.
De inzameldozen worden bewaard en komen zeker weer te
voorschijn voor een nieuwe inzamelronde. (Foto: aangeleverd)

Ambulancedienst
op bezoek op Vellesan

IJmuiden - Vorige week dinsdag
hebben de derdejaars leerlingen
economie en ondernemen op het
Vellesan College bezoek gehad
van twee verpleegkundigen van
de ambulancedienst Kennemerland. Dit als onderdeel van het
praktijkgedeelte waarmee het
Vellesan haar leerlingen graag
kennis laat maken.
Doel van het bezoek was de leerlingen het een en ander te vertellen van het werk dat zij deden.
Wanneer is er sprake van spoed,
hoe gaat het er aan toe op de plek
van een ongeval en wat de leerlingen allemaal konden doen op
het moment dat zij een beroep
op de ambulance moeten doen.
Daarnaast was er een duidelijke boodschap voor de leerlingen
wat drank- en drugsgebruik met
ze doen tijdens het uitgaan en

waar de verpleegkundigen tegen
aanlopen als zij deze jonge mensen aantreffen.
Het bezoek was een waardevolle aanvulling op het lesmateriaal.
(Foto: aangeleverd)

LTC Hofgeest eerste
gezonde tenniskantine
van Velsen
Velserbroek - LTC Hofgeest in
Velserbroek mag zich vanaf 2
maart de eerste gezonde tenniskantine van Velsen noemen.
Wethouder Bram Diepstraten
reikte het ‘zilveren’ vaantje van
Team:Fit uit aan bestuurslid Joep
Kint. Joep werd vergezeld door
de vrijwilligers van de kantineen jeugdcommissie. Deze vrijwilligers hebben de gezonde kantine mogelijk gemaakt.
Vaak wordt het positieve van het
bewegen teniet gedaan door
consumpties na afloop in de kantine. Team:Fit brengt daar verandering in door kantines gezonder
en gevarieerder te maken. Tot nu
toe zijn er 1635 gezondere kantines in Nederland.
Er zijn 3 predicaten; brons, zilver
en goud. LTC Hofgeest heeft zil-

ver. Dat wil zeggen, dat de kantine aan de basis voldoet, zoals bijvoorbeeld betere keuzes op opvallende plaatsen. Maar dat hij
ook voldoet aan eisen zoals dat
het uitgestalde aanbod voor minstens 60% uit betere keuzes bestaat. En dat de kantine tenminste groente of fruit aanbiedt.
Wethouder Bram Diepstraten
heeft in zijn drukke agenda tijd
weten vrij te maken om het zilveren vaantje uit te reiken.
Team:Fit zet zich in voor een gezondere sportomgeving, onder
andere door het aanbod in sportkantines en -accommodaties gezonder te maken. Team: Fit is een
initiatief van JOGG, gesubsidieerd
door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
(Tekst: Brigitte Schiering, foto:
Willemke Binkhorst-Schoon)

Repair Café in
Karatetoernooi ABC Kops ‘t Brederode Huys
IJmuiden - Zondag werd het ABC
Kops Karate Toernooi gehouden.
Van de jongste jeugdgroep hadden 12 kinderen zich ingeschreven. Een aantal vond het nog te
spannend, maar doet volgend
jaar nu zeker mee.
De groep werd ingedeeld in twee
poules van 6. Iedereen moest een
keer tegen elkaar in partijen van
3 minuten. Jos Kops en drie gevorderde karateka’s leidden de
wedstrijden als scheidsrechter. Bij
6 punten werd een wedstrijd direct gewonnen en anders telde
het hoogst aantal punten. Hoge
schoppen leverden 3 punten op,
lage schoppen 2 en vuisttechnieken 1 punt. Bij de jongste groep
van 6 tot 8 jaar steeg het niveau

gedurende het toernooi en waren de kinderen aan elkaar gewaagd. De meesten wonnen 2
wedstrijden en alleen Bo Kuipers
wist er 3 te winnen en werd kampioen.
Bij de oudste groep van 9 tot 11
jaar wist Stein Bleeker met veel
hoge trappen uiteindelijk al zijn
wedstrijden te winnen met 6
punten.
Een leerzaam en serieus toernooi
dat werd bekeken door een volle
zaal met publiek.
De uitslag van groep 1 (zie foto):
1eBo Kuipers, 2 Liam Molenaar,
3 Amy Wilmink. De uitslag van
groep 2: 1 Stein Bleeker, 2 Levy
Broekhuizen, 3 Sihem Özcan. (Foto: aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Zaterdag 14
maart van 13.30 tot 16.00 uur zitten er weer vrijwilligers klaar in
’t Brederode Huys in SantpoortZuid om belangstellenden te
helpen met attributen waaraan
ze gehecht zijn en waarvan men
zich afvraagt of die nog te repareren zijn. Vaak is het zonde om
iets weg te gooien; dat is slecht
voor het milieu en de grondstoffen raken op.
Heeft u een kapot, elektrisch apparaat, problemen met uw pc of
mobiele telefoon, met uw fiets,
klok of horloge, kleding, sieraden, een losse stoelpoot, het is
de moeite waard om eens langs
te komen voor advies of reparatie. Voor de kosten hoeft u het

niet te laten, het is gratis. Maar
een vrijwillige bijdrage is welkom! Ook vragen over uw fotocamera of fotobewerking zijn
welkom!
Als er gerepareerd wordt, blijf er
dan vooral bij zitten; dat is gezellig en u 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.
U bent van harte welkom, ook
alleen voor een drankje en een
praatje, in ’t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 201,
Santpoort-Zuid.
Voor meer informatie zie: www.
repaircafé.org of www.santpoortsbelang.nl.

