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Ondernemers bundelen hun
krachten: BIZ 2.0 een feit

Team Tegen kanker loopt
zaterdag 18 kilometer rond
Zandvoort

Nieuwe milieu-installatie
Tata Steel in gebruik
genomen

REGIO MEDIA GROEP

Geen grote verschuivingen in Velsense politiek
Velsen - De zittende coalitie in Velsen zou in principe de komende vier
jaar op dezelfde voet verder kunnen regeren. De vijf partijen Velsen
Lokaal, LGV, VVD, GroenLinks en PvdA hebben momenteel samen 19 van
de 33 zetels in de gemeenteraad, dat worden er in de komende bestuursperiode 20. De verkiezingen hebben in Velsen weinig grote verschillen
opgeleverd. Hier en daar moest een zetel ingeleverd worden of kwam er
juist een zetel bij. Het grootste verschil in zetels is te zien bij Forum voor
Democratie. Die partij deed voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Velsen en pakte meteen 2 zetels.
Door Raimond Bos
Dit jaar nam de SP niet deel aan de
verkiezingen in Velsen. Vier jaar
geleden wist die partij twee zetels te
veroveren, maar na een onoverkomelijk verschil van inzicht tussen de
fractie en het landelijke partijbestuur
besloten de raadsleden Mireille
Koedijker en Robert van Koten om
zich los te maken van de SP en onder
de naam Politiek Sociaal (PS) verder
te gaan. Ze besloten echter om zich
niet opnieuw verkiesbaar te stellen
en vanuit de SP kwam ook geen
nieuwe kandidatuur. Mogelijk heeft
de PvdA van deze ontwikkeling
kunnen profiteren. De achterban van
deze twee partijen liggen enigszins
in elkaars verlengde en de PvdA wint
in Velsen een zetel (was 2, wordt 3).
Forum voor Democratie deed dit
keer in vijftig gemeenten mee aan
de verkiezingen, met wisselend

resultaat. In Amsterdam moest de
partij een verlies incasseren, terwijl
men in Velsen als nieuwkomer twee
zetels wist te behalen. In buurgemeente Beverwijk bleef het nipt op
1 zetel, een resultaat waar de lijsttrekker in die gemeente teleurgesteld over is.
Net als vier jaar geleden is Velsen
Lokaal de grootste partij geworden
in Velsen. Er werd zelfs een zetel
winst geboekt, van 6 naar 7. Ook D66
zit in de lift, het aantal zetels steeg
van 5 naar 6 en daarmee zijn de
democraten wederom de tweede
partij in Velsen.
VVD en GroenLinks blijven qua
aantal zetels gelijk, zij behaalden
respectievelijk 4 en 3 zetels. In lijn
met de landelijke trend zag het CDA
een zetel verdwijnen, ook Forza!
moet het in de komende bestuurs-

De nieuwe zetelverdeling in de Velsense gemeenteraad. Afbeelding: Bos Media Services

periode met een zetel minder doen.
Van de huidige coalitie staat alleen
LGV op verlies, die partij levert een
zetel in en houdt er daardoor 3 over.
De ChristenUnie behoudt de enige
zetel die deze partij in Velsen heeft.

Opkomst
Het opkomstpercentage in Velsen
kwam dit keer uit op een teleurstellende 48,5 procent, dat is bijna 3,5
procent lager dan bij de verkiezingen van 2018. Velsen heeft overi-

Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

gens nog wel een hoger opkomstpercentage dan gemeenten als
Beverwijk (43,8) en Heemskerk
(46,5). Maandag werd door de
gemeente Velsen de definitieve
uitslag bekendgemaakt.
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Auto op zijn kant op de N208
Velserbroek - Een automobilist is vorige week woensdagmiddag gewond
geraakt nadat hij met zijn auto op z’n kant tot stilstand was gekomen bij een
ongeval op de N208 bij Velserbroek. De bestuurder reed richting Haarlem toen
zijn wagen een andere personenwagen raakte, door de bosjes schoot en op
de andere rijbaan op z’n kant tot stilstand kwam. Het slachtoffer is door de
brandweer uit de auto gehaald waarna hij is opgevangen door ambulancepersoneel. Foto: Michel van Bergen

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700 www.koene.nl

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.
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Kent u een jongere die een
lintje verdient?
Jongeren die zich inzetten voor de Velsense gemeenschap verdienen allemaal
een pluim. Wilt u een van die jongeren
voordragen voor een jeugdlintje? Dat
kan vóór 4 april 2022.
Het jeugdlintje is een speciale onderscheiding voor jongeren uit Velsen. Een
blijk van waardering voor jongeren tot
18 jaar die een voorbeeld zijn voor anderen.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Denk aan
inzet voor andere mensen, natuur of cultuur.
Jongeren die al langere tijd vrijwilligerswerk

Definitieve uitslagen
gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart 2022 heeft 48,27 %
van de stemgerechtigde inwoners van
Velsen een stem uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 was de
opkomst nog 51,89.
Het aantal uitgebrachte stemmen op kandidaten zijn: 26.567. Er zijn 79 blanco stemmen en
63 ongeldige stemmen uitgebracht.
Op 21 maart zijn de definitieve uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
De gemeenteraad van Velsen bestaat uit
33 leden. De nieuwe raadsleden worden op
woensdag 30 maart geïnstalleerd.
Uitslag per kandidaat en per stembureau

Bent u niet digitaal vaardig of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met
Kabinetszaken 0255-567200 of mailen naar
kabinetszaken@velsen.nl.
De jeugdlintjes worden uitgereikt op 26 april
tijdens de lintjesregen.

Uitslagen op partijniveau
Velsen Lokaal
D66 Velsen
VVD
GROENLINKS
Partij van de Arbeid
LGV
CDA
Forza! IJmond
Forum voor Democratie
ChristenUnie
SP
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Het aantal stemmen per kandidaat en per
kandidaat per stembureau vindt u hier
https://ap.lc/zRRKe

Ondernemers bundelen hun krachten: BIZ 2.0 een feit
De ondernemers, die samenwerken in de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Havengebied
IJmuiden, zorgen al sinds 2017 voor veel verbeteringen in het havengebied. En het BIZbestuur ziet nog veel mogelijkheden voor de
toekomst. Daarom wil het bestuur de samenwerking verlengen met een tweede termijn en
het gebied uitbreiden; de BIZ 2.0.
Daarvoor is begin dit jaar een draagvlakmeting gehouden, waarbij een ruime meerderheid
stemde voor de BIZ 2.0. De BIZ gaat verder! Er
is dan ook een BIZ-actieplan opgesteld, gericht
op een schoon, heel, veilig en duurzaam havengebied IJmuiden. Voor het huidige gebied én
de Halkade/Dokweg en Ampèrestraat/ Kromhoutstraat.
Wethouder Jeroen Verwoort is blij met een

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

gemeentevelsen

Stichting Thuisgekookt

doen, ouderen, zieken of mensen met een beperking helpen. Maar ook jongeren die een
bijzondere prestatie hebben geleverd.
U kunt een jongere voordragen door het aanmeldformulier in te vullen en vóór 4 april
2022 digitaal te verzenden. Meer informatie
en het aanmeldformulier kunt u vinden op
velsen.nl/jeugdlintje.

Partij

velsen.nl

Mededelingen

tweede termijn. ‘Honderden ondernemers
staan met de nieuwe BIZ voor een schoon, heel,
veilig en duurzaam havengebied IJmuiden.
Ik ben trots dat ook uit de draagvlakmeting
naar voren komt dat de BIZ door kan voor een
tweede termijn: BIZ 2.0. Laten we de krachten
bundelen en met elkaar dit gebied nog aantrekkelijker maken.’
De BIZ komt op voor de belangen van ondernemers voor wat betreft de openbare ruimte.
Daarnaast is de BIZ is een serieuze gesprekspartner. Ook werkt de BIZ samen met een
parkmanager die voor de belangen van ondernemers opkomt. En zijn netwerk gebruikt om
dingen op te lossen en in gang te zetten.
Meer informatie hierover vindt u op https://
ap.lc/1dPMK

Genieten van een vers bereidde maaltijd
én uw buren beter leren kennen? Stichting
Thuisgekookt koppelt buurtgenoten aan
elkaar voor hulp bij de warme maaltijd en
gezellig sociaal contact!
In Velsen zijn momenteel 61 thuiskoks actief die graag een portie extra koken. Deze
maaltijden zijn op maat gemaakt, veilig en
worden door de thuiskok aangeboden tegen kostprijs (excl. 10% commissie).
Wilt u graag maaltijden ontvangen? Of
lijkt het u juist leuk om aan de slag te gaan
als vrijwillige thuiskok? Meldt u dan aan!
Bel 085-0608768 of ga naar www.thuisgekookt.nl. Team Thuisgekookt staat voor u
klaar!

Blauwe Zone Kennemerlaan van kracht
Alle bebording en belijning voor de blauwe
zone in de Kennemerlaan zijn aangebracht.
Daarmee is de blauwe zone vanaf nu van
kracht. Dit betekent dat u van dinsdag tot en
met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur maximaal twee uur mag parkeren (met gebruik
van de blauwe parkeerschijf ) op de volgende
delen van de Kennemerlaan: vanaf de Grahamstraat tot het Moerbergplantsoen, vanaf
de Edisonstraat tot het Moerbergplantsoen
en op het parkeerterrein ten noorden
van de Vomar (op
Kennemerplein 21).
Na ongeveer een
halfjaar vindt een
evaluatie van de
blauwe zone plaats.
Dit gebeurt in samenspel met de
winkeliers en omwonenden.

gemvelsen

gemeente_velsen

Werkzaamheden rondom spoorwegovergang
Wüstelaan

Op maandag 4 april 2022 start aannemer
De Bie Infra in opdracht van gemeente
Velsen met het uitvoeren van werkzaamheden rondom spoorwegovergang Wüstelaan in Santpoort-Zuid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met
maandag 17 juni 2022. Meer informatie
vindt u op https://ap.lc/e9GDh
Verkeersmaatregelen tijdens de
werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is de Wüstelaan dicht voor al het doorgaand verkeer,
behalve voor het werkverkeer en hulpdiensten. Voetgangers en fietsers kunnen
tijdens de werkzaamheden het spoor lopend oversteken.

Groot onderhoud Zeeweg
Op dinsdag 29 maart 2022 start aannemer Dura Vermeer in opdracht van
gemeente Velsen met het frezen en asfalteren van de Zeeweg in IJmuiden. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot en met donderdag 31 april 2022.
De aannemer informeert de omwonenden over deze werkzaamheden.
Verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is de Zeeweg
dicht voor al het doorgaand verkeer, behalve
hulpdiensten tijdens calamiteiten. De trottoirs langs de Zeeweg zijn bereikbaar voor
voetgangers, maar oversteken is niet mogelijk gedurende deze drie dagen.

Week van het geld
De Week van het geld vindt plaats van
28 maart tot en met 1 april. Tijdens deze
week is er extra aandacht voor kinderen en
jongeren om te leren omgaan met geld. Thuis
en in de klas. Goed omgaan met geld betekent
namelijk: goed nadenken en bewust kiezen.
Samen de weg vinden naar hulp en informatie.
Van Digi tot Doekoe
Dit jaar is het thema “Van Digi tot Doekoe’.
Het gaat over de voortdurende digitalisering,
de verschillende vormen van geld en betalen, en de veiligheid. Wilt u thuis alvast wat
activiteiten doen met u (klein)kinderen? Op
www.weekvanhetgeld.nl staan veel filmpjes
en spelletjes.

Van links naar rechts: Frans Hoogzaad (parkmanager), Henk Wessel (vice-voorzitter BIZ), wethouder Jeroen Verwoort, Ton Wijker (voorzitter BIZ), Pieter Postma (penningmeester), Rien Stolk (ambassadeur) en Edwin Schilling (ambassadeur).(Foto: Reinder Weidijk)

Activiteiten voor jongeren
Tijdens de Week van het geld organiseert gemeente Velsen samen met het Sociaal Wijkteam en Stichting Welzijn Velsen verschillende activiteiten. Vanaf 30 maart om 20.30
uur zijn jongeren welkom in Wijkcentrum

de Stek. Een avond ervaringen en kennis delen over geldzaken, onder het genot van lekker eten. Voor de weken na de Week van het
geld kunnen jongeren 15+ zich opgeven voor
gratis kookcursussen. Leer uw kinderen hoe
met een beperkt budget een gezond driegangenmenu op tafel komt.
Meer informatie over de activiteiten is te
vinden op velsen.nl/week-van-het-geld.
Aanmelden is mogelijk via steeneken@welzijnvelsen.nl of telefonisch 06-28455673.

13 NIEUWS

inderegio.nl • 24 maart 2022

NIEUWS VAN DE RAAD

Op dinsdag 29 maart 2022 nemen de raadsleden die niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad afscheid tijdens de raadsvergadering, aanvang om 19.30 uur. Aansluitend,
naar verwachting vanaf 21.30 uur, is er in
de Burgerzaal van het gemeentehuis een af-

scheidsreceptie. Tijdens deze receptie kunnen de inwoners van Velsen de vertrekkende
raadsleden persoonlijk de hand schudden. De
gemeenteraad neemt van 18 leden afscheid.
Op woensdag 30 maart, aanvang 19.30 uur,

wordt de nieuwe gemeenteraad van Velsen
geïnstalleerd. Aansluitend kunnen de inwoners tijdens een receptie in de Burgerzaal de
nieuwe raadsleden feliciteren.
De verschillende fracties zullen ook de uitslag van de verkiezingen duiden.

Inwoners zijn van harte uitgenodigd om weer
raadsvergaderingen te bezoeken als publiek.
U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via velsen.nl/gemeenteraad
en RTV Seapport.

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

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (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

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

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Scheldestraat 101, veranderen 2 toegangsdeuren (12/03/2022) 31852-2022
• Herculesstraat 32, bouwen erker (voorgevel) (12/03/2022) 31810-2022
• Trompstraat 174, optrekken voorgevel, bouwen dakopbouw (13/03/2022)
31965-2022
• Warmenhovenstraat 4-6, wijzigen
gevels (plaatsen balkon 1e verdieping en vergroten balkon 2e verdieping; wijziging verleende vergunning
(14/03/2022) 124954-2021) 320582022
• Jacob van Heemskerkstraat 23A,
verbouwen berging naar wonen
(14/03/2022) 32331-2022
• Kanaaldijk ong., bouwen afmeerplaatsen met afloopvoorzieningen
(16/03/2022) 33725-2022
• Groeneweg 66, vergroten 1e verdieping
(17/03/2022) 34270-2022
• Oosterduinweg 43, bouwen dakopbouw
(18/03/2022) 34583-2022
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 13, vergroten 1e verdieping (achtergevel)
(13/03/2022) 31907-2022
• Kerkesingel 1, bouwen overkapping
met zonnepanelen (15/03/2022)
32753-2022(Rijksmonument)
Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 11, bouwen aanbouw
(13/03/2022) 31953-2022
Santpoort-Zuid
• Bruno Klauwersstraat 18, kappen 2 bomen (15/03/2022) 32962-2022
• Willem de Zwijgerlaan 21, veranderen en vergroten garage (18/03/2022)

34646-2022
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 35, plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel) (12/03/2022)
31816-2022
• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen
tijdelijke (2 jaar) stal (14/03/2022)
32654-2022
•
Velserbroek
• Dammersboog 178, wijzigen constructie
(intern) (15/03/2022) 32833-2022
• Sluisweid 1 bouwen berging, aanleggen uitrit en plaatsen hekwerk
(18/03/2022) 34838-2022

Welstand
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
Wilgenstraat naast 2, vergroten garage, verbouwen tot woning (15/03/2022) 227032022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘KNRM Reddingbootdag’, op 30 april
2022, van 10:00 tot 17:00 uur, locatie:
Haringkade 2 (15/03/2022) 328752022
• ‘Koningsspelen IJmuiden’, op 22 april
2022, van 9:30 tot 13:00 uur, locatie: strand IJmuiden (voor Noordzee)
(15/03/2022) 32983-2022
• ‘Sport & Cultuurmarkt’, op 18 juni 2022,
van 11:00 tot 16:00 uur, locatie: Stadspark IJmuiden (tussen Gijzenveltplantsoen en Radarstraat) (15/03/2022)
33191-2022

Velsen-Zuid
• ‘Dance Valley Festival’, op 13 augustus
2022, van 12:00 tot 23:00 uur, locatie:
Spaarnwoude (14/03/2022) 323092022
•

‘Dutch Valley Festival’, op 14 augustus
2022, van 12:00 tot 23:00 uur, locatie:
Spaarnwoude (14/03/2022) 324692022

Santpoort-Noord
• ‘Santpoort aan Tafel’, van 26 t/m 28 mei
2022, van 17:00 tot 23:00 uur, locatie:
Hoofdstraat 215 (11/03/2022) 322532022
• ‘Evenement ‘Foodfest 2022’, op 4 en 5
juni 2022, van 17.00 tot 23.30 uur, locatie: Broekbergenplein (15/03/0022)
34217-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Zeeweg 229, gebruiken begane grond
als werkruimte/atelier, veranderen
kozijnen, plaatsen dakgoot ladder
(15/03/2022) 125665-2021
• Margadantstraat nabij 68 (perceelnummer 3902 - fase 3), bouwen 16 bedrijfsunits met kantoor (15/03/2022)
126775-2021
• Siriusstraat 8, verhogen nok, plaatsen
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(15/03/2022) 17309-2022
• Lierstraat 48, wijzigen constructie (intern) (15/03/2022) 18539-2022
• Grote Beerstraat 33, plaatsen dakkapel
(15/03/2022) 18943-2022
• Oosterduinplein 22, vervangen kozijnen, wijzigen interne constructie

•

(17/03/2022) 152831-2021
Celsiusstraat 6, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (17/03/2022) 19706-2022

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 19, wijzigen gebruik bijgebouw naar 2 Air-B&B’s (15/03/2022)
136340-2021
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, verbouwen van
3 naar 4 appartementen, plaatsen
dakkapellen (voor- en achterzijde)
(15/03/2022) 125876-2021
• Wijkermeerweg 12 B, tijdelijk (2 jaar)
gebruiken voor jeugdactiviteiten
(17/03/2022) 154206-2021
Velserbroek
• Floraronde 17, plaatsen dakkapel (voorgevel) (17/03/2022) 19780-2022

Verleende exploitatievergunningen
APV artikel 2:15
Driehuis
Driehuizerkerkweg 61 (IJspaleis),
(17/03/2022) 22942-2022

Overige bekendmakingen
•
•

Ontwerp Startdocument Broeklanden
Voornemen tot uitgifte gemeente eigendom Julianakade 20 IJmuiden

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

SAMEN VOOR ELKAAR
Weggeefkastje in Velsen-Noord
Peter Klaver woont in de Meerweidenlaan 53 in Velsen-Noord
Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners bij
allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor elkaar’ wil
het Sociaal wijkteam actieve inwoners, die iets voor een
ander betekenen, in het zonnetje zetten.

en heeft in overleg met zijn vrouw besloten een weggeefkastje
te plaatsen. Wat is de reden?
Peter: ,,We wilden samen maatschappelijke betrokkenheid
tonen, impact maken vanwege de armoedeproblematiek,
zeker ook tijdens de coronaperiode. Via de LinkedIn pagina van
de Stichting Sogoed hebben we een buurtkastje gekregen en
werden, voor de aanschaf, financieel ondersteund door de
Sociaal Wijkteam Velsen. Zij hebben het kastje gesponsord en
daar zijn we ze heel erkentelijk voor.
Het speciaal gefabriceerde kastje vullen we met eerste levens-

behoeften zoals bijvoorbeeld: shampoo, rijst, soep, melk, olie,
suiker maar ook met menstruatie- gerelateerde producten
zoals maandverband en tampons.’’
Peter vervolgt: ,,Bewoners uit Velsen-Noord mogen de
producten er uit halen en meenemen. Producten doneren is
ook mogelijk. Naast het kastje staat een kist waarin producten
geplaatst kunnen worden. Als het kastje leeg is kunnen wij het
weer aanvullen. Ik moet nog wel wat tamtam maken. Dat doe
ik onder meer via een eigen facebookpagina (Buurtkastje van
Velsen-Noord) en ik ben bezig om flyers te maken om ons
project dat op 1 maart pas van start is gegaan nog meer onder
de aandacht te brengen. We merken nu al dat het enthousiasme en de respons bemoedigend is te noemen. Dus mensen:
kun je dagelijkse producten gebruiken, schroom niet, kom naar
ons buurtkastje toe en neem mee wat je kunt gebruiken.’’
Weet u iemand die ook in deze rubriek past of ondersteuning
kan gebruiken, schroom dan niet contact met ons op te
nemen. contact@swtvelsen.nl

Peter krijgt de paraplu van het Sociaal wijkteam Velsen overhandigd
als een bedankje voor zijn vrijwillige inzet. Foto: aangeleverd
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Team Tegen Kanker loopt
zaterdag 18 kilometer rond Zandvoort
Velsen - Een team van familieleden en vrienden gaat zaterdag achttien
kilometer lopen om geld in te zamelen voor de AVL Foundation. Het geld
dat ze ophalen, zal worden besteed aan nieuw onderzoek naar de ziekte
kanker en de bestrijding ervan. Het initiatief komt van Dayde Drieskens
uit Velserbroek. Haar moeder Dymphna (1963) kreeg in 2019 de diagnose
eierstokkanker en ging een behandeltraject in. Hoewel het er een jaar
lang gunstig uit leek te zien, kwam de ziekte terug en werd duidelijk dat
ze niet meer beter zal worden. Ze voelt zich momenteel nog goed en
loopt zaterdag zelf ook mee om geld in te zamelen.

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
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Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

Ilse, Dayde en Elise zijn klaar voor de wandeltocht en hopen op nog meer financiële
steun. Foto: Bos Media Services

Door Raimond Bos
Een week voordat het evenement De
30 van Zandvoort plaatsvindt,
spreken we Dayde en haar vriendinnen Ilse en Elise, die met nog vier
vriendinnen de motor achter het
project vormen. Samen met Esther,
Cherida, Kim en Cindie hebben ze in
de afgelopen weken geprobeerd om
zo veel mogelijk sponsorgeld bijeen
te krijgen. Dat is aardig gelukt, want
het aanvankelijke streefbedrag van
vijfduizend euro is al binnen.
Intussen gaat de teller al richting
zevenduizend euro en daar zijn de
dames terecht bijzonder trots op.
Dayde: ,,Kanker raakt ons allemaal.
Iedereen kent wel iemand in zijn
eigen omgeving die kanker heeft of
heeft iemand aan kanker verloren.
Helaas raakt het mij heel persoonlijk.
Mijn moeder kreeg chemotherapie

en is een jaar in remissie geweest,
maar een jaar geleden hoorden we
dat de ziekte terug is. Ze staat
gelukkig onder behandeling in één
van de beste ziekenhuizen ter wereld
op dit gebied, het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL) in
Amsterdam. Als dank voor alle goede
zorgen voor haar, voor ons gezin,
maar ook voor al die andere kankerpatiënten, vonden wij het tijd om iets
terug te doen.’’
Het idee voor een inzameling
speelde al langer. Toen Ilse vertelde
hoe haar vriend Esli voor de lol van
Leiden naar IJmuiden was gelopen,
ontstond de gedachte om aan zo’n
wandeling een sponsoractie te
koppelen. Toen Dymphna zelf in een
interne uitgave van het AVL las over
De 30 van Zandvoort, werd die
gedachte een concreet plan. Het idee

werd in de groepsapp van de vriendinnen gedeeld en al snel viel het
besluit: ,,Dit gaan we doen!’’ Omdat
Dymphna zelf graag wilde meewandelen, viel de keuze op de loop over
achttien kilometer. Dertig kilometer
lopen zou voor haar wellicht net iets
te veel van het goede zijn. Het
inschrijfgeld van de deelnemers gaat
naar de AVL Foundation, maar dat
was voor de dames nog niet
voldoende. ,,We wilden er een eigen
actie omheen bouwen’’, vertelt
Dayde. In overleg met de AVL Foundation werd het streefbedrag op vijfduizend euro gezet. ,,Dat vonden we
een gigantisch bedrag, maar toen we
na een paar dagen al tweeduizend
euro binnen hadden, wisten we dat
het haalbaar moest zijn.’’ Die tweeduizend euro kwam bijeen door
werving binnen de eigen vriendenkring. Daarna besloten de dames om
het breder te trekken.
Een wervend filmpje op Instagram
volgde. ,,Niet echt mijn ding, om een
filmpje van mezelf te maken. Maar
het werkte, de donaties kwamen
binnen!’’ Vanaf dat moment zijn we
een beetje brutaler geworden. We
hebben shirtjes laten maken met een
QR-code erop. Met die shirtjes aan
zijn we gaan stappen in Haarlem. Dat
hadden we sowieso wel gedaan,
maar nu konden mensen meteen
doneren via die code. Dat leverde in
een paar uur tijd zo’n tweehonderd
euro op. Dat had gemakkelijk het
dubbele kunnen zijn, maar soms
haperde de verbinding van een telefoon en konden ze niet direct
doneren.’’ Elise vult aan: ,,Ons belangrijkste doel is om gezien te worden.
Dat is in Haarlem goed gelukt.
Bovendien, als mensen een borrel op
hebben, zijn ze wat gemakkelijker te
paaien!’’ Ook oproepen via internet
en aandacht in de media leveren
resultaat op. De teller blijft stijgen en
dat stemt de dames tevreden. Dayde:
,,Mijn moeder is mijn motivatie om

dit te doen, maar we doen dit niet
voor mijn moeder. We doen het voor
iedereen met kanker.’’
Dat gedegen onderzoek naar kanker
en naar nieuwe medicatie echt het
verschil kan maken, staat vast: ,,De
pillen die mijn moeder nu krijgt,
waren nog in onderzoek toen mijn
moeder de diagnose kreeg. Een paar
maanden kan dus al een heel verschil
maken.’’ Vanuit de AVL Foundation
wordt het initiatief van de dames
ondersteund. Zo wordt bijvoorbeeld
heel inzichtelijk gemaakt waar het
geld precies naartoe gaat en krijgen
de initiatiefnemers concrete handvatten om hun actie extra te
promoten. Zaterdag breekt het uur
van de waarheid aan. Vanaf 09.00 uur
kan gestart worden, het is de bedoeling om als groep te blijven lopen,
uiteraard allemaal gehuld in het
actieshirt. ,,We moeten vóór 15.30
uur binnen zijn, maar dat moet
gemakkelijk lukken. We denken vier à
vijf uur nodig te hebben, inclusief de
rustpauzes. Onderweg zullen we op
Instagram (@teamtegenkanker) live
verslag uitbrengen.’’ Wie wat geld kan
missen en een bijdrage aan deze
actie wil leveren, kan de QR-code bij
dit artikel scannen. Je komt dan
direct op de actiepagina van Team
Tegen Kanker bij de AVL Foundation
en kunt een bedrag overmaken.

Direct doneren kan via deze QR-code.

Zwerfvuil opruimen met de wethouder
IJmuiden - Een toespraak houden?
Nee, dat leek wethouder Jeroen
Verwoort zaterdagochtend wat overdreven. Op de oproep om naar het
Dudokplein te komen en mee te
helpen met het verzamelen van
zwerfvuil had zich namelijk om 10.00
uur precies één kandidaat gemeld.
Het was de 8-jarige Devin, lid van de
plaatselijke afdeling van de Beestenbende, een landelijke organisatie die
kinderen aanspoort om zich actief in
te zetten voor het schoon houden
van hun eigen leefomgeving. Samen
met Verwoort ging Devin meteen
aan de slag met zijn van huis meegenomen afvalgrijper. Een kwartier later
meldde zich ook Daniël (8) om te
komen helpen. Ook hij is sinds vorig
jaar lid van de Beestenbende en net
als Devin zit hij op de
Franciscusschool.
De schoonmaakactie vond zaterdag
plaats in het kader van de landelijke
Opschoondag. Vanuit de gemeente
Velsen waren alle supermarkten
benaderd voor deelname. Albert
Heijn in IJmuiden en DekaMarkt in
Santpoort-Noord reageerden positief
op de oproep en stelden fruit en

verse croissants beschikbaar voor de
deelnemers. ,,We hopen dat er
volgend jaar nog meer supermarkten
willen meedoen’’, aldus Verwoort.
Zijn grootste wens is uiteraard om

acties als deze in de toekomst helemaal niet meer te hoeven
organiseren.
,,Het gaat erom dat iedereen zijn
eigen verantwoordelijkheid neemt.

Men verwacht vaak dat de gemeente
alles maar opruimt, maar als iedereen
zijn eigen stoep voor het huis of voor
de winkel schoon houdt, scheelt dat
al een stuk.’’

Devin (8) helpt wethouder Jeroen Verwoort met het opruimen van zwerfvuil. Foto: Bos Media Services
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MAZDA CX-30
Inlooptrainingen
Smashing Velsen
Velsen - Voor de versterking van de teams is volleybalvereniging Smashing Velsen op zoek naar nieuwe leden.
Het zijn rare tijden geweest, maar alle seinen staan weer op
groen. Tijd dus om actief te worden!
Daarom organiseren zij vanaf 17 maart inlooptrainingen op
donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Maak kennis met
volleybal op een laagdrempelige manier. Deelname aan de
inlooptraining is voor iedereen en geheel gratis.
Bovendien is de vereniging op zoek naar enthousiaste volleyballers die competitie willen gaan spelen. Komend seizoen,
dat start eind september, willen ze opnieuw met hun dames
teams in 1e en 2e klasse en met hun herenteam op minimaal
3e klasse niveau inschrijven.
Afhankelijk van je speelniveau zou je direct bij de training
van een competitieteam kunnen meedraaien.
Meld je aan via de technische commissie (tc@smashingvelsen.nl). Foto: aangeleverd

Nog enkele modellen
uit voorraad leverbaar...
DE COMFORTABELE MAZDA CX-30
∙ Hoge instap
∙ Zeer rijke standaarduitrusting

∙ Leverbaar met Skyactive-X motor
∙ Veiligste auto ter wereld

Maak een afspraak in
onze showroom of plan
een proefrit XXL!
Kleermakerstraat 63, Velserbroek, Tel (023) 51 32 943

www.mazdavelserbeek.nl

Local Boys Velsen van start
Velsen - De kreet ‘wij gaan wat
nieuws doen’ doet in voetballand
vaak de wenkbrauwen fronzen. In
het verleden is deze term geregeld
gebruikt met wisselende afloop. Toch
willen de mensen achter ‘Local Boys
Velsen’ hem ook dit keer weer
gebruiken of nog beter ‘wij zijn iets
nieuws gestart’.
Afgelopen zondag was de allereerste
training van de Local Boys Velsen. Dit
is een samenvoeging van talentvolle
lokale voetballers onder de 20 die
regelmatig samen zullen gaan
trainen. Dit initiatief met medewerking van de lokale amateurverenigingen en Telstar, geeft deze groep
jonge voetballers een extra prikkel
om zichzelf te ontwikkelen naast de
trainingen bij hun club. Wat uiteindelijk goed is voor de jongens en voor

het lokale voetbal.
De training zal elke keer door een
wisselende lokale trainer worden
gegeven op meerdere sportcomplexen in de gemeente. Deze training
werd afgetrapt door Marco Adema
geassisteerd door zijn zoon Jim. Na
een goede, stevige training sloot
Marco af met de woorden ‘Ik ben
positief verrast en heb genoten van
deze lokale talenten’.
Op zondag 3 april zullen de Local
Boys weer gaan trainen. Volg ze op
Facebook en Instagram om te weten
hoe laat wij zullen trainen en waar.
Mocht u nu denken wat een mooi
initiatief, ze zijn nog op zoek naar
lokale sponsoren. Op social mediakunt u hiervoor meer informatie
vinden of stuur een mail naar localboysvelsen@outlook.com.

De Velsense talenten. Foto: aangeleverd

Filmavond ‘IJmuiden
wat vertel je me nou’
IJmuiden - Op 31 maart is de filmavond ‘IJmuiden wat vertel
je me nou’ weer in De Brulboei. Film 1: een Nederlandse
kabellegger wordt ingezet om een kabel te leggen van de
Engelse westkust naar een windpark in de Ierse zee. Na de
pauze en loterij gaan ze verder met een film over de berging
van de coaster ‘Uno’ die na een aanvaring met een duwbak
een deel van het Nord-Oostsee kanaal verspert. Een klusje
voor Wijsmuller Salvage. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 3,50
euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Buurthuis De Brulboei,
Kanaalstraat 166, IJmuiden. Deze informatie vindt u ook op
www.welzijnvelsen.nl.

Postzegel Vereniging
houdt postzegelavond
Santpoort-Noord - Maandag 28 maart is er weer een postzegelavond van de Postzegel Vereniging Santpoort in Het
Terras, Dinkgeverlaan 17, Santpoort. Op deze avond wordt
een veiling gehouden, voorafgaand kunnen de kavels
bekeken worden. Wilt u meer weten over de Postzegel Vereniging, bel dan 0255-756195. Vanaf 19.00 uur is iedereen van
harte welkom.
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‘Er komt een dag dat het alleen over liefde gaat’
IJmuiden - Het is zaterdagochtend en best vroeg voor twintigers die
eindelijk weer uit mogen. Zoë (21) komt de trap afgerend met in haar
kielzog haar vriendin Eva en begroet de enthousiast kwispelende Labradoodle terwijl haar moeder koffie maakt. Ze is afgestudeerd muzikant,
heel getalenteerd singer-songwriter, maakte deel uit van de Velsense
Regenboogbrigade, is ambassadeur bij het Regenboog Loket - hulpverlening en veilige route voor LHBTI-ers-, commercieel klantadviseur bij
2Contact en houdt van kleurrijke sokken. Zoë kwam op haar veertiende
‘uit de kast’. ,,Sindsdien heb ik nooit negatieve reacties ontvangen over
mijn geaardheid. Voor mij is dat normaal en dat zou voor iedereen
normaal moeten zijn. Helaas is dat niet zo, hoe schrijnend ik dat ook vind.
Mijn missie als ambassadeur is om positiviteit en vertrouwen te
verspreiden door mijn verhaal te vertellen en naar verhalen te luisteren.’
Door Ingeborg Baumann
,,Niemand stond verbaasd toen ik
vertelde dat ik lesbisch was. Heel
mijn jeugd had ik kort haar, droeg
jongenskleding en speelde in 2009
zelfs als jongetje in een Joop van
der Ende productie. Toen ik verliefd
werd op een meisje uit mijn klas, ik
was 14, vielen alle puzzelstukjes op
hun plek. We zaten in een restaurant
en ik schreef het op een servetje en
liet dat rond gaan, er werden lieve
opmerkingen op dat servetje bijgeschreven en het was een warm bad.
Ook op school, ik zat op de Duin- en
Kruidbergmavo, deed niemand
lacherig. Nul negatieve reacties,
daar ben ik dankbaar voor. Ik was en
ben trots op wie ik ben, heb nooit
getwijfeld, heb er nooit stiekem
over gedaan. Dat heeft geholpen.
Maar ik weet dat het ook anders kan
lopen en dat is heel heftig.’’
Regenboogbrigade
,,Ik werd gevraagd om deel uit te
maken van de Regenboogbrigade
en dat heb ik een paar maanden

gedaan. Maar ik wilde meer doen,
me meer inzetten in de praktijk, ook
op scholen en evenementen. Nu
ben ik dus ambassadeur van het
Regenboogloket. Mensen kunnen
via de chat of een videobelgesprek
mijn hulp vragen als ze zich niet fijn
voelen, of als er iets is gebeurd
waarover ze willen praten. Ik ben
graag een luisterend oor en ieder
mens is voor mij bijzonder. Ik
behandel iedereen gelijkwaardig en
met respect.’’
IJmuiden is lief
Hoewel Zoë dus nooit is gepest of
raar aangekeken om haar seksuele
geaardheid weet ze dat er voor veel
mensen, zowel oud als jong, nog
steeds een drempel is om te zijn wie
ze zijn. ,,De mensen die ik spreek
zijn heel verschillend, de jongste
was 13 en de oudste 66 jaar. De
afgelopen tijd heeft het Regenboogloket 60 mensen uit Velsen
gesproken en kunnen helpen. Dat is
veel toch? IJmuiden is lief, ik heb me
hier geen moment onveilig gevoeld.
Dat is niet overal zo. We waren in

Limburg op een vakantiepark en dat
was eigenlijk de eerste keer dat ik
dacht: ,,Wow, we worden hier wel
aangestaard. Ben ik nou een
attractie?’’
Gewoon liefde
De vriendin van Zoë, Eva Been (20)
verwoordt het eigenlijk precies zo
het is. ,,Ik had nog nooit een echte
relatie gehad toen ik verliefd werd
op Zoë. Zij had alles wat ik wilde in
een mens. Ik dacht: ,,Moet ik dat
alles dan zoeken in een man of is
het gewoon Zoë? Wat voel ik nou
precies? Ik maakte er geen big deal
van. Het is gewoon liefde.’’
Leven zonder label
Zoë zegt ,,Er zitten nog veel mensen
noodgedwongen in de kast. Rare
uitdrukking trouwens. Want weet je,
liefde is liefde en daar hoeft geen
label op geplakt te worden. De
jeugd wordt gelukkig steeds meer
open, het wordt wat zachter allemaal. Je hoeft je niet meer zo te
bewijzen. Die hokjes zijn niet nodig,
je wordt verliefd op een mens! Het
is jammer dat de term LHBTI er nog
steeds moet zijn. Er komt een dag
dat er over liefde wordt gesproken
en dat heel de wereld dat accepteert. Dat geloof ik en dat hoop ik.’’
Het Regenboogloket Velsen is een van
de samenwerkingspartners binnen de
Regenboogbrigade Velsen, die het
gemeentelijke Regenboogbeleid
uitvoert. Heb jij de behoefte om met
iemand in gesprek te gaan over je
seksuele geaardheid en/of genderidentiteit? Neem dan contact op met
Stichting Regenboogloket.

Zoë: ,,Mijn missie als ambassadeur is om positiviteit en vertrouwen te verspreiden.’’
Foto: Ingeborg Baumann

Oud IJmuiden herleeft!

Zarah (midden van de foto) speelt de rol van Sofia. Foto: aangeleverd

DanceWorks presenteert la Vita
è Bella in de stadsschouwburg
Velsen - Op zondag 10 april wordt de
(in december uitgestelde) voorstelling La Vita è Bella van DanceWorks
opgevoerd in de Stadsschouwburg
Velsen om 16.00 uur.
In dit familieverhaal komen alle
zaken waar het echt om gaat samen:
liefde, familie en er zijn voor elkaar.
Domenico en Margherita Boncuore
staan voor een grote verbouwing van
hun restaurant. Hun dochter Gulia
springt bij om haar vader te ondersteunen, al moet ze ook aandacht
geven aan haar kinderen: de puberende Sofia, Chiara en de dromerige
Luca.
Zarah (midden van de foto) speelt de
rol van Sofia. ,,Ik speel in de voorstelling een puber die de grenzen op
gaat zoeken. Ik ben zelf nog wat

IJmuiden - Woensdagmiddag 16
maart is in het Oud-Katholieke Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade
een uitvoering tot stand gebracht
over Oud-IJmuiden in vroegere tijden
toen het dorp nog bruisend was,
saamhorigheid normaal was en
menig feestelijkheden georganiseerd
werd. Er werd samen gehuild en
gelachen.

oude foto’s van Oud-IJmuiden liet
zien. Een verhaal werd verteld over
visserman Arie Groen, die op zee een
bomaanval overleefde.

Greetje Broek van de Cultuurcommissie van deze kerk heeft dit project,
met hulp van vrijwilligers, voor
iedereen in Velsen tot een absolute
feestmiddag geleid. Als gastoptreden
was de bekende Oud-IJmuidenaar
Jan Zwanenburg die een collage aan

Het ontstaan van “moegdreek tarpen”
(omgekeerd praten) werd boeiend
verteld. Deze taal werd niet alleen in
de visserij gebezigd, maar onder
andere ook gebruikt in de 2e Wereldoorlog om de Duitsers om de tuin te
leiden.

Mooie liedjes werden door Jan
gezongen en begeleid met muziek.
Ook het spelen op zijn accordeon was
een feestje. En natuurlijk werd er ook
tussendoor een dansje gemaakt.

jonger dan Sofia, het meisje dat ik
speel. Maar ik merk dat ik zelf ook
wel meer de grenzen op ga zoeken.’’
Kaarten zijn te koop via de Stadsschouwburg Velsen, www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Shopweek
In de week na de voorstelling is er
weer shopweek! Van maandag 11
april tot en met zaterdag 16 april kun
je gratis allemaal lessen van he
lesrooster van DanceWorks proberen.
Klassiek, urban, break, modern en
jazz. Alleen door het te doen kom je
erachter wat bij jou past.
De hele week kun je vrijblijvend
langskomen en meedoen in onze
studio’s op Schoolpad 4 in IJmuiden.

De belangstelling was groot en er werd met volle teugen genoten. Foto: Ed van Steenkiste

De fotoreportage op een groot
scherm riep vele, mooie herinneringen op.
Oude, vage foto’s werden door Henk
Groen geüpdatet om de scherpte erin
te krijgen.
Door de zusjes Greetje en Martina
Prins werd succesvol een ode over
Oud-IJmuiden gezongen op een
bestaand melodie.
Het was volle bak en het was een
gezellige middag. Er werd flink
meegezongen. Men wilde graag
foto’s van deze middag ontvangen en
vroeg of ze dat nog een keer wilde
organiseren. Wie weet...
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs de Vliegende Hollander
IJmuiden - OBS De Vliegende
Hollander aan de Casembrootstraat
58 houdt op vrijdag 8 april, van 14.00
tot 18.00 uur weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Veertig
mensen kunnen hiervoor hun te
verkopen kinderkleding en/of speelgoed inleveren. Men mag maximaal
vier tassen met goederen inleveren.
Het schoolteam probeert deze
goederen dan te verkopen. Van de
opbrengst gaat 25 procent naar de

school.
Kinderkleding (geen winterkleding)
is welkom in de maten 98 tot en met
176. Uiteraard dient de kleding
schoon en in goede staat te zijn. Dat
geldt ook voor het speelgoed. Knuffels worden niet ingenomen. Deelnemers kunnen zich per e-mail (or.
de.vliegendehollander@outlook.
com) bij de ouderraad aanmelden.
En zullen na aanmelding meer informatie krijgen.

Het initiatief van Femke en Mena leverde een fantastisch bedrag op voor Oekraïne. Foto: aangeleverd

Samen hockeyen voor Oekraïne
Driehuis - Zondag werd er speciaal
voor de ouders van de M8 teams van
hockeyclub Strawberries een ouderkind hockeyclinic georganiseerd.
Dit mooie initiatief was bedacht en
opgezet door Femke Abrahamse en
Mena Broeren (beide 9 jaar) die zelf
spelen in de M8E3. Ze wilden graag
iets doen om geld in te zamelen voor
Oekraïne en klopten bij de club aan
met hun plannen. Jeugdcoördinator
Arlette Vonden Hoff-Prinsen was
direct enthousiast en besloot de

meiden te helpen door onder andere
een veld en materialen voor hen te
regelen. Daarnaast stelde Strawberries ook hockeybitjes beschikbaar die
voor 5 euro werden verkocht en
waarvan de gehele opbrengst naar
het goede doel ging.
De clinic was volgens alle deelnemers een groot succes! De ouders
moesten eerst flink aan de bak
tijdens een pittige warming-up,
daarna waren er leuke spelletjes
gedaan 0en werd er afgesloten met

een mooie wedstrijd waarbij de
kinderen tegen de ouders speelden.
De eindstand van die wedstrijd was
2-2.
Met alle donaties en de opbrengst
van de verkochte bitjes hoopten de
meiden een bedrag tussen de 100 en
200 euro op te halen voor Giro 555.
Dat werd uiteindelijk veel meer. Aan
het einde van de middag stond de
teller op 434,20 euro voor het goede
doel. Een fantastisch resultaat!

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Wanneer heeft een
werknemer recht op
een extra vergoeding
bij ontslag?
Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn dienstverband door de werkgever wordt beëindigd. Het maakt hierbij niet uit
of het een dienstverband is geweest voor
bepaalde of onbepaalde tijd. En ook niet hoe
lang het dienstverband heeft geduurd. Maar
wanneer heeft een werknemer recht op een extra
vergoeding bij ontslag?
Billijke vergoeding
De wet maakt het voor de werknemer mogelijk
om naast de transitievergoeding ook een billijke
vergoeding te eisen. Deze billijke vergoeding
wordt aan de werknemer toegekend als sprake is
van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door
de werkgever. De billijke vergoeding kan fors
lopen. In sommige gevallen bedraagt de billijke
vergoeding zelfs een halfjaar- of een jaarsalaris.
Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten
werkgever
Van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan
bijvoorbeeld sprake zijn als de werkgever;
- zich misdraagt (bijvoorbeeld door discriminatie
of grensoverschrijdend gedrag);
- een valse ontslaggrond aanvoert met als doel
een onwerkbare situatie te creëren en langs die
weg het ontslag te bewerkstelligen;
- de werknemer ten onrechte op staande voet
heeft ontslagen;
- de werknemer in strijd met een wettelijk opzegverbod heeft ontslagen (bijvoorbeeld tijdens
ziekte of zwangerschap);
- in zijn zorgplicht voor het creëren van een
veilige werkomgeving tekort is geschoten en
de werknemer hierdoor arbeidsongeschikt is
geraakt. Denk hierbij ook aan de situatie dat de
werkgever de coronamaatregelen niet in acht

heeft genomen op
de werkvloer;
- zijn (re-integratie)
verplichtingen
tijdens ziekte van
de werknemer niet
nakomt.
Vaststellingsovereenkomst
De werkgever die
zijn werknemer wil
ontslaan, zal dat vaak Mr. Mitchel Schildwacht
met wederzijds
goedvinden willen doen in plaats van een procedure bij de kantonrechter of UWV. In dat geval zal
de werkgever een vaststellingsovereenkomst
voorstellen waarin de afspraken over het ontslag
zijn opgenomen, zoals het recht op een ontslagvergoeding. Hierbij moet dus niet alleen rekening worden gehouden met de transitievergoeding, maar ook met de extra billijke vergoeding.
Verder wordt vaak opgenomen dat de werkgever
de advocatenkosten van de werknemer zal
vergoeden.
De werknemer die te maken krijgt met ontslag
doet er dus goed aan zich in een vroeg stadium
juridisch te laten adviseren. Alleen dan kan een
goede onderhandelingspositie worden gecreeerd en kan een zo goed mogelijke ontslagregeling worden afgesproken. En als dat niet mocht
lukken, dan loont het om in sommige gevallen
een extra billijke vergoeding te eisen bij de
rechter.
Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar
m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853
Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Traditioneel trekt het evenement over twee dagen gemiddeld 25.000 bezoekers uit
de regio en ver daarbuiten. Foto: Erik Baalbergen

Het gaat Havenfestival
IJmuiden voor de wind
IJmuiden - Het Havenfestival IJmuiden vindt dit jaar plaats op zaterdag
25 en zondag 26 juni 2022. Twee dagen lang staat de Trawlerkade
volledig in het teken van de havens, de visserij en kunst en cultuur. Neem
deze dagen een kijkje op de vele schepen die aan de kade liggen, geniet
van lokaal en professioneel entertainment, laat je verrassen door kunst,
maak een rondvaart met één van de nautische dienstverleners en geniet
van Noordzeevis uit IJmuiden.
Na drie eerdere succesvolle edities
van 2017, 2018 en 2019 heeft het
festival, net als de meeste evenementen, in 2020 en 2021 door de
corona maatregelen geen doorgang
kunnen vinden. Jerry Notenboom,
voorzitter Stichting Havenfestival
IJmuiden: ,,We zijn blij dat we als
bestuur na drie jaar de knoop door
hebben kunnen hakken om het
festival door te laten gaan. Dit
hebben we te danken aan de fijne
samenwerking met de partners die
ons na al die jaren weer willen
steunen.’’
De organisatie blaast het festival
nieuw leven in, want ondanks een
periode waar niets bij het oude bleef,
gaat het goed met de lokale bedrijvigheid en de cultuursector in Velsen.
Nieuwe industrie vestigt zich in de
gemeente en nieuwe culturele initiatieven worden opgestart. Het gaat
IJmuiden voor de wind. Dit is dan ook
het thema van deze vierde editie van
het festival.
Havenfestival IJmuiden is hét podium
van onze regio voor de scheepvaart,
visserij, industrie en lokale kunst en
cultuur. Traditioneel trekt het evenement over twee dagen gemiddeld
25.000 bezoekers uit de regio en ver
daarbuiten. Een familie-evenement
waar voor iedereen iets te zien én te
doen is. Waar je de veelzijdigheid van

onze regio kunt ontdekken, proeven
en beleven. Waar deuren opengaan
die normaal gesloten blijven.
Een nautisch cultureel festival als visitekaartje van IJmuiden en Velsen.
Producent Tom Siekman: ,,In 2022
concentreren we ons op een realistisch plan, dat aan te passen is aan
eventuele noodzakelijke coronamaatregelen zoals het afsluiten van een
terrein. Het is een plan dat zich
concentreert op de belangrijkste
elementen: het nautische
programma en het lokale culturele
leven een podium bieden. De
komende weken geven we het
programma verder vorm. Zo organiseren wij een markt en vullen we de
podia vooral met lokale talenten.
Aanmelden hiervoor kan via
programmering@havenfestivalijmuiden.nl.’’
Vrijwilligers
Het Havenfestival wordt georganiseerd door de Stichting Havenfestival
IJmuiden in samenwerking met partners en een groot aantal vrijwilligers.
Wil je een steentje bijdragen aan dit
unieke festival? Neem dan contact op
met vrijwilligers@havenfestivalijmuiden.nl.
Volg de organisatie via: https://
havenfestivalijmuiden.nl/ | Facebook:
Havenfestival IJmuiden.
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MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 69-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter|Hofgeest. Deze week:

Gijsje
Het pand van Uitvaartverzorging IJmond op de Waalstraat in IJmuiden.
Foto: aangeleverd

Uitvaartverzorging IJmond
houdt zaterdag een open dag
IJmuiden - Bij uitvaartverzorging
IJmond staan er weer allerlei activiteiten op de agenda. Want ervaring
leert dat het heel prettig is om eens
in een uitvaartcentrum rond te kijken
als er op dat moment geen sprake is
van ‘afscheid nemen’. U kijkt dan
ontspannen, en dus met andere
ogen, naar de mogelijkheden. Er is
ruimte om vragen te stellen en
ideeën op te doen. Komende
zaterdag 26 maart is er open dag op
de Waalstraat 101 in IJmuiden van
11.00 tot 16.00 uur.
Weet u bijvoorbeeld hoe een rouwauto er van binnen uit ziet of een
overbrengauto? De chauffeur van de
rouwauto vertelt u graag wat de
mogelijkheden zijn en een medewerker van het verzorgingsteam
vertelt wat ze allemaal bij zich
hebben in de overbrengauto en
waarom dat nodig is. Ook kunt u een
mooi bloemboeketje maken voor
iemand die u dierbaar is, voor de

kinderen is er een knutseltafel, er is
lekkers te proeven van huispatissier
Leek en natuurlijk zijn de mooie
ruimtes te bekijken en zijn medewerkers aanwezig om al uw vragen te
beantwoorden. Denk hierbij aan de
waaksuites (huiskamers), de aula’s en
de opbaarkamers.
Mocht u zaterdag niet in de gelegenheid zijn, weet dan dat ze op woensdagmiddag en -avond 1 juni rondleidingen organiseren en op donderdagochtend 8 september
organiseren ze de lezing ‘Uitvaart &
Erfrecht’ met notaris Smit. Kijk op de
website voor meer informatie.
Daarnaast houdt Uitvaart IJmond
elke woensdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur ‘De Vraagbaak’. U kunt dan
zonder afspraak binnenkomen om al
uw vragen te stellen over ouder
worden, wet- en regelgeving rondom
zorg of overlijden.

Eind jaren 1970 hadden we op de Marnixschool een
schooldokter, die alle kinderen controleerde op ziektes
en kwalen. Dit gebeurde in de koffiekamer van het
personeel. Ik zie hem nog dagelijks langs lopen of
fietsen. Hij herkent mij niet. Dat laat ik ook zo.
Ook hadden we een logopediste, een oudere excentrieke dame. Naam weet ik niet meer. (Later hadden we
er nog één,genaamd Kockelkoren. Voor een stotteraar
een onuitspreekbare naam).
De oudere vrouw ging mee op schoolreisje met de
Marnixschool naar Artis. Zij had een bijzondere gave
om met dieren om te gaan en was ingedeeld bij mijn
groepje kinderen, als begeleidster. Fantastisch om te
zien hoe ze met de papegaaien aan het begin van Artis
om ging. Ze sprak tegen ze, noemde namen en de
dieren kwamen op haar schouder zitten. De vogels
herkenden haar. De vrouw vertelde, dat ze vaak in Artis
kwam.
Ik woonde toen nog in Amsterdam en kwam ook vaak

in Artis, maar geen dier die mij herkende!! De kameel
kende haar wel, evenals de apen op de apenrots. Die
stonden dan op een rij met hun kontjes naar haar toe.
Zij riep naar ze en bewoog naar ze. Kinderen vonden
dat prachtig en vroegen of ze de apen nog eens wilde
roepen, hetgeen ze deed.
(Ik was toen nog naïef ).
In het apenhuis van toen, waren open kooien met
alleen tralies, waar gorilla’s en chimpansees zaten.
Ik liep daar met mijn groepje kinderen en de logopediste naar toe. De vrouw begon aan haar begroetingsceremonie. Ze walste en bewoog heen en weer en de
apen regeerden op haar. Kwamen naar voren, tot voor
de tralies.
Zij sprak tegen ze en haalde een zakje fruit tevoorschijn
en…een aardappelschilmesje. Ze schilde een appel en
gaf de gorilla door de tralies heen een partje (kon toen
nog). De aap pakte het partje…. maar ook het mesje en
verdween naar achteren. Het liep goed af. Bewakers
hebben het dier ontzet.
In het buitenverblijf van de apen huisde een chimpansee die de logopediste ook herkende. Zij ging voor
de buitenkooi staan en riep: “Gijsje, Gijsje” en stond met
gestrekte armen en gespreide benen tegen de ramen
gedrukt. De aap zag haar en reageerde opgewonden.
Kinderen vonden dit geweldig. De vrouw voerde voor
de glaswand buiten een bewegingsact op waar de aap
“Gijsje” met hand en lichaam op reageerde.
Ik was verbijsterd en liep snel door naar het
Nachtdierenverblijf.

Kortom, de deuren kunnen weer
open en ze ontvangen u graag.

Frits Spits te gast in Het Terras
Santpoort-Noord - Na bijna anderhalf
jaar pakt Dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord de draad weer op met
culturele avonden onder de naam ‘Het
Terras Cultureel’. Elke vierde
donderdag van de maand is er een
lezing of voorstelling in het dorpshuis
aan de Dinkgrevelaan 17.
Op donderdag 24 maart openen ze
hun deuren met niemand minder dan
Frits Spits met een presentatie van zijn
nieuwe boek “Mijn West Side Story”,
een musical op papier, over liefde,
leven en het accepteren van de dood;
van deze muzikaal meesterverteller.
Mijn West Side Story is het unieke
verhaal van deze radiomaker, bekend
van onder meer De Avondspits. Na het
succes van ‘Alles lijkt zoals het was’ is
hij terug met een nieuwe ode aan het
leven en de liefde. West Side Story
biedt Frits een mogelijke uitweg na
het overlijden van zijn vrouw Greetje.
In het schemergebied tussen leven en
dood ontmoet hij de overleden Amerikaanse componist Leonard Bernstein.
Ze praten met elkaar over de musical,
maar ook over hun liefdes (West Side
Story was de eerste film die Frits en
Greetje samen zagen), hun werk en
zeer verschillende levens. En natuurlijk
over hun beider passie: muziek,
waarbij Spits voor het eerst terugkijkt
op De Avondspits, maar ook praat
over Tijd voor Twee en zijn huidige
radioprogramma De Taalstaat.
Tijdens het gesprek probeert Spits zijn
eigen West Side Story op te voeren
voor de oude maestro; 18 liedjes uit

de wereldberoemde musical, maar
dan met zijn verhaal.
Waarom worden deze Culturele
avonden in Het Terras gehouden? ,,Wij
willen bewoners met elkaar verbinden
en organiseren daarom met vrijwilligers diverse ontmoetingsactiviteiten.
Wat verbindt meer dan de geschiedenis van een dorp of herkenbare
emoties en ervaringen. Met een gevarieerd programma willen we verschillende leeftijdsgroepen aanspreken’’,
aldus de organisatie.
Aanmelding voor deze avonden gaat
via de website (https://gebruikersdorpshuis-het-terras.nl/ ). Een telefoontje mag ook: 023-3031228.

Het nieuwe boek van Frits Spits.
Foto: aangeleverd

De speciale actiemiddag begon met het zingen van ‘We staan hier sterk’, een mooi en emotioneel moment. Foto: aangeleverd

Brederode Daltonschool
voert actie voor Oekraïne
Door Juf Eline
Woensdagmiddag 16 maart werden
er op allerlei scholen van het scholenbestuur Opoijmond acties georganiseerd om geld in te zamelen
voor giro 555. Ook op de Brederode
Daltonschool in Santpoort-Zuid
werden allerlei activiteiten georganiseerd door de leerlingen.
Ze begonnen met het zingen van het
lied ‘wij staan hier sterk’ op de
melodie van ‘we are the world’. Voor
veel ouders en familieleden die al
gearriveerd waren, best een heel
mooi en ontroerend moment, om
samen stil te staan bij de situatie
rondom Oekraïne. Vanaf 12.00 uur
begon de vrijmarkt door de kinderen.
Er werden vooraf (vredes)duivenkaartjes verkocht, €5 per kaart, met
daarop 10 duiven. Hiermee ging je
op pad. Leerlingen van groep 3 tot

en met 8 en de Babarun klas hadden
door de school, de schooltuin, de
pleinen en het oranje veldje van alles
klaarstaan.
Er werden spulletjes verkocht, zoals
zelfgemaakte armbandjes of sleutelhangers. Er was een fotobooth en je
kon sjoelen, dansjes waren ingestudeerd en muziekinstrumenten
meegenomen. Ook was er gedacht
aan etenswaar, zelfgebakken
cupcakes, ijsjes en limonade was te
koop.
Erg creatief op poten gezet door de
kinderen, een potje poker met een
leerling uit groep 7, een goocheltruc
of je nagels laten lakken.
De ‘duifjes’ werden enthousiast afgetekend, en dat het zo’n zonnige
middag was maakte het publiek nog
enthousiaster.
Rond twee uur waren zo goed als alle
spullen verkocht en werden de tafels

weer teruggeplaatst voor een
volgende schooldag.
De opbrengst is fantastisch en gaat
nog aangevuld worden, want de
kleuters dragen bij door een mooi
optreden te geven op 6 april in het
Patronaat. Het publiek mag een vrijwillige bijdrage leveren en ook dat
zal naar giro 555 gaan.
Tot slot zijn ze nu in de klassen bezig
met het samenstellen van een
“welkom pakket” voor de moeders en
kinderen die vanaf maandag
aankomen bij De Dennenheuvel. In
elke klas staat een mand en leerlingen stoppen daar producten in
wat hopelijk voor een kleine verzachting zal zorgen. Een pakje pleisters,
pannenkoekenmix of bijvoorbeeld
koffie of thee. Dit was een idee van
ouders, wat het team van de
Brederode Daltonschool maar wat
graag in werking stelt.
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DONDERDAG 24 MAART

Filmtheater Velsen: 17.00 uur Death
on the Nile (12+, foto) en 20.00 uur
Madres Paralelas (9+). www.filmtheatervelsen.nl. Foto: The Walt Disney
Company.

Herman Krebbers door de violiste
Gwendolyn Masin en de pianiste
Vera Kooper, 15.00 uur. Reserveren
via penningmeester@mosterdzaadje.nl en overige info op www.
mosterdzaadje.nl of telefonisch: 023
5378625. Foto: Maximilian Lederer
Jamsessie bij Koel in de theaterzaal
van gebouw De 3Klank in Driehuis,
Driehuizerkerkweg 34A, 20.00 uur.
Toegang gratis, maar je kunt een
donatie doen ten gunste van lokale
initiatieven rondom hulp aan
Oekraïne. Foto: aangeleverd

Brand een kaarsje voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
16.00-17.00 uur.

Ontwerpsessie ‘IJmuiden Staat Op’
van 18.00 tot 20.30 uur voor
iedereen die zich zorgen maakt over
drugshandel in IJmuiden.
Aanmelden via www.ijmuideninactie.nl en voor eten en drinken
wordt gezorgd. Info via ijmuiden@
garage2020.nl.
Online informatiebijeenkomst over
collectieve inkoop zonnepanelen
voor individuele woonhuizen om
20.00 uur door Energiek Velsen.
Aanmelden via www.energiekvelsen.nl.

Informatiebijeenkomst over borstvoeding van het Spaarne Gasthuis
via zoom, 19.30-21.30 uur.
Aanmelden via spaarnegasthuis.nl/
agenda. Vragen? bel met
023-2242060 of stuur een mail naar
patientenvoorlichting@spaarnegasthuis.nl.
WOENSDAG 30 MAART

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

DONDERDAG 31 MAART

Stadsschouwburg Velsen: Anne Wil
Blankers en Hans Croiset als het
echtpaar André en Madeleine in
Florian Zeller’s nieuwe toneelhit Het
Oog van de Storm. Een kalm familieweekend, waarin steeds hogere
golven ontstaan. www.stadsschouwburgvelsen.nl. Foto:
aangeleverd
ZATERDAG 26 MAART

Filmtheater Velsen: 11.00 uur:
Silence of the Tides (12+); 14.00 uur:
Madres Paralelas (9+); 17.00 uur: The
Duke (AL, foto); 20.00 uur: Belfast
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.
Foto: aangeleverd

Martijn Kardol met hilarisch cabaret
in het Kennemer Theater in Beverwijk, 20.15 uur. Kaarten: www.
kennemertheater.nl. Foto: Ben
Houdijk

‘t Mosterdzaadje: Het Beltiukov Trio
(Dasha en Ksenia Beltiukova en
Aksana Stahievitch), 15.00 uur.
Reserveren via penningmeester@
mosterdzaadje.nl en overige info op
www.mosterdzaadje.nl of telefonisch: 023 5378625. Foto: John
Oosterhuis.
In De Kolk in Spaarndam (Westkolk
4) wordt een nieuwe expositie
geopend van Norbert Wille, Annetta
Willemse en Judith Lehthaus om
15.00 uur. De expositie duurt t/m 24
april.

Van 20.30 tot 21.30 uur vindt de
wereldwijde WNF campagne Earth
Hour weer plaats. Miljoenen
mensen, gemeenten en bedrijven in
meer dan 190 landen zullen om
20.30 uur één uur lang het licht
uitdoen om te laten zien dat zij de
toekomst van de aarde belangrijk
vinden. Doe mee! Beeld:
aangeleverd

VRIJDAG 25 MAART

Marjolein Meijers met programma
‘Tijdloos’ in de Oude Kerk, Kerkplein
2 in Spaarndam, 16.00 uur. Reserveren en meer info: www.vriendenoudekerk.nl.
MAANDAG 28 MAART

Postzegelavond van de Postzegel
Vereniging Santpoort in Het Terras,
Dinkgeverlaan 17, Santpoort-Noord
vanaf 19.00 uur. Iedereen welkom.
Info: 023-5382274. Foto: Pixabay

Filmtheater Velsen: geen films
vanwege theatervoorstelling.
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.

Afsluiting 40-jarig bestaan van 13.00
tot 16.00 uur bij Boerderij Zorgvrij
aan de Genieweg 50 in Velsen-Zuid
met diverse activiteiten voor
kinderen. Inschrijven aan de balie of
telefonisch via nummer 023
5202828. Info via www.informatieboerderijzorgvrij.nl.

Madres Paralelas (9+); 20.00 uur:
Belfast (12+). www.filmtheatervelsen.nl.

Brand een kaarsje voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
17.00-17.30 uur.

Open dag Uitvaartverzorging
IJmond, Waalstraat 101 in IJmuiden
van 11.00 tot 16.00 uur. Meer info op
www.ijmonduitvaart.nl.

Frits Spits is te gast bij Het Terras
Cultureel in Het Terras in Santpoort.
Hij spreekt over zijn nieuwste boek
“Mijn West Side Story”. Aanmelding
voor deze avond gaat via de website
(https://gebruikers-dorpshuis-hetterras.nl/). Een telefoontje mag ook:
023-3031228. Foto: aangeleverd

ZONDAG 27 MAART

Filmtheater Velsen: 11.00 uur:
Silence of the Tides (12+); 14.00 uur:
Filmclub Velsen, besloten evenement; 17.00 uur: Belfast (12+); 20.00
uur: Madres Paralelas (9+). www.
filmtheatervelsen.nl

DINSDAG 29 MAART

‘t Mosterdzaadje: hommage aan

Zomertijd! Komende nacht een
uurtje minder slapen, de klok wordt
om 2 uur een uurtje vooruit gezet.
Foto: Pixabay

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is open van 10.00 tot
12.00 uur.
Filmtheater Velsen: 17.00 uur:

Filmavond IJmuiden wat vertel je
me nou in De Brulboei aan de
Kanaalstraat in IJmuiden, 20.00 uur.
Kaarten voor 3,50 aan de zaal. Er
worden twee films gedraaid met
daartussenin een pauze.
EXPOSITIES

Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en met
vrijdag en zondag van 13.00-17.00
uur. www.pietervermeulenmuseum.
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
zaterdag- zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie: ‘IJmuiden van badplaats
tot cruiseport’. Nieuw: ‘Werken op
en aan het Noordzeekanaal’. 4
speurtochten en escapespel (12+).
Audiotour met BN-ers. www.zeehavenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord 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. www.
ruinevanbrederode.nl.

Crypto-goeroe op het Vellesan College
IJmuiden - Eind deze maand
wordt voor de 11e keer De Week
van het geld gehouden. Reden
voor het Vellesan College om hun
economie-leerlingen wijzer te
maken over de crypto-munt.
Daarvoor halen ze een heuse
crypto-goeroe naar IJmuiden,
Rogier van Kuijk. “De Crypto zal in
de toekomst een wezenlijk
aandeel krijgen in ons betalingsverkeer. Het is dus belangrijk dat
onze leerlingen er meer over
leren.”

De Week van het geld is een initiatief
van het platform Wijzer in geldzaken.
Onder het motto ‘jong geleerd is oud
gedaan’ wil het platform financiële
vaardigheden van kinderen en
jongeren structureel stimuleren,
zowel op school als thuis. Het thema
van de week is omdat de wereld
steeds digitaler wordt dit jaar, ‘Van
doekoe tot digi!’.
De digitalisering van ons betaalverkeer heeft er voor gezorgd dat er ook
een digitale munt is ontstaan, de

crypto munt.
Aanleiding voor economiedocent op
het Vellesan College Michael Freriks
om een instituut op dat gebied uit te
nodigen. Op woensdagmiddag 30
maart krijgen de leerlingen met
economie in hun pakket gastlessen
van Rogier van Kuijk van eenrijkerleven.nl.
Michael Freriks: ,,Crypto op dit
moment een hot item. Jong en oud
stoppen hun geld erin en hopen allemaal de juiste munten te kiezen en

daarmee een financiële slag te slaan.
Maar zo eenvoudig is dat echt niet. Er
zijn letterlijk honderden Centrale
Crypto Exchanges waar je Crypto
kunt kopen en verkopen. Maar of je
er nu wel in handelt of niet, de
Crypto zal hoe dan ook in de
toekomst een wezenlijk aandeel
krijgen in ons betalingsverkeer. Het is
dus belangrijk dat ook onze leerlingen er meer over leren. Rogier van
Kuijk is de oprichter van Eenrijkerleven waarmee hij zijn passie over
investeren, financiën, het laten

groeien van vermogen en Crypto
deelt. Hij is echt een Crypto-goeroe
en heeft een goed en duidelijk
verhaal voor onze leerlingen.”
In de aula van het hoofdgebouw
zullen op 30 maart de economieleerlingen van de klassen 3 en 4
vmbo en mavo, 3 tot en met 5 havo
en de klassen 3 tot en met 6 vwo, dat
zijn bij elkaar ruim 350 leerlingen,
tussen 13.00 en 16.00 uur in drie
groepen een uur de gastles volgen
van Rogier van Kuijk.
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DCIJ-nieuws: Kees Pippel pakt
topscorerstitel hoofdklasse
Velsen - Zaterdag speelde Damclub
IJmuiden (DCIJ) voor de laatste kans
op een promotiewedstrijd. Hiervoor
moest het zelf thuis winnen van 020
en moest het hopen op een misstap
van Heijmans Excelsior uit Rosmalen.
Ook hadden meerdere IJmuidenaren
kans op de topscorerstitel van de
hoofdklasse B.
Het ging echter direct fout voor DCIJ.
Bram van Bakel trapte in de opening
in een combinatie naar dam en kon
meteen opgeven. Conall Sleutel hield
goed stand tegen een grootmeester,
totdat hij plots vergat een schijf op
zijn korte vleugel te verdedigen. Wim
Winter kwam na een grote “bomzet”
ruil in de opening niet verder dan
een degelijke remise.
Cees van der Vlis kwam goed weg uit
een slechte klassieke stand en
stevende af op remise. In een 3-om-2

Kees Pippel links op de foto.
Foto: aangeleverd

dammeneindspel raakt hij echter
nog de kluts kwijt. Stijn Tuijtel werd
tegen een internationaal meester
naar achteren gedrukt. Toen hij toch
nog naar een moeilijk eindspel wist
af te wikkelen, vergat hij op tijd te
zetten en verloor hij op de klok: 1-9.
aHierna wisten de IJmuidenaren een
afstraffing te voorkomen. Jesse Bos
zag allerlei spannende varianten,

maar besloot net als zijn tegenstander op safe te spelen: remise.
Krijn ter Braake combineerde naar
dam en wikkelde door zetdwang af
naar een gewonnen dammeneindspel. Dankzij zijn overwinning eindigt
Ter Braake in ieder geval op het
podium van de topscorerslijst. De
topscorerstitel van de klasse gaat
echter naar nestor Kees Pippel (links
op foto). Pippel, die een overweldigende centrumstand op het bord
kreeg, wist een dammeneindspel op
fraaie wijze te winnen. Martin van
Dijk dacht goed uit de opening te
komen, maar alle zeilen bijzetten om
remise te spelen.
Tot slot ging Jacqueline Schouten op
het laatste moment nog onderuit:
7-13 voor de Amsterdammers. DCIJ
heeft in de laatste ronde vrij en mag
nog hopen op de derde plaats.

Zeer geslaagde ontknoping van
het schoolbasketbaltoernooi
IJmuiden - Zaterdag werd in
Sporthal IJmuiden-Oost de finale van
het 38ste schoolbasketbaltoernooi
gespeeld. Onder toeziend oog van
familie, vrienden, meesters, juffen en
klasgenoten streden de laatste 4 van
de 20 teams om de bekers. In de
halve finale moest de titelverdediger,
de Zefier, het opnemen tegen de Jan
Campert. In een super spannende
wedstrijd werd in de laatste minuut
de wedstrijd met 3- 4 in het voordeel
van de Jan Campert beslist. De
andere halve finale ging tussen de
Bosbeek en de Boekanier. De Boekanier vierde elk punt met een overwinningsdansje, maar moest helaas
het onderspit delven tegen de
Bosbeek.
De troostfinale tussen de Zefier en de
Boekanier werd met 4-3 gewonnen
door de Zefier. De Boekanier kon met

Wat nog ontbreekt zijn nieuwe kussens voor de houten loungebanken. Foto:
aangeleverd

Sponsorloop én rommelmarkt
bij SV Terrasvogels
Santpoort-Zuid - Zondag 3 april
organiseert de SV Terrasvogels op
Sportpark De Elta te Santpoort-Zuid
een groots opgezette sponsorloop
voor alle Terrasvogels-leden en een
vrijmarkt/rommelmarkt van 09.00 uur
tot 16.00 uur voor iedereen die
daaraan mee wil doen. Bijna alle
winkeliers uit Santpoort-Noord en
Santpoort-Zuid zijn uitgenodigd om
een kraam te bemensen. Ook particulieren kunnen daar een beroep op
doen.
Aanmelden voor de rommelmarkt
kan via www.svterrasvogels.nl/
sponsorloop.
Diverse vrijwilligers van SV Terrasvogels hebben, mede dankzij een forse
financiële impuls van de Club van
100, het interieur van het clubhuis
volledig gerenoveerd. Het ziet er
weer als nieuw uit. De vrijwilligers
willen nu doorpakken. Wat nog
ontbreekt zijn nieuwe kussens voor
de houten loungebanken, een
nieuwe geluidsinstallatie, een tafeltennistafel ter aanvulling van het

sportieve terras en diverse
trainingsmaterialen.
Op zondag 3 april vanaf 09.00
kunnen kinderen op een zelf meegenomen kleedje of tafel hun spullen
verkopen. Dit geldt ook voor de
volwassenen. Indien gewenst kunnen
zij een kraam gebruiken. Uiteraard
tegen een kleine vergoeding. Vanaf
08.00 uur kunnen de spullen uitgestald worden. Voor meer informatie
verwijst men naar de website.
Gedurende de hele dag zal er livemuziek zijn van niemand minder dan
Dennis Sintenie, bekend van zijn
optredens tijdens de Santpoortse
Feestweek, Kerstmarkten en bij Villa
Westend in Velserbroek. Kuipers
Sports zorgt voor nog meer activiteiten voor de jeugd met een groot
luchtkussen en nog diverse andere
spelmaterialen.
U bent als bezoekers van harte
welkom op het sportcomplex van SV
Terrasvogels in Santpoort-Zuid. De
rommelmarkt eindigt om 16.00 uur,
maar ze zijn tot 19.00 uur nog open

Akrides kijkt terug op een mooi toernooi waar ruim 100 enthousiaste
basisschoolkinderen hebben kunnen basketballen. Foto: aangeleverd

de beker voor de vierde plaats naar
huis en de Zefier kan de beker voor
de derde plaats naast hun wisselbeker van de vrijeworpenwedstrijd
zetten die ze al op 27 februari
hadden gewonnen. De finale tussen
de Jan Campert en de Bosbeek was

zeer spannend. De Jan Campert
kwam, door goed samenspel, op een
voorsprong van 3-0. Daarna ging de
Bosbeek aan de slag en wisten ze de
winst met 3-4 naar zich toe te
trekken. Zij mogen een jaar lang
genieten van de grote wisselbeker.

VSV scoort, ook bij Feyenoord
Velserbroek - VSV ziet bij de jongste
categorieën het ledenaantal steeds
meer oplopen. Dit omdat het steeds
meer bekend wordt dat de jeugdopleiding van VSV zeer succesvol en
uniek binnen de regio is. Het plezier
in het voetballen staat daarbij
voorop, waarbij talentvolle spelers
vanzelf wel komen bovendrijven. De
gebroeders Jax en Scott van den
Berg zijn daar een mooi voorbeeld
van, want beide spelers hebben het
op de voetbalinstuif van Feyenoord
zo goed gedaan, dat zij door zijn naar
de laatste rondes die op 16 en 23
maart zijn gehouden. De uitslag is bij
VSV nog niet bekend maar een
mooie pluim voor de broers en
jeugdopleiding van VSV onder
leiding van Paul Meinders, Dennis
Boogaard en trainers.
Het was afgelopen zaterdag sowieso
een mooi dag voor VSV want de
zaterdag 1 liet eindelijk weer zien
waartoe zij in staat zijn en de topper
tussen VSV en Stormvogels O19-1
werd na een zinderende strijd in het
voordeel van thuisploeg beslist met

een 3-2 uitslag voor VSV. Doordat
Schoten zich onlangs met het 1e
team uit de zaterdagcompetitie heeft
teruggetrokken is Terrasvogels daardoor naar de laatste plaats op de
ranglijst verhuisd. VSV was thuis de
opponent van de Vogels maar de 1e
helft liet zien dat het niet vanzelfsprekend is dat de posities op de
ranglijst van doorslaggevende factor
zijn. VSV wist de laatste wedstrijden
slechts met een miniem verschil te
winnen en in de 1e helft gingen zij
door waar zij waren gebleven; namelijk met het missen van de meest
fraaie kansen. Terrasvogels beperkte
zich tot het verdedigen en dit resulteerde in een 0-0 stand bij rust. Na de
rust was VSV eindelijk wakker
geschud en de doelpunten bleven
dan ook niet uit. Wesley v.d. Wal trof
drie maal doel en Justin Kunst twee
maal. Zaterdag staat de topper uit
tegen Wijk aan Zee op het
programma.
De zondag 1 kreeg een tegenslag te
verwerken met het afzeggen van de
tegenstander Nieuw West United
wegens coronabesmettingen en zijn

daardoor as zondag thuis tegen Alliance extra gebrand om een goed
resultaat neer te zetten in de strijd
voor promotie. De aanvang is om
14.00 uur op sportpark De Hofgeest.

Scott (links) en Jax van den Berg.
Foto: aangeleverd

De uiteindelijke winnaar van het toernooi werd het Felisenum team 1 dat met 2-0
wist te winnen van het Vellesan team 2. Foto: Renata Jansen fotografie

Geslaagd schoolsporttoernooi
floorhockey in Velsen
Velsen - Woensdag 9 maart organiseerde SportSupport het schoolsporttoernooi floorhockey voor
eerste en tweedejaars leerlingen van
middelbare scholen uit de gemeente
Velsen. Aan het schoolfloorhockeytoernooi hebben vier van de zes
scholen deelgenomen: De Duin en
Kruidbergmavo, het Technisch
College Velsen/Maritiem College
IJmuiden, het Felisenum en het
Vellesan College. Het toernooi was
een groot succes! Er werd leuk
gespeeld en de leerlingen waren erg
sportief. Na de poulefase speelden
de nummer 1 en 2 van de poule een
finale. De nummers 3 en 4 speelden
voor plek drie. De spannende finale
werd gespeeld tussen het Felisenum
team 1 en Vellesan team 2. De strijd
om plek drie werd gespeeld door het

Vellesan team 1 tegen het Felisenum
team 2. De derde prijs is uiteindelijk
gegaan naar het Vellesan team 1. De
winnaar van het toernooi werd het
Felisenum team 1 dat met 2-0 wist te
winnen van het Vellesan team 2.
Elk jaar staan er voor het voortgezet
onderwijs drie schoolsporttoernooien op het programma, georganiseerd door buurtsportcoach Jerry
van Akkeren. Het schoolbasketbaltoernooi is hier een van en was afgelopen jaar weer een succesvolle
editie. Helaas is het schoolzaalvoetbaltoernooi in februari niet doorgaan
vanwege corona. Volgend jaar
worden deze toernooien wederom
georganiseerd. Check de website
sportpasvelsen.nl voor meer actuele
sportactiviteiten en
schoolsporttoernooien.
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Pauselijke onderscheiding
voor Leny Dekker-Harsveld

Mevrouw Dekker-Harsveld is sinds 1996 een gewaardeerd lid van het
parochiebestuur van de Sint Jozefkerk in Velsen-Noord. Foto: aangeleverd

Velsen-Noord - Leny Dekker-Harsveld heeft zondag voor haar jarenlange inzet voor de Kerk en de
medemensen, een Pauselijke
onderscheiding, Pro Ecclesia et
Pontifice, mogen uitvangen uit
handen van pastor Mathew Njezhukum Kattil en de vice-voorzitter
van het parochiebestuur, de heer

Bert Jan Rozestraten. De uitreiking
vond plaats tijdens een feestelijke
Eucharistieviering in verband met
het hoogfeest van Sint Jozef, de
patroon van de gelijknamige
rooms-katholieke kerk in
Velsen-Noord.
Mevrouw Dekker-Harsveld is sinds
1996 een gewaardeerd lid van het

parochiebestuur. Zij is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en
een bindende factor in de parochie.
Ze is nauw betrokken bij de liturgie
in de kerk (zij is tevens lectrice),
maar voelt zich ook zeer verbonden
met het welzijn van vrijwilligers. Ze
is altijd bereid tot praktische ondersteuning bij evenementen, zoals
het organiseren van parochieavonden en -bijeenkomsten.
Door haar inzet en betrokkenheid is
ze een voorbeeld voor andere vrijwilligers. Sinds enkele jaren is ze
ook vertegenwoordigster van de
parochie in de vergaderingen van
het regionale bestuur van het
samenwerkingsverband De Heilige
Familie, waarin zes rooms-katholieke parochies in de regio IJmondNoord met elkaar samenwerken.
In het verleden was Leny ook begeleidster van vormelingen in de
parochie, was zij medeoprichtster,
actief lid en voorzitster van het koor
‘Between’ en tevens lid van het
voormalige Jozefkoor.

Spoedambulance krijgt ongeval
Velsen-Zuid – Een ambulance die een patiënt met spoed naar het ziekenhuis
vervoerde is woensdagavond aangereden op het Pontplein in Velsen-Zuid.
Een personenauto botste omstreeks kwart over zeven op de ambulance.
Andere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om assistentie te
verlenen. De patiënt is door een andere ambulance overgenomen en verder
vervoerd. Onder de overige betrokkenen vielen geen gewonden.
Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie
stelt een onderzoek in. Foto: Michel van Bergen

Koninklijke onderscheiding
voor Wilma Brokking
Velsen/Amsterdam - Burgemeester Frank Dales reikte op vrijdag 18
maart 2022 een Koninklijke onderscheiding uit aan Wilma Brokking voor
haar bijzondere verdiensten.

De inzet en toewijding van mevrouw Brokking binnen de Hiv-zorg is uitzonderlijk.
Foto: gemeente Velsen

De uitreiking vond plaats tijdens een
afscheidsborrel in DC Klinieken
Lairesse te Amsterdam ter gelegenheid van haar pensioen.
Familieleden, collega’s en goede
bekenden van mevrouw Brokking
waren aanwezig om haar een warm
hart toe te dragen.

Kabouter
bezoekt
Beeckestijn
Driehuis - Een lief kaboutertje heeft een bezoek
gebracht aan Beeckestijn.
Hij werd gezien en gefotografeerd bij de kapelwoning.
Dit bouwsel alias tuinversiersel dateert uit 1769 en
deed geen dienst als kapel,
maar wel als
tuinmanswoning.
Foto: Arita Immerzeel

15 jaar actief in de Hiv-zorg
Mevrouw Brokking is sinds 2007
actief binnen de Hiv-zorg. Gedurende
deze periode heeft zij verschillende
functies bekleed waaronder vrijwillige inzet voor mensen die met hiv
leven. Mede door het geven van vele
lezingen en te spreken op verschillende bijeenkomsten heeft zij een

belangrijke bijdrage geleverd aan het
normaliseren van onderwerp hiv en
het leven met hiv. Maar ook aan het
verbeteren van de kwaliteit van de
Hiv-zorg in Nederland en daarbuiten.
Mevrouw Brokking is altijd zeer
betrokken geweest bij haar patienten. Met volledige toewijding en
overtuiging zag zij altijd precies wat
iemand nodig had. Naast directe patientenzorg is zij ook betrokken
geweest bij nationaal en internationaal wettenschappelijk onderzoek.
Sinds 2013 is ze actief bij V&VN
Verpleegkundig consulenten hiv.
Eerst als bestuurslid en van 2014 tot
2016 als voorzitter van het bestuur. In
deze rol had zij de mogelijkheid om
zich nog meer in te zetten voor het
belang van verdere specialisatie voor
verpleegkundigen. Deze activiteiten
waren niet alleen binnen de Nederlandse grenzen maar ook ver daar
buiten. Om de scholing ook op internationaal niveau te verbeteren had zij
contacten met collega’s en patiëntenverenigingen in Oost-Europa.
De inzet en toewijding van mevrouw
Brokking binnen de Hiv-zorg is
uitzonderlijk. Daarom ontving zij een
welverdiende Koninklijke onderscheiding; Ridder in de orde van
Oranje-Nassau.

Bij de Energiebus kon men meer informatie halen over energiebespaarmogelijkheden. Foto: aangeleverd

Veel aanloop bij de Energiebus
Velsen - Zaterdag 19 maart stond energiecoöperartie Energiek Velsen
samen met de gemeente Velsen en het Duurzaam Bouwloket op twee
lokaties in Velsen met de energiebus. In Velsen-Zuid bij de brandweerkazerne en in Santpoort-Noord op het marktterrein.
In diverse buurten zijn in de afgelopen weken bij bewoners een gratis
warmtescan van hun huis gemaakt.
Bij de Energiebus was men uitgenodigd meer informatie te halen over
energie-bespaarmogelijkheden.
Natuurlijk waren voorbijgangers ook
welkom.
Bij de tafel van energiecoöperatie
Energiek Velsen kon men daarnaast
ook een afspraak maken met een
energiecoach. De opgeleide energiecoaches zijn inwoners van Velsen en
komen bij de mensen thuis. Zij geven
handige tips en denken mee hoe je
op korte en lange termijn energie

kunt besparen. En wat je eventueel
zelf kunt opwekken, denk daarbij aan
zonnepanelen voor elektriciteit,
zonneboilers voor warm water of
warmtepompen voor verwarming en
warm water.
De energiecoaches van Energiek
Velsen zijn inmiddels al enkele jaren
actief en hebben al vele Velsenaren
verder geholpen. Op 19 maart zijn er
tientallen contacten gelegd met
mensen waar we een afspraak mee
gaan plannen.
Ook een afspraak maken? Zie www.
energiekvelsen.nl.

Jamsessie bij Koel!
Driehuis - Vrijdag 25 maart is er weer
een jamsessie bij Koel!
Vanaf 20.00 is iedereen welkom om
samen gezellig muziek te maken in de
theaterzaal van gebouw De 3Klank in
Driehuis. Leeftijd of niveau maakt niet
uit, bij deze jamsessie is er plek voor
iedereen. Dus hou je van zingen of
speel je bijvoorbeeld piano, drums,
gitaar, basgitaar, een blaasinstrument,
viool, cello of welk instrument dan
ook? Kom samen muziek maken bij

Koel! Gewoon gezellig komen luisteren
is natuurlijk ook leuk. De bar is open!
Entree is gratis en Koel zorgt voor alle
instrumenten, versterkers en
dergelijke.
Deze avond wordt geopend door een
kort optreden van de band 30+,
bestaande uit leerlingen van Koel.
Op deze avond kun je een donatie
doen ten gunste van lokale initiatieven
rondom hulp aan Oekraïne. Adres:
Driehuizerkerkweg 34A in Driehuis.

