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IJmuiden - Onder aanvoering van diverse ouders renden leerlingen van de basisscholen De Vuurtoren en De Klipper 
vrijdag hun rondjes door het parkje aan de Kanaalstraat. Ze probeerden zo veel mogelijk rondjes van vierhonderd 
meter te rennen om geld in te zamelen voor aanpassingen van het gezamenlijke schoolplein. Dat moet nog aantrekke-
lijker gemaakt worden om te bewegen. Buurtsportcoach Roos de Boer begeleidde de kinderen vrijdagmiddag bij de 
sponsorloop. Eigenlijk zou het evenement twee weken eerder al plaatsvinden, het werd toen uitgesteld omdat storm 
Eunice over IJmuiden raasde. Foto: Bos Media Services

Leerlingen rennen rondjes voor 
aanpassingen van schoolplein

IJmuiden - het heeft een tijdje 
geduurd, maar het pand aan de 
Kanaalstraat 257 is vorige week de�-
nitief verkocht. De gemeente was 
eigenaar van het gebouw, dat ooit 
als elektriciteitscentrale werd 
gebouwd, maar vervolgens onderdak 
bood aan onder meer een jongeren-
centrum, een theater en de lokale 
omroep. 
Naar verwachting zullen in de loop 
van volgend jaar de eerste verbouw-
activiteiten zichtbaar worden. Het 
pand krijgt een extra verdieping, die 
als een soort hoedje op de bestaande 
bouw wordt gezet. 
Er komt een hotel met zalencomplex 
voor het organiseren van feesten en 
congressen. 
De familie Xie, al jaren eigenaars van 
Hotel Augusta in IJmuiden, heeft het 
pand van de gemeente Velsen 
gekocht. Door AG Architecten uit 
Haarlem is een ontwerp gemaakt dat 
onder meer voorziet in tachtig hotel-
kamers, een restaurant en congres-
zalen. Verder spelen de initiatiefne-
mers van het project met ideeën 
voor de realisatie van een bowling-
baan, een �tnessruimte en saunafaci-
liteiten in het pand. 
Elders in deze editie een uitgebreid 
verslag.

Verkoop pand Witte Theater 
i  nu einde i k definitief

Het schetsontwerp voor het pand aan 
de Kanaalstraat 257. 
Afbeelding: AG Architecten
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Accu problemen 
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klaar terwijl u wacht
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Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700  www.koene.nl
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Velsen - Echt ingewikkeld lijkt het 
niet. Gewoon in het stemhokje een 
rood vakje kleuren bij iemands naam. 
Je moet echter wel weten op wie je 
stemt. Voor de kieslijsten wordt 
gebruik gemaakt van de gegevens 
die op iemands identiteitsbewijs 
staan. Dat lijkt helder en duidelijk, 
maar sommige vrouwen of mannen 
hebben in het dagelijks leven inmid-
dels een andere naam aangenomen 
dan die op het identiteitsbewijs staat. 
Zo staat Tineke van Ombergen op de 
lijst van Velsen Lokaal als Tineke 
Vester. Tineke deed al vier keer eerder 
mee met de verkiezingen en zat drie 
periodes in de gemeenteraad. Toen 
stond Tineke op de lijst als Tineke van 
Ombergen - Vester. Politieke partijen 
vermelden bovendien niet altijd het 
geslacht M / V / X van de kandidaten. 
Gelukkig is er online veel te vinden 
over de kandidaten van VL. Zo is de 
lijstduwer van Velsen Lokaal: Mari-
anne Vester, beter bekend als Mari-
anne Vos - Vester. Kiezers die met een 

voorkeurstem op Tineke of Marianne 
willen stemmen weten nu welk vakje 
ze rood moeten kleuren. Kies Tineke 
Vester # 5 op lijst 1. Of Marianne 
Vester # 20 op lijst 1. 
Kijk op www.velsenlokaal.nl voor alle 
kandidaten en het 
verkiezingsprogramma.
Poster: aangeleverd

Kies Velsen Lokaal. 
Kies bewust M/V

Een speurhond pikte een spoor van 
de poes op en ging naar het haven-
gebied, om vervolgens ook weer 
terug te keren naar huis. Twee weken 
later leidde een nieuwe zoektocht 
met een speurhond wederom naar 
het havengebied, maar ook naar 
IJmuiderslag. Carla schreef bedrijven 
aan, belde met het dierentehuis en 
de dierenambulance, maar zonder 
resultaat. Ze vertelt: ,,Op internet 
gaat een wereld open. We zijn niet de 
enigen die hun dierbare huisge-
nootje moeten missen. Ongeloo�ijk 
veel mensen maken dit mee, zijn 
radeloos en verdrietig. Waar kan hun 
liefste Snoes, Tijger of dus Keetje zijn 
gebleven? Ze moeten toch ergens 
zijn? Zijn ze meegelift in een auto, 
binnen gehaald door iemand, liggen 
ze ergens misschien gewond of over-
leden in de struiken, zitten ze ergens 
opgesloten of zwerven ze hongerig 
ergens rond, net zo radeloos als hun 
baasjes?’’

Carla roept iedereen op om katten, 
die normaal gesproken niet in de 
buurt lopen, op de foto te zetten. 
Vooral als ze er wat mager uitzien of 
juist dik en zwanger zijn, een slechte 
vacht hebben of heel schuw zijn. 
,,Probeer de kat te lokken en een 
melding te maken bij de dierenam-
bulance, asiel of AMIVEDI. Misschien 
is dat net die ene kat die zo gemist 

wordt en uw hulp zo hard nodig 
heeft om zijn huisje weer te vinden.’’ 
Intussen hoopt ze dat haar eigen 
Keetje snel weer gevonden wordt. 
Haar gehandicapte dochter vraagt 
tientallen keren per dag naar de poes 
en begrijpt er niets van. Ze loopt 
steeds naar de deur om het dier te 
roepen, maar steeds zonder resul-
taat. Keetje is, zoals op de foto te zien 
is, een grijs-cyperse poes en heeft 
een vrij lange staart. Ze had een fel 
geel halsbandje om, maar dat kan 
inmiddels af zijn gegaan. Keetje 
ergens gezien? Mail redactie@jutter.
nl en wij sturen de informatie door!

Waar is Keetje gebleven?
IJmuiden - Dit is Keetje, de ongeveer zestien maanden oude poes van 
Carla de Haas. Al bijna twee maanden is Keetje onvindbaar. Ze vertrok op 
19 januari door het gloednieuwe kattenluikje van de woning aan het 
Snippenbos en keerde niet meer terug. Keetje is gechipt, maar ondanks 
dat en ondanks �yers, berichtjes op internet en een zoektocht met een 
speurhond ontbreekt elk spoor.

Keetje wordt al sinds 19 januari 
vermist. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Al sinds vele jaren 
kunnen senioren in Buurthuis De 
Brulboei meedoen met Meer 
Bewegen Voor Ouderen. Bewegen is 
belangrijk voor alle leeftijden, juist 
voor ouderen!
De nieuwe enthousiaste docente 
leert u met plezier bewegen en de 
conditie op peil te houden, elke 
vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur. En wat 
goed is voor het lichaam is ook goed 
voor de geest. De oefeningen kan 

men ook zittend meedoen. Een 
proe�es is mogelijk. En na a�oop is 
de bar open voor een kopje ko�e of 
thee.
De totale kosten zijn afhankelijk van 
het aantal lessen dat u volgt; een 
heel seizoen van 30 lessen kost 86 
euro. 

Meer weten? Bel 0255 510652, Buurt-
huis De Brulboei, Kanaalstraat 166 
IJmuiden.

Meer Bewegen Voor Ouderen
Santpoort-Noord - In verband met 
de oorlog in Oekraïne komen er extra 
stromen vluchtelingen richting 
Europa, richting ons land.
Om een bijdrage te leveren aan de 
opvang van deze vluchtelingen 
worden in het weekend van 18, 19 en 
20 maart ten bate van Vluchtelingen-
werk Nederland op diverse plekken 
in de IJmond een Bene�etvoorstel-
ling georganiseerd.
Deze indringende muzikale vertel-
voorstelling ‘Ze heet Hana’ wordt 
gebracht door de Santpoortse verha-
lenschrijver en verteller Piet Paree en 
de Castricumse muzikant/zanger en 

liedschrijver Frank Edam.
In deze voorstelling komt een vlucht-
verhaal van nu op dramatische wijze 
samen met een vluchtverhaal uit de 
Tweede Wereldoorlog.
De toegang tot deze voorstelling van 
een uur is gratis. Na a�oop gaat de 
hoed rond om het broodnodige geld 
bijeen te brengen voor de opvang 
van deze vluchtelingen.
De voorstellingen zijn vrijdagavond 
18 maart 20.00 uur in het IJmuidense 
Zee en Havenmuseum, Havenkade 
55, zaterdagavond 19 maart 20.00 
uur in De zaal van de Vrijburcht, Vrij-
burglaan 2 in Heemskerk en zondag-

middag 20 maart 15.00 uur in Dorps-
huis De Zwaan, Middelweg 5 in 
Uitgeest.
De zalen, die hiervoor gratis ter 
beschikking zijn gesteld, zijn open 
vanaf 30 minuten voor aanvang.
Vol is vol, daarom is reserveren 
aanbevolen bij pjm.paree@quicknet.
nl.

Op 1 mei staat de voorstelling 
gepland ’s morgens in de Dorpskerk 
in Wijk aan Zee en ‘s middags in het 
Mosterdzaadje in Santpoort-Noord.
Voor meer info over de voorstelling, 
zie www.pietparee.nl

enefiet oor te in  oor ekra en e 
en andere oorlogsvluchtelingen

Frank Edam en Piet Paree. Foto: aangeleverd

Wij zijn op zoek 
naar serieuze

BEZORGERS/STERS

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Omgeving: 
• S.P. Kuijperplantsoen, IJmuiden,    
  245 kranten
• Wondklaver/Zandhaver, IJmuiden, 
  150 kranten
• Kompasstraat/Sirenestraat, 
   IJmuiden, 250 kranten
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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Regels wildplakken 
In aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen voeren de deelnemende 
politieke partijen campagne. Naast 
de grote borden met alle politieke par-
tijen (de ‘Trotters’), mogen partijen 
op een beperkt aantal plaatsen pos-
ters “wildplakken”. 

Dit mag echter alleen op daarvoor aange-
wezen aanplakplaatsen. Daarnaast  kun-
nen partijen bedrijven inschakelen die 
met een vergunning borden op door de ge-
meente aangewezen plaatsen mogen neer-
zetten.  Op andere locaties is dit niet toe-
gestaan zonder toestemming. Politie en de 
boa’s schrijven een bekeuring uit voor dit 
zogenoemde illegale “wildplakken” wan-
neer ze de plakker op heterdaad betrappen. 
Daarnaast verwijdert de gemeente deze 
posters en verhaalt de kosten waar moge-
lijk op de aanplakkers.    

Tot slot zien we ook op verschillende plek-
ken dat legaal geplaatste posters zijn be-
plakt, overgeplakt, vernield en beschadigd 
of soms zijn weggehaald. Dit is vandalisme 
en diefstal. En bovendien een stra� aar feit 
waar de politie tegen op kan treden. Uiter-
aard gelden deze regels ook buiten cam-
pagnetijd

In plaats van donderdag 17 maart 

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

U kunt woensdag de 16e op afspraak terecht 
bij Burgerzaken tussen 18.00 en 20.00 uur. 
U kunt een afspraak maken via www.velsen.nl 

of telefonisch maken via telefoonnummer 
0255-567200 of 140255. 

Het stembureau – in de hal van het gemeen-
tehuis – is ook open. Velsenaren die een 
stempas en een geldig legitimatiebewijs heb-
ben, kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbren-
gen.  De locaties van alle stembureaus staan 
op www.velsen.nl.

Superprijs voor Luuk en Thijs
Wethouder Bram Diepstraten heeft vorige week de superprijs van de kerstbomeninza-
meling overhandigd aan de leerlingen Luuk en Thijs van de Jan Campertschool in Drie-
huis. Zij willen hun prijs van 500 euro besteden aan een uitje met hun klasgenoten.

Ga naar www.velsen.nl/opschoondag en doe mee

Aanpassing fi etspad 
Slaperdijktunnel 
Aannemer De Bie gaat in opdracht 
van gemeente Velsen vanaf maandag 
14 maart verder met de verbetering 
van het fi etspad van de Slaperdijktun-
nel in Santpoort-Noord. 

De in- en uitgang van de fi etstunnel aan de 
Slaperdijk worden verbreed om zo meer 
ruimte te creëren voor het fi etsverkeer. In-
woners maakten melding bij de gemeente 
over de onveilige situatie op deze plek. Met 
deze aanpassingen verbetert de verkeers-
veiligheid. 

In november 2021 zijn de werkzaamheden 
al begonnen, maar het kwam stil te liggen 
omdat het te koud was om te asfalteren; 
dat wordt nu alsnog gedaan.

De werkzaamheden duren naar verwach-
ting vier werkdagen. Dit betekent dat de 
fi etstunnel vanaf vrijdag 18 maart weer te 
gebruiken is.

Fietsers kunnen deze vier dagen gebruik 
maken van een omleiding die loopt via de 
Hoofdstraat, Dijkzichtlaan, Vondelweg en 
Vlietweg.

Check eerst wanneer het rustig is 
op het afvalbrengstation en 
voorkom drukte.

hvcgroep.nl/afvalbrengstation

Grof afval wegbrengen?

hvcgroep.nl

Trefpunt Alzheimer Nederland Midden Kennemerland
Wanneer:  maandag 14 maart om 19.30 uur  
 (zaal open vanaf 19.00 uur)
Waar:  Dorpskerk Santpoort-Noord,  
 Burgemeester Enschedélaan 65
Onderwerp:  Dementie en hoe om te gaan met 
                                mensen met dementie. 

Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-
nederland.nl/midden-kennemerland

 Foto: Reinder Weidijk

VERKIEZINGSMARKT
1 2 M A A R T

1 3 . 0 0 - 1 7 . 0 0 V R I J E I N L O O P
ONTMOET DE POLITIEKE PARTIJEN VAN DE GEMEENTE VELSEN

Rondleidingen raadszaal
13.15 – 13.45/14.00
14.15 – 14.45/15.00
15.15 – 15.45/16.00

Kieswijzer
13.00-17.00

Wat geef je mee aan de nieuwe raad?
13.00 - 17.00

Speeddaten met raadsleden
13.15-13.55
14.15-14.55
15.15-15.55

DUDE DANCE ACADEMY Haarlem
13.00 Warming up + Workshop/Demo Salsa | Bachata |

Kizomba.
13.45 Workshop/Demo Salsa | Bachata | Kizomba.
14.30 Workshop/Demo Salsa | Bachata | Kizomba.

Musicalkoor Ichthus
15.00 - 16.00

Debat
16.00-17.00

Voor de kinderen: schminken en kleurplaten
13.00-17.00

Film visie op Velsen
13.00-17.00



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• De Ruyterstraat 122, bouwen 2e verdie-

ping (28/02/2022) 26229-2022
• Alexander Bellstraat 2, plaatsen dakter-

ras (03/03/2022) 27713-2022
• Wilgenstraat 36, splitsen woning in 2 

appartementen (03/03/2022) 27803-
2022

Velsen-Zuid
• Noordzeekanaal tussen Genieweg en 

Buitenhuizerweg, vervangen steiger 
(01/03/2022) 26528-2022 

• De Ven ong., afwijken bestemmingsplan 
voor 2 evenementen (21 & 22 mei 2022 
en 28 & 29 mei 2022) inclusief parke-
ren) (04/03/2022) 28878-2022

• Meervlietstraat 58,  wijzigen tuin, reali-
seren uitrit (24/02/2022) 25179-2022  

Velsen-Noord
• Wenckebachtstraat 1, plaatsen overkap-

ping, wijzigen inrichting (01/03/2022) 
26609-2022

• Stuwadoorstraat 23 005, realiseren tus-
senvloer (01/03/2022) 26603-2022

• Bleyenhoevelaan ong., bouwen 36 wo-
ningen (02/03/2022) 27221-2022

Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 25, wij-

zigen kozijnen en bekleden gevels 
(03/03/2022) 28245-2022

Santpoort-Noord
• Westerhoevelaan 31, vergroten wo-

ning, plaatsen dakterras (achtergevel) 
(02/03/2022) 27241-2022

• Velserbroekstraat 8, bouwen aanbouw, 
vergroten 1e verdieping (04/03/2022) 
28570-2022

Driehuis
• Da Costalaan 16, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (26/02/2022) 25718-2022
• Kriemhildestraat 2, isoleren en wijzigen 

interne constructie, veranderen kozij-
nen (01/03/2022) 26921-2022 (Ge-
meentelijk monument),

Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (01/03/2022) 26518-
2022 

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Velsen-Zuid
• ‘t Roode Hart 21, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (03/03/2022) 5547-2022

Santpoort-Zuid
• Duinlustparkweg 98, bouwen aanbouw 

en berging (01/03/2022) 136220-2021

Velserbroek
• Ambachtsweg 3, veranderen horecage-

legenheid (wijziging op verleende ver-
gunning 38650-2020 d.d. 24-09-2020) 
(03/03/2022) 151141-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “KWF Vissenloop”, op 21 mei 2022 van 

07:00 tot 17:00 uur, locatie: start BUKO 
stadion Min van Houtenlaan 123, finish 
Plein 1945 (01/03/2022) 26318-2022

• “Basecamp Festival”, op 3 juni 2022 
van 15:00 tot 23:00 uur, 4 en 5 juni 2022 
van 11:00 tot 23:00 uur, 6 juni 2022 van 
08:00 tot 11:00 uur, locatie: Basecamp 
Tiny House Eco Resort, Kennemermeer 
27 (01/03/2022) 26755-2022

Velsen-Zuid
• “Nederlands Kampioenschappen 

Mountainbike”, op 23 juli van 08:30 tot 
20:30 uur, 24 juli van 08:30 tot 18:00 
uur, locatie: Spaarnwoude, Valleiweg 
1981 (03/03/2022) 28203-2022

Driehuis
• “Avondvierdaagse Driehuis’, op 13 juni 

van 17:45 tot 19:30 uur, start en finish 
locatie: Driehuizerkerkweg 121,

• op 14 t/m 16 juni van 17:45 tot 19:30 uur, 
start en finish locatie: Driehuizerkerk-
weg 34 (28/02/2022) 26299-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• De Papemuslaan 1, wijzigen draagcon-

structie (intern) (01/03/2022) 5322-
2022

• Bestevaerstraat 15, vergroten 1e verdie-
ping (voorgevel) (01/03/2022) 7807-
2022

• Tuindersstraat 125, plaatsen dakop-
bouw (03/03/2022) 20226-2022

• Beukenstraat 5, plaatsen dakopbouw 
(03/03/2022) 11619-2022

• Uranusstraat 13, wijzigen constructie 
(intern) (03/03/2022) 11880-2022

Velsen-Zuid
• Driehuizerkerkweg 15D, kappen boom 

(noodkap) (03/03/2022) 22094-2022

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 33, kappen 

boom (01/03/2022) 16741-2022

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 172 B, vergroten en wijzi-

gen gebruik winkel/opslagruimte naar 
5 appartementen (03/03/2022) 82121-
2021

• Hoofdstraat 170, vergroten 1e ver-
dieping, wijzigen gebruik naar 2 ap-
partementen, realiseren dakterras 
(03/03/2022) 141827-2021

• Duin- en Kruidbergerweg 60,  kappen 7 
bomen (03/03/2022) 4479-2022(Rijks-
monument)

Driehuis
• Albert Verweylaan 3, vergroten 1e ver-

dieping (03/03/2022) 13619-2022

Velserbroek
• Wilhelmina Druckerstraat 26, plaatsen 

dakkapel (achterzijde) (01/03/2022) 
10697-2022

• Zuidwestkant Broekeroog tussen Hof-
geesterweg, Rijksweg, Hillegondswegje 
(Hofgeest Buiten West), 

• bouwen 170 woningen (inclusief op-

ties), 72 appartementen, inrichten bui-
tenruimte (01/03/2022) 90048-2021

• Linie 35, bouwen tuinhuis, plaatsen erf-
afscheiding (03/03/2022) 4244-2022

• Klipper 15, legaliseren dichtmaken car-
port (03/03/2022) 135808-2021

• Zadelmakerstraat 150, bouwen fietsen-
stalling (03/03/2022) 138891-2021

• Zon Bastion 21, vervangen / wijzigen 
4 gevelkozijnen (03/03/2022) 14979-
2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning
IJmuiden
• Kruitenstraat 13, brandveilig gebruik  

shortstay hotel (11/03/2022) 80166-
2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 16, vervangen kozijn (voor-

gevel) (01/03/2022) 7552-2022(Ge-
meentelijk monument)

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 29, bouwen wo-

ning (01/03/2022) 149887-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• Filmopname ‘Nationale Postcodelo-

terij Oranjeknaller’, op 1 maart 2022 
van 8.00 tot 18.00 uur. locatie Var-
eniusstraat / Alexander Bellstraat 
(28/02/2022) 20573-2022

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

Bekendmakingen

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

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

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

Stemhulp Mijn Stem
De gemeenteraad bepaalt wat er in onze 
gemeente gebeurt. Uw stem kan het ver-
schil maken. Twijfelt u nog op welke partij 
u moet stemmen? Via mijnstem.nl/velsen 
kunt u de stemhulp invullen. Aan de hand 
van verschillende stellingen komt u te we-
ten welke partijen het beste bij u passen.

12 maart Verkiezingsmarkt 
Zaterdagmiddag 12 maart kunnen inwo-
ners van Velsen alle politieke partijen in 
Velsen ontmoeten in het gemeentehuis. 
Doe mee aan het speeddaten met een 

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

14 maart Verkiezingsdebat NH Nieuws
NH Nieuws organiseert op maandag 14 
maart om 19:30 uur een verkiezingsdebat. 
In samenwerking met Kieskompas is bij 
de inwoners gepeild welke onderwerpen 
zij belangrijk vinden voor de aankomende 

verkiezingen. Hier zal over worden gede-
batteerd door de verschillende partijen. 
Het debat wordt live gestreamd op https://
www.nhnieuws.nl/ijmond. . Een dag na het 
debat is op de eerder genoemde site ook de 
opname van het debat terug te vinden

16 maart verkiezingsavond
Op 14, 15 en 16 maart mag u stemmen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Op de 
avond van 16 maart komen alle politieke 
partijen vanaf 21 uur in de burgerzaal van 
het stadhuis samen om de uitslag van de 
van de verkiezingen te beleven. Tijdens 
deze avond zal een voorlopige uitslag wor-

den bekendgemaakt.  Deze avond is ook te 
volgen via RTV Seaport. 
Op maandag 21 maart wordt de definitieve 
uitslag van de verkiezingen bekendge-
maakt. 

Op woensdag 30 maart zal er afscheid 
genomen worden van de huidige gemeen-
teraad en de vertrekkende raadsleden. Op 
donderdag 31 maart zal tijdens een speci-
ale vergadering de nieuwe gemeenteraad 
worden geïnstalleerd. 
Ga voor meer informatie over bovenstaan-
de onderwerpen naar https://www.velsen.
nl/verkiezingen. 

NIEUWS VAN DE RAAD

Nieuwe subsidie voor controle op 
coronatoegangsbewijs in 2022
Ondernemers, instellingen en vereni-
gingen kunnen tot en met donderdag 24 
maart 2022 een aanvraag doen voor een 
financiële bijdrage op de gemaakte kos-
ten die de naleving van de controle op 
coronatoegangsbewijzen in 2022 met 
zich hebben meegebracht. Het betreft de 
periode van 26 januari 2022 tot en met 
25 februari 2022. 

In deze periode hebben ondernemers, instel-
lingen en verenigingen in de horeca, sport 
en cultuur opnieuw te maken gehad met de 
verplichte controle op het coronatoegangs-
bewijs (CTB). 

Vanuit het Rijk is aan gemeenten extra geld 
beschikbaar gesteld voor de controle op 
de naleving van het CTB in 2022. Het col-

lege heeft besloten het bedrag opnieuw in de 
vorm van subsidie beschikbaar te stellen aan 
ondernemers, cultuurinstellingen en sport-
verengingen in de gemeente Velsen die ver-
plicht zijn op het controleren op het CTB. 

Aanvragen subsidie CTB-controle
Heeft uw onderneming, organisatie of 
vereniging te maken met de verplich-
te controle op het CTB en heeft u hier-
voor extra kosten gemaakt? Dien dan 
een aanvraag in voor een vergoeding. 
Er kan subsidie worden aangevraagd voor ex-
terne inhuur personeel (op basis van een fac-
tuur) of inzet eigen personeel (op basis van 
berekening CTB-tool) ten behoeve van de 
controle op het CTB. De subsidie kan worden 
aangevraagd met een aanvraagformulier op 
www.velsen.nl/aanvraag-ctb

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
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Santpoort - Maandag 14 maart is er 
weer een postzegelavond van de 
Postzegel Vereniging Santpoort in 
Het Terras, Dinkgeverlaan 17. Op deze 
avond wordt een veiling gehouden, 
voorafgaand kunnen de kavels 
bekeken worden. Vanaf 19.00 uur is 
iedereen welkom. Info: 0255-756195. 

Postzegelavond

IJmuiden - DJ Kees komt zondag met 
zijn muzikale snoepwinkel naar Senio-
rencentrum Zeewijk. Hij gaat terug 
naar de jaren 50-60-70 en draait op de 
ouderwetse draaitafels vinyl platen 
met nostalgische muziek van 14.00 tot 
16.00 uur. Zaal open 13.00 uur, entree 
gratis, maar vol is vol.

DJ Kees in Zeewijk

Door Raimond Bos

Voor de familie Xie, al ruim tien jaar 
eigenaar van hotel-restaurant 
Augusta in IJmuiden, begint het 
proces nu eigenlijk pas goed. De 
komende tijd gaan ze zich bezig-
houden met het voorbereiden van 
de aanvraag voor de omgevingsver-
gunning. Parallel daaraan wordt in 
overleg met de gemeente Velsen een 
wijziging van het bestemmingsplan 
voorbereid. Naar verwachting zal het 
nog tot medio 2023 duren voordat 
de verbouwing van het pand daad-
werkelijk kan starten. Eind 2024 
kunnen dan mogelijk de eerste 
gasten in het nieuw te realiseren 
hotel terecht. Door AG Architecten 
uit Haarlem is een ontwerp gemaakt 
dat onder meer voorziet in tachtig 
hotelkamers, een restaurant en 
congreszalen. Verder spelen de initia-
tiefnemers van het project met 
ideeën voor de realisatie van een 
bowlingbaan, een �tnessruimte en 
saunafaciliteiten in het pand. Al 
enkele jaren geleden begon de 
familie Xie met het maken van 
plannen voor dit project, maar door 
de coronapandemie was het lastig 

om de �nanciering rond te krijgen. 
Het oorspronkelijke plan is inmiddels 
aangepast, waardoor de kosten lager 
uitvallen en het ook niet meer nodig 
is om de realisatie in delen uit te 
voeren, zoals aanvankelijk was 
bedacht.

Meer gebruik maken van het 
huidige pand
Architect George Polman over deze 
wijziging: ,,Er was eerst sprake van 
een losse constructie die we 
bovenop het pand zouden plaatsen. 
Maar de wereld ziet er nu heel anders 
uit en juist die losse constructie bleek 
nu heel duur uit te vallen. Van de 
aanname die we destijds deden, dat 
het intact laten van het oorspronke-
lijke pand goedkoper zou zijn, zijn 
we inmiddels teruggekomen. We 
kiezen er nu juist voor om meer 
gebruik te maken van het bestaande 
pand. Het optoppen blijft daardoor 
beperkt tot anderhalve bouwlaag.’’ 
Het pand is al oud, maar dat staat 
een bouwtechnische uitbreiding niet 
in de weg. Bestaat niet de kans dat er 
allerlei onverwachte zaken aan het 
licht komen die het bouwproces 
bemoeilijken? ,,Soms moet je eerst 

delen slopen om te zien hoe iets 
precies in elkaar zit. Destructief 
onderzoek noemen we dat’’, aldus 
Polman. De eventuele extra kosten 
die zoiets met zich meebrengt, zijn 
ingecalculeerde risico’s. Maar: ,,Soms 
kom je juist ook dingen tegen die 

een cadeautje zijn en die je in het 
zicht kunt laten.’’ Als voorbeeld 
noemt hij een eerder verbouwpro-
ject in het Thalia Theater. Daar kwam 
ooit na wat breekwerk de originele 
lambrisering tevoorschijn. Die liet de 
architect vervolgens in de rest van 
het pand als element terugkomen.

Tenderverkoop
Voor de gemeente Velsen komt met 
de verkoop van het pand een einde 
aan een langlopend dossier. 
Wethouder Bram Diepstraten spreekt 
van een complex vraagstuk, dat hem 
uiteindelijk door de plezierige 
ontknoping veel positieve energie 
bracht. 
De verkoop vond plaats op basis van 
een aanbestedingstraject, ook wel 
een tender genoemd. Diepstraten 
verwacht dat de gemeente op basis 
van nieuwe regelgeving in de 
toekomst vaker te maken zal krijgen 
met dergelijke verkoopprocessen. Hij 
is positief gestemd over de uiteinde-
lijke a�oop van deze verkoop. De 
nieuwe ontwerpschets van de archi-
tect spreekt hem zeer aan, het is naar 
zijn mening mooier dan het 
oorspronkelijke plan voor het pand. 
,,Die reactie horen we wel vaker’’, 
reageert Polman. Het zal echter dus 
nog wel even duren voordat we het 
nieuwe hotel met alle bijbehorende 
faciliteiten in volle glorie kunnen 
aanschouwen.

Velsen - Vorige week woensdagmiddag heeft wethouder Bram Diepstraten namens de gemeente Velsen zijn 
handtekening gezet onder de verkoopovereenkomst van het gebouw aan de Kanaalstraat 257. Het pand is 
gekocht door horecaondernemer Joe Xie en zijn zus JeJe Xie. Ook zij hebben de overeenkomst woensdag 
ondertekend tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis. Daarmee is een einde gekomen aan een langdurig 
traject om het pand, waarin voorheen het Witte Theater was gevestigd, te verkopen.

Verkoop pand Witte Theater nu definitief

Het schetsontwerp voor het pand aan de Kanaalstraat 257. Afbeelding: AG Architecten

Wethouder Bram Diepstraten, Jeje Xie en Joe Xie ondertekenden vorige week 
woensdagmiddag de verkoopovereenkomst. Foto: Bos Media Services

Wandelen in de natuur. Er heerlijk op 
uit met gelijkgestemden, praten, 
delen en ontmoeten. Dat is het doel. 
De wandelingen staan onder de 
bezielende leiding van Levenslust 
APK ambassadeur Marcel Kuhlmann. 
Hij zorgt iedere keer weer voor een 
verrassende route.
De wandelgroep trekt er éénmaal per 
maand op zondagmorgen op uit. ,,Ik 
was helemaal vergeten hoe heerlijk 
het is om in beweging te zijn. Door 
deze wandelingen kan ik de draad 
weer oppakken en ervaar structuur 
en perspectief. Dat ik daarbij ook 

�jne mensen ontmoet maakt me blij 
en geeft me een gevoel dat ik weer 
mee doe na het verlies van mijn 
vrouw. Daarbij geeft het mij struc-
tuur en perspectief voor de zondag-
morgen. Een lastige dag als alleen-
staande”. aldus een deelnemer.
Op zondag 13 maart staat de eerst-
volgende wandeling gepland. Start 
10.30 uur vanaf parkeerterrein bij de 
Watertoren/tennisbanen, Tettero-
deweg 5 te 2051 EB Overveen. 
Meelopen? Meld je aan via info@
rouwdoula.nl | of bel Marcel 06 
52462630. Wil je automatisch p de 

hoogte blijven van de activiteiten 
van Levenslust APK? 
Meld je aan voor de Rouwdoula krant 

op www.rouwdoula.nl en mis niets. 
Tevens is hier de agenda te vinden 
van alle initiatieven.

Velsen - Levenslust APK is onderdeel van Rouwdoula BV van de Sant-
poortse Patty Duijn. In de afgelopen jaren is Levenslust APK uitgegroeid 
tot een begrip in de regio als maatschappelijk initiatief. Want samen 
leuke dingen doen, dat maakt minder eenzaam. En eenzaamheid dat 
gunnen we niemand. Houd jij van wandelen? Dan is de Levenslust 
Wandelgroep zeker iets voor jou. Wandel zondag 13 maart mee en ervaar 
of het iets voor je is. Zij verwelkomen je graag.

Wandelen met Levenslust

Op zondag 13 maart staat de eerstvolgende wandeling gepland. Foto: aangeleverd
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Driehuis - Op de Jan Campertschool 
in Driehuis is iets bijzonders aan de 
hand in groep 8 van leerkracht Ben 
Plooy. Leden van de Rotary Club 
Velsen komen binnen en de 
wethouder van onderwijs, Marianne 
Steijn is er ook bij. Waarom zou dat 
zijn?
De kinderen hoorden al dat er een 
�lmpje zou komen over het milieu. In 
Velsen liggen namelijk op allerlei 
plaatsen tegels waarop staat dat je 
niets in de goot mag gooien omdat 
dit afval rechtstreeks in de zee terecht 
komt. De tegelactie is een initiatief 

van de Rotaryclub.
Maar de club bedacht ook dat hier-
over een �lmpje gemaakt moest 
worden voor leerlingen van de basis-
school. Vrijdag 4 maart vertoonden 
ze het �lmpje voor het eerst.
Wethouder Marianne Steijn trapte 
het bezoek met een kort woordje af. 
Zij meldde dat ze het zelf ook een 
prima idee vond dat juist kinderen 
bewust gemaakt worden van het feit 
dat ze geen rommel, zwerfafval, op 
straat mogen gooien. Kinderen 
hebben de toekomst en moeten nog 
veel jaren een goed leven hebben. 

Het afval in zee is slecht voor dieren 
en ook voor de mensen, die als ze een 
visje willen eten ook plastic en andere 
viezigheid binnenkrijgen.
Het �lmpje laat duidelijk zien hoe het 
zwerfvuil in de zee komt. De kleinkin-
deren geven hier het goede voor-
beeld en wijzen hun opa terecht als 
die een stukje plastic in de rioolpunt 
laat vallen. En opa……., die gooit 
nooit meer zomaar iets op straat.
Na het vertonen van het �lmpje laat 
Nick Huibers van het bedrijf De Bie 
Buitenwerk een mooie animatie zien 
waardoor de leerlingen goed kunnen 
begrijpen hoe het zwerfvuil precies in 
zee terecht komt.
Aan het eind van de bijeenkomst 
worden er kleurplaten uitgedeeld, die 
moeten niet alleen mooi worden 
ingekleurd, maar ook voorzien 
worden van een slagzin. Daarmee 
valt nog een prijsje te verdienen. 
Kortom na een bezoek van een half 
uur zijn zowel de leerlingen als de 
bezoekers dik tevreden.
Rotaryclub Velsen wil graag op alle 
basisscholen in Velsen leerlingen mili-
eubewust maken. Met het �lmpje, de 
presentatie én de kleurplaat. Wilt u 
een of meerdere groepen van uw 
school aanmelden? Stuur dan een 
mail aan info@rcvelsen.nl.

Rotary Club Velsen voert actie 
tegen zwerfvuil

Op de foto links Ben Plooy, Marianne Steijn en rechts Nick Huibers tussen de 
leerlingen van groep 8. Foto: aangeleverd

Velsen - ,,Ieder mens heeft talenten. 
Ook diegenen die (tijdelijk) uitvallen 
in het arbeidsproces. Belangrijk is om 
inwoners met een uitkering te onder-
steunen in hun ontwikkeling, kansen 
geven om zich te trainen, ervaring op 
te doen of om te scholen. En zo ook 
werkgevers te helpen aan werkne-
mers met passende vaardigheden. 
Zo staat het in het verkiezingspro-
gramma van PvdA Velsen en hier wil 
ik voor gaan’’, aldus Marianne Steijn. 

Marianne Steijn staat voor de PvdA 
Velsen op plek 1 voor de gemeente-
raadsverkiezingen. ,,De afgelopen 
periode heb ik als wethouder werk-
en-inkomen mooie voorbeelden 
kunnen realiseren. Bijvoorbeeld met 
het project Zorgpoort zijn mensen 

vanuit de uitkering toegegroeid naar 
een baan in de zorg. De kracht van 
dit project zit in het aanbieden van 
een passend traject om weer werk�t 
te worden. Mensen doen werkne-
mersvaardigheden op om daarna de 
stap naar een baan in de zorg te 
maken.”

Steijn: “Mijn drijfveer is dat ik zie dat 
mensen trots zijn op wat zij kunnen 
betekenen voor de samenleving en 
trots op hun eigen �nanciële onaf-
hankelijkheid. Je kan als gemeente 
zoveel betekenen om de kloof 
tussen werknemer en werkgever te 
overbruggen. Zo maak je werkge-
vers blij met hun werknemers en 
kunnen inwoners hun talenten 
ontwikkelen.”  

PvdA Velsen laat iedereen 
meedoen en talent ontwikkelen

Marianne Steijn staat voor de PvdA Velsen op plek 1 voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Foto: aangeleverd

Velsen - Veel mensen kunnen in 
Velsen geen passende en betaalbare 
woning vinden. D66Velsen wil 
daarom bouwen voor starters, 
ouderen en middeninkomens. 
Wij hebben ons de afgelopen 
periode actief ingezet voor betaal-
bare woningen. Zo is de opkoopbe-
scherming tegen beleggers door ons 
op de agenda gezet, gaat de 
gemeente door D66Velsen sociale 
koopwoningen onderzoeken en 
hebben wij een motie ingediend 
voor starterswoningen bij de 
Hofgeest in Velserbroek. Deze motie 
kreeg helaas niet de steun van de 
coalitie, waardoor hier alleen dure 
woningen vanaf €560.0000 worden 
gebouwd. D66Velsen vindt dit een 
gemiste kans!
Sander Smeets is lijsttrekker van 
D66Velsen en zet zich onder meer in 

voor betaalbare woningen. ,,Iedereen 
heeft het recht op een passende 
woning, maar dat is helaas niet 
vanzelfsprekend. Daarom zet 
D66Velsen in op bouwen voor star-
ters, ouderen en middeninkomens. 
Onze afhankelijkheid van Russisch 
gas leert ons bovendien des te meer 
dat we deze woningen van het gas 
en energieneutraal moeten bouwen!”

D66Velsen wil woningen bouwen 
binnen de bestaande kernen, niet in 
het groen tussen de kernen. Wij 
willen minimumpercentage 
woningen voor starters bij grote 
bouwprojecten, met voorrang voor 
Velsenaren. Ook willen we inwoners 
helpen met verduurzamen en 
versneld van het gas af. Zo werkt 
D66Velsen aan betaalbaar wonen 
voor iedereen! 

D66Velsen zet zich in 
voor betaalbare woningen

Sander Smeets is lijsttrekker van D66Velsen en zet zich onder meer in voor bouwen 
voor starters, ouderen en middeninkomens. Foto: aangeleverd.

Velsen - Johan Keur van Forza! Stelt 
zich graag aan u voor.
,, Mijn naam is Johan Keur, mijn wieg 
stond in Oud-IJmuiden, ik ben altijd 
erg betrokken geweest met de 
gemeente Velsen en ben momenteel 
werkzaam als voorman/uitvoerder bij 
een schilder/onderhoudsbedrijf. De 
politiek vandaag de dag bepaalt mijn 
leven van morgen. Om iets te 

bereiken moet je soms je nek 
uitsteken, vandaar dat ik mijzelf 
binnen de partij sterk wil maken voor 
onder andere veiligheid.
Iedereen in Velsen moet zich op ieder 
moment van de dag, veilig kunnen 
voelen en vrij zijn om zichzelf te zijn. 
De belangrijkste voorwaarde voor 
deze vrijheid is veiligheid. Zonder 
veiligheid is er geen vrijheid om 

jezelf te zijn of vrijheid om je bedrijf 
groot te maken.
Maar er is meer nodig. Een overheid 
die jongeren liefdevol maar stevig op 
het rechte pad duwt en hard 
optreedt als de situatie daarom 
vraagt.
Wat Forza! betreft is de vrijblijvende 
integratie één van de oorzaken van 
de huidige problemen.
Maar Forza! ziet hierin ook een taak 
voor lokale ondernemers en lokale 
initiatieven. De reguliere hulpverle-
ning is vaak teveel omgeven met 
regels en voorwaarden waardoor 
velen die het nodig hebben merken 
dat zij net buiten de boot vallen. Dit 
moet anders. Hulp moet laagdrem-
peliger worden. Lokale initiatieven 
moeten makkelijker subsidies 
kunnen vragen en welwillend 
worden bijgestaan vanuit de 
gemeente in plaats van worden 
tegengewerkt. Reeds bestaande 
hulpverleningsorganisaties dienen 
hun regels en eisen te versoepelen 
zodat iedereen die hulp nodig heeft 
en vraagt deze ook daadwerkelijk 
kan krijgen.’’

Johan Keur: ,,Forza! is er voor u!’’

Johan Keur staat op plek 9 van de lijst van Forza!

Velsen - Op zaterdagmiddag 12 
maart organiseren alle politieke 
partijen in Velsen een 
verkiezingsmarkt.

Om 13.00 uur zal burgemeester 
Frank Dales een openingswoord 
uitspreken, waarbij hij stilstaat bij de 
oorlog in de Oekraïne. Leven in vrij-
heid is niet meer vanzelfsprekend en 
ook niet de vrijheid van de demo-
cratie. Dat besef zullen wij met elkaar 
uitdragen.
Na deze toespraak opent de burge-
meester Fit voor de Verkiezing met 
een warming up voor iedereen op 

Plein 45. Achtereenvolgens zijn er 
workshops te doen van diverse 
dansen. Afsluitend om 16.00 uur 
treedt het musicalkoor van het 
Ichthus College op.

Binnen in het gemeentehuis aan 
Plein 45 zijn alle politieke partijen 
aanwezig. Speeddaten met raads-
leden, rondleiding in de Raadzaal, 
plakwand waarbij iedereen kan 
aangeven wat de nieuwe raad moet 
doen. Er staan computers klaar met 
de stemwijzer en er zijn diverse �lms 
te zien over Visie op Velsen en wat 
een gemeenteraad doet. 

Kinderen kunnen professioneel 
geschminkt worden en mogen een 
mooie kleurplaat maken.
Om 16.00 uur wordt deze verkie-
zingsmarkt afgesloten met een debat 
onder leiding van de voorzitter van 
de Raad, Frank Dales. Het debat is 
met de nieuwe gezichten, die zich 
kandidaat hebben gesteld voor de 
nieuwe Raad.
Zaterdag 12 maart van 13.00 – 17.00 
uur, gemeentehuis ingang Plein 45. 
Vrije toegang. Voor het bijwonen van 
de rondleiding en speeddaten 
worden kaarten uitgereikt voor maxi-
maal 20 personen per keer.

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

VRIJDAG 11 MAART
Yogasessies in Yogastudio Sant-
poort; opbrengst naar Oekraïne. 
Info en aanmelden: www.mindfu-
lyogakids.nl of www.yogastudio-
santpoort.nl. Ook zaterdag en 
zondag.

Bidden voor vrede om 19.00 uur in 
de Oudkatholieke Kerk aan de 
Koningin Wilhelminakade 119 in 
IJmuiden. Toegang vrij. 

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

Big Band Sing In concert Seabreeze 
met 11 gastzangers in theater de 
3klank in Driehuis (naast de Jan 
Campertschool), 20.00 uur. Entree: 
vrijwillige bijdrage voor giro 555.

Filmtheater Velsen: geen �lms i.v.m. 
theaterprogramma.

Stadsschouwburg Velsen: Festen. 
met o.a. Peter Heershop en Viggo 
Waas - weergaloos familiedrama als 
topcabaret, 20.15 uur. www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

ZATERDAG 12 MAART
Stadsschouwburg Velsen: De 
Winter Gru�alo 3+, 09.30 & 11.15 
uur . Een van de allerleukste kinder-
voorstellingen van dit moment. 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Boeken en snu�elmarkt in de 
Engelmunduskerk in Driehuis, 
10.00-16.00 uur. Ook zondag.

Filmtheater Velsen: geen �lms i.v.m. 
theaterprogramma.

Verkiezingsmarkt in het gemeente-
huis. Inwoners kunnen gaan speed-
daten met een raadslid of laten 
weten wat ze de nieuwe raad willen 
meegeven voor de nieuwe raads-
periode. Naast rondleidingen en 

debatten in de Raadzaal wordt 
onder andere de �lm Visie op 
Velsen getoond. En er is nog meer 
waaronder leuke kinderactiviteiten. 
13.00-17.00 uur.

Repair Café in het Brederode Huys 
in Santpoort-Zuid, 13.30-16.00 uur. 
Voor meer informatie zie: www.
repaircafé.org of www.santpoorts-
belang.nl. Foto: aangeleverd

‘t Mosterdzaadje: Concert door Duo 
Antima om 15.00 uur met werken 
van Martinu, Beethoven en 
Mendelssohn. Reserveren via 
penningmeester@mosterdzaadje.nl 
en overige info op www.mosterd-
zaadje.nl of telefonisch: 023 
5378625. Foto: aangeleverd

Stadsschouwburg Velsen: Paulien 
Cornelisse met Aanstalten, origi-
nele humor in haar nieuwe solo-
voorstelling, 20.15 uur. www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

ZONDAG 13 MAART
Boeken en snu�elmarkt in de 
Engelmunduskerk in Driehuis, 
10.00-16.00 uur. Foto: aangeleverd

Warm Welkom in Duin en Kruid-
berg: warme chocolademelk en 
leuke speurtocht voor kinderen, 
10.30-16.00 uur. Start en �nish bij 
parkeerplaats Duin en Kruidberg. 
Aanmelden, kosten en meer infor-
matie: www.natuurmonumenten.
nl/agenda. Foto: aangeleverd

Wandelen met Levenslust APK van 
Rouwdoula Patty Duijn. Vertrek van 
wisselende locaties en weersafhan-
kelijk. 10.30 - 12.00 uur. Bijdrage 
voor ko�e en gebak na het 
wandelen. Aanmelden via info@

rouwdoula.nl of bel 06-52462630. 
Foto: aangeleverd

Filmtheater Velsen: 13.00 House of 
Gucci (12+), 17.00 The Worst Person 
in the World (14+) en20.00 Silence 
of the Tides (12+) (foto: aangele-
verd). www.�lmtheatervelsen.nl.

DJ Kees draait nostalgische muziek 
in Seniorencentrum Zeewijk van 
14.00 tot 16.00 uur. Zaal open 13.00 
uur.

‘t Mosterdzaadje: Liederencycli van 
Robert Schumann door sopraan 
Marijke Groenendaal en bariton 
Joost van Tongeren met pianist 
Jacob Engel om 15.00 uur. Reser-
veren via penningmeester@
mosterdzaadje.nl en overige info 
op www.mosterdzaadje.nl of telefo-
nisch: 023 5378625. Foto: 
aangeleverd.

Lezing door vogelaar en natuur-
kenner Johan Stuart om 15.00 uur 
in de Engelmunduskerk aan het 
Kerkplein 1 in Velsen-Zuid. Kaarten 
à 10 euro via www.engelmundus-
kerkoudvelsen.nl.

Live muziek bij Bierbrasserie Koster 
op de Hagelingerweg 36 in Sant-
poort met de band Adrian Henry, 
17.00 uur. Foto: aangeleverd

Optreden Letz Zep (Led Zeppelin 
tribute band) om 19.30 uur (zaal 
open 19.00 uur) bij café-brasserie 
De Wildeman aan de Hoofdstraat 
142 in Santpoort-Noord. Kaarten 
aan de bar verkrijgbaar. Foto: Rita 
Bechthold

MAANDAG 14 MAART
Alzheimer Trefpunt in de Dorps-
kerk, Burgemeester Enschedélaan 
65 in Santpoort-Noord, thema: 
“Dementie en hoe om te gaan met 
mensen met dementie”. Zaal open 
vanaf 19.00 uur, start programma 
om 19.30 uur.

NH debat in Thalia. Lijsttrekkers 
gaan nog eenmaal in debat met 
elkaar over stellingen die op basis 
van een enquête van kieskompas 
door NHnieuws bij inwoners is 
opgevraagd. 18.45-21.30 uur. Te 
volgen via een live-stream: 
nhnieuws.nl/298565/

praat-mee-tijdens-verkiezings-
debat-velsen.
Postzegelavond Postzegel Vereni-
ging Santpoort in Het Terras, Dink-
grevelaan 17 in Santpoort, 19.00 
uur. Iedereen welkom. Info: 
0255-756195.

Telstar-NAC Breda 20.00 uur.

DINSDAG 15 MAART
De kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek is open van 10.00 tot 
12.00 uur.

Informatiebijeenkomst over cursus 
Valpreventie en Zeker Bewegen bij 
ABC Kops op de Betelgeuzestraat in 
IJmuiden, 10.00-11.00 uur. 
Aanmelden: ijmuiden@abckops.nl. 
Ook vrijdag 18 maart.

Filmtheater Velsen: 17.00 Silence of 
the Tides (12+) en 20.00 Spider 
Man: No Way Home (12+) (Foto: 
Marvel). www.�lmtheatervelsen.nl. 

Open repetitie opera Nabucco door 
operakoor Bel Canto om 19.30 uur 
in gebouw De Abeel aan de 
Abelenstraat 1 in IJmuiden. Alle 
zangstemmen zijn welkom. Foto: 
aangeleverd

WOENSDAG 16 MAART
Gemeenteraadsverkiezingen. In 
verband met corona is het ook 
mogelijk om op enkele stemloca-
ties maandag of dinsdag al te 
stemmen.

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

Yogasessies voor volwassenen in 
Santpoort, 09.00 uur; opbrengst 
naar Oekraïne. Info en aanmelden: 
www.studiomiyo.nl.

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

Wereldvoorleesdag in de biblio-
theek in IJmuiden, tussen 14.30 en 
16.30 uur wordt voorgelezen in 
verschillende talen en er is een 
poppenkastvoorstelling. Toegang 
gratis. Foto: aangeleverd

Optreden Jan Zwanenburg over 

Oud-IJmuiden in de Oud-Katho-
lieke kerk op de Koningin Wilhelmi-
nakade, 15.00-17.00 uur. Entree 5 
euro contant te voldoen. Foto: 
aangeleverd

Informatie-avond voor vrijwilligers 
die willen helpen met het maken 
van een mozaiekbank voor in het 
Promenade Park in Velserbroek om 
20.00 uur in de kantine van VSV aan 
de Hofgeesterweg.

Stadsschouwburg Velsen: Yentl en 
De Boer met de Kampvuursessies, 
kraakheldere samenhang en 
bizarre fantasie, 20.15 uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

DONDERDAG 17 MAART

Marjolein Hartman, moeder van de 
bij het surfdrama in Scheveningen 
omgekomen Max, geeft een lezing 
over haar boek Rauw in de Ooster-
kerk aan de Zomerkade 165 in 
Haarlem, aanvang 19.30 uur. Geor-
ganiseerd door Ineke Smit Uitvaart-
zorg, entree 10 euro. Aanmelden: 
info@inekesmit.nl. Foto: 
aangeleverd

EXPOSITIES

Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. Geopend op dinsdag 
tot en met vrijdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Voor meer 
informatie zie www.pietervermeu-
lenmuseum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 6 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl. 

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

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

De Ruïne van Brederode is geopend 
op woensdag, vrijdag en in het 
weekend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Entree 6 euro, kinderen 4-11 jaar 4 
euro, kinderen 0-3 gratis. Voor meer 
informatie zie www.ruinevanbre-
derode.nl.
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Door Raimond Bos

Voordat de groep zich in het zweet 
werkte, luisterden ze eerst op het 
schoolplein naar de woorden van de 
wethouder. Hij vroeg de kinderen of ze 
wisten waardoor verkeersongevallen 
vaak veroorzaakt worden. ,,Omdat 
mensen niet goed opletten’’, 
antwoordde een leerling. Diepstraten 
ging nog een stapje verder: ,,Waarom 
letten ze niet goed op? Waar komt dat 
door? Wat hebben we tegenwoordig 
allemaal bij ons?’’ Hij doelde op het 
gebruik van de mobiele telefoons en 
benadrukte hoe belangrijk het is om 
goed op te letten in het verkeer. 
Daarna vroeg hij naar andere oorzaken 
van verkeersongevallen. ,,Wat drinken 
jullie ouders soms wel eens ‘s avonds?’’, 
hintte hij. Het spontane antwoord van 
één van de leerlingen gaf onverwacht 
een openhartig inkijkje in de thuissitu-

atie. ,,Wodka’’, riep het jongetje direct. 
De kinderen mochten ook vragen 
stellen aan de wethouder. Yente wilde 
bijvoorbeeld weten waarom de weg 
bij het Pontplein in Velsen-Zuid niet 
recht loopt. Dat zou volgens haar een 
stuk veiliger zijn. Diepstraten 
antwoordde dat er al een mooi plan 
klaar ligt voor het aanpassen van het 
Pontplein, maar dat hiervoor veel geld 
nodig is. ,,Wel achttien miljoen euro”, 
liet hij weten. Een leerling reageerde: 
,,Oh, dat verdient Ronaldo per week!’’

Leerling Viviano vertelde de 
wethouder hoe hij ooit getuige was 
geweest van een aanrijding bij de 
Planetenweg in IJmuiden. ,,Toen ik 
daar nog woonde, had ik gezien dat 
een meisje aangereden werd door 
iemand die op zijn telefoon zat te 
kijken.’’ Het was voor Diepstraten 
aanleiding om nogmaals te bena-

drukken hoe belangrijk het is om 
oogcontact te maken met de mede-
weggebruikers. Daarna was het tijd 
om de hinkelbaan te gaan doen. ,,De 
leukste groep mag ook de leukste 
dingen doen’’, merkte locatieleider 
Daniëlle Böhm op. De buurtsportcoa-
ches Jerry van Akkeren en Bianca van 
Geldorp van Stichting Sportsupport 
waren naar de school gekomen om de 
leerlingen hierbij te ondersteunen. 
Vanaf het schoolplein ging het in 

colonne naar het nabij gelegen skate-
park aan het Moerbergplantsoen en 
vervolgens weer terug, in de richting 
van de Grahamstraat, waar de 
aandacht op de verkeerssituatie werd 
gevestigd. De gemeente liet in het 
wegdek van de Grahamstraat het 
woord ‘school’ plaatsen en plaatste ook 
verkeersborden, waarop de advies-
snelheid van 15 kilometer staat 
aangegeven.
Intussen oogt het schoolplein van Het 

Kompas op deze locatie nog wat kaal, 
maar daar wordt aan gewerkt. Het ligt 
in de bedoeling om de leerlingen daar 
wat meer uitdaging te gaan bieden. 
Het opnieuw inrichten is echter een 
kostbare klus en de school zal dit uit 
eigen middelen moeten bekostigen. 
Het schoolplein is namelijk niet open-
baar toegankelijk. Daardoor is het niet 
mogelijk om aanspraak te maken op 
gelden vanuit bepaalde fondsen, zoals 
Jantje Beton.

IJmuiden - Groep 6 van CBS Het Kompas aan de Grahamstraat kreeg 
vorige week donderdag bezoek van wethouder Bram Diepstraten. Hij 
was naar de school gekomen om aandacht te vragen voor de verkeersvei-
ligheid rond het schoolgebouw. De gemeente Velsen heeft onlangs bij 
wijze van proef een aantal extra maatregelen genomen om weggebrui-
kers te attenderen op het feit dat ze langs een schoolgebouw rijden. Ook 
bij andere scholen zullen maatregelen volgen. De leerlingen van Het 
Kompas namen samen met de wethouder deel aan een enorme hinkel-
baan in de directe omgeving van de school. Onderweg stonden ze stil bij 
de betekenis van diverse verkeersborden.

Gemeente pakt verkeersveiligheid rond scholen aan

Wethouder Bram Diepstraten bij het onlangs geplaatste verkeersbord met de leerlingen in gesprek over het thema 
verkeersveiligheid. Foto: Bos Media Services

Begin deze eeuw koos men ervoor 
om geen drinkwater meer in dit 
gebied te winnen. Of dit een rol heeft 
gespeeld in het vaker overstromen 
van het gebied, is moeilijk vast te 
stellen. Jowien van der Vegte: ,,Het 
zal zeker voor een verhoging van de 
gemiddelde waterstand hebben 
gezorgd. Net zoals het breder 
worden van het strand zorgt dat er 
een grotere zoetwaterbel in het 
duinzand wordt vastgehouden. 
Daarnaast houden we altijd het 
Noordzeekanaal als grote ‘afvoer’, 
veel water zijgt weg naar het kanaal. 
Dus er zijn meerdere factoren. Het 

stopzetten van de waterwinning is 
een van de factoren, maar zeker niet 
de belangrijkste, want er zijn sinds 
het stopzetten ook genoeg winters 
geweest waarin er geen of nauwelijks 
hoog water in de duinvalleien was.’’

Het waterpeil in het gebied is door 
het jaar heen wisselend. De mate van 
neerslag en verdamping spelen 
daarbij een grote rol; in het groeisei-
zoen verdampt er veel door de 
planten en door de temperatuur. In 
de winter verdampt er weinig. In de 
ene winter is het natter dan in de 
andere en zomers kunnen heel 

droog zijn (2019, 2020) maar ook vrij 
nat, zoals in het afgelopen jaar 
(2021).

Natuurmonumenten legt pallets en 
tegels neer, zodat voetgangers droge 
voeten kunnen houden. In de 
beschrijving van de wandelroute is 
een passage opgenomen waarin 
bezoekers erop worden geatten-
deerd dat een deel van de route 
onder water kan staan en dat er een 
omleiding is. Is het niet mogelijk om 
de wandelpaden structureel op te 
hogen? ,,Als we zoiets willen, moeten 
we goed nadenken over de manier 
waarop. Het moet in droge zomers 
niet weer deels wegstuiven. Los 
duinzand storten heeft geen zin. 
Duinzand heeft ronde korrels, pakt 
daardoor niet goed, blijft lossig. En 
het wordt makkelijk weer door de 
wind opgepakt. Zulke maatregelen 
kosten ook een �inke som geld waar-
schijnlijk, dat moet ook geregeld 
worden.’’

Velsen - Een verkeersbordje in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
op geringe afstand van het strand. Waarop de passanten hier precies 
worden geattendeerd, is door het hoge waterpeil nauwelijks meer te 
zien. Voor voetgangers stond het pad bij de strandopgang vrijwel het 
gehele jaar onder water. Natuurmonumenten is beheerder van het 
gebied, maar neemt vooralsnog geen structurele maatregelen om het 
waterpeil te laten zakken. ,,We willen eerst kijken of het te verwachten is 
dat dit gewoner wordt en vaker gaat gebeuren’’, aldus boswachter Jowien 
van der Vegte.

Voorlopig geen structurele oplossing 
voor hoog waterpeil in natuurgebied

Een deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland stond in het afgelopen jaar 
vrijwel continu onder water. Foto: Jack Arisz

Velserbroek - In de strijd om de 
titel was het voor VSV zaak om de 
uitwedstrijd bij Zwanenburg met 
winst af te sluiten. VSV slaagde 
daar met vlag en wimpel voor, 
want Zwanenburg mocht haar 
handen dichtknijpen dat het 
‘maar’ met 4-1 verloor. Zaterdag 1 
had haar handen vol aan het 
dapper strijdende SVIJ en sleepte 
uiteindelijk een moeizame 2-1 
overwinning in de wacht. 

In eerste instantie leek er voor de 

zaterdag 1 niets aan de hand, wat 
vanaf de aftrap was VSV de boven-
liggende partij. Het was dan ook niet 
verwonderlijk dat VSV na 19 
minuten via Roy de Wit de score wist 
te openen en het wachten was op 
meer. VSV creëerde kans op kans 
maar het vizier stond niet op scherp 
en SVIJ wist zelfs verrassend uit een 
afgeslagen vrije trap de 1-1 te 
scoren. Deze opsteker gaf SVIJ 
nieuwe moed en een mogelijke 
verrassing hing in de lucht. In de 2e 
helft hetzelfde beeld. VSV bracht de 

meest fraaie kansen om zeep en SVIJ 
was met counters soms levensge-
vaarlijk Uiteindelijk trok VSV aan het 
langste eind door een doelpunt van 
Wesley v.d. Wal, maar mocht haar 
handen dichtknijpen dat vlak voor 
tijd een kopbal van de tegenstander 
op de lat belandde, wat dus zomaar 
de overwinning had kunnen kosten. 
De zondag 1 vertrok, na de fraaie 
zege op koploper Martinus, vol 
vertrouwen richting Zwanenburg. 
Het was snel duidelijk dat VSV een 
maatje te groot was en Florent 

Lievense was dit keer de gevierde 
man die de 0-1 naar binnen gleed. 
Een moment van onachtzaamheid 
zorgde ervoor dat Zwanenburg 
langszij kon komen, maar dit foutje 
werd vóór de rust door een kopbal 
van Randy Rietdijk en een prachtig 
schot van Malcolm Meijer weer 
gecorrigeerd (1-3). Na de rust was 
het een eenrichtingsverkeer naar 
het doel van Zwanenburg, maar veel 
spelers gingen voor eigen succes en 
dat bleek niet de goede weg te zijn. 
Het was uiteindelijk Malcolm Meijer 

die vlak voor tijd het doel nog wel 
wist te vinden en daarmee was de 
1-4 overwinning een feit. De 
zaterdag 1 gaat komend weekend 
bij Velsen op bezoek wat sowieso 
een mooie 3e helft gaat opleveren, 
maar VSV zal tijdens de wedstrijd 
wel uit een ander vaatje moeten 
tappen om niet in haar eigen valkuil 
te lopen. De zondag 1 gaat op 
bezoek bij Nieuw West United en 
VSV in deze vorm moet geacht 
worden om drie punten weer mee 
naar huis te nemen. 

VSV pakt weer de volle winst
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Driehuis - Over kronkelende paden 
en heuvels, langs monumenten en 
graven vertelt Westerveld aan de 
Duin- en Kruidbergerweg 6 in Drie-
huis het verhaal van de eeuwigheid. 
Hier wordt geluisterd naar ieder 
verhaal, naar elk mens. Er wordt 
meegedacht en er worden zorgen uit 
handen genomen.  
,,Meer dan 130 jaar geleden werd in 
de schone zeelucht begraafplaats 
Westerveld gesticht. En boven op 
een van onze duintoppen, staat het 
eerste crematorium van Nederland”, 
vertelt René Jansen, directeur van 
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld. ,,Westerveld is dus een 
gedenkpark met een bijzondere 
historie, waarbij persoonlijke wensen 
altijd voorop hebben gestaan. En net 
zoals ‘vroeger’, luisteren we nog 

steeds naar elke wens. Nu misschien 
wel meer dan ooit. Want een afscheid 
volgens eigen waarden, is heel 
belangrijk. Daar doen we alles aan.”   
,,We kunnen ons voorstellen dat u 
wel eens een kijkje zou willen nemen 
op Westerveld; vragen wilt stellen op 
een ongedwongen manier. Wij 
nodigen u daarom uit voor een rond-
leiding op 19 maart, waarbij onze 
medewerkers u meenemen door de 
ruimtes en het gedenkpark. Zo 
ervaart u Westerveld op uw eigen 
manier”, aldus René Jansen. 

Westerveld ziet u graag op 19 maart, 
tussen 9.30 en 12.00 uur. Het verzoek 
is dan wel dat u zich eerst aanmeldt 
via info@bc-westerveld.nl (naam en 
aantal personen).  
Tot dan! 

Ontdek Westerveld: 
het verhaal van de eeuwigheid

Begraafplaats & Crematorium Westerveld. Foto aangeleverd.

Twee nieuwe bomen op schoolplein 
Boekanier dankzij klimaatakkoord

Wat dat laatste betreft mogen de 
inwoners van de gemeente Velsen 
gerust nog wat meer initiateven 
nemen. Volgens wethouder Sebastian 
Dinjens staat de teller sinds het sluiten 
van het klimaatakkoord op ongeveer 
veertig aanmeldingen, terwijl de 
gemeente bijna 70.000 inwoners telt. 
,,Het is een win-winsituatie, want de 
mensen doen iets goeds en krijgen 
daar nog een bonus voor ook in de 
vorm van een nieuwe boom in de 
gemeente. Dat is toch fantastisch?’’ 
Dinjens legt uit dat de extra bomen 
ook echt extra zijn, dus niet al onder-
deel zijn van geplande groenpro-
jecten. ,,Het zijn bomen die ook niet 
worden bekostigd uit ons groen-
budget. Ze worden betaald door onze 
klimaatsupporters.’’ De wethouder ziet 
dat vergroening vaak strandt door 
onvoldoende budget. Ook schoolbe-
sturen hebben vaak geen geld in kas 
om bomen aan te scha�en. ,,Het voor-
deel van het klimaatakkoord is dat je 
die kleine dingen opeens mogelijk 
maakt. Het planten van deze bomen is 
een relatief klein project, maar voor 
zo’n school is het wel iets groots.’’

Vergroening
Het schoolplein van SBO De Boekanier 
ondergaat momenteel een �inke 

metamorfose. Eerder werden al 
nieuwe speeltoestellen geplaatst en 
ook was de planvorming voor vergroe-
ning vorig jaar al gestart. Een speciale 
schoolpleincommissie, waarin drie 
teamleden zitting hebben, houdt zich 
hiermee bezig. Dat leverde inmiddels 
de aanplant van een rij coniferen op. 
Woensdag kwamen daar een haag-
beuk en een esdoorn bij. Deze twee 
bomen zijn door het groenteam van 
de gemeente Velsen geselecteerd in 
het kader van de actie Duurzaam 
Velsen. De gemeente zet haar exper-
tise op dit gebied in en selecteert voor 
elke locatie de meest geschikte 
boomsoort. De nieuw geplante bomen 
komen rechtstreeks van de kwekerij en 
bewust koos de gemeente ervoor om 
voor het schoolplein een al wat groter 
exemplaar van de haagbeuk te 
plaatsen. ,,Deze boom valt in de cate-
gorie 35 à 35 centimeter omtrek, 
normaal gesproken planten we bomen 
die nog iets kleiner zijn.’’

Samen graven
Met behulp van een heftruck werden 
de twee bomen, elk voorzien van een 
forse (en dus zware) kluit, woensdag-
ochtend in de gaten gezet die door de 
leerlingen van de school waren 
gegraven. En natuurlijk mochten ze, 

samen met de wethouder, ook helpen 
om het gat weer dicht te maken. 
,,Waarom heb je eigenlijk laarzen aan?’’, 
vroeg een leerling aan de medewerker 
van het groenteam die het planten 
begeleidde. Hij legde uit dat dit uit 
oogpunt van veiligheid is en om te 
voorkomen dat er zand in zijn 
schoeisel zou komen. Een andere leer-
ling bekijkt de nog in een juten zak 
gehulde wortelkluit en stelt een onver-
wachte vraag: ,,Welke kleur heeft de 
aarde die daarin zit?’’ Het antwoord is 
niet heel spannend: ,,gewoon dezelfde 
kleur als de andere aarde.’’ Even later 
wordt zijn nieuwsgierigheid beloond, 
als de zak aan de bovenzijde openge-
knipt wordt. Toch is hij nog niet hele-
maal gerustgesteld. Een net blijft 
grotendeels om de wortelkluit zitten 
en dat baart kennelijk zorgen. 
Wethouder Dinjens: ,,Dat net verdwijnt 
gewoon vanzelf, want het is ook van 
planten gemaakt. Het wordt opge-
geten door de wormen. Cool hè?’’

Vlinderhuisje
Voor schoolleider Bianca van Erkelens 
heeft de wethouder ook nog een leuk 
cadeau meegenomen. Het is een vlin-
derhuisje, dat een mooi plekje op het 
schoolplein zal gaan krijgen. De leer-
lingen krijgen bovendien een bijzon-
dere �yer mee naar huis. Op de �yer 
staat uitleg over het project Duurzaam 
Velsen, maar in het papier zijn ook 
zaadjes verwerkt van bloemen waar 
bijen dol op zijn. Het idee is simpel: 
,,Haal de tegels eruit en stop die �yer 
in de grond.’’ Het e�ect is tweeledig, 
want door de bloemen helpen we de 
bijen om te overleven en door de 
tegels uit de tuin te houden, voor-
komen we ernstige wateroverlast bij 
zware regenval. Tuinen die te 
versteend zijn, kunnen het water 
namelijk niet goed verwerken omdat 
er geen ruimte meer is om het in de 
grond te laten zakken. Afrondend 
meldt Dinjens nog dat in het komende 
najaar opnieuw een boomplantsessie 
gepland staat. ,,Als je nu via www.
velsengoedbezig.nl je duurzame initia-
tief indient, planten we daar dus al dit 
jaar een nieuwe boom voor!’’

Velsen - De eerste resultaten van het lokaal klimaatakkoord zijn zichtbaar. Letterlijk, want op het schoolplein 
van SBO De Boekanier in IJmuiden zijn woensdagochtend twee bomen geplant. Klimaatsupporters betalen 
daarvoor de kosten. De nu geplante bomen zijn het directe gevolg van twee duurzame initiatieven van inwo-
ners, want voor elk uitgevoerd duurzaam initiatief van inwoners plant de gemeente een boom. Voorwaarde is 
uiteraard wel dat men die initiatieven op www.velsengoedbezig.nl aanmeldt.

De leerlingen van SBO De Boekanier en wethouder Sebastian Dinjens bij het planten 
van de haagbeuk. Foto: Bos Media Services

Santpoort - Zondag 13 maart vindt in 
Bierbrasserie Koster in Santpoort het 
tweede optreden van Adrian Henry. 
De band is een initiatief van Thijs Huij-
bens, die liedjes speelt die hij in de 
coronamaanden heeft geschreven. De 
echte primeur van de avond is voor 
Koster waar voor het eerst in jaren 
weer een band het podium betreed. 
Bierbrasserie Koster werd 50 jaar 
geleden geopend als Café De Halve 
maan door ‘Opa’ Willem Koster. Sinds 
afgelopen zomer is het familiebedrijf 
terug in de familie en heropend als 
Bierbrasserie Koster door kleinzonen 
Julius en Olivier. De rijke historie van 
live muziek in ‘De Maan’ wordt voor 
het eerst na de overname en lock-
downmaanden voortgezet met dit 
optreden van Adrian Henry. 
Adrian Henry is de band van Thijs 
Huijbens. Hij heeft in coronamaanden 

met amper optredens en repetities de 
bloknoot gevonden en een stapel 
liedjes geschreven. Materiaal voor een 
kleine EP werd vanzelf genoeg voor 
een dubbelalbum. In november vond 
een eerste optreden plaats waarna 
duidelijk behoefte was aan meer. 
Verwacht een mix van funk, soul, 
blues, country en jazz met genoeg 
ruimte voor improvisatie. In Amerika 
zouden ze dit een echte jamband 
noemen. Naast het werk van Thijs 
worden verwante covers gespeeld 
waarmee de avond ruim wordt 
gevuld. 
De band bestaat verder uit Jordy 
Janssen, Daan Haver, Niels van der 
Weiden en Reijer Wildeman.
Bierbrasserie Koster vind je op de 
Hagelingerweg 36 in Santpoort-
Noord, de aanvang van het concert is 
zondag 13 november rond 17.00 uur. 

Live muziek bij Bierbrasserie 
Koster - Adrian Henry

De band is een initiatief van Thijs Huijbens, die liedjes speelt die hij in de 
coronamaanden heeft geschreven. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Elk jaar stijgt het aantal 
valpartijen bij 65-plussers. Dat is 
extra zorgelijk omdat ook het aantal 
botbreuken of ander zwaar letsel 
toeneemt. Corona speelt hierin ook 
een rol. Doordat we minder 
bewegen, worden de beenspieren 
minder sterk en kan het evenwicht 
verminderen, waarmee de kans op 
een val groter wordt. Iedereen wil 
natuurlijk een val voorkomen, want 
het letsel kan er zelfs toe leiden dat 
zelfstandig thuis blijven wonen een 
probleem wordt. Valpreventie kan 
daarom goed voor u zijn.
In de eerste plaats willen we natuur-
lijk valpartijen voorkomen. Daarnaast 
is het belangrijk te weten hoe je valt 

en ook vooral weer overeind komt. 
Hoe is de balans en de kracht in de 
benen? Kun je nog iets verbeteren in 
lenigheid en coördinatie?
Maar we kijken ook verder dan alleen 
naar het lichaam. Hoe het zicht is 
bijvoorbeeld. Of op wat voor 
schoenen mensen lopen. Zijn er 
voldoende aanpassingen in huis? 
Zijn er medicijnen die het vallen 
kunnen verergeren en kunnen die 
dan misschien aangepast worden? 
Bij valpreventie werken we daarom 
vaak samen met verschillende zorg-
professionals, om de situatie van de 
persoon goed in kaart te brengen. 
Een ergotherapeut kan naar noodza-
kelijke aanpassingen in en rond het 

huis kijken en een huisarts kan een 
medicatiecheck doen. Op die manier 
hopen we met elkaar de situatie zo 
aan te passen dat vallen in de 
toekomst voorkomen kan worden.”
Wilt u graag meer weten over valpre-
ventie? Wilt zelf ervaren wat een 
cursus valpreventie voor u kan bete-
kenen? Kom dan naar één van de 
informatiebijeenkomsten bij ABC 
Kops op op dinsdag 15 maart of 
vrijdag 18 maart van 10-11 uur. De 
valpreventielessen worden ook op 
deze tijden gegeven bij: ABC Kops 
IJmuiden, Betelgeuzestraat 4 (t.o. de 
Lidl), IJmuiden. Aanmelden via: 
ijmuiden@abckops.nl of telefonisch 
via 06-43250737.

Voorkomen dat je valt, 
dat valt niet altijd mee
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Door Raimond Bos

Marianne Steijn is het enige vrouwe-
lijke lid van het huidige college. ,,Ik 
ben als wethouder een vrouw in een 
mannenwereld’’, opende ze haar 
verhaal. Daarna legde ze uit dat 
vrouwen een eeuw geleden nog 
geen stemrecht hadden, geen geld 
mochten uitgeven zonder toestem-
ming van hun man en geen 
betaalde baan mochten hebben 
zodra ze getrouwd waren. Vervol-
gens vroeg ze de leerlingen om hun 
hand op te steken als hun moeder 

geen betaald werk deed. Slechts 
enkele handen gingen omhoog. Het 
toont aan dat er inmiddels al heel 
wat veranderd is in onze maat-
schappij. Toch lijkt het nog lang niet 
altijd vanzelfsprekend te zijn dat 
mannen en vrouwen gelijke kansen 
hebben op de arbeidsmarkt. 
Meester Maarten daagde de leer-
lingen uit: ,,Meisjes kregen vroeger 
standaard een lager onderwijsadvies 
dan jongens. Wat vinden jullie 
daarvan? En hoe ver zou je gaan om 
daar iets aan te veranderen?’’ De 
leerlingen kwamen met suggesties: 

,,Ik zou proberen in de krant te 
komen.’’ Een ander opperde de 
suggestie om te gaan 
demonstreren.

Vervolgens werd gesproken over de 
salarisverschillen tussen man en 
vrouw. In principe zouden die er niet 
mogen zijn. Maar wat nu als een 
school een mannelijke leraar aan het 
team wil toevoegen en er nauwelijks 
mannen beschikbaar zijn? Is het dan 
logisch dat een school een man 
meer geld biedt om voor ze te 
komen werken? Eén van de jongens 
in de klas verbaasde zich over dit 
voorbeeld: ,,Hoezo een tekort aan 
mannen? Je kunt toch ook een 
school draaien met alleen vrouwen?’’ 
Na de discussie over dit thema was 
er nog wat tijd om vragen aan de 
wethouder te stellen. Heeft ze 
destijds overwogen om het werk 
niet te doen, omdat ze de enige 
vrouw was? ,,Nee, want ik vind het 
�jn om te doen en ik ga ervoor. Als ik 
heel eerlijk ben, denk ik soms wel 
eens dat het moeilijk is als enige 
vrouw, maar dat geeft me juist 
power. Vrouwen denken anders dan 
mannen, maar we hebben geleerd 
om naar elkaar te luisteren.’’ De 
bijzondere les eindigde met het 
sturen van een kaartje naar een 
vrouw of naar iemand die vrouwen 
steunt en motiveert. Het bleek nog 
een hele klus te zijn voor de leer-
lingen om hiervoor een tekst op 
papier te krijgen. Het merendeel van 
de kaartjes bleek uiteindelijk aan de 
eigen ouders te zijn gericht. Eén 
kaart bleef blanco: ,,Ik kon niets 
bedenken...’’

IJmuiden - In het kader van internationale vrouwendag (8 maart) was 
wethouder Marianne Steijn maandag op bezoek bij groep acht van basis-
school De Origon. Ze ging in gesprek met de leerlingen over gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen. Haar boodschap: ,,Je moet kunnen 
doen waar je goed in bent en waar je blij van wordt.’’

Wethouder bezoekt basisschool 
in verband met vrouwendag

Wethouder Marianne Steijn voor de klas bij groep 8 van De Origon.
Foto: Bos Media Services

Velsen - Vind je ook niet dat Velsen 
een prachtige en veelzijdige 
gemeente is om in te wonen, te 
recreëren en te ondernemen? Waar 
anders vind je binnen een straal van 
vijf kilometer de grootste zeesluis ter 
wereld, een haven, innovatieve 
maakindustrie, het breedste zand-
strand van ons land, een nationaal 
park, monumentale landgoederen 
en een recreatieschap?

Waar anders vind je zo’n diversiteit 
aan woonkernen, van Velsen-Noord 
tot Santpoort-Zuid en van IJmuiden 
tot Velserbroek? Waar anders vind je 
een partij die de afgelopen periodes 
als collegepartij een actieve bijdrage 
heeft geleverd aan Velsen? Waar 
anders vind je een partij die met 
echte oplossingen komt in het 
belang van de inwoners en onderne-
mers van Velsen? Waar anders vind je 
een partij met zoveel ondernemers 
op de lijst? 
Oplossingen voor een sterke 

economie in de IJmond, levendige 
winkelstraten, meer woningen voor 
iedereen, veilige buurten in alle 
kernen en een �nancieel gezonde 
gemeente.
Voor, door en met inwoners en 
ondernemers wil VVD Velsen de 
komende vier jaar verder werken aan 
een nog beter Velsen. Aan een 
gemeente waar ondernemers de 
ruimte krijgen om te ondernemen. 
Aan een gemeente waar vereni-
gingen en organisaties gesteund 
worden in plaats van tegengewerkt. 
Aan een gemeente waar inwoners 
zich veilig en thuis voelen.

VVD Velsen: ,,Wij pakken onze verant-
woordelijkheid en lopen niet weg als 
het even moeilijk wordt. Aan loze 
beloftes en onrealistische onzin heeft 
niemand iets! Wel aan een partij die 
realistisch is en staat voor onze inwo-
ners en ondernemers. Die partij is 
VVD Velsen.’’
Poster: aangeleverd

‘Velsen blijft goed, wordt beter. 
Kies VVD’

Velsen - Op 14, 15 en 16 maart 
kunnen inwoners van Velsen hun 
stem uitbrengen op de kandidaten 
van de politieke partijen die deel-
nemen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen. Lokale omroep RTV Seaport 
maakt verschillende uitzendingen 
rondom de verkiezingen. Kijk mee 
via Ziggo kanaal 37, of KPN kanaal 
1490. Ook is RTV Seaport online te 
volgen via rtvseaport.nl/live-tv.

Kinderdebat
In een leuk opgezet programma 
wordt met de jongste inwoners van 
Velsen gediscussieerd over onder-
werpen die kinderen belangrijk 

vinden zoals speelplekken in de 
gemeente, gelijke kansen en gezond-
heid. Kinderen van basisscholen 
worden actief betrokken op het 
podium.

Online via rtvseaport.nl: vanaf 11 
maart
TV-uitzending op RTV Seaport op 11, 
12, 13, 14 en 15 maart om 15.00 uur

Jongerendebat
In een afwisselend programma 
discussiëren jongeren met Velsense 
politici over actuele onderwerpen 
die jongeren aanspreken door 
middel van stellingen. Het aanwezige 

publiek mag aangeven of ze het eens 
of oneens zijn met de stellingen.
Online via rtvseaport.nl: vanaf 11 
maart
TV-uitzending RTV Seaport op 11, 12, 
13, 14 en 15 maart om 19.00 uur

Hete Hangijzers debat
In een gevarieerd programma gaan 
alle Velsense lijsttrekkers met elkaar 
in debat over allerlei actuele thema’s. 
Het aanwezige publiek mag 
aangeven of ze het eens of oneens 
zijn met de stellingen en wie de 
beste debater is.

Online via rtvseaport.nl: vanaf 11 
maart
TV-uitzending op RTV Seaport op 11, 
12, 13, 14 en 15 maart om 21.00 uur

Uitslagen-avond
Op woensdag 16 maart is RTV 
Seaport live aanwezig op de uitsla-
genavond van de gemeenteraadsver-
kiezingen in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. De avond staat in het 
teken van het bekendmaken van de 
uitslagen door burgemeester Frank 
Dales. Te zien zijn verder videorepor-
tages op de stembureaus, stemgra-
�eken en uiteraard reacties op de 
uitslagen van kandidaten en publiek/
inwoners.  
Woensdag 16 maart 21.00 uur live op 
TV, Youtube en Facebook

Volg de gemeenteraads-
verkiezingen bij RTV Seaport

Lokale omroep RTV Seaport maakt verschillende uitzendingen rondom de 
verkiezingen. Foto: aangeleverd

Santpoort - De afgelopen maand is 
er �ink gewerkt aan de parkeerplaats 
bij Duin en Kruidberg. Er is nieuwe 
verharding aangebracht en daarmee 
zijn de kuilen en modder nu verleden 
tijd! Om dit te vieren nodigt men 
jong en oud uit voor een Warm 
Welkom op zondag 13 maart. Er is 
warme chocolademelk en voor de 
kinderen is er een leuke speurtocht 
uitgezet. Ook zijn de boswachters 
van Natuurmonumenten aanwezig 
om je van alles te vertellen over het 
gebied.

Duin en Kruidberg 
speurtocht van OERRR
In het zand, langs het pad, op een 

omgevallen boom. Langs de wandel-
route Koepelberg (1,7 km) zijn allerlei 
dieren en andere dingen verstopt. Je 
wandelt over landgoed Duin en 
Kruidberg en met een speurkaart 
met foto’s ga jij op zoek. Kun jij ze alle 
10 vinden? Zoek, speur en puzzel 
mee!

Zondag 13 maart van 10.30 tot 16.00 
uur. Je kunt starten wanneer je wilt 
zolang je maar voor 16.00 uur binnen 
bent.
Waar: Start en �nish bij parkeerplaats 
Duin en Kruidberg
Entree: Aanmelden, kosten en meer 
informatie: www.natuurmonu-
menten.nl/agenda.

Warm Welkom bij Duin en Kruidberg

De weersvoorspellingen zijn goed dus het wordt een bijzondere dag, zondag in Duin 
en Kruidberg. Foto: aangeleverd
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Door Ingeborg Baumann

Hoewel ieder mens een verhaal heeft 
en niemands leven zonder hobbels 
verloopt verstaat niet iedereen de 
kunst om na het vallen weer op te 
krabbelen, dóór te gaan en positief 
te blijven. Aandacht en vriendelijk-
heid te blijven verspreiden met een 
lach op het gezicht, ook al zit je 
daarna alleen op de bank. Erik kan 
dat wel, hoewel het zeker niet altijd 
makkelijk was en is. 

Gigantische impact
,,Ik heb heel veel gedaan in het leven, 
ik fotografeerde voor de Zondags-
krant, voor het Haarlems Weekblad 
en het helaas nu niet meer 

bestaande Nieuwsblad IJmuiden. 
Bijzonder was dat ik met drie kleu-
renfoto’s van een ontplofte loempia-
kraam ponti�caal op de voorpagina 
stond van de Telegraaf en ik �lmde 
de brand in Volendam voor SBS 6. 
Veel van de beelden hiervan die 
meestal gedurende de jaarwisseling 
door SBS 6 worden getoond zijn van 
mij. Ik organiseerde talentenjachten 
en shows en ‘kan ik niet’ komt niet in 
mijn woordenboek voor. Voordat ik 
bij PostNL ging werken had ik een 
zaak in Ledverlichting in IJmuiden. 
Als eerste in Nederland. Maar toen 
overleed mijn vrouw na een lang 
ziekbed, dat was in 2011. Ze was pas 
53 jaar. Dat had een gigantische 
impact op me en ik was een tijdje 

compleet uit de roulatie. Het ging 
ook steeds slechter met de zaak. Het 
was een heel nare tijd en ik heb echt 
een aantal jaar nodig gehad om alles 
een plekje te geven. Hoewel 
niemand dat merkte.’’

Niets was te veel
Op een moment in zijn leven ging 
Erik ’s nachts werken voor PostNL in 
Sloterdijk en overdag in de winkel. 
Later als postbode overdag, dan 
moest de winkel soms dicht. ,,Na heel 
wat worstelen ging ik 25 uur voor 
PostNL werken in IJmuiden. Ik zag 
het als mijn eigen toko bijna, niets 
was te veel. Weet je wat belangrijk is? 
Luisteren naar mensen, proberen te 
begrijpen wat ze voelen. Als ik tijd 
had maakte ik een praatje en na werk 
ging ik soms ‘op de ko�e’, of er zei 
iemand dat ze lekkere kippensoep 
voor me had gemaakt. Ik ben denk ik 
ook wel bekend van de kerstkaartjes. 
Ik zag dat veel ouderen bijna geen 
kaarten meer kregen en toen ben ik 
het gaan doen. Ik ben begonnen met 
50 kaartjes en afgelopen jaar heb ik 
er 550 in de brievenbus gestopt. 
Alleen die blije gezichten al, dat doet 
je zo goed!’’

Omstandigheden  
Erik genoot van zijn werk maar de 
omstandigheden waren niet ideaal. 
,,Maar wat je dan denkt op die leef-
tijd is dat je te ‘oud’ bent om te swit-
chen. En daar leg je je dan bij neer en 
probeert het beste uit elke dag te 
halen. Tot René Opdam van Combi 
Telecom IJmuiden op het Velserhof 
vroeg of ik het team kon versterken. 
Ik dacht: ‘Ja hoor, grapje.’ Maar hij 
meende het echt! Ik moest heel lang, 
wel vijf seconden, nadenken. Ik kom 
in een warm bad terecht. Ik ga �lm-
pjes maken, uiteraard de verkoop 
doen en het gezicht van de zaak 
worden.’’

Eerste werkdag
De eerste echte werkdag van Erik 
wordt 2 april. Er staat dan ko�e en 
wat lekkers voor iedereen die hem 
als postbode gaat missen en hem 
succes wil wensen. Een nieuw begin 
voor Erik. ‘’Weet je? Ik hou van 
mensen.’’ 

IJmuiden - Vol energie maakt Erik Roose (64) ko�e, zet lekkere chocola-
tjes op tafel en huppelt bijna door de kamer. De - volgens de bewoners 
van IJmuiden - bekendste, aardigste en meest vriendelijke postbode gaat 
na 10 jaar een nieuwe uitdaging aan. Zijn vertrek maakt nogal wat los en 
hij ontving via Facebook echt honderden hartverwarmende reacties. We 
gaan hem missen als postbezorger maar gelukkig is zijn nieuwe baan bij 
de lokale telefoonwinkel waar hij vast en zeker ook heel veel mensen blij 
gaat maken. Want dat zit nu eenmaal in hem. En die ‘nieuwe batterijen’ 
gaan hopelijk nog lang mee.

‘Alsof er nieuwe batterijen inzitten’

Nu zit Erik nog even op de bank, vanaf april gaat hij weer aan de slag. 
Foto: Ingeborg Baumann

IJmuiden - De afgelopen week 
hebben ze bij het ontmoetingscen-
trum aan het Zeewijkplein feestge-
vierd, dit omdat 10 jaar geleden op 5 
maart 2012 de club haar deuren voor 
het eerst opende. Op deze plek in de 
wijk komen alle werkdagen deelne-
mers met een haperend brein bij 
elkaar om een �jne dag te hebben. 

Vele activiteiten vinden er plaats 
zoals koken, muziek maken, sporten, 
wandelen, creatief bezig zijn en een 
goed gesprek. 

In de feestweek was er dagelijks 
muziek en lekker eten, mooi gedekte 
tafels en gezellige activiteiten. Op de 
woensdag waren alle clubleden 

uitgenodigd voor een luxe lunch bij 
strandpaviljoen Noordzee waar Frans 
Zeilmaker voor de muzikale omlijs-
ting zorgde, dat was een zeer groot 
succes!
Op vrijdag werd feestelijk een kunst-
werk onthuld wat de deelnemers in 
de aanloop naar de feestweek toe 
samen met kunstenaar Eric Hopman 
hebben gemaakt. Dit bijzondere 
kunstwerk in de vorm van een 
strandpaal staat nu in de gezamen-
lijke ruimte.

Als afsluiting van de week was er 
voor de (oud) collega’s, vrijwilligers 
en andere contacten van het 
ontmoetingscentrum een reünie 
georganiseerd die vele mooie 
herinneringen bij de aanwezigen 
opriep.

Bent u benieuwd naar wat OC 
Zeestroom voor u kan beteken als 
deelnemer of misschien wel als vrij-
williger? Loop gerust eens langs of 
neem contact op met 06-82110006.

Feest bij ontmoetingscentrum Zeestroom

Voorlezen is van iedereen! Foto: aangeleverd

Santpoort - De afgelopen periode 
stond het thema bouwen centraal bij 
De Schoolwerkplaats. Alle groepen 
hebben hier hun eigen invulling aan 
gegeven. Met als kers op de taart een 
tentoonstelling van al hun werk, in 
de Naaldkerk.
Tijdens het thema is een echte bouw-
plaats bezocht, hier hebben ze uitleg 
gekregen over het bouwen van een 
appartementencomplex en ook 
hebben ze samen beton gestort.
Tijdens de lessen zijn gebouwen in 
de buurt bekeken en nagetekend, er 
is informatie over verzameld en zijn 
hier muurkranten over gemaakt.
De kleuters hebben hun huis nage-
maakt met ieder zijn eigen voordeur 
erop. Tijdens de buitendag hebben 
ze hutten gebouwd en met stenen 
zijn er ruïnes gemaakt.
Groep 3/4/5 heeft hun eigen droom-
kamer gemaakt dat samen één groot 

droomhuis vormde. Er is gerekend, 
gemeten en gebouwd met diverse 
materialen. O.a kapla, spaghetti, 
bamboe en ook spelkaarten zijn 
gebruikt. En het blijkt als je de vorm 
van een driehoek gebruikt dit een 
stevig resultaat geeft.
Uiteindelijk was 3 maart de tentoon-
stelling en mochten de kinderen zelf 
hun ouders/opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden rondleiden.

Groep 6-7 had de tentoonstelling 
ingericht en nam je mee door de 
verschillende tijden vanaf de oertijd, 
langs Egypte en ook naar Parijs. Daar 
werd de toehoorders verteld dat de 
Ei�eltoren eigelijk maar 20 jaar zou 
blijven staan en deze gebouwd was 
voor de wereldtentoonstelling. 
Molen De Zandhaas mocht natuurlijk 
ook niet ontbreken. Een prestatie om 
terecht trots op te zijn!

De Schoolwerkplaats sluit thema 
bouwen af met tentoonstelling

De belangstelling voor de tentoonstelling was groot. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Voorlezen is van 
iedereen! Maar de verhalen en 
prenten zijn wereldwijd best verschil-
lend. Natuurlijk hebben we in de 
gemeente Velsen veel verschillende 
talen en culturen die allemaal hun 
eigen schatten meenemen. Om dit te 
vieren is het 16 maart WereldVoor-
leesdag in de bibliotheek in 
IJmuiden. 

Op verschillende plekken in de 
bibliotheek wordt er voorgelezen. 
Na het voorlezen kun je nog knut-
selen of zingen. Je kunt kiezen uit 

Arabisch, Engels, Pools, Nederlands 
of Swahili.

Voorlezen in alle talen en 
poppenkast
Op 16 maart van 14.30 tot 16.30 uur 
lezen ze voor in verschillende talen, 
in de bibliotheek van IJmuiden. Kom 
je ook langs? De toegang is gratis. Na 
het voorlezen in het Arabisch, Engels, 
Pools, Nederlands of Swahili en het 
gezellig samen knutselen of zingen, 
sluiten ze de middag af met een 
mooie poppenkastvoorstelling van 
Lydia Dikker. 

Wereldvoorleesdag in de bieb

De deelnemers hebben genoten van de feestweek. Foto: aangeleverd
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COLUMN TANGER ADVOCATEN
Waarde
De waardering 
wordt ook bepaald 
door een ‘peil-
datum’. Dit is door-
gaans datum 
waarop de rechter 
een uitspraak doet 
over de verdeling, 
tenzij partijen zelf 
een datum hebben 
afgesproken. Bij 
bitcoins en 
andere cryptocurrency kan ook deze peil-
datum enorme �nanciële gevolgen hebben, 
omdat de waarde behoorlijk kan stijgen en 
dalen.
Oordeel rechter
De rechter heeft in de zaak geoordeeld dat 
de wederpartij van mijn cli nt zich ten 
onrechte had rijk gerekend, omdat hij was 
uitgegaan van verkeerde peildatum voor de 
omvang en waardering. Hierdoor had hij 
niet recht op een bedrag van € 30.000,-, 
maar slechts op een bedrag van € 3.000,- 
zoals mijn cliënt had aangegeven.
Let dus goed op dat over de verdeling van 
bitcoins en andere cryptocurreny goede 
afspraken worden gemaakt.
En als dat niet mocht lukken, zal in een 
procedure over de verdeling moeten 
worden gedebatteerd waarbij strategie en 
kennis over dit onderwerp van cruciaal 
belang zullen zijn.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Verdeling bitcoins en 
andere cryptocurrency 
bij echtscheiding of 
verbreking samenleving

Mr. Mitchel Schildwacht

Als echtgenoten, geregistreerde partners of 
samenlevers uit elkaar gaan, kunnen 
problemen ontstaan over de vraag hoe 
bitcoins en andere cryptocurrency moeten 
worden verdeeld. Vragen die daarbij een rol 
kunnen spelen zijn wat de omvang is en 
tegen welke waarde de bitcoins of andere 
cryptocurrency moeten worden verdeeld. 
Dat dit enorme �nanciële gevolgen kan 
hebben, is wel gebleken in een zaak van een 
mijn van cliënten.
Geschil
De wederpartij van mijn cliënt had gesteld 
dat er een aanzienlijke hoeveelheid bitcoins 
en andere cryptocurrency zouden zijn en dat 
hij recht zou hebben op de helft. Het ging 
hierbij om een bedrag van € 30.000,- dat hij 
had geclaimd. Mijn cliënt was het hier niet 
mee eens, omdat de wederpartij uitging van 
een verkeerde peildatum voor de omvang 
en waardering.
Omvang
De omvang wordt bepaald door een ‘peil-
datum’. Dit is de datum die bepaalt hoeveel 
er op dat moment aan bitcoins of andere 
cryptocurreny zijn. De peildatum is enorm 
belangrijk, omdat de hoeveelheid bitcoins of 
andere cryptocurrency aanzienlijk kan 
verschillen doordat ermee wordt gehandeld 
in de markt. De peildatum verschilt per 
geval, maar is bij echtgenoten of geregis-
treerde partners het moment waarop een 
echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij 
de rechtbank en bij samenlevers vaak het 
moment waarop zij uit elkaar gaan.

Zo’n dertig jaar lang stond Stefan 
met groente en fruit op week-
markten in Hoofddorp en 
omstreken. Een klein jaar geleden 
besloot hij om het roer om te 
gooien: ,,Ik wilde wat anders gaan 
doen, het runnen van een markt-
kraam is best een zwaar beroep.’’ 
Stefan verkocht zijn bedrijf aan een 

medewerker die al tien jaar bij hem 
in dienst was en nam vervolgens de 
tijd om zich te oriënteren op de 
arbeidsmarkt. Hij werkte korte tijd 
als vertegenwoordiger en als keur-
meester in de haven, maar uiteinde-
lijk keerde hij terug in de groente- en 
fruithandel. ,,Ik heb veel bekenden 
hier in het centrum van Santpoort en 

er bleek vraag te zijn naar een 
groente- en fruitwinkel. Dat idee is 
gaan groeien in mijn hoofd en daar-
door wakkerde het vuur weer aan.’’ 
Toen het pand aan de Hoofdstraat 
215 beschikbaar kwam, was de 
keuze snel gemaakt.

Met een oppervlakte van maar liefst 
150 vierkante meter was het moge-
lijk om er echt iets bijzonders van te 
maken. Niet alleen een toonbank 
met wat rekken aan de wand, maar 
een winkel waarin het marktgevoel 
tot leven komt. Dat wordt in de 
zomermaanden nog eens extra 
versterkt doordat de glazen 
winkelpui grotendeels geopend kan 
worden. ,,Ik wilde letterlijk de markt 
naar binnen halen. Frisse kleuren, 
wat planten erbij, gewoon net iets 
anders.’’ Niet alleen een groot assorti-
ment verse groenten en vers fruit ligt 
in de winkel uitgestald, ook bijzon-
dere producten zoals gedroogd fruit 
uit Georgië en dagelijks vers bereide 
soepen, salades en stamppotten zijn 
er te krijgen. ,,Ik probeer om alle 
producten betaalbaar te houden, 
maar wel altijd van goede kwaliteit. 
Eigenlijk hetzelfde als mensen al van 
mij gewend waren op de markt.’’

By Steef: de nieuwe 
groente- en fruitspeciaalzaak
Santpoort - Sinds twee weken heeft de Hoofdstraat weer een echte 
groente- en fruitspeciaalzaak. Voor velen een welkome aanvulling op het 
gevarieerde winkelaanbod in Santpoort-Noord. Stefan Blom (46) nam het 
initiatief voor de winkel, die hij de naam ‘By Steef’ gaf.

Stefan Blom in zijn gloednieuwe winkel. Foto: Bos Media Services

Het debat werd geleid door Alex 
van der Molen, de voorzitter van 
het Wijkplatform Zee- en Duinwijk. 
Hij gaf elke partij eerst vier minuten 
spreektijd om zelf het eigen 
programma toe te lichten. De 
meest opvallende bijdrage daarin 
kwam van Helleke Demmers, kandi-
daat 4 op de lijst van Forza. Ze 
verklaarde politiek niet leuk te 
vinden en ook niet te houden van 
campagne voeren. ,,Maar ik probeer 
de wereld wel een beetje beter 
achter te laten dan ik hem vond. En 
ik kan niets veranderen, als ik niets 
doe.’’ Waar de meeste andere 
aanwezigen het hielden bij een 
toelichting op de partijstandpunten 
en de voornemens voor de 
komende jaren, greep Leo Kwant 
(LGV) de gelegenheid aan om ook 
terug te blikken op de afgelopen 
periode: ,,Ongeveer tachtig procent 
van onze verkiezingsbeloften van 
vier jaar geleden hebben we 
waargemaakt.’’

Woongroep
Veel partijen besteden dit jaar in 
hun verkiezingsprogramma 
aandacht aan woningbouw. Het 
leidde vanuit het publiek tot een 
felle reactie van Carla Voogt, de 
voorzitter van de nog op te zetten 
woongroep ‘Wij’. Ze verklaarde: ,,Nu 
worden er prachtige verhalen 
verteld, maar wij horen al een tijdje 
helemaal niets, van geen enkele 
partij.’’ Haar vereniging heeft een 
plan klaarliggen voor de bouw van 
een wooncomplex voor 55-plussers, 
ook een aannemer is al beschikbaar. 
Het probleem is echter het 
verkrijgen van de benodigde grond. 
Dat wordt nog eens extra bemoei-
lijkt door een uitspraak van de 
Hoge Raad eind vorig jaar. Op basis 
van die uitspraak mogen 
gemeenten grond niet langer recht-
streeks aan een marktpartij mogen 
verkopen, zonder dat andere gega-
digden de kans hebben om mee te 
dingen. De gemeente Velsen praat 
overigens deze week over de 
kwestie. Leo Kwant van LGV nam er 
alvast een voorschot op door te 
zeggen: ,,Dat huis van jullie gaat er 
komen!’’

Meer geld voor welzijn?
De stellingen in het debat richtten 
zich hoofdzakelijk op de activiteiten 
van de Stichting Welzijn Velsen 
(SWV). Moet hier meer geld voor 

komen en moeten er meer ontmoe-
tingsplekken voor senioren gereali-
seerd worden? Alle partijen lieten 
het groene bordje zien om aan te 
geven dat ze het hiermee eens zijn. 
VVD-raadslid Cas Schollink vindt 
dat die ontmoetingsplekken ook 
buiten zouden kunnen zijn, dus 
meer bankjes en meer opties voor 
de zogenoemde urban sports. Bas 
de Ruig (D66) benadrukte dat zijn 
partij destijds tegen de bezuiniging 
op het maatschappelijk vastgoed 
heeft gestemd. En hoe zit het met 
de subsidie voor SWV? Die zou 
volgens de organisatie jaarlijks 
volledig moeten geïndexeerd, 
omdat er anders sprake zou zijn van 
een verkapte bezuiniging. VVD en 
Forza waren het met deze stelling 
niet geheel eens, de rest twijfelde. 
Schollink (VVD): ,,Alle budgetten 
gaan elk jaar mee met de in�atie, 
maar de mogelijkheden zijn 
beperkt. We kunnen beter de vraag 
stellen hoe we meer kunnen doen 
met wat we hebben.’’ Volgens 
Marijke Gemser (PvdA) heeft inves-
teren in welzijnswerk wel degelijk 
zin, omdat je daarmee preventief 
werkt en elders in de samenleving 
hoge kosten kunt vermijden.

VolSWV zou graag een volledige 
fusie aangaan met de zusterorgani-
satie in Beverwijk, waarmee al 
intensief wordt samengewerkt. 
Nora Azarkan is bestuurder van 
beide organisaties en ook facilitaire 
medewerkers zijn nu al voor beide 
organisaties actief. Waar onder 
meer door het CDA zaterdag de 
suggestie werd geopperd om SWV 
meer open te laten staan voor 
andersoortige organisaties die 
ruimten zouden kunnen huren, is 
dat volgens Azarkan nauwelijks 
mogelijk: ,,We zitten vol! Dat geldt 
niet alleen voor de panden, maar 
ook voor de begeleiding. We krijgen 
van de gemeente een vergoeding 
voor 50 uur ontmoeting en 72 uur 
beheer.’’ Kritiek aan het adres van de 
organisatie was er ook. Zes jaar 
geleden moest SWV door de 
gemeenteraad gered worden met 
een extra subsidiebedrag. In die 
periode werd Azarkan als interim-
bestuurder aangesteld om de orga-
nisatie door zwaar weer te loodsen. 
Sindsdien is orde op zaken gesteld, 
maar dat de raad die periode nog 
niet is vergeten, bleek zaterdag 
duidelijk.

IJmuiden - Woningbouw, drugsoverlast en welzijnswerk in de gemeente 
Velsen. Drie thema’s die aan bod kwamen tijdens het verkiezingsdebat 
dat zaterdag plaatsvond in Seniorencentrum Zeewijk. Vertegenwoordi-
gers van negen politieke partijen waren aanwezig om hun standpunten 
toe te lichten, alleen de ChristenUnie moest wegens ziekte verstek laten 
gaan. In twee uur tijd kregen de aanwezigen op basis van een introductie 
per partij en een debat over diverse thema’s de kans om zich een beeld te 
vormen van het politieke landschap in de gemeente. Van felle discussies 
tussen de partijen onderling was vrijwel geen sprake.

Verkiezingsdebat in IJmuiden 
levert geen felle discussies op

Regio - Het heeft lang geduurd 
maar, eindelijk kunnen ze weer van 
start met de G-disco! Hierbij de 
uitnodiging voor de G-Disco op 
vrijdag 18 maart. ,,Wij hoeven ons 
niet meer aan enige coronaregels te 
houden, dus iedereen is weer 
welkom en aanmelden is niet nodig’’, 
aldus organisator Dylan Schiphorst. 
,,Ook hoeven wij als jongerencen-
trum geen corona QR-code te 

controleren.’’
Dj’s Mervin en Dylan zijn beide 
natuurlijk van de partij met super 
hits.

De disco is van 20.00 uur tot 22.00 
uur. Entree 4 euro inclusief 2 
consumptiemunten. Adres: Jonge-
rencentrum Discovery, Dorpsstraat 
2A Castricum. (schuin tegenover het 
station)

G-disco weer van start
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Vogelaar en natuurkenner Johan 
Stuart vertelt die middag over de 
Noord-Hollandse landschappen en 
de vogels die we daar kunnen 
aantre�en. Tijdens zijn verhaal 
worden bezoekers meegenomen op 
een reis door de provincie, begin-
nend in Zuid-Kennemerland. Welke 
landschappen zijn er en welke vogels 
leven er? Wat wordt er gedaan om de 
vogels te helpen? Speciale aandacht 
krijgen de weidevogels zoals kievit, 
grutto en tureluur. Vaak wordt de 
vraag gesteld hoe het met de vogels 
gaat. Tijdens de lezing zal duidelijk 
worden dat op deze vraag geen 
makkelijk antwoord te geven is. 

Aansluitend op de presentatie van 
Johan Stuart is er volop gelegenheid 
om vragen te stellen.Johan Stuart 
woont in Velserbroek en is al meer 
dan veertig jaar een van de dragende 
krachten achter de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland. Hij werkte 31 
jaar als voorlichter bij Landschap 
Noord-Holland en is betrokken bij 
het beheer van het Landje van Gruij-
ters bij Spaarndam. Kaarten à 10 euro 
zijn via www.engelmunduskerkoud-
velsen.nl te bestellen. Via deze 
website zijn ook de laatste kaarten 
verkrijgbaar voor het luisterconcert 
met Lenny Kuhr op zondagmiddag 
10 april.

Lezing door vogelaar en 
natuurkenner Johan Stuart
Velsen - Het vierde seizoen van ‘Engelmundus en meer’ bied weer een 
gevarieerd programma van concerten, lezingen, toneel en andere 
vormen van kleinkunst. Deze activiteiten vinden plaats op zondag-
middag van 15.00 tot 17.00 uur in de Engelmunduskerk aan het Kerk-
plein 1 in Velsen-Zuid. Zondag 13 maart start het programma met een 
lezing over het Noord-Hollands landschap.

De torenvalk is een kenmerkende vogel van het open Nederlandse landschap.
Foto: Johan Stuart

Wandelpaden tijdelijk dicht en 
honden aan de lijn
Voor broedende vogels maar ook 
konijnen, hazen en hagedissen is rust 

een absolute must. Vooral broedvo-
gels met hun nest op de grond raken 
tijdens het broeden makkelijk 
verstoord. Laten we de vogels met 

rust, dan is de kans op broedsucces 
het grootst. Daarom zijn in het 
Noord-Hollands Duinreservaat vier 
wandelroutes tijdelijk gesloten. De 
afgesloten paden liggen in ’t Zege-
veld ten noorden van het huisjester-
rein De Nollen in Egmond aan de 
Hoef, het Reggers Sandersvlak en de 
Kil ten zuiden van Egmond aan Zee, 
het Vennewater bij Egmond Binnen 
en het Zeerijdsdijkje in Bakkum. Voor 
bezoekers aan het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland is de gele route 
door het Kraansvlak afgesloten. Er is 
nog volop gelegenheid om vanaf 
andere locaties de wisenten, konik 
paarden en Schotse hooglanders te 
spotten, zoals bij het uitkijkpunt aan 
de rand van het gebied. Loslopende 
viervoeters kunnen voor stress 
zorgen, zeker in de broedtijd. Tijdens 
het broedseizoen moeten honden 
dan ook worden aangelijnd op 
plekken die buiten het broedseizoen 
losloopgebied zijn. De maatregelen 
gelden tot en met 1 juli 2022.

Regio - Het voorjaar komt eraan! Goed nieuws voor iedereen die graag 
geniet van alles wat groeit en bloeit in de duinen. Om broedende vogels 
te beschermen, gelden net als voorgaande jaren aangepaste regels in 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noord-Hollands Duinreser-
vaat. De belangrijkste oproep van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder 
PWN is: volg de toegangsregels en blijf op de paden.

Broedseizoen begonnen: blijf op de paden

Aalscholvers op hun nesten. Foto: PWN

Door Arita Immerzeel

Een strakblauwe lucht vergezelt 
Saskia deze maandagmorgen. Een 
ander zou zeggen dat dit dauw-
trappen is, zo vroeg, en 1 graad 
boven Celsius na een nachtvorst. 
Voor de gelegenheid blijft de hond 
van Saskia thuis en loopt zij haar 
zogenaamde kleine ronde. ,,Met de 
hond loop ik drie keer per dag. 
Telkens een ander rondje. Soms 
denk ik, nu even niet rapen. Maar 
dan draai ik mij toch weer om en 
loop even terug. Want zwerfvuil 
laten liggen, terwijl je weet dat 
dieren zich eraan kunnen bezeren of 
vergiftigen, nee, dat voelt niet goed.” 
Terwijl de vitale Saskia vertelt, loopt 
zij heen en weer en ziet met arends-
ogen her en der glas, blikjes en 
snoeppapiertjes liggen, die bliksem-
snel in haar vuilniszak verdwijnen. 
Het heen en weer lopen noemt 
Saskia de hondenloop. ,,Ik loop net 
als een hond heen en weer om het 

spoor te volgen. Van de gemeente 
kreeg ik een grijper, maar die heb ik 
teruggegeven. Ik buk liever, ik ben 
klein en die grijper was voor mij erg 
onhandig.” Saskia kreeg ook groene 
handschoenen met het logo van NL 
Schoon. ,,Die draag ik wel, dat is ook 
wel nodig met al dat glas.” Na een 
uur heeft Saskia onder meer drie 
plastic �esjes geraapt. ,,Sinds de 
statiegeldregeling vind ik veel 
minder �esjes dan voorheen. Trou-
wens, door de stormen van afge-
lopen tijd, vind ik nu helemaal niet 
zoveel.” Bij de waterkant helt Saskia 
vervaarlijk voorover om zoveel 
mogelijk piepschuim en plastic uit 
het water te vissen. ,,Kijk, hier groeit 
waterkers en zie je hoe helder dat 
water is?” Spijtig kijkt Saskia naar het 
drijvend vuil, waar ze aniet bij kan: 
tennisballen en 
verpakkingsmateriaal.

Bijzondere vondsten
Er waren in het verleden ook wel 

waardevolle vondsten, zoals een 
telefoon. ,,Hij lag in drie stukken. Ik 
zette ze in elkaar en…hij deed het 
nog. Hij bleek niet vergrendeld en ik 
belde een contact. De telefoon 
kwam zo weer terecht.” Ook een 
pinpas kwam na wat speurwerk 
weer bij de eigenaar. Een volle 
portemonnee bleek lastiger. ,,Uitein-
delijk via een bibliotheekpas en een 
vriendelijke medewerker van de 
bieb kreeg ik de eigenaresse aan de 
lijn. Ze wist niet eens, dat ze hem 
kwijt was!”

Buit
Drie zakken vol zwerfvuil, is de buit 
na een uur. ,,Dat valt mee, soms heb 
ik veel meer, vooral bij mooi weer. 
Gaspratronen, ballonnen, blikjes.” 
Vandaag zijn de meest bijzondere 
vondsten een nog werkend �ets-
lampje, een kam en een net echt 
lijkende, maar hartstikke plastic 
judaspenning.

Meer informatie?
www.nederlandschoon.nl
Hier is onder meer informatie te 
vinden over de Landelijke 
Opschoondag, ook in Velsen, 
zaterdag 19 maart aanstaande.

Velserbroek - Saskia van het Schip (64 jaar) raapt al langere tijd zwerfvuil 
in haar woonomgeving, Velserbroek. Een paar jaar geleden heeft zij zich 
met een een vaste wijk aangemeld op www.nederlandschoon.nl. Zij 
‘adopteerde’ een gebied, omsloten door de Oostlaan en Grote Buitendijk, 
om schoon te houden door zwerfvuil daar te rapen.

Ook in Velserbroek schonere wereld
Drie zakken vol zwerfvuil, is de buit na een uur. Foto: Arita Immerzaal

Velsen - Het seizoen van het tiental 
van Damclub IJmuiden (DCIJ) is bijna 
ten einde. In de voorgaande rondes 
kwamen de IJmuidenaren verrassend 
sterk voor de dag, waardoor een 
podiumplaats ineens een reële optie 
is geworden. Afgelopen weekend 
steeg DCIJ naar de derde plaats van 
de hoofdklasse B na een simpele 
overwinning op het reserveteam van 
Wageningen.

Doordat Wageningen zijn sterkste 
spelers aan het eerste team moest 
afstaan en het door Coronaperikelen 
geen vervangers kon vinden, 
wonnen Kees Pippel en Martin van 
Dijk zonder te spelen. Nog voordat 
de speeltijd van hun niet opgekomen 
tegenstanders verstreken was, had 
voorzitter Jesse Bos al gewonnen. In 
een �ankopening verraste hij zijn 
tegenstander met een combinatie 
naar dam. 

Door de vroege 6-0 voorsprong was 
het alleen nog de vraag met welke 
cijfers de IJmuidenaren gingen 
winnen. Max Doornbosch probeerde 

te omsingelen, maar kreeg geen grip 
op de vijandelijke voorpost. Met wat 
moeite en een o�er wist hij wel nog 
remise te spelen. Bram van Bakel 
vergrootte de voorsprong door in 
een klassieke stand zijn tegenstander 
vast te zetten. Toen deze probeerde 
te ontsnappen, sloeg Van Bakel toe 
met een rondslag. Krijn ter Braake 
kwam niet tot kansen en gaf al snel 
remise. Hierdoor moest Ter Braake de 
topscorerstitel afstaan aan Kees 
Pippel. 

Een smetje op de teamzege was de 
nederlaag van Wim Winter. In een 
klassieke stand met opgedrongen 
randschijf raakte hij na paniekreactie 
een schijf kwijt. Stijn Tuijtel boekte al 
snel veel terreinwinst en drukte zijn 
opponent vervolgens van het bord. 
Ook Jacqueline Schouten won. Nadat 
ze een sterke voorpost op het bord 
kreeg, wist ze met een tijdelijk o�er 
een schijf te winnen. Tot slot liet Cees 
van der Vlis in een dammeneindspel 
een goede kans op de winst liggen: 
15-5 in het voordeel van de 
IJmuidenaren. 

Dammers DCIJ derde na walk-over
Bram van Bakel rechts op de foto. Foto: aangeleverd
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TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor het verhaal achter een fraaie 
oude foto: de bouw van een steiger aan de zuidzijde 
van de Vissershaven.

Door Erik Baalbergen

Enkele weken geleden kreeg ik vanuit het IJmuider Zee- 
en Havenmuseum een vraag naar aanleiding van 
bijgaande oude foto. De foto is gemaakt vanaf de Bik en 
Arnoldkade en toont de eerste houten watertoren van 
het Staatsvissershavenbedrijf met enkele bijgebouwen 
aan het uiteinde van de Vissershaven. In de haven liggen 
enkele schepen en op de achtergrond zien we een stuk 
onbebouwde zuidzijde – de latere Trawlerkade – met al 
deels afgegraven duinen. Op zich een gewoon tafereel 
van rond de vorige eeuwwisseling.

Maar opvallend zijn de rechtopstaande witte cilinders in 
een rij achter het watertorencomplex en een grote stel-
lage met een steiger aan de haven. De vraag is wat deze 
cilinders zijn. Altijd leuk, zo’n raadsel met betrekking tot 
IJmuiden, vooral als buiten storm Franklin de boel nat 
en winderig houdt en mij dus binnenhoudt. Je denkt al 
snel aan blokken voor de pieren, maar die zijn meestal 
vierkant en zouden veel dichter bij de pieren gebouwd 
worden.

Datering
Eerst maar ‘ns de foto dateren. De Vissershaven wordt in 
1896 in gebruik genomen. De vissersschepen worden 
aan de noordzijde gelost en aan de zuidzijde uitgerust 
voor een nieuwe zeereis. Steeds meer schepen weten de 
veilige en goed bereikbare haven te vinden. Al spoedig 
moet de vissershaven worden uitgediept en vergroot 
om ook de stoomtreilers en diepzeevissers van dienst te 
kunnen zijn. In 1898 wordt een waterleidingnet langs de 
haven in gebruik genomen zodat schepen van goed 
drinkwater kunnen worden voorzien. Het water wordt 
uit twee bronnen gepompt.

In 1901 wordt aan het einde van de vissershaven een 
houten watertoren met bijbehorende ontijzeringsinstal-
latie en reinwaterkelder in gebruik genomen. In 1913 
verwoest een brand deze bijgebouwen. In 1914 wordt 
de houten watertoren vervangen door de betonnen 
watertoren aan de huidige Dokweg, destijds verder 
landinwaarts met het oog op verlenging van de Vissers-
haven. Gebaseerd op deze gegevens kunnen we de foto 
in eerste instantie dateren tussen 1901 en 1914.

Cement-IJzer
Het monumentenrapport Havens en Sluizen uit 1986 
geeft een verdere belangrijke aanwijzing: ‘Tussen 1903 
en 1905 werd aan de zuidzijde van de haven een 250 m 
lange kademuur op betonnen puttenfundering aange-
legd, nadat het gebied ten zuiden daarvan vrijgegeven 
was voor de vestiging van visserij-industrie en nevenbe-
drijven’. Een zoektocht in kranten uit die periode levert 
nog meer details op: de cilinders op de foto zijn ‘cement-
ijzeren’ – tegenwoordig zouden we ‘gewapend beton’ 

zeggen – onderdelen voor de aanleg van steigers in de 
vissershaven. Men kiest voor dit systeem met gewapend 
beton omdat basalt te duur is en hout te veel onder-
houd vergt.

Eind negentiende en begin twintigste eeuw is de 
‘Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken, 
systeem Monier’ een van de eerste bedrijven in Neder-
land voor de vervaardiging van waterdichte en vuurbe-
stendige ‘cementwerken’ met behulp van gewapend 
beton, een uitvinding van de Fransman Monier. (Vanaf 
1907 heet het bedrijf ‘Amsterdamsche Fabriek van 
Cement-IJzerwerken Wittenburg’.) Constructies van 
gewapend beton zijn bestand tegen grote krachten en 
weersinvloeden, inwerking van water, vorst, vuur en 
zonneschijn.

Puttensysteem
In 1902 sluit deze fabriek contracten af voor toepassing 
van gewapend beton bij de uitbreiding van de steigers 
in de IJmuider Vissershaven. Onder leiding van tech-
nisch ambtenaar Sanders passen zij hierbij voor het 
eerst het ‘puttensysteem’ toe: het gebruik van holle cilin-
ders van gewapend beton als fundering. Dit systeem 
vormt later de basis van veel waterbouwkundige 
werken. Sanders beschrijft het bij de Vissershaven 
toegepaste puttensysteem in het boekje ‘De Toekomst 
van cement-ijzeren putten en platen op waterbouw-
kundig gebied’ dat in 1908 verschijnt. Het boekje geeft 
een gedetailleerde technische beschrijving van de 
constructie en de bouw van de steiger aan de Vissers-
haven met berekeningen, schema’s en foto’s. Een ware 
Ikea-meubel handleiding; je zou hiermee zelf zo’n 
steiger in elkaar kunnen zetten…

Details
Het grootste deel van de 250 meter lange steiger valt in 
het dan nog niet uitgegraven deel van de haven; vijftig 
meter valt in het “natte” deel van de haven. Voor de 
steiger worden totaal 100 putten gebruikt, geplaatst in 
twee rijen van 50 stuks. Elke put is 8,75 meter hoog en 
heeft een voetstuk van 3 meter doorsnede en een holle 
schacht van 2,5 meter doorsnede. Na plaatsing wordt 
een put gevuld met zand en afgedekt met een beton-
plaat. In elke rij staan de putten 5 meter hart op hart uit 
elkaar en de rijen staan 6,5 meter hart op hart uit elkaar.

Over de putten zijn dwarsbalken aangebracht, met 
daarbovenop een 32 cm dikke en 9,60 meter brede 
cementijzeren afdekplaat. Daar weer bovenop is een 
zandlaag aangebracht voor de inrichting van de kade 
met o.a. rails. Om te voorkomen dat de bodem aan de 
landzijde gaat verzakken zijn platen geplaatst tussen 
twee opvolgende putten in de achterste rij. Aan de 
waterzijde zijn voorzieningen getro�en om te voor-
komen dat de putten in de voorste rij worden aange-
varen en dat kleine bootjes bij lage waterstand onder de 
afdekplaat terechtkomen.

De putten worden bovengronds in hulpcilinders 
gestort. Op de foto zien we een aantal van die putten 
staan. Met een zogenaamde ‘traveller’ worden de putten 
na het drogen naar hun uiteindelijke plaats gebracht, 
gesteld en gevuld met zand. In het natte deel wordt een 
drijvende bok gebruikt. Tijdens de bouw wordt gebruik 
gemaakt van een tijdelijke los- en laadsteiger aan de 
vissershaven: de stellage op de foto. Zo zie je maar dat 
een beetje speurwerk een hoop kan verklaren!

Foto: IJmuider Zee- en Havenmuseum.

De bouw van een steiger aan de 
zuidzijde van de Vissershaven

Velsen - Sinds het verdwijnen van 
het Zeeweg ziekenhuis hebben we in 
de gemeente Velsen geen spoedpost 
en kraam mogelijkheid meer. Hier-
door zijn we gedwongen om naar 
naastgelegen gemeenten uit te 
wijken. Rekening houdend met �les 
op de A9 en oponthoud in de tunnel, 
kan het vanuit IJmuiden een hele 
tour zijn om bij één van de aange-
wezen ziekenhuizen te komen. Voor 
Forza! is dit geen wenselijke situatie.
Ferry Levasier staat op plaats 3 bij 
Forza! IJmond voor de gemeente-
raadsverkiezingen en is de afgelopen 
4 jaar steunfractielid geweest, hij zet 
zich in voor een gezondheidscen-
trum met spoedpost en mogelijkheid 

voor een kraamafdeling. ,,Ik vind het 
onvoorstelbaar dat we in een plaats 
als IJmuiden met veel havenarbei-
ders geen spoedpost hebben. Binnen 
het gezondheidscentrum willen we 
naast een spoedpost ook de moge-
lijkheden voor een kraamafdeling 
laten onderzoeken. Forza! vindt het 
belangrijk dat men ervoor kan kiezen 
om in Velsen te bevallen. Wanneer je 
niet thuis wil of kan bevallen zullen 
er helaas geen Velsenaren meer 
geboren worden. Om niet meer 
afhankelijk te zijn van naastgelegen 
gemeenten, zal Forza! zich hard 
maken voor een centrale spoedpost 
met mogelijkheid tot kraamafdeling 
in IJmuiden. 

Forza! IJmond wil een centrale 
spoedpost met mogelijkheid tot 
kraamafdeling in IJmuiden

Ferry Levasier staat op plaats 3 bij Forza! IJmond voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Foto: aangeleverd

GroenLinks wil een 
groen en duurzaam Velsen

Iskandar Sitompul van GroenLinks is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 
en zet zich in voor een groen en duurzaam Velsen.

Iskandar: ,,De klimaatcrisis is een 
van de grootste opgaven van onze 
tijd. GroenLinks stond aan de basis 
van het Lokaal Klimaatakkoord, met 
als doel in Velsen 70% minder CO2 
in 2030. Wij zorgen ervoor dat 
klimaat en duurzaamheid 
bovenaan de politieke agenda 
staan en dat inwoners erover 
kunnen meepraten. We moeten nu 
in actie komen voor de overgang 
naar schone energie. Maar dat moet 
wel op een eerlijke manier 
gebeuren. Niemand mag in �nan-
ciële problemen komen. En wij 
willen investeren in groene banen.”

GroenLinks maakt zich ook sterk 
voor een groene leefomgeving. 
Iskandar: “De afgelopen vier jaar 
hebben wij ons ingezet voor het 
behoud van de open binnenduin-
rand en veel monumentale bomen. 
Ik ben ook trots op het Groenstruc-
tuurplan en het project ‘Van grijs 
naar groen’ waarvan op de foto een 
voorbeeld te zien is. Iedereen heeft 
recht op groen in de buurt. Dat is 
gezond en groen maakt gelukkig!”

Lees hier het verkiezingspro-
gramma van GroenLinks: https://
velsen.groenlinks.nl/standpunten.

Velsen - Bij de gemeenteraadsverkiezingen is GroenLinks dé groene 
partij. Meer natuur, bomen en groen in de buurt zijn goed voor de kwali-
teit van leven van mens en dier. En ze helpen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering, zoals hitte, droogte en hoosbuien. Iskandar 
Sitompul is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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Velserbroek - De statige rij bomen 
aan de Broekeroog is onlangs �ink 
uitgedund. Aan de zijde van het 
voetbalveld staan de bomen er nog, 
maar ter hoogte van het braaklig-
gende terrein daar tegenover zijn 
tien grote bomen verwijderd. Dat 
leidde tot enige commotie op sociale 
media. Inwoners vinden het jammer 
dat deze bomen gekapt zijn en 
vragen zich af of dat wel mocht. Het 
antwoord op die vraag is simpel: ja, 
dat mocht. Het gebied langs de Broe-
keroog is een kapvergunningsvrij 
gebied, maar er bestaat wel een 
meldingsplicht. Bij het melden van 
deze kapwerkzaamheden blijkt iets 

mis te zijn gegaan, waardoor bewo-
ners ten onrechte de indruk hebben 
gekregen dat het om vier bomen zou 
gaan, in plaats van tien. De reden 
voor het kappen van de bomen is 
overigens de realisatie van de nieuw-
bouwwijk Hofgeest. In eerste 
instantie komt op de plek waar de 
bomen stonden de tijdelijke weg 
voor het bouwverkeer. Uiteindelijk 
zal er een kruising worden aangelegd 
om de nieuwe wijk te ontsluiten. In 
die wijk komt overigens wel veel 
groen terug, met circa 250 nieuwe 
bomen. Hoe dat eruit gaat zien, is nu 
al op https://hofgeestbuiten.nl/
hofgeest-buiten te bekijken.

Bomen gekapt voor ontsluiten 
nieuwe woonwijk

Tien bomen aan de Broekeroog zijn onlangs gekapt. Foto: Bos Media Services

IJmuiden - Een niet alledaags tafe-
reel, zo langs het Noordzeekanaal. 
Elke eerste zaterdag van de maand 
vindt er een bedevaart plaats en 
wordt gewandeld met kruis en beel-
tenis van Heiloo naar Amsterdam. 
Men wandelt meestal zo’n 30 kilo-
meter. Deze zaterdag is in verband 
met het ingaan van de vastentijd 
gekozen voor een extra lange 
wandeling over de sluizen, vertellen 
de twee deelnemers. Dat er maar 
twee deelnemers zijn wijt men aan 
corona. Zij dragen om de beurt het 
kruis en bidden onderweg voor de 
oorlog in de Oekraïne. De wind is op 
deze zonnige zaterdag uit het oosten 
en gemeen Poetinachtig, aldus een 
voorbijganger.
Meer informatie? www.olvternood.nl. 
Foto: Arita Immerzeel

Bedevaartgangers 
langs het Noordzeekanaal

Forteiland drie dagen Kunsteiland

Door Arita Immerzeel

Donderdagavond werd de kunstma-
nifestatie geopend en genoten 500 
gasten van wat er te zien en te 
beleven was. Het fort bleek 
voldoende plek te kunnen bieden 
aan zoveel mensen en kunstwerken. 
Het was tijdens de opening een 
meerwaarde, dat behalve de galerie-
houders, veel kunstenaars zèlf ook 
aanwezig waren en het gesprek met 

bezoekers aangingen, als men dit 
wilde. In de rauwe pracht van het fort 
kwamen de kunstwerken prachtig 
uit.

Op motorschip Koningin Emma, die 
de galeriehouders en de bezoekers in 
groepjes naar het eiland en weer 
terug naar de Kop van de Haven 
vervoerde, was reeds een videopro-
jectie te bewonderen. Een �lm van 
Clifton Mahangoe, genaamd ‘The 

Sphere Spectrum’ werd continu 
geprojecteerd. In het fort zelf vielen 
de foto’s van Jeroen Hofman bij veel 
mensen in de smaak. Zijn project 
waarbij hij op de wadden herkenbare 
strand-en duintaferelen vastlegde 
leverde mooie kijkplaten op.
In de achterste geschutskoepel gaf 
Caroline Heinecke uitleg bij haar 
foto’s van mensen met verzame-
lingen. Zo zijn er mensen, die 
galstenen, toiletpapier of mislukte 
lucifers verzamelen. Een ieder zo met 
zijn eigen redenen. Beeldend kunste-
naar Jeroen Cremers werkte aanvan-
kelijk met karton, maar heeft zich in 
corona op keramiek toegelegd. Een 
bewerkelijker techniek, maar hij wil 
hier niet meer vanaf.

Om de inwendige mens te versterken 
was er een drankje te scoren en vis 
van een lokale aanbieder te koop. Er 
vonden veel vrolijke ontmoetingen 
plaats en er werd vanaf het moment 
van opening al het een en ander 
verkocht. De prijzen varieerden van 
40 euro voor een boek, enkele 
honderden euro’s voor een fotoprint 
tot 40.000 euro voor een grote 
opstelling van een fossiel met kris-
tallen bollen, geplaatst voor een 
grote foto van een Finse waterval. 
Al met al een geslaagd evenement, 
deze eerste editie van Art Island en 
voor herhaling vatbaar, aldus de 
organisatoren.

Meer informatie?
www.art-island.nl

Jmuiden - Donderdagavond, vrijdag en zaterdag werd Forteiland 
IJmuiden omgetoverd tot een waar walhalla voor liefhebbers van 
moderne kunst. Zesentwintig Amsterdamse galeries verzorgden een 
eiland vol hedendaagse kunst. Van schilderijen tot keramische objecten, 
van glas en videoprojecties tot fotogra�e, voor elk wat wils. De kaarten 
voor deze eerste editie van Art Island waren op voorhand reeds allemaal 
uitverkocht. Zo’n slordige 2000 mensen waren de gelukkigen, die deze 
kunstbeurs konden bezoeken.

Caroline Heinecke geeft uitleg bij haar foto’s van mislukte lucifers.
Foto: Arita Immerzeel

Santpoort-Zuid - Zaterdag 12 maart 
van 13.30 uur tot 16.00 uur zitten er 
weer vrijwilligers klaar om u te 
helpen met attributen waaraan u 
gehecht bent en waarvan u zich 
afvraagt of die nog te repareren zijn. 
Vaak is het zonde om iets weg te 
gooien, dat is slecht voor het milieu, 
de grondsto�en raken op.
Heeft u een kapot elektrisch appa-
raat of speelgoed, problemen met 
uw p.c. of mobiele telefoon, met uw 
�ets, 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! 
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, Blekersveld 50, 2082 
GK Santpoort-Zuid.

Voor meer informatie zie: www.
repaircafé.org of www.santpoortsbe-
lang.nl.

Repair Café in Santpoort-Zuid

Santpoort-Noord - Op maandag 14 
maart is er een Alzheimer Trefpunt in 
Santpoort-Noord. Onderwerp: 
‘Dementie en hoe om te gaan met 
mensen met dementie’. Plaats: 
Dorpskerk (het bijgebouw) Burge-
meester Enschedélaan 65 in Sant-
poort-Noord. Zaal open vanaf 19.00 
uur, start programma om 19.30 uur.
Dementie komt zoveel voor, dat heel 
veel mensen er mee te maken 
krijgen. Of doordat iemand uit de 
omgeving, bijvoorbeeld de partner, 
er mee te maken krijgt, of doordat de 
eigen hersenen zijn gaan “haperen”.
Bij deze voorlichtingsbijeenkomst 

krijgt u uitgelegd wat dementie is, 
hoe u het herkent en hoe u het beste 
om kunt gaan met mensen met 
dementie. Deze voorlichting wordt 
verzorgd door Teije Hooghiemstra, 
voormalig specialist ouderengenees-
kunde en voorlichter bij Alzheimer 
Nederland en Mick Flieringa, trainer 
bij “Spelend leren omgaan met een 
haperend brein”.
Teije zal aan de hand van dia’s 
uitleggen wat de verschijnselen zijn 
van dementie, hoe u dus dementie 
kunt herkennen en welke vormen er 
zijn. Mick zal u laten kennismaken 
met andere manieren van omgaan 

met mensen met een “haperend 
brein”. Zelf ervaren, oefenen en op 
die manier leren.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren en profes-
sionals. Het belooft een bijzondere 
avond te worden. De toegang is laag-
drempelig en gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig.
Hoewel de meeste coronamaatre-
gelen op 14 maart niet meer van 
kracht zijn, wil men u vragen om toch 
zo veel mogelijk afstand van elkaar te 
bewaren. Verder wil men u vragen 
om bij klachten thuis te blijven.

Alzheimer Trefpunt in Santpoort
Velserbroek - Om Velserbroekers na 
de coronatijd weer samen te brengen 
bedacht Ardy Blok het project De 
Verhalenbank. Als je iemand ontmoet 
vertel je je verhaal. De Verhalenbank 
is een ontmoetingsplek op de rand 
van het Promenade Park. Een plek 
voor jong en oud. 

Op een informatie-avond op 
woensdag 16 maart vertellen Anne-
marie Sybrandy en Ardy over het 
mozaïek kunstwerk dat voor en door 
bewoners van Velserbroek gemaakt 
kan worden. Iedereen kan meedoen 
aan de Verhalenbank. Een kale 
betonnen bank is saai en samen een 
supermooi kunstwerk maken is een 
schitterende ervaring. 

Er zijn veel vrijwilligers nodig. Je kunt 
helpen met het ontwerp, dat door 

jongeren gemaakt is op de bank te 
tekenen. Er zijn mensen nodig die 
mozaïeksteentjes plakken en mensen 
die steentjes willen knippen. Daar 
hoef je niet creatief voor te zijn. 

Ze hebben van De Bie Buitenwerk 
een prachtige plek gekregen om de 
betonnen bank te versieren met 
mozaïeksteentjes. Daar kan van 1 mei 
tot 1 augustus gewerkt worden aan 
de mozaïekbank.

Nu is het moment om je aan te 
melden als vrijwilliger. Je kunt dat 
doen op de informatie avond 
woensdag 16 maart om 20.00 uur in 
de VSV kantine, Hofgeesterweg 14 in 
Velserbroek. Je kunt dan aangegeven 
wanneer je wilt meehelpen om 
Velserbroek een prachtige mozaïek-
bank te geven.

Help mee om een mozaiekbank 
te maken in Velserbroek
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Marjan Olthoff nieuwe 
voorzitter Hoogovensmuseum

Marjan heeft er zin in: ,,Ik wil Pieter 
hartelijk bedanken voor al die jaren 
waarin hij zich heeft ingezet om het 
Hoogovensmuseum op de kaart te 
zetten. Het was zo jammer dat wij 
juist de laatste jaren niet iedereen 
hebben kunnen mogen verwel-
komen vanwege corona. Maar de 
deuren zijn weer open voor bezoek 
en iedereen is weer welkom. Ikzelf 
heb er ontzettend veel zin in om in 
mijn voorzittersperiode aan de slag 
te kunnen gaan. We willen ons 
museum nog verder professionali-
seren en het op deze manier nog 
meer op de kaart zetten!’’Het Hoog-
ovensmuseum toont de geschiedenis 

van het Staalbedrijf in IJmuiden. De 
ontwikkeling van de ijzer- en staalin-
dustrie wordt levend gehouden door 
het presenteren van objecten, histo-
rische documenten, foto’s en �lmma-
teriaal. Het museum is gevestigd in 
een historisch gebouw: de oude 
buizengieterij. De openingstijden zijn 
zaterdag en zondag van 10.30 tot 
16.00 uur en woensdag van 12.30 tot 
15.30 uur. Om een goede indruk van 
de collectie te krijgen heb je als 
bezoeker ongeveer anderhalf à twee 
uur tijd nodig. 
Groepen kunnen via www.hoog-
ovensmuseum.nl een afspraak 
maken voor een bezoek.

Velsen - Na tien jaar heeft Pieter van Tongeren het voorzitterschap van 
het Hoogovensmuseum overgedragen aan Marjan Oltho�. De nieuwe 
voorzitter werkt sinds 1998 bij Tata Steel in Velsen en is Head of Customer 
Services Strip MLE, Packaging & Markets - Sales & Marketing.

In 2008 bracht Bel Canto de opera Nabucco ook op de planken. Foto: aangeleverd

Het verhaal mag dan honderdtachtig 
jaar oud zijn, het had ook in deze tijd 
geschreven kunnen worden. Macht, 
oorlog en vluchtelingen vormen de 
hoofdmoot van het verhaal, waarin 
ook liefde een belangrijk thema is. 
De opera bevat veel koorwerk, een 
grote wens van de koorleden. Zij 
willen zingen en daar is ook rekening 
mee gehouden. De productie moet 
in het voorjaar van 2024 in de Stads-
schouwburg Velsen opgevoerd 
worden. Voor deze grootse en 
meeslepende opera zou het koor er 
nog veel zangvrienden bij willen 
hebben. 
Op dinsdagavond 15 maart is een 
open repetitie gepland. Enthousiaste 
zangers en zangeressen zijn meer 
dan welkom en kunnen vrijblijvend 
kennis maken met de nieuwe opera. 
Alle stemsoorten zijn nodig, dus 
schroom niet. De open repetitie vindt 
plaats in gebouw De Abeel aan de 
Abelenstraat 1. De ko�e met een 
koekje staat klaar! Aanvang: 19.30 
uur.

IJmuiden - Operakoor Bel Canto heeft de draad weer opgepakt. Door de 
vele coronabeperkingen liep de uitvoering van de opera Turandot twee 
jaar vertraging op. In oktober werd deze productie eindelijk voor het 
voetlicht gebracht. Nu richt het koor zich op de uitvoering van Nabucco, 
het meest bekende werk van Giuseppe Verdi.

Open repetitie opera Nabucco

Anna Antypova en Tsarina Marinkova 
ontmoetten elkaar in 2015 tijdens 
een jazzfestival in Bulgarije en 
vormen sindsdien Duo Antima. Zij 
spelen de derde vioolsonate van 
Bohuslav Martinu,  Beethovens 
vierde vioolsonate en tot slot bewer-
kingen van de Liederen zonder 
woorden van Felix Mendelssohn. 
Muziek die de ziel raakt. Aanvang 
15.00 uur.

Robert Schumann
Twee liederencycli van Schumann 
staan op zondag 13 maart centraal. 
Het zijn ‘Frauenliebe und -leben’ 
gezongen door sopraan Marijke 
Groenendaal en ‘Dichterliebe’ door 
bariton Joost van Tongeren. De 
pianist is Jacob Engel. Een gouden 
stel bij elkaar. Samen zullen ze ook 
enkele duetten brengen zoals het 
prachtige ‘In der Nacht’. Alles op en 
top romantiek en daarom kreeg het 
programma ook de titel ‘Glück ist nur 

die Liebe, Liebe nur is Glück’. 

Kris Kras door Europa
De celliste Doris Hochscheid en de 
pianist Frans van Ruth, oprichters van 
Stichting Cellosonate,   werden voor 
hun verdiensten voor de Neder-
landse muziek benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Zij 
komen samen met mezzosopraan 
Oda Hochscheid op vrijdag 18 maart 
om 20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje met 
het programma Kris Kras door 
Europa. 

Pianist Luís Rabello
De uit Brazilië afkomstige pianist Luís 
Rabello is op zondag 20 maart om 
15.00 uur te gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Hij presenteert o.a. zijn net uitge-
brachte cd met muziek van de Brazili-
aanse componist Radamès Gnattali. 
Maar dat niet alleen. Hij opent het 
recital met Marcello en Scarlatti 
(twee sonates) en zal beëindigen met 

Chopin (Nocturne, Mazurka en 
Sonate 3 op. 58). In Santpoort gaan 
we kennis maken met een meester-
lijk pianist. Hij komt in plaats van 
Maria Ivanovich die door omstandig-
heden haar concert moest afblazen.

Reserveer kaarten via penning-
meester@mosterdzaadje.nl of kijk op 
www.mosterdzaadje.nl voor meer 
informatie. Bellen kan ook: 023 
5378625. 

Santpoort - Het concert dat op zaterdag 12 maart plaatsvindt in ’t 
Mosterdzaadje aan de Kerkweg 29 heeft door de recente ontwikkelingen 
in Oekraïne opeens een heel andere lading gekregen. Die middag zal de 
Oekraïense violiste Anna Antypova samen met de Bulgaarse pianiste 
Tsarina Marinkova werken van Martinu, Beethoven en Mendelssohn ten 
gehore brengen. 

Muziek die de ziel raakt 
in ‘t Mosterdzaadje

IJmuiden - De bekende IJmuidenaar 
Jan Zwanenburg gaat op woensdag 
16 maart een optreden doen over 
Oud-IJmuiden, in de Oud-Katholieke 
Kerk te IJmuiden. Dat is bekend 
terrein voor hem, want de kerk 
grenst met de achterkant aan de 
Bloemstraat, waar Jan opgroeide.
Hij vertelt over het leven in Oud-
IJmuiden, de oude straatjes, de 
haven met de vis en de zee. Daar 
zingt hij liedjes over en speelt daarbij 
op accordeon. En hij gaat vast ook 
moegdreek tarpen. Achter in de kerk 
zijn grote collages opgesteld met 

foto’s van Oud-IJmuiden en ook 
tijdens het optreden worden er foto’s 
getoond. In de pauze is er ko�e en 
thee verkrijgbaar. Iedereen is 
welkom.
Zelf zegt hij: “Mijn interesse is groot 
wat betreft het verleden en het 
ontstaan en de ontwikkeling in 
IJmuiden. Vandaar mijn inzet om 
daarover te vertellen en te zingen. ”. 

Datum: woensdag 16 maart 2022
Tijd: 15.00 - 17.00 uur.
Plaats: Oud-Katholieke Kerk, Kon. 
Wilhelminakade 119, IJmuiden (NB er 

is geen invalidentoilet aanwezig).
Toegang € 5,-- (graag contant 
betalen bij de ingang van de kerk)

Optreden Jan Zwanenburg 
over Oud-IJmuiden

Jan Zwanenburg. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Je kunt geld doneren aan het goede 
doel, of bijvoorbeeld spullen en 
kleding. Maar wist je dat je ook haar 
kunt doneren? Charlotte Meijer 
hoorde dat ook voor het eerst van 
haar dochter Liliènne. Iemand op de 
school van Liliènne had haar lange 
vlechten afgeknipt om het te doneren 
aan de Haarstichting. De Haarstichting 
helpt kinderen en volwassenen die 
door ziekte of de behandeling van 
kanker hun haar zijn verloren aan een 
pruik. Liliènne wilde hier graag aan 
meewerken, want ‘ik vind zelf dat ik 
heel mooi haar heb en als ik in de 
spiegel kijk, ben ik er heel erg blij mee. 
Ik zou het ook niet leuk vinden als ik 
mijn haar zou verliezen. Dus ik hoop dat ik iemand blij kan maken met 
mijn haar en dat ze zich dan een beetje beter voelen, ook al zijn ze heel 
erg ziek.’ Natuurlijk stond Charlotte meteen achter de actie van haar 
dochter. Het haar van Liliènne kreeg de afgelopen maanden dan ook wat 
extra verzorging. ‘Af en toe een haarmasker en voorzichtig föhnen of 
gewoon op laten drogen. Het haar moet wel een tijdje groeien voor het 
lang genoeg is, en je wilt natuurlijk wel iets moois doneren’.
Vele maanden later was het dan eindelijk zover. Het haar van Liliènne was 
lang genoeg om 2 dikke vlechten van 30 centimeter vanaf te knippen. De 
kapper heeft er wel voor gezorgd dat Liliènne zelf ook een een leuk 
kapsel overhield na haar donatie. Haar vlechten zijn opgestuurd naar de 
Haarstichting en Liliènne krijgt binnenkort een bedankje opgestuurd. Ze 
weet niet wie uiteindelijk de pruik krijgt die van haar haar is gemaakt. 
‘Maar dat maakt niet uit’ zegt Liliènne ‘ik hoop dat ze er heel blij mee zijn’.

Met vriendelijke groet,
Charlotte Meijer-Masteling 

Vlechten eraf voor stichting Haarwensen

Driehuis - Op 12 en 13 maart wordt 
in de Engelmunduskerk in Driehuis 
een boeken- en snu�elmarkt 
gehouden. 
Er kan gekozen worden uit 
honderden boeken die op genre en 
schrijver gesorteerd zijn. Struin over 
de markt en vind unieke tweede-
hands spullen, curiosa, of zilverwerk 
maar ook speelgoed, glaswerk, 
keukengerei, CD’s, DVD’s, platen, 
(singles en LP’s,). Te veel om op te 
noemen. Er is heel veel op voorraad. 
Er moet ruimte worden gemaakt, dus 
kleine prijsjes. Pinnen is niet moge-
lijk. Voor de gezelligheid bent u ook 
aan het juiste adres.
De markt is in de Engelmunduskerk 
in Driehuis op zaterdag 12 en zondag 
13 maart, beide dagen van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Parkeren is geen 

probleem, de toegang is gratis. U 
steunt met uw aankopen een goed 
doel. De baten vormen een belang-
rijke bijdrage voor het onderhoud 
van de kerk.

Boeken- en Snuffelmarkt

Foto: aangeleverd

Luís Rabello. Foto: aangeleverd
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Zoals vele, zijn ook de medewerkers 
en vrijwilligers van het Pieter 
Vermeulen Museum geschokt door 
de ontwikkelingen in Oekraïne. Om 
solidariteit te tonen en om mede-
leven en steun te betuigen, organi-
seerde het museum op 4 en 6 maart 
verschillende activiteiten. Dit deden 
zij samen met andere partijen uit het 
culturele veld in Nederland. Op 4 en 
6 maart ging 50% van de opbreng-
sten van een museumbezoek naar 
giro 555. Ook stond er een collec-
tebus. Het totale bedrag van € 500,- 
is overgemaakt naar giro 555 van de 
samenwerkende hulporganisaties 
voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen.
En de actie gaat nog door, zo kan 
iedereen gedurende de maand 
maart de speciale PVM 70 jaar 
kalender kopen. Van elke verkochte 
kalender gaat 50% (10 euro) naar 
giro 555.

Het museum bedankt alle bezoekers 
van vrijdag en zondag voor het 
bezoek en hun bijdrage.

Driehuis - Het Pieter Vermeulen Museum heeft € 500,- opgehaald voor 
Oekraïne. Dit bedrag bestaat uit 50% van de omzet van 4 en 6 maart 
2022 en het geld dat is opgehaald via de collectebus bij de receptie van 
het museum. Het bedrag wordt overgemaakt op giro 555 voor Oekraïne.

Pieter Vermeulen Museum 
haalt geld op voor giro 555

Op 4 en 6 maart ging 50% van de opbrengsten van een museumbezoek naar giro 
555. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Al dagen is Jurre met de 
oorlog in Oekraïne bezig, maandag-
morgen hoorde hij al van de lande-
lijke radio- en tv-actie en ook hij 
wilde hier graag wat voor doen. 
Samen met zijn vriendin Kaatje 
hebben ze tekeningen gemaakt om 
te verkopen. Er kwamen genoeg 
mensen langs op de Groeneweg die 
wat in de zelfgemaakte doos wilde 
storten, dank jullie wel. de opbrengst 
die deze 6 jarige kanjers hebben 
opgehaald is 60 euro. 
Dit bedrag is gestort op giro 555.
Foto’s: aangeleverd

Tekenen voor Oekraïne

Driehuis - Vrijdagavond 11 maart 
kun je genieten van een avond vol te 
gekke jazzmuziek in theater de 
3klank bij Koel in Driehuis. 
Bigband Seabreeze van de IJmuider 
Harmonie verzorgt onder leiding van 
Sebastian Ohm een spetterend 
optreden met maar liefst 11 gast 
zangers en -zangeressen. Speciaal 
voor deze avond hebben zij arrange-
menten in de stijl van Sinatra en 
Bublé ingestudeerd. Het Koel Jazz 
Combo speelt voor aanvang en in de 

pauze van het bigbandconcert. Dit 
combo bestaat uit leerlingen van 
Koel en staat onder leiding van 
docent Delaney Nelom. 
Deze avond is gratis te bezoeken. 
Wel vragen Koel en Seabreeze uw 
vrijwillige bijdrage ten gunste van 
GIRO 555 - Samen in actie voor 
Oekraïne. 

Vrijdag 11 maart 20:00
Driehuizerkerkweg 34 A in Driehuis. 
(Naast de Jan Campert School)

Bigband Sing In concert voor 
giro 555 in theater de 3klank

Santpoort - Net als zovele mensen 
om ons heen zijn de docenten van 
Yogastudio Santpoort geschokt door 
de verschrikkelijke beelden en 
verhalen over de oorlog in Oekraïne. 
Het gevoel niets te kunnen doen en 
de machteloosheid van zoveel 
zinloos geweld voelt 
hartverscheurend.
Wat te doen….Hoe raar is het om 
gewoon door te gaan met de dingen 
die je doet?
,,Als yogastudio kunnen we 1 ding 
heel goed, en dat is yogalessen 
geven’’, aldus Caroline Oosthoek en 
Paula Winkelaar. ,,Yoga betekent 
verbinding, verbinding met het 
meest mooie in jezelf en met alles 
om je heen. En als we hier onze 
aandacht heen brengen, dan kunnen 
we met elkaar de wereld misschien 
een beetje mooier maken. Daarom 
hebben we onze krachten gebun-
deld en zullen we met Yogastudio 
Santpoort dit weekend op onze 
eigen manier de wereld een beetje 
mooier maken door het aanbieden 
van diverse workshop en lessen op 
donatiebasis. De opbrengst gaat 
geheel naar Giro 555 Noodhulp 
Oekraïne.’’

De actie is van vrijdag 11 maart tot 
en met zondag 13 maart.
Iedereen is welkom! Je hoeft geen lid 
te zijn van de studio en je hoeft ook 
geen ervaring te hebben met yoga. 
Kom lekker meebewegen in onze 
studio of doe mee met een 
buitenyogales!

Vrijdag 11 maart
10.30 uur Babymassage
14.30 uur Ouder & kindyoga 1 – 4 jaar 
(Mindfulyogakids)
15.45 uur Ouder & kindyoga 5 – 8 jaar 
(Mindfulyogakids)
19.00 uur Restorative yoga Special; 
Gun jezelf Rust

Zaterdag 12 maart
9.30 uur ‘Roll & Release’; Voor een 
blije rug
10.00 uur Buitenyoga bij Suomi; 
Lentekriebels

Zondag 13 maart
9.30 uur Gentle Flow; Morning-glow

Aanmelden kan via info@yogastudio-
santpoort.nl.
Voor meer informatie www.yogastu-
diosantpoort.nl

Yogasessies in Santpoort; 
opbrengst naar Oekraïne

Programma beïnvloed door 
pandemie
“De keuze van ons muzikale 
programma op 12 maart re�ecteert 
sterk de situatie van coronapan-
demie waarin wij ons bevonden”, legt 
Anna uit. We konden niet optreden, 
dus keken we samen naar wat we wel 
konden doen. Mijn collega Tsarina 
woonde 12 jaar in Nederland en 
verhuisde vijf jaar geleden terug naar 
Slovenië.  Voor corona konden we 
makkelijk per vliegtuig naar elkaar 
toe komen om te repeteren. Met de 
eerste coronagolf werd dat anders en 
moesten we ons wenden tot de 
onlinemogelijkheden.  Het rare was 
dat het ons wel degelijk hielp, 
ondanks dat je niet samen naast 
elkaar kunt spelen. Zo ontstonden 
nieuwe ideeën en de verschillende 
stukken voor dit muziekprogramma 
die de situatie schetste waarin we 
terecht waren gekomen. We 
begonnen met bepaalde stukken van 
Mendelsohn, die eigenlijk niet veel 
gespeeld worden. We repeteerden 
en namen stukken op thuis. Het 
voelde alsof we iets creëerden en dat 
stemde ons tot nadenken. Uiteinde-
lijk is dit muziekprogramma hieruit 
ontstaan, dat de ziel raakt. Onze 
uitvoering in ’t Mosterdzaadje is voor 
ons daarom extra bijzonder, omdat 
dit het eerste live-concert is waarmee 
wij weer samen optreden sinds de 
lockdown.” 

Liefde voor hedendaagse 
componisten
“Tsarina houdt vooral van de compo-
sities uit 19de eeuwse Romantiek, 
terwijl ik gek ben op de componisten 

uit de 20ste eeuw. Daarom zijn we 
ook op de derde sonate van Bohus-
lava Martinu gekomen. Dit stuk is 
best een uitdaging, want het is niet 
eenvoudig om te spelen. Ik heb 
persoonlijk een voorkeur voor 
hedendaagse componisten, omdat je 
ook nu met ze kunt samenwerken en 
kunt communiceren. Mijn echtge-
noot zit in de jazz. Jazz is voor mij 
een interessante stroming. Ik schuw 
ook niet het gebruik van elektroni-
sche muziek. De muziekstudies in 
Oekraïne zijn veelal op de klassieke 
school geschoeid en aan regels 
gebonden, terwijl hier in Nederland 
meer vrijheid is om je als musicus te 
richten op de diversiteit van 
muziekstromingen en de uitvoering 
ervan. Deze variëteit ontdekte ik toen 
ik in Rotterdam aan het conservato-
rium ging studeren Dit spreekt mij 
nog steeds erg aan en biedt mij 
muzikale vrijheid en 
improvisatiemogelijkheden.” 

Situatie Oekraïne
Ik woon al negen jaar in Nederland 
en ook mijn familie woont hier. De 
huidige oorlogssituatie in mijn thuis-
land Oekraïne gaat me ontzettend 
aan het hart. Ik kan de oorlog niet 
uitleggen, maar alleen iets vertellen 
vanuit mijn eigen perspectief.  Ik ben 
oorspronkelijk geboren in Rusland. 
Mijn vader was militair en ten tijde 
van de Sovjet-Unie reisden we veel. 
Toen de Sovjet-Unie uiteenviel, 
waren we op dat moment in 
Oekraïne. Voor mijn familie maakte 
het niet zoveel uit of we in Rusland of 
Oekraïne woonden. Ik ben daardoor 
in Oekraïne opgegroeid. Veel families 

zitten dezelfde situatie als mijn 
familie. Dat maakt het allemaal erg 
complex, iedereen ervaart de oorlog 
daardoor op zijn eigen wijze.  Ik hield 
me persoonlijk ook ver van politiek. 
Nu hang ik dagelijks aan de telefoon 
met vrienden in Oekraïne en vraag of 
ik ze zoveel mogelijk kan helpen. In 
het algemeen is een oorlog het 
ergste wat een land kan overkomen. 
Op socialemediakanalen is het 
probleem is dat je niet kunt �lteren 
wat waar of onwaar is. Het is erg 
zwart/wit getekend en dat leidt ook 
tot een gevaarlijke tweedeling in de 
maatschappij. Veel Oekraïners zijn 
ook gemengd met Russisch en 
Oekraïens bloed. Je vader kan 
bijvoorbeeld Russisch zijn en je 
moeder Oekraïens. Dat maakt het 
allemaal zo gecompliceerd en 
gevaarlijk. Omdat je nu Rus bent, lijk 
je nu altijd ‘fout’ en dat wordt gevoed 
door de sociale media. Niemand wil 
nu eenmaal graag zijn land uit en 
ontvluchten. Dus ik hoop dat het 
allemaal goedkomt”, aldus Anna.  

Meer informatie over het optreden 
12 maart, zie www.mosterdzaadje.nl.

Regio – Op 12 maart om 15 uur treedt het Duo Antima in ’t Mosterzaadje 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord op, dat bestaat uit de Bulgaarse 
pianiste Tsarina Marinkova en de Oekraïense violiste Anna Antipova. 
Anna woont al 9 jaar in Nederland. Een gesprek met Anna over haar 
liefde voor de hedendaagse muziek, de invloed van corona op hun muzi-
kale programma en natuurlijk het huidige oorlogscon�ict met Rusland in 
haar thuisland Oekraïne.

Anna Antipova spreekt over haar 
muziek en thuisland Oekraïne

Anna Antipova (links) en Tsarina 
Marinkova (rechts). Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. Europeaan; 7. dronkaard; 12. huisdier; 13.
verdieping; 14. snel en vlug; 15. evangelische omroep (afk.);
17. bouwafval; 19. geestdrift; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22.
aardkluit; 24. in het midden zetten; 27. modegek; 28. onbe-
weeglijk (stijf); 30. kleine soort hert; 31. kippendief; 32. blaas-
instrument; 33. rivier in Engeland; 35. moerplaatje; 37. café-
buffet; 38. overdreven kuis; 41. kippenloop; 42. peen; 44.
week en sappig; 46. grote jutezak; 47. koningin-regentes; 48.
het ten huwelijk vragen; 49. hoofd van een moskee; 50. lad-
der; 52. middelpunt; 54. beweegreden; 56. gong; 58. plaats
in de Noordoostpolder; 61. plechtige belofte; 62. bokaal; 64.
zuinige verlichting; 65. militair voertuig; 67. bezit van een
boer; 68. eikenschors; 70. deel van gelaat; 72. lage vrou-
wenstem; 73. verkeersongeval; 76. deel van mond; 77. lid-
woord; 78. bretel; 79. onfris en smerig; 81. Frans lidwoord;
82. modelvorm; 83. man van adel; 84. cilinder; 86. verblijf
voor renpaarden; 87. risicovol.

Verticaal 1. afwaswater; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3.
bierkraan; 4. pleisterspecie; 5. coureur (loper); 6. tijdperk; 7.
ervaren zeeman; 8. land in Azië; 9. kookgerei; 10. langspeel-
plaat; 11. vuurwapen; 16. wilde haver; 18. Europeaan; 20.
onderricht; 21. laboratorium (afk.); 23. schuifbak; 25. zwarte
kleverige stof; 26. kort van duur; 27. vestingwerk; 29. aan-
doening van gewrichten; 32. plaats in Friesland; 34. Baski-
sche afscheidingsbeweging; 36. voorstel (smeekbede); 37.
reuzenslang; 39. Amerikaanse vechtjas; 40. lijfeigene; 42. de
wacht houden; 43. brandverf; 45. vruchtennat; 46. dieren-
mond; 51. redactie (afk.); 53. waadvogel; 54. stierenvechter;
55. kampeerverblijf; 56. roofdier; 57. verdriet; 59. nobel; 60.
plaats in Gelderland; 62. kwajongen; 63. visetende vogel; 66.
Engels bier; 67. tuimeling; 69. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 71. nachtroofvogel; 73. mestvocht; 74. wartaal spre-
ken; 75. aangeslibd land; 78. brandstof; 80. kledingstuk; 82.
met name (afk.); 85. muzieknoot.

Win een TC-Cryo behandeling van 
Beauty & Afslankstudio Velserbroek

Klompenmakerstraat 7 in 
Velserbroek tel. 023-5490556

Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 14 maart naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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IJmuiden/Groningen - Op de laatste 
zaterdag in februari heeft een vrien-
denteam, die elkaar kennen van het 
Cruij� Court in Zeewijk, deelge-
nomen aan het Streetfutsal Champi-
onship in Groningen voor meiden en 
jongens tot en met 15 jaar. De Street-
futsal toernooien worden georgani-
seerd door Oranje futsal in 
Amsterdam en Groningen, onder de 
vlag van UEFA.
Om op tijd voor de wedstrijden te 
zijn, stond de wekker op half zes en 
werd de verre reis naar Groningen 
gemaakt met de bus en de trein. Het 
vroege uur stond niet in de weg om 
een uitstekende prestatie neer te 

zetten, er was namelijk geen enkel 
team, waaronder een team uit de 
jeugdopleiding van FC Groningen, 
die zich kon meten met de IJmuide-
naren. Alle wedstrijden werden 
zonder uitzondering overtuigend 
gewonnen, waardoor de beker die 
werd uitgereikt door Yoshua St Juste 
(speler van het Oranje Futsal team) 
naar IJmuiden mee terug ging.

Vriendenteam Cruijff Court 
Zeewijk wint streetfutsal

Het team bestond uit van links naar 
rechts Abas, Nithile, Adam 
(begeleider), Ridwaan, Ryan, Senna, 
Melle en Moeshab (coach). 
Foto: Oranje Futsal








