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Sam en Sanne winnen vlogwedstrijd

HET IS WEER LENTE!
DE ZOMERBANDEN
MOGEN ER WEER OP

Velsen - Hangplekken combineren met mogelijkheden. Dat is het
winnende idee van de vlogwedstrijd die door het John van Dijkfonds was uitgeschreven. Sam en Sanne maakten de winnende
vlog.

Hangplekken voor jongeren
zijn vaak niet veel meer dan
kaal stukken gras zonder verdere voorzieningen. Dat kan
beter, vinden Sam en Sanne. In
hun vlog vertellen ze dat ze nu
als alternatief vaak uitwijken
naar een speeltuintje voor kinderen of naar een schoolplein.
Maar schoolpleinen zijn buiten

schooluren vaak afgesloten en
in de speeltuintjes zijn meestal
al kinderen aan het spelen.
De oplossing? ,,Maak op een
openbare plek bijvoorbeeld een
voetbalveld of basketbalveld
en zet er bankjes omheen, zodat je wat meer jongeren trekt.
Belangrijk is wel dat je er een
prullenbak bij zet en word niet
boos als jongeren daar graffiti
op spuiten, want dat hoort gewoon bij een jongerenplek.’’
Afgelopen vrijdagavond werden Sam en Sanne tot winnaars
van de vlogwedstrijd uitgeroepen. De tweede prijs was voor
Fee met de vlog ‘Wij zijn VelsenNoord’ en als derde eindigde
Cécile, aan haar idee voor een
cultuurabonnement besteedden we vorige week al aandacht
in deze krant.
De bijeenkomst werd om 19.00
uur geopend door wethouder

Sebastiaan Dinjens en voorzitter Sige Bart van het John van
Dijkfonds.
,,Vloggen is hét nieuwe medium, deze wedstrijd is zeker voor
herhaling vatbaar’’, zo liet hij

weten. Sam en Sanne zijn trots
op hun behaalde overwinning
en kijken er naar uit om hun
plan daadwerkelijk uitgevoerd
te zien worden. (Bos Media Services, foto’s: aangeleverd)

Velsen - Forum voor Democratie heeft bij de verkiezingen in de
gemeente Velsen veruit de meeste stemmen binnengesleept.
Baudet schaarde meer dan 6000
Velsenaren achter zich, goed
voor 21,3% van alle uitgebrachte stemmen. Daarmee liet hij alle andere partijen ver achter zich.
De VVD kreeg 13,4 procent van
alle stemmen, tegen 16,2 pro-

cent bij de verkiezingen voor de
Provinciale Staten 4 jaar geleden. GroenLinks steeg wel, van
1000 naar 3000 stemmen (10,4
procent). PvdA daalde licht (van
10,3 naar 9,5 procent), PVV fors
(van 15,4 naar 8,1 procent). Ook
D66 moest veel inleveren, ging
van 13,9 naar 8 procent van de
stemmen. CDA kon nog maar 6
procent van de stemmers achter

zich scharen, tegenover 9,7 procent in 2015. Wat ook opvalt is
het forse verlies van de SP, van 12
naar 5,7 procent.
De opkomst lag aanzienlijk hoger dan bij de verkiezingen van 4
jaar geleden: 55,1 procent van de
52.482 stemgerechtigden in Velsen nam de moeite om naar de
stembus te gaan. In 2015 was dat
45,4 procent. Voor de Provincia-
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IJmuiden aan Zee - Bezoekers van het IJmuiderstrand waanden zich dit weekeinde even in de Dakar-race. Het
strand van IJmuiden werd bevolkt door zo’n 50 rallywagens, die indrukwekkende rondes reden met op het
rechte eind zeer hoge snelheden. Het parcours was zo aangelegd dat de voertuigen regelmatig helemaal los
van de grond kwamen. Het was de eerste wedstrijd van het NK Off-road Racing 2019. (foto: Erik Baalbergen)
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Indrukwekkende taferelen op het strand
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Leren omgaan met geld is leuk
Een week lang alles leren over geld, daar
draait het om in de week van het geld
(25 t/m 29 maart). ‘Ben jij een held met
je geld?‘ was maandag de vraag van wethouder Marianne Steijn aan een grote
groep basisschoolleerlingen. Alles wat je
nu leert over geldzaken, helpt je later om
betere keuzes te maken.

Voor alle inwoners, van jong tot oud
Goed met geld kunnen omgaan is een belangrijk onderwerp voor alle inwoners. In de
week van het geld is hier landelijk extra aandacht voor. Ook in de gemeente Velsen worden er deze week allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema geld. Zo stond
het Sociaal Wijkteam woensdag op het Canopusplein met informatie over betaalbare en gezonde voeding. In buurtcentrum de
Stek is dinsdag een cursus budgetkoken van
start gegaan, daar leren ze dat gezonde voe-

ding niet duur hoeft te zijn. Lijkt deze cursus
u ook interessant? Bij genoeg aanmeldingen
start er binnenkort een cursus budgetkoken
in buurtcentrum de Brulboei (aanmelden
kan via contact@swtvelsen.nl).
Ondersteuning bij financiële vragen
Heeft u moeite om al uw rekeningen op tijd
te betalen of heeft u schulden? Maakt u de
post niet meer open? Eén tot anderhalf miljoen huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. U hoeft zich er niet voor
te schamen. U hoeft er ook niet alleen voor
te staan, medewerkers van het Sociaal Wijkteam kunnen u helpen. Wacht niet te lang. U
kunt ook hulp inroepen als u nog geen schulden heeft, maar wel bang bent om deze in de
toekomst te krijgen. Voor contact met het Sociaal Wijkteam Velsen belt u 088-8876970 of
mailt u contact@swtvelsen.nl. (Foto Reinder
Weidijk)

179 peuken in een half uurtje

Actie Velsense Beestenbende op
Landelijke Opschoondag!
Afgelopen zaterdag was het de Landelijke Opschoondag, een grote voorjaarsschoonmaak in Nederland. Op die dag
trokken de kinderen van de Beestenbende en het Pieter Vermeulen Museum er op
uit, samen met vrijwilligers uit Velsen. Ze
vonden in een half uur tijd wel 179 peuken rondom het Wikkelhuisje van BRAK!,
in het gebied rond het Kennemermeer en
het IJmuiderstrand.

De opschoonploeg lette vooral op klein
zwerfvuil. Ze vonden naast die 179 peuken
met filters ook nog heel veel klein afval in de
vorm van ty-wraps en rietjes. Dat is nu juist
het afval waar dieren in het gebied heel veel
last van hebben.
Meer acties dit jaar
De opruimactie was een 0-meting. Vanaf nu
houden vrijwilligers van het Pieter Vermeulen Museum en BRAK! IJmuiden in de gaten
of de hoeveelheid afval toe- of afneemt. Om
dat te weten te komen, doen ze met de kinderen van de Beestenbende nog twee metingen
dit jaar, in de zomer en na het strandseizoen.

Velsen geen bende!
Er komt een ‘Velsen Geen Bende-bord’ van
de Beestenbende bij de strandopgang. Maar
waar kun je je afval eigenlijk kwijt? Er waren
kritische vragen van de opschoonploeg aan
wethouder Bram Diepstraten, want er staan
maar weinig bakken.
Nieuwe bakken
Bram Diepstraten maakte bekend dat er
nieuwe prullenbakken komen en onthulde de
eerste stoere bak. De nieuwe prullenbakken
zijn mogelijk gemaakt via het project de Rauwe Loper en zijn gemaakt van roestig cortenstaal waarin de letters IJM staan gebrand.
Ze hebben een rauwe uitstaling die goed past
bij IJmuiden Rauw aan Zee. Ze worden vanaf deze week geplaatst. Geen enkel excuus
dus meer om het strand en de omgeving niet
schoon te houden!
Ook meehelpen?
Wil je ook lid worden van de Beestenbende
en meedoen met allerlei superleuke en belangrijke opruim- en opschoon-evenementen? Meld je aan via info@pieter-vermeulenmuseum.nl.(Foto Reinder Weidijk)

QuickScan Lokale Democratie
De gemeente wil graag met u in gesprek! Hoe democratisch werken wij in
onze gemeente? Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten
worden genomen en uitgevoerd? Is dat
duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt
u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Tussen 2 april en
12 april kunt u hiervoor een online-vragenlijst invullen.

Deze Quick Scan Lokale Democratie wordt
landelijk uitgevoerd door Totta Research
in opdracht van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). Samen met 4 andere gemeenten start Velsen dit nu als proef. Later

Gratis compost scheppen
Op vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart
ligt er gratis compost voor u klaar aan de
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in SantpoortZuid, een van de gemeentelijke wijkposten.

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnol-

dy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid kunt u
gratis compost afhalen op vrijdag 29 maart
tussen 08.00 en 16.00 uur, en op zaterdag 30
maart van 8 uur tot 14.00 uur. Breng zelf een
schep mee en iets om het in te doen (zakken,
kruiwagens, etc.).

wordt dit onderzoek ook bij andere gemeenten uitgevoerd.
De vragen worden op 2 april gesteld aan onder andere het Burgerpanel Velsen. Wilt u lid
worden van dit Burgerpanel? Meld u zich dan
voor 1 april aan via www.velsen.nl en zoek:
Burgerpanel.
Als u geen lid wilt worden, kijk dan dinsdag
2 april op www.velsen.nl of volg de gemeente
via Facebook, Twitter of Instagram.
De vragen worden ingevuld door inwoners,
maar ook door raadsleden, collegeleden en
ambtenaren. Daardoor kunnen we kijken of
we er hetzelfde over denken. En zo niet: samen in gesprek gaan over hoe we nog beter
kunnen samenwerken.

Infopagina
28 maart 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Eerste prijs Vlogwedstrijd
Op vrijdag 22 maart was de feestelijke afsluiting van de Vlogwedstrijd ‘Het beste
idee voor Velsen’. Sige Bart, raadslid en
voorzitter van het John van Dijkfonds,
was de enthousiaste gastheer van de bijeenkomst in het gemeentehuis. Tijdens de
avond kon live op de ingezonden vlogs
worden gestemd.

Sam en Sanne wonnen de eerste prijs. Hun
vlog ging over ‘meer hangplekken gecombineerd met sportfaciliteiten (én verlichting
én een prullenbak )’. Ze kregen de prijs uitgereikt door Sebastian Dinjens, wethouder
van veel verschillende dingen, maar zoals hij

dat zelf zei “vooral van Jeugd”!
De Vlogwedstrijd is georganiseerd door het
John van Dijk Fonds. Dit fonds is door de
gemeenteraad van Velsen ingesteld ter herinnering aan John van Dijk. Hij overleed in
2001 op jonge leeftijd. John van Dijk was
raadslid en kwam op voor ideeën van jongeren. Het John van Dijk Fonds organiseert politieke activiteiten en projecten voor jonge
inwoners van Velsen.
Meer weten?
Kijk op facebook: jvdfvelsen

Gratis naar de speeltuin
De gemeente Velsen geeft gezinnen met
een laag inkomen gratis toegang tot één
van de drie speeltuinen in Velsen.

Heeft u een laag inkomen (tot 110% van het
minimum) en een kind tot 10 jaar? Dan kunt
u een aanvraag indienen voor een seizoenskaart voor één van de drie speeltuinen in Velsen: Speeltuin Santpoort, Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk of Speeltuin De Veilige Haven in
IJmuiden. Met de seizoenskaart heeft het
hele gezin toegang tot de speeltuin.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente
Velsen? Dan krijgt u het aanvraagformulier
deze week thuisgestuurd. Heeft u geen aanvraagformulier gekregen, maar denkt u dat u
wel in aanmerking komt? Download dan het
aanvraagformulier op www.velsen.nl, zoekterm ‘speeltuin’.
Als u een aanvraag heeft ingediend en u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u snel
daarna een brief met informatie. Met deze
brief kunt u bij één van de drie speeltuinen
uw gratis seizoenskaart ophalen.

Herken de Japanse duizendknoop en geef hem aan!
dagelijks vanaf 1 april

Met de rondvaartboot naar
SHIP op het sluizencomplex
Een leukere manier om het Sluis Haven
Informatiepunt (SHIP) in IJmuiden te bezoeken bestaat haast niet. Met ingang van
1 april kunnen bezoekers er dagelijks met
de rondvaartboot naar toe.

De ‘Koningin Emma’ vaart vanaf 1 april vier
maal per dag vanaf het Sluisplein in IJmuiden, via de Noordpier, naar SHIP. Zo kunnen bezoekers het gebied rondom het sluizencomplex van nabij ervaren. SHIP is een
expositie over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld en de ontwikkelingen in het
Noordzeekanaalgebied. Sinds de opening op
31 maart 2017 brachten al 75.000 mensen
een bezoek aan SHIP.
Adriaan Jumelet, directeur van de IJmuidense Rondvaart Maatschappij, is blij dat
zijn maatschappij de lijndiensten gaat verzorgen: “We zijn Rijkswaterstaat erkentelijk
dat we een vergunning voor vijf jaar hebben
gekregen. De steiger bij SHIP is met financiële steun van de Provincie Noord-Holland
hiervoor zelfs speciaal aangepast. Tijdens
de boottocht ervaren belangstellenden van
dichtbij de aanleg van de nieuwe grootste
zeesluis ter wereld en hebben ze zicht op de

Spuisluis en het Gemaal, de grootste van Europa.”
Marije Moerman, locatiemanager van SHIP,
vult aan: “We zijn enorm blij dat SHIP nu
ook vanuit het zuiden van het Noordzeekanaal gemakkelijk bereikbaar is. Ongetwijfeld
trekken we hierdoor extra bezoekers. Om een
dagje IJmuiden voor toeristen nog leuker te
maken werken we bovendien aan arrangementen met onder andere het Zee- en Havenmuseum en Forteiland.”
Tijden en kosten
De vertrektijden vanaf het Sluisplein naar
SHIP zijn dagelijks om 09.45 uur, 13.05 uur,
15.25 uur en 17.25 uur. De terugvaarten van
SHIP naar het Sluisplein zijn om 13.20 uur,
15.40 uur en 17.40 uur. Een retourtje kost €
6,50. De overtocht duurt circa 12 minuten.
De toegang tot SHIP is gratis, de rondleiding
door een gids kost € 5,00. SHIP heeft ook een
restaurant en faciliteiten voor zakelijke bijeenkomsten.
Informatie over de rondvaart: ijmuidenserondvaart.nl. Informatie over SHIP: ship-info.nl.

De Japanse duizendknoop is een uitheemse plant die in Nederland geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daardoor hard kan
groeien (wel 10 centimeter per dag!) en
zich snel verspreidt. Daarmee verdringt
hij andere planten waardoor de biodiversiteit verslechtert. De plant is supersterk
(bij vochtig weer, droogte, in de zon en
in de schaduw) en weet zelfs in straatverhardingen zijn weg omhoog te vinden. De
gemeente moet deze plant daarom bestrijden.

U kunt de gemeente daarbij helpen door het

te melden als u de plant ziet in de openbare
ruimte. In de winter sterft de plant bovengronds af, maar in de lente steekt hij kleine
rode blaadjes uit de grond. De stengels lijken
op die van bamboe. In de zomer kleuren de
bladeren donkergroen.
De gemeente heeft al veel locaties in beeld
waar de duizendknoop groeit. Toch zijn we
blij als u het meldt als u de duizendknoop
gezien denkt te hebben. Dat kan via de app
‘Slim Melden Velsen’ die te downloaden is in
de AppStore en Google Play of natuurlijk per
mail of telefoon.
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Eerste Buitenpoort in Nederland

Station Santpoort-Noord
Het NS-station in Santpoort-Noord is de
eerste Buitenpoort in Nederland. Buitenpoorten zijn stations die direct aan natuuren recreatiegebieden grenzen. Een aantal
van zulke stations in Nederland wordt aangepast. Er komen veranderingen in en op
de stations en de verbinding tussen de stations en de natuurgebieden wordt verbeterd. Santpoort-Noord is het eerste station dat zich vanaf 5 april ‘Buitenpoort’ mag
noemen!

Proefproject
De Buitenpoort op station Santpoort-Noord is
een proefproject van een half jaar en loopt tot
en met 27 oktober 2019. In deze periode onderzoeken we hoe we de reis van de stad naar
het buitenleven aantrekkelijker kunnen maken. In het voor- en najaar zullen enquêteurs
op station Santpoort-Noord enquêtes uitdelen aan vertrekkende reizigers. Ook kunnen
reizigers online hun mening en ideeën geven
in de NS-app via En? Hoe is je reis?

De feestelijke opening staat gepland op vrijdag
5 april vanaf 10.30 uur. Alle belangstellenden
zijn welkom. Na de opening kun je deelnemen
aan een wandeling met een van de boswachters via de nieuwe wandelroute vanaf station
Santpoort-Noord naar de toegang van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Denk aan
geschikte schoenen en kleding voor de wandeling.

Samenwerking
Buitenpoorten zijn een initiatief van provincie Noord-Holland, NS, Metropoolregio Amsterdam, gemeente Velsen, Nationaal Park
Zuid-Kennemerland en Natuurmonumenten.
Daarnaast wordt samengewerkt met ProRail,
Spoorbouwmeester, lokale ondernemers, organisaties en bewoners.

Op de website www.Buitenpoorten.nl is vanaf 5 april informatie te vinden over de achtergronden en activiteiten op Santpoort-Noord
voor de inwoners uit de regio. Voor de kinderen is er een kleurplaat waarmee ze leuke prijzen kunnen winnen.
Campagne
Op 5 april start ook een campagne voor wandelaars, rustzoekers en natuurliefhebbers. Op
station Amsterdam Centraal worden reizigers
verleid om de trein te nemen en de natuur in
te gaan. In de IJ-passage is iedere maand een
week lang aandacht voor natuur, zoals voor
Tiny Forest Zuid-Kennemerland. Zo kunnen
alle treinreizigers een glimp opvangen van de
prachtige natuur van Nationaal Park ZuidKennemerland.
Santpoort-Noord is vanaf Amsterdam maar
een halfuurtje met de trein. En ook reizigers
vanuit andere richtingen stimuleren we om
de trein te nemen naar Nationaal Park ZuidKennemerland. In de trein kunnen reizigers
op Luisterruit (NS podcast) luisteren naar een
speciale aflevering over Buitenpoorten.

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail aan
OVknooppunten@noord-holland.nl.

Stap in het
buitenleven
volg het spoor van de stad
naar het landschap

Tennisseizoen start 1 april
Amsterdam Centraal
Santpoort-Noord

Santpoort Noord

29 min

Van 1 april tot 1 oktober kan er weer getennist worden op de twee gravelbanen van Tennispark Velserbeek. Er zijn nog diverse tijdstippen beschikbaar. Heeft u interesse in het
huren van een baan voor een heel seizoen (al

vanaf € 103,50) of wilt u af en toe een uurtje
tennissen? Neem dan contact op met Sportloket Velsen 0255-567666 of mail naar sportloket@velsen.nl.

Noordersluisweg, tussen de Pontweg en de Staalhavenweg

Vernieuwing fietspad
Vanaf 8 april gaat de firma Van Doorn
Geldermalsen het fietspad langs de Noordersluisweg vernieuwen. Het gaat om het
deel tussen de Pontweg en de Staalhavenweg. Dit fietspad wordt veel gebruikt
door werknemers van Tata Steel van en
naar de pont. Fietsers worden omgeleid

via de Grote Hout- of Koningsstraat en de
Wenckebachstraat. De werkzaamheden
duren tot en met 26 april.

Het huidige fietspad verkeert in slechte staat.
Een groot deel van de opsluitbanden is weggedrukt, waardoor de voegwijdte tussen de

tegels groot is. Ook de fundering is niet goed
meer, waardoor tegels los liggen. De bestaande tegels zijn te dun voor een belasting met
strooiwagens en maaimaterieel. Het fietspad
is in de huidige staat niet veilig genoeg en er
zijn veel klachten uit de omgeving.

Van Doorn Geldermalsen zal het huidige
fietspad opbreken en een nieuw fietspad aanbrengen. Er komt nieuwe fundering, en de
nieuwe tegels hebben een dikte van 8 cm. De
nieuwe constructie zal het openstaan van de
voegen en het los komen van de bestrating tegengaan.

len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

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

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

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

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

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

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is een
formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland in Haarlem. Meer informatie
op www.bdkennemerland. nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 16 maart tot en met 22 maart
2019 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Mercuriusstraat 29 en 31, plaatsen dakopbouw (18/03/2019) 11701-2019
Grahamstraat
215,
plaatsen
dakopbouw
(21/03/2019)
12335-2019
Grahamstraat
217,
plaatsen
dakopbouw
(19/03/2019)
11754-2019
Kastanjestraat
20,
plaatsen
dakopbouw
(21/03/2019)
12324-2019
IJmuiderstraatweg 155, plaatsen dakopbouw
(21/03/2019) 12339-2019
Velsen-Zuid
J. Kostelijklaan 30, kappen boom
(17/03/2019) 11463-2019
Buitenhuizerweg 10, plaatsen zonnepanelen
(19/03/2019) 11908-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, afwijken
bestemmingsplan,
verruimen openingstijd tot 01:30 uur i.v.m.
evenement “Midzomernachtwandeling” op
22 juni 2019 (19/03/2019) 11893-2019
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijks
gebruik weiland als parkeerterrein i.v.m. evenement
“ Midzomernachtwandeling” op 22 juni 2019
(20/03/2019) 12056-2019
Driehuis
Hofdijklaan
52,
plaatsen
(20/03/2019) 12101-2019
Velserbroek
Hofgeester Eijnde

20,

dakkapel

afwijken

be-

stemmingsplan i.v.m. evenement “Soli’s night of music” op 25 mei 2019
(22/03/2019) 12541-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Velserduinweg 248 en 248A, legaliseren
van het dichtbouwen van de binnentuinen
(afwijking van vergunning 32391-2017)
(22/03/2019) 3896-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijk
gebruik weiland als parkeerterrein i.v.m. evenement “Pinksterjaarmarkt“ op 10 juni 2019
(18/03/2019) 3298-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 74, veranderen van een
winkel naar woning (18/03/2019) 5056-2019
Ingekomen aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden
filmopname ‘Gilze Rijen’ Begraafplaats
Duinhof, 7 april 2019 van 12.00 uur tot 00.00
uur (21/03/2019) 12369-2019

dag, locatie: hoek Bloemendaalsestraatweg
en de Van Dalenlaan (20/03/2019) 122282019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 16 maart tot en met 22 maart 2019
de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op
grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord, op 11 t/m 13 juni 2019 van
18:30 uur tot 20:00 uur en 14 juni
2019 van 18:30 uur tot 20:30 uur (19/03/2019)
12083-2019

IJmuiden
Havenfestival IJmuiden, 28 juni 2019 van
19:00 uur tot 23:00 uur, 29 juni 2019 van
12:00 uur tot 00:00 uur en 30 juni 2019
van 12:00 uur tot 17:00 uur, locatie: Trawlerkade (20/03/2019) 12097-2019

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning
te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 29 maart
2019 gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Publiekszaken. Om de stukken in te zien kan contact worden opgenomen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling
of schriftelijke zienswijzen inbrengen
tegen de ontwerpomgevingsvergunning.
Zienswijzen moeten worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Publiekszaken,
werkeenheid Vergunningen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het
kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de
werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.

Velsen-Zuid
Wereldmelkdag, 1 juni 2019 van 12:00 uur tot
17:00 uur, locatie: Informatieboerderij Zorgvrij te Spaarnwoude
(21/03/2019) 12307-2019
Agrifood-dag, 6 oktober 2019 van 11:00 uur
tot 16:00 uur, locatie: Informatieboerderij
Zorgvrij te Spaarnwoude
(21/03/2019) 12308-2019
Velsen-Noord
Avondvierdaagse Velsen-Noord, 17 t/m
20 juni 2019 van 17:30 uur tot 20:30 uur
(21/03/2019) 12371-2019

Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15

Dorpsfeest Velsen-Noord, 14 juni 2019 van
16:00 uur tot 00:00 uur, 15 juni 2019 van
10:00 uur tot 00:00 uur en
16 juni 2019 van 10:00 uur tot 23:00 uur, locatie: Stratingplantsoen (21/03/2019) 123922019

Santpoort-Zuid
Verkoop van vis van dinsdag tot en met zater-

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Basisschool

houders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Velserbroek
Hélène Mercierstraat 18, oprichten schuur
(18/03/2019) 3726-2019

Parnassia

Velserbroek
Run2Day Velserbroekloop, 21 juni 2019 van
18:30 tot 21:00 uur, locatie start/finish bij
Sporthal Polderhuis (18/03/2019)
11761-2019
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16: het verbouwen en wijzigen van de kerk naar deels kerk
en deels kantoor en aanleggen parkeerterrein (26/03/2019) 17484-2018.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-

IJmuiden
Havenkade 1, wijzigen wonen/kantoor naar
volledig wonen (18/03/2019) 4503-2019
Lierstraat 93, vergroten zolderverdieping
(19/03/2019) 17021-2018
Kennemermeer ong., tijdelijk plaatsen (tot
en met augustus 2023) 2 tiny houses als kantoorfunctie
(22/03/2019) 17356-2018
Meidoornstraat 13, vergroten dakkapel
(22/03/2019) 3694-2019
Reaumurstraat 3, splitsing appartement naar
2 appartementen (22/03/2019) 20506-2018
Velsen-Zuid
Droompark Buitenhuizerweg, graven oppervlaktewater en kabels en leidingen
(19/03/2019)
3357-2019
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 10, vervangen kozijnen
(19/03/2019) 6263-2019
Bosboom-Toussaintlaan 16, plaatsen dakkapel en een erker (beide voorzijde)
(19/03/2019) 5290-2019

Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een standplaatsvergunning
verleend
voor:
Velserbroek
Verkoop etenswaren en snacks, op dinsdag
tot en met zondag van 12:00 tot 20:00 uur, locatie: de Zadelmakerstraat
(19/03/2019) 1582-2019
Verleende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., nieuwbouwproject
“de Duinen”, het vlinderen van de vloeren in
de nacht van 2 op 3 april 2019 (26/03/2019)
11069-2019
Verleende evenementvergunning APV
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluit genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuurs-

recht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.
Driehuis
Strawberries Easter Tournament van 19 t/m
22 april 2019, locatie: sportcomplex KHC
Strawberries en Landje van
Manus (18/03/2019) 19926-2018

Melden kappen
Aan de Heerenduinweg bij de tennisvereni-

ging in IJmuiden wordt een boom gekapt.

Het gaat om een Acacia. De vitaliteit van deze

boom is slecht.
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 29 maart 2019
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling

Publiekszaken. Om de stukken in te zien kan
contact worden opgenomen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Tijdens deze periode van terinzagelegging,
kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning.
Zienswijzen

moeten worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar
maken van mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de werkeenheid Ver-

gunningen, telefoon 140255.

Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

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

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16: het verbouwen en wijzigen van de kerk naar deels kerk
en deels kantoor en aanleggen parkeerterrein
(26/03/2019) 17484-2018.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

de Concordiastraat te Velsen-Noord als voorrangsweg aan te duiden door middel van het
plaatsen van borden B1 en B6 zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 en haaientanden zoals

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale

VIJ kwali eert zi h
voor kampioenswedstrijd
IJmuiden - Op zaterdag 16 maart
zwom de wedstrijdploeg van
WVIJ de derde poulewedstrijd
van de landelijke zwemcompetitie van de NCS. Binnen de regio
eindigde WVIJ als snelste ploeg
en daarmee heeft de IJmuidense vereniging zich als vierde geplaatst voor de kampioenswedstrijd die op 30 juni in Eindhoven
zal plaatsvinden.
De trainers waren zeer tevreden
over de prestaties van de zwemmers. De ploeg beschikt over een
IJmuiden - Van Velsen Kappers danken aan de klanten die zich aantal sterke zwemmers die zoin IJmuiden bestaat alweer 5 jaar. op hun gemak voelen.
als Rik Hofland en Andrea van
Reden om dat eens flink te vieren. Sinds vorig jaar is Van Velsen Kap- der Zwet die in de leeftijdsgroep
De gehele maand april kunt u ge- pers Keune-ambassadeur. De sa- 16 jaar en ouder tot de snelste
bruik maken van de verschillen- menwerking met de firma Keune zwemmers behoren. Echter ook
de acties.
zorgt er mede voor dat Van Vel- de jongere zwemmers presteren
Inmiddels is deze leuke kapsalon sen Kappers op de hoogte blijft goed. Zo haalden Ymkje Weerop de Lange Nieuwstraat 181 een van de laatste trends en ontwik- man en Floris van Zanten een
begrip geworden in IJmuiden en kelingen binnen de kappersbran- tweede plaats (en persoonlijk reomgeving.
cord - PR) op de 50 meter vrije
che.
Het succes van Van Velsen Kap- De diverse acties ter gelegen- slag bij de jeugd onder de 11 jaar.
pers is met name te danken aan heid van het eerste lustrum kunt In de leeftijd 12 en 13 jaar preshet vakkundige, creatieve team u terugvinden in de salon, op de teerden Xanthe van Vuuren, Redat zich dagelijks inspant om website www.vanvelsenkappers. becca van der Velde, Mike Tjepvan iedereen een tevreden klant nl en op de facebookpagina. (fote maken. De gezellige sfeer is te to: aangeleverd)

Van Velsen Kappers
viert 5-jarig bestaan

kema en Jens Schaap zeer goed
met PRs en plaatsing bij de top
3. Bij de 14- en 15-jarigen zijn er
complimenten voor Danyal Özcan en Bart de Waard. Niet alleen zetten ze mooie tijden neer
en behoorden ze tot de top 3
op diverse afstanden. Afgelopen weekend kregen zij te horen dat zij geselecteerd zijn voor
de bondsploeg die Nederland zal
vertegenwoordigen tijdens de
CSIT World Sport Games in Tortosa (Spanje). In totaal werden 35
persoonlijke records verbeterd
en behoorden zwemmers op de
individuele afstanden 18 maal tot
de top 3. Bij de estafettes werd
WVIJ drie maal eerst en vier maal
tweede. Trainers Piet Wullaert
en Ron Blok verwachten dat de
ploeg goede kans heeft om zich
tijdens de kampioenswedstrijd
naar de derde plaats te zwemmen: ,,We hebben een aantal zeer
sterke zwemmers en daarmee
dus ook kans op plaatsing in de
top 3 voor de individuele series.”

Eerste Engelmundus
muziekcafé op 5 april
Velsen - Op vrijdagavond 5 april
gaan de deuren van de monumentale Engelmunduskerk aan
de Driehuizerkerkweg in Driehuis
open voor het eerste Engelmundus muziek café ter gelegenheid
van het 125-jarig jubileum van
het kerkgebouw. Hiermee stelt
de Engelmundus zich nadrukkelijk open voor een ander publiek dan gewoonlijk. Waar normaal gesproken de diverse koren
en solisten hun talent op zondagmorgen laten horen in het prachtige gebouw met een geweldige akoestiek, wordt vrijdagavond
het podium vrijgemaakt voor optredens van drie bands uit de regio.
De Koelband van Koel Creative
Productions uit Driehuis komt
een optreden verzorgen, net als
de bands Ampless en NES. De
Koelband is een band die geregeld optredens verzorgt in wisselende samenstelling.
Ampless is een 5-koppige coverband uit Velsen die verrast met
onverwachte nummers met een
akoestische twist. NES (zie foto)
bestaat uit de broers Albert en
Arjan Steltenpool die onvervalste Hollandse folkmuziek vertolken waarbij hun geboortegrond

West-Friesland een belangrijk
thema is. Iedereen is van harte
uitgenodigd om te komen genieten van het gevarieerde programma in een unieke setting. Een uitgelezen gelegenheid om onder
het genot van een drankje even
gezellig oude tijden op te halen
of met de buren te praten.
De eerste optredens beginnen
rond 19.30 uur, de deuren gaan
open om 19.00 uur. Kijk voor
meer informatie op www.engelmunduskerkdriehuis.nl en op facebook onder ‘Geschenkenvei- Santpoort - In 2017 verhuisling Engelmunduskerk Driehuis’. de Paul de Ceuninck van Capelle
naar de Velserhooft-flat in Sant(foto: aangeleverd)
poort Noord. Al snel werd hem
duidelijk dat er zeer verschillende en boeiende mensen wonen.
Hij heeft ervaring met video en
een vriendin stelde voor om van
bewoners van Velserhooft een
documentaire te maken, een
goede manier om kennis te maken.
Eind 2017 begon het project, in
januari 2019 werd het afgerond.
Het is een mooi, ‘over mensen
voor mensen’-document geworden, vooral door de betrokken manier van interviewen van
Wilma Brokking.
Op zaterdag 6 april van 15.00 tot

Bijzondere documentaire
over bewoners Velserhooft
16.00 uur is in de recreatiezaal
van Velserhooft de première van
‘Bewoners van Velserhooft’.
Het is een documentaire geworden met 8 korte (dubbel)portretten van mensen met wie je in de
lift of op straat een kort praatje
hebt, maar een rijke en soms dramatische historie met zich meedragen. Zeer verschillende mensen, die één ding gemeen hebben: ze wonen allemaal in Velserhooft.
De documentaire is ook op RTV
Noord-Holland
aangekondigd
maar met een verkeerde aanvangstijd: 10.00 uur. De juiste
aanvangstijd is dus 15.00 uur en
iedereen is welkom. (foto: aangeleverd)

Kijkmiddag op De
Schoolwerkplaats
Velsen - Vorige week woensdag was een speciale dag voor
De Schoolwerkplaats! De nieuwe school zal komend schooljaar
van start gaan aan de Frans Netscherlaan in Santpoort-Noord.
Op 20 maart openden de deuren van het pand waar de school
zich gaat vestigen voor een eerste kijkmiddag.
BSO en kinderdagopvang Partou maken al gebruik van het
pand, echter blijft tijdens de reguliere schooltijden een groot
deel onbenut, waar De Schoolwerkplaats dankbaar gebruik
van gaat maken. Een prettige en
duurzame oplossing voor iedereen.
De kijkmiddag trok veel geïnteresseerde kinderen en ouders.
Initiatiefnemers Manon van der
Linde en Ilse Overzier vertelden
alles over de opzet van de school
en gaven rondleidingen door het
pand, terwijl de kinderen kon-

den verven en tekenen.
De komende tijd staat in het teken van extra meubels aanschaffen, de lokalen een kleine opknapbeurt geven en niet onbelangrijk: het team samenstellen die De Schoolwerkplaats volledig vorm gaat geven. Achter
de schermen wordt er hard gewerkt, waar dan ook met veel interesse over verteld en naar gevraagd werd. Henk Fibbe, oprichter van Centrum voor leerontwikkeling was ook vertegenwoordigd, hij zal deel uitmaken
van het bestuur van De Schoolwerkplaats. De volgende kijkmiddag is op woensdagmiddag
15 mei, het streven is dat dan bekend is en kennis gemaakt kan
worden met de directeur en leerkrachten. De inschrijving is nu
al geopend, dit kan zowel op de
kijkmiddagen als via de website
www.deschoolwerkplaats.nl. (foto: aangeleverd)

Driehuis en zijn kerk
door de eeuwen heen
Driehuis - Ter gelegenheid
van het 125-jarig bestaan van
de Engelmunduskerk in Driehuis, houdt historicus drs. Fred
Schweitzer op donderdag 4 april
om 20.00 uur een lezing in de
kerk. De lezing begint met de
komst van St. Engelmundus in

Kennemerland. De spreker neemt
de toehoorders mee in de geschiedenis en ontrafelt het ontstaan van Driehuis en van de Engelmunduskerk. Het wordt een
multimediale presentatie, dus foto’s en dergelijke zullen de lezing
illustreren. De toegang is gratis.
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Ruud Koks Velserbroek
Reparatie & onderhoud
van alle merken,
ook voor
uw lease auto

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

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

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Op zoek naar een occasion, dakkoffer
of sneeuwkettingen? Zie www.ruudkoks.nl
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Door Erik Baalbergen

-

-

Iedere laatste zondag van de maand

ActionPlanet Rocks

-

Velsen-Zuid - ActionPlanet start
met het organiseren
van een
poppodium in de gemeente Velsen. Na gesprekken met verschillende muzikanten in Velsen zoals de mensen achter Full Count
en Thijs Huijbens die actief is als
gitarist, singer songwriter en docent muziek verwacht men dat
ze door het organiseren van een
poppodium een leegte gaan vullen die is ontstaan na de sluiting
van het Witte Theater en het verdwijnen van verschillende superleuke muziekevenementen in
Velsen zoals Beeckestijn Pop.
Als we naar onze buren in de gemeente Haarlem kijken, komen
we tot de conclusie dat door inspanning van vrijwilligers daar inmiddels een levendige Popscene
is ontstaan die ruimte biedt aan
tientallen bandjes die staan te
popelen om op te treden.
,,Mijn persoonlijke motivatie
om een poppodium te creëren
in Velsen is gegroeid omdat ikzelf in meerdere bandjes muziek
heb gemaakt, vroeger best aardig kon zingen en door meerdere kennissen en vrienden die
een bezoekje hebben gebracht
aan ActionPlanet erop gewezen
wordt dat wij een toplocatie hebben voor het organiseren van
kleinschalige muziek evenementen’’, aldus initiatiefneemster Ineke van der Geest.
,,Als je bij ons mag 4x4 rijden dan
mag je ook op een andere ma-

nier lekker herrie maken toch?
In ieder geval vallen we hier niemand mee lastig zo tussen twee
snelwegen in. Het is niet onze
ambitie om grote muziekevenementen te organiseren zoals
Dance Valley. Dat gaat me eerlijk gezegd een heel klein beetje boven mijn pet. Ik denk eerder in orde van grootte van ongeveer 100 a 200 bezoekers die
onder het genot van een biertje
en een bitterbal lekker genieten
van de muziek.”
ActionPlanet Rocks wordt iedere laatste zondag van de maand
tussen 14.00 en 18.00 uur georganiseerd. Op deze dag, de ActionSunday, is het ook vaak al druk
met gasten die willen rijden met
hun eigen 4x4 voertuig en mensen die in kleine groepjes quad
willen rijden.
De line up van de eerste edities: zondag 31 maart: The Caddies met Tristan van der Geest
en friends; zondag 28 april: Thijs
Huijbens met The Right Swipe;
zondag 26 mei: Sandy Rocks Raoul Jacobs (een van de 4x4 instructeurs); zondag 30 juni:
Thursday´s Child Marco Braam
(ex collega en oud bandlid van
the Fatal Flowers) met zoons
Sjoerd en Rick.
Ineke: ,,We plaatsen elke maand
informatie over ActionPlanet
Rocks in onze agenda op www.
actionplanet.nl en op social media.’’ (foto: aangeleverd)

Open dag LTC Groeneveen
Santpoort-Noord - Na een grondige renovatie beschikt tennisclub LTC Groeneveen over 7 all
weather tennisbanen, 2 padelkooien, 4 gravelbanen en 4 kinderbaantjes. Dat betekent zomer- en wintertennis en het hele jaar door padel op het prachtige, duurzaam aangelegd park.
Een resultaat waar men trots op
is. Komt dat zien en geniet van de
feestelijke open dag op zondag
31 maart van 12.00 tot 17.00 uur.
Voor nieuwe leden geldt een speciale aanbieding.
Maak kennis met tennis, maar
ook met de populaire racketsport
Padel. Groeneveen heeft twee
padelkooien aangelegd en daarmee de primeur in de IJmond.

Jong en oud is van harte welkom!
Om te kijken naar demonstratiewedstrijden of zelf een balletje te
slaan. Materiaal en trainers zijn
aanwezig.
LTC Groeneveen is gelegen op
sportpark Groeneveen aan het
Kerkpad in Santpoort. Van 12.00
uur tot 17.00 uur is er van alles op het park te beleven. Zo
wordt er van 14.00 tot 14.30 uur
een padeldemonstratie gegeven
door selectiespelers. Van 14.30
tot 17.00 uur kun je zelf een balletje slaan. In het stijlvolle clubhuis is het goed toeven voor een
drankje, een hapje en een praatje. Sport verbindt en dat wil LTC
Groeneveen graag faciliteren. (foto: aangeleverd)

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor het toegenomen bezoek van
cruiseschepen bij de Felison Cruise Terminal bij de IJmond haven.
Afgelopen zaterdag vlak na het
middaguur meerde het 290 meter
lange en 36 meter brede cruiseschip Azura van de Britse rederij P&O Cruises af in de IJmondhaven, aan de Monnickendamkade. Tijdens het binnenvaren klonken op en rond het schip de typisch Britse klanken van ‘Land of
hope and Glory’, ‘Rule, Britannia!’
en andere patriottische liederen.
Het schip was vrijdag vanuit het
Engelse Southampton vertrokken voor een vijfdaagse cruise
naar “Amsterdam”. Velen gebruiken zo’n korte cruise als ‘experience cruise’. Je maakt dan een korte
cruise om zelf te ervaren hoe het
is om een vakantie op zo’n megaschip door te brengen, inclusief excursies vanuit de havens
waar wordt aangelegd.
Een megaschip is de Azura zeker! De negentien dekken bieden
ruimte aan een kleine 3600 passagiers, die zich door een ruim
1200 koppende bemanning laten
rondvaren, bedienen, entertainen
en verwennen. Veel passagiers
vertrokken direct na aankomst
met ruim 40 bussen naar Amsterdam en andere bezienswaardigheden zoals de Zaanse Schans
en de Keukenhof. In de nacht van
zondag op maandag verliet het
schip IJmuiden om dinsdag weer
in Southampton te arriveren.
Voor de in 2010 gebouwde Azura was dit de zogenaamde ‘maiden call’, het eerste bezoek, aan
de haven van IJmuiden. Het bijbehorende ritueel van ‘schildjes
uitwisselen’ vond zondag plaats;

de Azura is een schildje van de
gemeente Velsen rijker, en de gemeente een schildje van de Azura. Het schip is al ‘ns vaker langs
IJmuiden gevaren, naar Amsterdam. Maar sinds Amsterdam de
toeristenbelasting voor de passagiers van cruiseschepen drastisch heeft verhoogd tot 8 euro
per passagier per nacht, kiezen
meerdere rederijen er voor om
de haven van Amsterdam te mijden. Hierdoor zullen meer schepen van rederijen als AIDA cruises, MSC, CMV en Costa Cruises
IJmuiden aandoen.
Ach, in de folders is IJmuiden
toch al geprofileerd als ‘Amsterdam Beach’, het strand van Amsterdam. Voor de passagiers is
het wel een verschil tussen zo
van het schip naar de binnenstad
van Amsterdam lopen enerzijds
en met de bus zo’n 25 kilometer
naar Amsterdam rijden anderzijds. Maar de cruisegasten kunnen er natuurlijk ook voor kiezen
om IJmuiden aan Zee te bezoeken, een wandeling op de zuidpier of in de duinen en bossen
te maken, de badgast uit te hangen en te flaneren over de Kennemerboulevard. In het ‘Mini Amag’ Amsterdam Magazine, dat
voor cruisepassagiers in de terminal klaar ligt, wordt IJmuiden met
omgeving goed aangeprijsd.
De Felison Cruise Terminal is onlangs aangepast – zeg maar gerust: uitgebreid – voor de afhandeling van meer cruiseschepen.
Het grasveld voor de terminal is
de afgelopen weken omgevormd

tot een ware bus- en taxistandplaats. Naast het terminalgebouw
is een “tijdelijk” bouwwerk – meer
een veredelde tent – verrezen
voor de bagageafhandeling.
De Azura is het tweede cruiseschip dat dit cruiseseizoen IJmuiden bezoekt. Al eerder, op 10 februari, meerde de 199 meter Saga
Sapphire af in de IJmondhaven.
Het eerstvolgende bezoek van
een cruiseschip is gepland voor
7 april: de ruim 292 meter lange
Costa Mediterranea, met “slechts”
11 dekken en ruimte voor 2112
passagiers. Dit schip zal het hele seizoen door om de paar weken IJmuiden aandoen. Met ingang van april barst het cruiseseizoen voor IJmuiden echt los.
Tot eind oktober zullen er regelmatig cruiseschepen afmeren
aan de Monnickendamkade bij
de Felison Cruise Terminal aan
de IJmondhaven. Kleinere cruiseschepen kunnen ook afmeren bij
de Felison Terminal bij het Sluisplein.
Een hoogtepunt van de bezoekende cruiseschepen vormt ongetwijfeld de Queen Elizabeth
van Cunard (bekend van de Titanic) begin oktober dit jaar. Dit
prachtige schip is met 294 meter lengte vooralsnog de langste bezoeker van de IJmondhaven dit jaar. Veel langer kunnen
de in de IJmondhaven afmerende
schepen ook niet zijn. Volgens informatie van zeehaven IJmuiden
kunnen schepen tot 295 meter
lengte afmeren aan de Monnickendamkade.
Voor een overzicht van de geplande bezoeken van cruiseschepen in IJmuiden verwijs ik de lezer naar de kalender op de website //www.cruiseportijmuiden.
com.

Afscheidshuis en Crematorium
Sterrenheuvel opent haar deuren
Haarlem - Op zaterdag 6 april
opent het duurzaam gebouwde
Afscheidshuis en Crematorium
Sterrenheuvel, aan de Vergierdeweg 458 in Haarlem, haar deuren.
De plek in regio Kennemerland
waar alles onder één dak plaatsvindt en men zich welkom voelt.
Het gebouw heeft een neoklassieke uitstraling en is ingericht naar
deze tijd en voorzien van mo-

derne duurzame technieken. Er
zijn 24-uur suites waar in optimale privacy en in alle rust afscheid
van een dierbare genomen kan
worden. De lichte en stijlvol ingerichte ceremonieruimte in het
hart van het gebouw biedt ruimte aan ca. 200 personen.
De Sterrenheuvel Lounge met eigentijdse catering is ingericht om
rustig na te praten, samen te zijn,

herinneringen te delen en te condoleren. Er wordt een heerlijke
kop koffie geschonken en onder
andere biologische streekproducten geserveerd.
Voor meer info: www.sterrenheuvel.nl. Nieuwsgierig? Kom naar de
open dag en laat u inspireren en
informeren op zaterdag 6 april
tussen 12.00 uur en 15.00 uur. (foto: aangeleverd)
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Morgen is pas morgen

leven. Veel mensen waren in de Oeteldonkse kleuren roodwit-geel gekomen. Op zijn kist werden carnavalsstickers en
Op weg naar zijn geliefde Den Bosch kreeg hij op 46 andere aandenkens geplakt en rond de kist ontstond een
jarige leeftijd een hartstilstand, zijn plotselinge dood
zee van bloemen. Er werden lovende woorden gesproken
was gewoon niet te bevatten. Zo snel mogelijk werd
over deze sterke, sociale man, die net 65 kilo was
hij teruggebracht naar Haarlem, naar huis. Daar werd
afgevallen en zo trots was op zijn nieuwe look. Aan het
hij in zijn Oeteldonkse kiel met de medailles erop en
eind van het samenzijn kwamen er ruim 150 muzikanten
met zijn rood-wit-gele sjaal om, in de huiskamer op een
naar voren die met elkaar het lied Sweet Caroline
opbaarplank gelegd. “Wij helpen jou met aankleden, dit
zou hij aan gewild hebben”, hadden zijn vrouw en dochters speelden en tot slot het nummer Eres Tu. Kan dit eigenlijk
wel in een kerk? Ja dus, dit kan in de Oosterkerk. Bij
gezegd en ze waarschuwden: “De uitvaart moet echt op
menigeen liepen de tranen over de wangen, zo ook bij mij.
een locatie waar veel mensen kunnen komen, want echt
hoor je zal verbaasd staan, heel Oeteldonk komt.”
Vervolgens werd er op deze aimabele man geproost. Er
hing een feestelijke sfeer, zij het met een zweem van
Het werd de Oosterkerk in Haarlem waar de uitvaart om
verdriet. Bij een biertje, bitterbal en muziek werden er
precies 11.11 uur begon met het lied Ik leef mijn eigen
volop mooie herinneringen opgehaald. De muzikanten

Ineke Smit Uitvaartverzorging

Van het gas los?
De laatste tijd is er veel
aandacht in de media voor
het verminderen van het
gasverbruik. Een manier
om te minderen is het overstappen op all electric. Dit
houdt in dat u geen gebruik
meer maakt van gas in uw
woning (of bedrijfspand).
Hierbij wordt de gasaan- Eric de Kriek
sluiting afgesloten of zelfs
weggehaald. U gaat dan bijvoorbeeld over op elektrisch koken en voor de verwarming gaat u gebruik
maken van een warmtepomp. Er zijn twee hoofdgroepen van warmtepompen.
De grondgebonden warmtepomp haalt de warmte zoals
de naam al aangeeft uit de grond en de luchtwarmtepomp
haalt de warmte uit de buitenlucht. Aangezien deze manier
van verwarmen wezenlijk anders is dan verwarmen met gas,
zijn er twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden om
het gebruik van een warmtepomp mogelijk te maken:
• Goede isolatie
• Een afgiftesysteem dat geschikt is voor Lage Temperatuur
Verwarming (LTV). Dit is bijvoorbeeld vloerverwarming of
speciale LTV radiatoren.
Een warmtepomp werkt met een lage temperatuur en kan
niet zoals met een gastoestel snel naar een hoge temperatuur gebracht worden. Als er geen goede isolatie is kan
de warmtepomp (met die lage temperatuur) de woning niet
goed verwarmen. Door die lage temperatuur moet het afgifteoppervlak van de warmte ook groter zijn dan de radiatoren
(relatief klein afgifteoppervlak) die bij een CV ketel gebruikt
worden. Een vloerverwarming heeft een veel groter afgifteoppervlak dan een radiator en is daarom beter te combineren met een warmtepomp.
Als een woning (of bedrijfspand) niet voldoende geïsoleerd
is, geen vloerverwarming heeft of de kosten van een all electric oplossing een drempel zijn, kan er ook gekozen worden
voor een hybride oplossing om de woning te verwarmen.
Hierbij blijft men gebruik maken van een CV ketel, maar
daarnaast wordt er een duurzaam toestel geplaatst waarmee (zonder gebruik van gas) een deel van de verwarming
van de woning plaatsvindt. Hiervoor kan men bijvoorbeeld
kiezen voor een luchtwarmtepomp.

van gas naar duurzaam
Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie
over de aanschaf of het onderhoud van duurzame
verwarmingsapparatuur. Voor meer informatie
kunt u ook bellen naar 0251-245454.

liepen naar buiten en speelden nogmaals.
Sweet Caroline op het moment dat hij door een grote
erehaag de kerk werd uitgedragen door zijn vrienden,
broer, zwager en neven.
Bij het graf werd als laatste eerbetoon The last post
gespeeld voor deze sterke man die als lijfspreuk had:

We hebben tijd genoeg!

Ineke

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem | info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl | Tel.: 06 54661799

Lezing en open huis bij Odd Fellows
Velsen - De Odd Fellows van de
IJmond- en Duinroosloge vieren
in april van dit jaar dat hun wereldwijde organisatie 200 jaar
geleden in Baltimore (USA) werd
gesticht.
Op nationaal niveau vindt deze
viering op grootse wijze plaats
op 6 april in Emmeloord. Deze
viering zal gepaard met een grote donatie aan het project Kindercoaches van het Leger des
Heils. Met dit bedrag kan de professionele opleiding van deze
coaches worden bekostigd, hopelijk tot in lengte van jaren.
Alle loges (afdelingen) in Nederland en België hebben aan dit
substantiële bedrag bijgedragen, ook de Velsense Odd Fellows.
In Velsen wordt dit gevierd door
alle belangstellende inwoners
van de regio IJmond en ZuidKennemerland uit te nodigen
voor een tweetal interessante
evenementen. Op donderdag 4
april vanaf 19.30 uur is iedereen

nen bekijken. Na een introductie over het doen en laten van
de Odd Fellows, kan men een bijeenkomst meemaken in de bezinningsruimte, zoals dat bij de
Odd Fellows wekelijks of tweewekelijks gebruikelijk is. Uiteraard is er alle ruimte voor het
stellen van vragen.
Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen hierbij het verzoek vooraf even aan te melden
bij de heer A. de Swart, tel. 062244.9345, e-mail: 40ijmond@
oddfellows.nl.
Laat. even weten of u komt voor
de lezing op 4 april/voor de bijeenkomst op 11 april/voor beide en alleen of met partner of
van harte welkom in het gebouw boek Homo-Deus (‘supermens’) ander. Parkeren kan onder andevan de Odd Fellows aan de Sta- van de schrijver Harari, ingaan re op de hoek met de Min. van
tionsweg 95 in Velsen-Zuid. Om- op de soms ingrijpende veran- Houtenlaan; beide evenemenstreeks 20.00 uur zal de heer Pie- deringen van onze tijd.
ten zijn gratis toegankelijk en inter Terpstra een lezing c.q. pre- Op donderdag 11 april vanaf clusief koffie en consumptie. Het
sentatie geven, getiteld: ‘Mens 19.30 uur is iedereen opnieuw adres is: Stationsweg 95, 1981 BB
zijn in een veranderende wereld’. van harte welkom in het Odd Velsen-Zuid. Zie ook: www.oddSpreker, die van huis uit theo- Fellowgebouw. Men kan dan fellows-velsen.nl. (foto: aangeleloog is, zal aan de hand van het een Odd Fellowgebouw van bin- verd)

Sportieve gezelligheid troef bij LTC De Heerenduinen
IJmuiden - Zondag 31 maart organiseert tennisvereniging LTC
De Heerenduinen haar open dag
aan de Heerenduinweg in IJmuiden. De open dag start om 12.30
uur en eindigt rond 17.00 uur.
LTC De Heerenduinen ligt in een
mooi stukje natuur en staat voor
een sportieve en gezellige vereniging met een lage contributie en
een uniek speelsysteem, waarbij
ieder lid een vaste speeltijd heeft.
Je speelt op je eigen niveau op
een zelfgekozen dag, ochtend,
middag of avond in de week.
Op de open dag geven de trainers van Tennisschool Kennemerland proeflessen en tennisclinics voor de jeugd. Alles gratis
en vrijblijvend. Junioren en senio-

ren kunnen lekker een balletje komen slaan. Voor rackets en ballen
wordt gezorgd.
Sport 2000 uit IJmuiden staat met
2 kramen klaar deze middag om
iedereen van de beste tennisartikelen te voorzien tegen scherpe prijzen en een goed advies.
KNLTB-leden krijgen overigens altijd 10 procent korting krijgen bij
Sport 2000.
Nieuwe leden, junior en senior die zich deze dag aanmelden,
kunnen profiteren van een flinke
korting op de contributie en krijgen bovendien een blik ballen of
een bon van Sport 2000 à 5 euro
cadeau!
DJ Ernst van Zijl zal deze middag
nog eens extra sfeer brengen met

Wassink Zonwering het juiste adres

een vgevarieerd muziekrepertoire. Kortom het wordt een gezellige middag voor jong en oud. Leden kunnen tevens deze dag hun

ledenpas ophalen.
Nu al nieuwsgierig? Kijk dan ook
even op de site: www.ltcdeheerenduin.nl. (foto: aangeleverd)

Herbekleden zonwering is de trend
Velsen - Slijtage, vervuild doek
of wilt u gewoon een andere
kleur op uw zonwering, Wassink zonweringsbedrijf maakt
al uw wensen waar. Door het
gebruik kan het doek van uw
zonwering behoorlijk vies worden, zonde om daarvoor een
nieuw zonweringsproduct aan
te moeten schaffen, daarom is
herbekleden de oplossing.
Van elk type zonwering kan
het doek vervangen worden,
denk daarbij aan zonneschermen of markiezen. Het doek op
uw zonnescherm wordt thuis
aan de gevel vervangen. Uw
scherm wordt vakkundig nagelopen en indien nodig ter plaatse gerepareerd en geolied.
De markiezen worden van de
gevel gehaald en voor een
korte tijd meegenomen naar
de werkplaats. Daar worden
zij ontdaan van het vervuilde
doek, eventueel voorzien van

een nieuwe laklaag en opnieuw
bekleed met nieuw doek. Binnen enkele dagen hangen uw
markiezen weer terug aan de
gevel en kunt u genieten van
het mooie uitzicht. Kies een
mooi dessin uit van de topmerken Dicksons, Tibelly of Swela.
Wassink Zonweringsbedrijf bestaat al meer dan 20 jaar! Daar
is Tony Wassink best trots op.
Doordat hij de markiezen/zonneschermen en screens zelf assembleert, heeft hij in al die jaren de benodigde vakkennis
opgedaan.
Zijn motto is nog steeds ‘kan
niet, bestaat niet’ en daardoor
heeft hij een grote tevreden
klantenkring.
Tony Wassink komt vrijblijvend
bij u langs om u te voorzien van
zonnig/vakkundig advies. Bel
voor een afspraak 06-53941095
(afspraken kunnen ook in de
avond). (foto: aangeleverd)
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AD KETELS

Warme Bakker AD
KETELS
SAUCIJZENBROODJE
DUIVEKATER

Willemsplein 13  0255-514472 / Cepheusstraat 25  0255-511599
Lange Nieuwstraat 779 IJmuiden  0255-534495
Zeewijkplein 19 IJmuiden  0255-537606
W.C. Marsmanplein Haarlem  023-5396336
Rijksstraatweg 104 Haarlem  023-2021655
Kennemerlaan 73 IJmuiden  0255-578056
Voor dagelijks vers en het allerbeste brood en banket bent u bij ons aan het juiste adres!

Warm of koud

Heerlijk feestbrood

2 stuks

€ 2,95

€ 2,50

BROOD VAN DE MAAND MAART:
Géén E-nummers, géén melk, géén suikers, géén vet!

SLANKBROOD

Eiwitrijk zaden- en granenbrood met minder koolhydraten

€ 1,75

VRIJDAG EN ZATERDAG

KENNEMERLAANTJE
Per stuk

€ 1,85

ONZE VASTE DAG-AANBIEDINGEN: MAANDAG 3 broden wit, bruin of volkoren 6,30.
DINSDAG 11-Granenbrood 2 + 1 GRATIS! WOENSDAG rozijnenbollen 2 + 1 gratis.
DONDERDAG gevulde koek 1,40. VRIJDAG boterkoek 1,95. ZATERDAG 6 witte bollen 2,20.

ONZE VASTE DAG-AANBIEDINGEN: MAANDAG 3 broden wit, bruin of volkoren 6,30.
DINSDAG 11-Granenbrood 2 + 1 GRATIS! WOENSDAG rozijnenbollen 2 + 1 gratis.
DONDERDAG gevulde koek 1,40. VRIJDAG boterkoek 1,95. ZATERDAG 6 witte bollen 2,20.
Te koop:
Yamaha buitenbrd. motor, 2 pk.
2-takt, impellor, bougie, staartstukolie vernieuwd, ideaal voor de
kinderen, 195,-. Tel. 06-24418364
Te koop:
Bongobon dag-entree 2 personen
geldig voor vele sauna‚ inclusief
glaasje bubbels. Nieuw 69,- nu voor
50,-. Tel. 023-5389365
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Treffers
Treffers

Inkoop loop-, sloop- en
Inkoop loop-, sloop- en
schadeautoʼs, motorfietsen
schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen
Verkoop van onderdelen
Dikke
kus Lenthe
natuurlijk
Afgifte
RDWenvrijwaringsbewijzen
Afgifte
RDW
vrijwaringsbewijzen
Maarten, Daan ♥, Josien en Rick,

Veel liefs van ons a�emaal
Amir Alnchwati

Warme Bakker

Willemsplein 13  0255-514472 / Cepheusstraat 25  0255-511599
Lange Nieuwstraat 779 IJmuiden  0255-534495
Zeewijkplein 19 IJmuiden  0255-537606
W.C. Marsmanplein Haarlem  023-5396336
Rijksstraatweg 104 Haarlem  023-2021655
Kennemerlaan 73 IJmuiden  0255-578056
Voor dagelijks vers en het allerbeste brood en banket bent u bij ons aan het juiste adres!
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GEBOREN

Gevraagd:
Dames- en/of herenfiets voor twee
eritrese statushouders die ik als taalcoach help. Frame 55/57.
Tel. 023-5274866
Te koop:
Antiek speelgoed: De vliegende
Hollander 75,-, oude 3-wieler 50,-,
klein kruiwagentje 25,-, stationsfiets
50,-. Tel. 06-23524668
Te koop: IS MOGELIJK
Pick up, dual, 40,-, loodslamp 12,50, 2
veiligheids pillon, oranje/wit 10,- p.st.
Batavus Old utch, 3 versn. 28”150,-.
Tel. 06-37581515
Te koop:
Verticuteermach. Wolf elektr. 80,-,
4-pits gasstel met elektr. onts. Bosch
80,-, magnetron, 25,-, vaatwasser 50,-.
Tel. 06-37151521
Te koop:
Boekenweek- en kinderboekenweekgeschenken à 0,50, 3 voor 1,-. Donald
Duck à 0,20, Artiszegels à 1,-.
Tel. 06-39021243
Te koop:
2 Volle Artis spaarkaarten 5,- per volle
kaart. Tel. 06-49837151
Te koop:
Vier witte standenstoelen van
hartman. Izgs. Met nieuwe kussens
vrolijk gebloemd. Samen 65,-.
Tel. 023-5389365
Te koop:
Prima zittende beige/taupe 2/3-zits
bank 150,-. Tel. 0255-512761
Te koop:
Binnen rollator. Merk: lets go. Z.g.a.n.
Met afneembaar dienblad. 80,-.
Tel. 023-5373316

Tom
en023-5325211,
Romay
Tel.
Hendrik Figeeweg 35

Tel. 023-5325211,
Hendrik Figeeweg 35
Haarlem-Waarderpolder
Haarlem-Waarderpolder

TRIMSALON NORINA PAULETTA
TRIMSALON
NORINA
TRIMSALON
NORINAPPAULETTA
AULETTA

GEDIPL. DIBEVO TRIMSTER

GEDIPL.
DIBEVO
GEDIPL.
DIBEVOTRIMSTER
TRIMSTER

22 mrt. 2019

BEREIK MÉÉR MET EEN
ADVERTENTIE ÉN FOLDER!

U bent bij ons aan het juiste
huis-aan-huis adres!

Nieuw is de mogelijkheid van een advertentiekoppeling.
Tegen een speciaal tarief kunt u in één van onze
huis-aan-huis bladen een advertentie plaatsen die verwijst
naar uw folder.
Hiermee heeft u een nóg
groter bereik voor uw
product of bedrijf!
Wij helpen u graag
met de juiste
keuze van uw
mediacampagne.

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

BLOEMENDAALSEBLOEMENDAALSEBLOEMENDAALSESTRAATWEG
150 150
STRAATWEG
STRAATWEG 150
SANTPOORT-ZUID
SANTPOORT-ZUID
TELEFOON
023-537
SANTPOORT-ZUID
TELEFOON
023-537
71087108
TELEFOON 023-537 7108

Uitvaartbegeleiding
met aandacht
i www.hartenzieluitvaarten.nl
t 023 82 00 920
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Te koop:
Fietsenrek voor 2 fietsen op de trekhaak met wit nummerbord , 25,-.
Compleet senioren bed ( houten
omvang ) 40,-. Natuur schaakspel
met boompjes - schaapjes -paarden
en figuurtjes. Nooit gebruikt. Vraagprijs 75,-. Tel. 023-5762385
Te koop:
Damesfiets sparta pioneer versn en
handrem, 50,-. Autom. Reddingsvest secumar. Gedragen en niet nat
geweest. Kleinkind uitgegroeid.
20-45 kg. 25,-. Tel. 06-21695731
Te koop:
Nieuw motorseizoen nieuwe kleding.
Ik heb een waardebon van restyle
aalsmeer t.w.v. 200,- voor 180,-.
Tel. 023-5376284
Gevraagd:
Wie helpt mij bij het sparen van fabeltjeskrant handpoppen van plus? Bvd.
Tel. 06-40310059
Te koop:
Set lm velgen 15”(opel corsa) v.V.
Winterbanden i.Z.G.St. 185/65/r15
prof. 6 mm. Prijs 250,-. Org. Dakdragers audi a4 limo (zonder dakdreling)
prijs 125,-. Tel. 06-12057521
Te koop:
hd tv canal digital satelietschotel met
dubbele kop. In doos digital satellite
hd receiver sat 801.100,-. Inklapbare
dubbele opstap aluminium voor
caravan. 25,-.
Tel. 06-10345206
Te koop:
Ds.jas, zw. gewatteerd,kort, mt. 42 vj.
en nj, binnen-buitenstof polyester,
capuchon 12,50 z.g.a.n. Ds.olbert vlot
kort model, bijzondere ronde kraag,
gevoerd, mt 42 kleur bruin, wol-acrylpolyester 10,-, z.g.a.n.
Tel. 0251-244037

VERSPREIDNET

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat
zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.
De aanvraag betreft het aanpassen van het gebouw ter plaatse
van ROZA 21 en 22 en het plaatsen van twee overkappingen ten
behoeve van containeropslag.
Ontvangstdatum aanvraag: 14 maart 2019
Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.
Locatie: Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord
Zaaknummer: 8858171
De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment
niet open voor bezwaar en beroep.
Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken
van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact
met u opgenomen.
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Burgemeester en wethouders:

‘Brexit heeft vermoedelijk
niet veel gevolgen voor Velsen’
Velsen - De gevolgen van de Brexit
voor de gemeente Velsen vallen
waarschijnlijk mee. Het college
laat weten dat de genomen maatregelen voldoende zijn om niet alleen de mogelijke extra verkeersdrukte bij de douane voor de ferryterminal, maar ook de mogelijke andere risico’s op te vangen. Intussen blijft men de impact van
de Brexit de komende tijd monitoren.
Inwoners met de Britse nationaliteit
mogen na de Brexit op een tijdelijke verblijfsvergunning nog vijftien
maanden in Nederland wonen, werken en studeren. De Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) nodigt deze mensen in die periode uit om te
kijken of het mogelijk is om een definitieve verblijfsvergunning aan te
vragen. De Brexit heeft ook gevol-

gen voor het recht op uitkering van
Britse inwoners in Nederland. Bij het
bereiken van een ‘deal’ was hiervoor
een oplossing gevonden. Bij een ‘no
deal’ vervalt deze en gaat de Rijksoverheid alsnog op zoek naar een
oplossing. Voor bedrijven die data
op servers in Groot-Brittannië opslaan, zijn maatregelen nodig, omdat die gegevens straks niet meer
onder de AVG vallen. Het lijkt er echter op dat in Velsen geen bedrijven
zijn die met deze problematiek te
maken krijgen. Ook het effect voor
de concurrentiepositie van verschillende bedrijfstakken in onze regio is
nagenoeg te verwaarlozen, zo blijkt
uit een recente inventarisatie.
Een voor Velsen belangrijk effect is
de mogelijke vertraging door extra
douanecontroles. Automatisering
van het aanvragen van de grensdocumenten speelt hierbij een zeer be-

langrijke rol. De vervoerder moet zelf
regelen dat de juiste documenten
beschikbaar zijn en dat de grensdocumenten aangemeld zijn bij de betreffende ferryrederij. Bij een ‘harde’
Brexit worden er meer gegevens gevraagd dan in de huidige situatie (of
Brexit met EU-deal). Als vervoerders
de grensdocumenten niet in orde
hebben, of niet juist hebben doorgegeven aan de ferryrederij, dan laten de ferryrederijen de betreffende
voertuigen/goederen niet toe op de
terminal. Dit verkeer moet op een locatie elders de papieren in orde maken. Het zogenaamde ‘Blokkenterrein’ van Rijkswaterstaat wordt hiervoor ingericht. Ook kunnen chauffeurs hier, indien noodzakelijk, overnachten. Met slechts één afvaart per
dag is de situatie bij de veerverbinding in Velsen goed te overzien, aldus het college.

Zeehaven IJmuiden onderhoudshub
voor windpark van Vattenfall
IJmuiden - Vattenfall heeft ervoor gekozen om de zeehaven
IJmuiden als uitvalsbasis te gebruiken voor de operationele en onderhoud activiteiten
voor windpark Hollandse Kust
Zuid 1&2. Als het park eenmaal gebouwd en in gebruik
genomen is (uiterlijk 2023),
gebeuren alle onderhouds- en
beheer werkzaamheden die
nodig zijn om het windpark
operationeel te houden vanuit
deze onderhoudshub.
Vattenfall en Zeehaven IJmuiden
ontwikkelen hiervoor de benodigde faciliteiten in de IJmondhaven. In dit servicecentrum
komt een kantoor om het personeel te huisvesten, een magazijn
voor de reserve onderdelen en
een werkplaats. Ook is er ruimte
voor het creëren van aanlegplekken voor de onderhoudsboten
(de zogenaamde crew transfer
vessels (ctv’s)), die zullen worden
gebruikt om het onderhoudspersoneel van en naar het windpark
te varen. De verwachting is dat
begin 2022 gestart wordt met de
bouw ervan en dat er uiteindelijk
zo’n 40 mensen zullen werken.
,,We zijn net met de eerste werkzaamheden voor het windpark

gestart”, licht Gijs Nijsten, ontwikkelmanager van het windpark uit. ,,Het is nog wat toekomstmuziek, want het zal nog
een aantal jaren duren voordat
het windpark er echt staat en
stroom gaat leveren, maar dit is
wel een hele belangrijke ontwikkeling. Zeker bij zo’n groot windpark is het van belang dat we een
goede plek hebben van waaruit
we ons werk kunnen doen om
ervoor te zorgen dat dit windpark ook zo optimaal mogelijk
gaat werken.”
Zeehaven IJmuiden is gekozen
vanwege haar ligging ten opzichte van Hollandse Kust Zuid
en andere toekomstige windparken. Vattenfall opereert momenteel ook al haar bestaande windpark NoordZee Wind vanuit deze
haven en heeft daarmee dus ook
al ruime ervaring in deze regio.
Het servicecentrum wordt een
duurzaam gebouw dat zoveel
mogelijk zelfvoorzienend zal
moeten worden. Op een groen
dak komen zonnepanelen. Andere mogelijkheden waar nu
naar gekeken wordt, zijn warmtepompen en andere energie
neutrale toepassingen. Dat past
bij de ambitie van Vattenfall om
fossielvrij leven mogelijk te ma-

ken binnen één generatie.
Tegelijkertijd is een contract getekend met Windcat Workboats.
Windcat is de marktleider op het
gebied van Offshore vervoer van
onderhoudspersoneel,
gevestigd in IJmuiden.
Met behulp van de boten van
Windcat, is het mogelijk om de
technici die het onderhoud gaan
uitvoeren, naar het windpark te
kunnen varen. Windcat Workboats werkt momenteel, samen
met CMB Technologies, aan de
ontwikkeling van een waterstof
aangedreven boot. Naar verwachting zal deze optie in 2020
gereed zijn en zal Vattenfall als
een van de eerste bedrijven gebruik gaan maken van deze boten.
Vattenfall is een toonaangevend
Europees energiebedrijf, dat al
meer dan 100 jaar de industrie
elektrificeert, energie levert aan
mensen thuis en het dagelijks
leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd
Koninkrijk, Finland en Frankrijk.
Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf. (foto: aangeleverd)

Debuutsingle Release Wendy Moore
Regio - Vrijdag 29 maart is de officiële debuut single release van
de 20-jarige Wendy Moore. Op
een groot scherm bij Café Anders
in de Haltestraat, presenteert de
Zandvoortse singer-songwriter
en gitariste haar eerste muziek
videoclip met de titel ‘So Over
Fake Friends’.
De videoclip is begin deze
maand opgenomen in het Wim
Gertenbach College in Zandvoort.
Op 29 maart kan men deze video vanaf 18.00 uur bekijken op
YouTube en YouTube music. Ook
kan men het nummer dan strea-

men op Spotify, Itunes, Apple
music en alle andere bekende
streaming platformen.
Wendy: ,,So Fake Over Fake
Friends gaat over een veel voorkomend probleem in het leven.
Ik weet zeker dat iedereen zich
er wel in kan vinden. Je denkt
bevriend te zijn met bepaalde
mensen, maar achter je rug om
praten ze heel anders over je en
vaak zelfs slecht. Vandaar dus
Fake Friends, ’Nep vrienden’.
Het nummer gaat over het proces van het loslaten van mensen die slecht voor je zijn. Je kunt
hier natuurlijk erg verdrietig van

worden maar in dit nummer probeer ik er een positieve situatie
van te maken. Je verliest hiermee
namelijk geen vriend, want diegene was nooit een echte vriend.
Als je je dit realiseert gaat het
loslaten opeens heel makkelijk.’’
Wendy geeft vrijdagavond om
acht uur ook een mini concert
bij Cafe Anders, waar zij ooit haar
eerste optreden deed.
Na de vertoning van de videoclip doet ze twee sessies waarin
ze live akoestisch So Over Fake
Friends, andere eigen nummer
en covers zal spelen en zal zingen! De toegang is gratis.

Win twee vrijkaarten!

Voorbereidingen Velsense versie van
The Passion in volle gang
Velsen-Zuid - Twee weken geleden startte de kaartverkoop
voor The Passion Velsen, drie
dagen later waren de zeshonderd kaarten vrijwel allemaal
op! De overweldigende belangstelling vormt een extra stimulans voor de initiatiefnemers
om er een prachtig project
van te maken. Lezers van deze
krant maken kans op de allerlaatste kaartjes.
Afgelopen maandagavond werd
weer gerepeteerd in een zaal van
de Engelmunduskerk Oud Velsen.
Maarten Redeker heeft de muzikale leiding van het project in
handen en begeleidt zowel de solisten als het ruim vijftig leden tellende koor tijdens de repetities
en de uiteindelijke uitvoering op
zondag 14 april. De Nederlandstalige popsongs die in deze uitvoering te horen zullen zijn, werden geselecteerd door de initiatiefnemers van het project. Al een
aantal jaren trekt de landelijke uitvoering van The Passion, het verhaal over de laatste dagen van Jezus, veel belangstelling. Het idee
om in Velsen een eigen versie van
The Passion op te voeren, ontstond al twee jaar geleden. ,,Toen
durfden we het toch nog niet helemaal aan’’, vertelt dominee Barbara de Groot. Ze vervolgt: ,,Het
is toch wel een groot project om
buiten te doen, er komt heel wat
bij kijken.’’
The Passion wordt uitgevoerd op
het grasveld naast het kerkgebouw, daar komt een podium van
vijftig vierkante meter voor het
koor te staan en twee kleinere podia voor de solisten en de vertellers. De Groot schreef zelf de tekst

Arjen Hindeloopen (voorgrond) als Jezus en Martijn Gunneman als Petrus
tijdens de repetities onder leiding van Maarten Redeker
die deels door haar en deels door
medeorganisator Yvonne Bax zal
worden voorgelezen. De twee dames vormen samen met Arend
Selier het brein achter het project.
Bijzonder is dat in Velsen twee
Maria’s te zien (en te horen) zullen zijn. Maria, de moeder van
Jezus, wordt zingend neergezet
door Marloes Verwoort, maar ook
Maria-Magdalena, een belangrijke volgelinge, verschijnt ten tonele, Anjette Marcus neemt deze
rol op zich.
De rol van Jezus wordt vertolkt
door Arjen Hindeloopen en Martijn Gunneman speelt Petrus. Samen waren ze maandagavond
volop bezig met het instuderen
van één van de songs, een nummer van de 3JS met tamelijk veel
tekst. Die werd tijdens de repetitie nog voorgelezen vanaf een tablet, maar zal over een paar we-

ken volledig uit het hoofd moeten worden gezongen. Andere
solisten in het stuk zijn Wouter
Wensink (Judas) en Mattijs Kuiper
(Pilatus). Gemma Selier regisseert
de voorstelling. Over de datum
waren de organisatoren het al
snel eens: ,,The Passion is landelijk
altijd op donderdag, wij wilden
daar niet na gaan zitten, dus kwamen we uit op Palmzondag. Het
gaat weliswaar om het lijdensverhaal, maar de voorstelling eindigt
met een vrolijk lied, dus er zit toch
wel wat Pasen in’’, aldus Barbara
de Groot. Speciaal voor de lezers
van deze krant heeft ze vijf setjes
van twee kaarten klaarliggen. Iedereen die in één zin uitlegt waarom ze hierbij willen zijn en deze
zin mailt naar ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl maakt
kans op deze kaarten. (Bos Media
Services, foto’s: aangeleverd)

Publieksdag Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Zondag 7 april vindt
de Publieksdag plaats op het
Forteiland. Zes keer vaart de Koningin Emma uit om mensen
naar het Forteiland te brengen
voor een rondleiding.
In 1881 wordt er begonnen met
de bouw van een pantserfort in
de duinen op de noordelijke oever van het 5 jaar ervoor geopende Noordzeekanaal bij IJmuiden.
Het is pas 1886 als de eerste soldaten vanuit Haarlem van het 4e
Regiment Vestingartillerie komen kijken hoe hun fort daar
vlak bij de Noordzee eruit komt
te zien. Nog twee jaar moeten ze
wachten, dan zijn de vijf enorme
kanonnen in de pantsergalerij en
de twee kleinere vuurmonden in
de pantserkoepel geplaatst. Op
26 augustus 1888 wordt het fort
door generaal-majoor Mazel en
kolonel Van Marle in gebruik gesteld. 310 manschappen, meest
dienstplichtigen worden de eerste bezoekers/gebruikers van het
Fort IJmuiden.
Het fort wordt intensief gebruikt
voor de opleiding en oefening
van de militairen. De bezetting
is dan variabel maar bij het uitbreken van de 1e Wereldoorlog
wordt de bezetting weer geheel
compleet gemaakt. Doordat Nederland tijdens die oorlog neutraal kan blijven stond de legerleiding toe dat er een soepeler
beleid ontstond met meer mogelijkheden voor verlof voor de
soldaten. Tot eind 1927 bestond
de bemanning uit een kleine vre-

Foto archief Fort IJmuiden Ned. Bunker S-7-80 Stekelvarken, op de achtergrond ss Van Renselaer (foto: aangeleverd)
desbezetting en een fortwachter.
Pas in 1938 werd onder invloed
van de ontwikkelingen in Hitler
Duitsland het fort opnieuw bemand. Een nieuwe oorlog ontstond en sindsdien hebben honderden soldaten van Nederlandse, Duitse, Britse en Canadese
nationaliteit het fort gebruikt en
uitgewoond.
Een restauratie van 4 jaar heeft
het fort, dat inmiddels de status
heeft van Werelderfgoed van de
Verenigde Naties een bezienswaardig monument gemaakt. U
bent van harte welkom.
De overtocht naar het Forteiland
wordt verzorgd met de Koningin
Emma vanaf het Sluisplein 80.
De vertrektijden zijn: 10.45, 12.45

en 15.10 uur. Retourvaart naar
keuze om: 13.00, 15.15 of 17.15
uur. Een rondleiding door ervaren gidsen is in de prijs inbegrepen. Men kan in de koepelzaal of
op het buitenterras genieten van
een hapje en een drankje. Er kan
helaas niet worden gepind. Er
wordt op gewezen dat niet alle
ruimtes voor rolstoelen, buggy’s
en rollators toegankelijk zijn.
Toegangskaarten voor overtocht
en rondleiding kosten €12.50 per
persoon. Kaarten kunnen vooraf worden besteld via internet:
www.ijmuidenserondvaart.nl of
telefonisch: 0255-511676. Ook
aan boord van de Koningin Emma kunnen kaarten worden gekocht.
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Extra verkoopdag
in de OIG/IHD-winkel

IJmuiden - De stichting OIG/IHD
organiseert één keer een snuffelmarkt op zaterdag 30 maart. De
opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan de vakantieweek voor ouderen en gehandicapten. De winkel in IJmuiden is
elke woensdagochtend open van
9.00 tot 12.00 uur. Het kledinggedeelte en de leuke spullenruimte
worden altijd druk bezocht. Door
allerlei omstandigheden is het
niet mogelijk om meerdere dagen open te zijn. De organisatie
realiseert zich uiteraard dat een
groot aantal mensen nooit kan
komen kijken vanwege werk op
Fietsers rijden vanaf ’t Princenboschpad langs het Kennemergaardetun- die doordeweekse dag.
neltje. De bebording is vernieuwd en het hekwerk bij de toegang van het Het verkoopteam heeft daarom
tunneltje is weer herplaatst. Op de achtergrond rijdt een sprinter (foto: besloten om één keer een uitzonGuus Hartendorf)
dering te maken en op zaterdag
30 maart de deuren te openen
van 10.00 tot 14.00 uur. Voor deze
bijzondere dag worden er al een
aantal weken mooie spullen bewaard. Vintage, antiek, oude boeken over de IJmond, langspeelplaten en spelers, brocante, curioSantpoort-Noord - Santpoort voor de lokale bevolking. Voor sa, reiskisten, oud speelgoed etc.
krijgt een heuse poort: gemeen- het startsein van de pilot krijgen
te Velsen, provincie Noord-Hol- omwonenden en andere belangland, NS, ProRail en Nationaal stellenden een informatief proPark Zuid-Kennemerland starten gramma aangeboden, waaron5 april gezamenlijk de pilot ‘Bui- der een rondje met de boswachtenpoort Santpoort-Noord’.
ter. De proef loopt tot eind oktoEen Buitenpoort is een station dat ber. De reacties worden gemonivlakbij het landschap ligt. Station tord; na de pilot volgt een evaSantpoort Noord (zonder koppel- luatie. Dan wordt duidelijk welke
teken) voldoet daaraan en fun- maatregelen er nodig zijn om de
geert als toegangspoort naar na- Buitenpoort Santpoort-Noord te
tuur, cultuurhistorische en recre- optimaliseren. Dit betekent een
atieve voorzieningen. U heeft ze blijvende aanpassing van het stavast wel eens zien lopen, de men- tion en omgeving.
sen met wandelschoenen en rug- De kosten voor de pilot zijn afgezak. Vaak met een wandelkaart in dekt. Voor de tweede fase, de verde hand, komen ze uit het Ken- betering van het stationsgebied,
nemergaardetunneltje onder het moet nog een keuze worden gestation. Ze gaan richting Duin en maakt wat betreft de uitvoering
Kruidberg, de Ruïne van Bredero- en de bijbehorende kosten. Zou
de of via het ‘t Princenboschpad er wellicht ook een poortwachter
naar Driehuis.
komen die service aan de ‘beste
Het station is volgens de organi- reizigers’ verleent?
saties door de ligging aan de Ken- Station Santpoort Noord is uit
nemerlijn zelfs een zeer kansrijke 1957 en kan een opknapbeurt
regionale Buitenpoort vanwege beslist gebruiken. De voorbede nabijheid van Nationaal Park reidingen zijn al getroffen en er Velserbroek - Een vrouw in een
Zuid-Kennemerland, een aantal staat al een aantal informatie- scootmobiel is zondagmiddag
buitenplaatsen en andere ont- borden en zelfs een tappunt voor ernstig gewond geraakt nadat ze
werd aangereden door een auspanningsmogelijkheden in de drinkwater.
regio. Door nog beter gebruik En waarom geen koppelteken op to op de Langemaad in Velserte maken van het station hoopt het naambord van het station? broek.
men dat bezoekers sneller in de De NS bedacht ooit dat een plaats De automobilist zou volgens een
trein stappen in plaats van in de met een eigen station geen kop- getuige de vrouw, die op het zeauto. Het voordeel voor Velsen is pelteken krijgt. Is het station be- brapad reed over het hoofd hebdat de stationsomgeving wordt stemd voor twee plaatsen, bij- ben gezien, waarna ze hard werd
verbeterd en dat door gewens- voorbeeld Heemstede-Aerden- geraakt. Meerdere hulpdiensten,
te toename van het aantal reizi- hout, dan is dat met koppelteken.
gers het station behouden wordt (Guus Hartendorf )

Er wordt op deze dag géén kleding verkocht, uitgezonderd vijftiger jarenkleding en schoenen!
De gehele kledingruimte wordt
deze dag gevuld met mooie spullen.Iedereen is van harte welkom
in de O.G/IHD winkel in het havengebied aan de Industriestraat
66 in IJmuiden. (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws

DCIJ-ers in de prijzen
IJmuiden - Ieder jaar staan er diverse ééndagstoernooien op de
damkalender. Zo organiseert
Damclub IJmuiden (DCIJ) al meer
dan dertig jaar op 30 december
het oudejaarstoernooi. Afgelopen zaterdag was het de beurt
aan streekgenoot HDC Haarlem
met een sneldamtoernooi vernoemd naar wijlen erevoorzitter
Joop Meure. Zoals altijd was DCIJ
met een grote delegatie aanwezig.
Bij de eregroep leek een drietal
DCIJ’ers uit te gaan maken wie er
kampioen werd. In de voorlaatste
ronde leek Krijn ter Braake na een
fraaie combinatie tegen Jesse Bos
er met de titel vandoor te gaan.
De derde DCIJ’er Martin van Dijk
kon net niet winnen van Wouter Morssink van Samen Sterk
Hazerswoude en volgde op een
punt achterstand van Ter Braake.
Met de finish in zicht ging het
echter nog fout voor de DCIJ’ers.
Ter Braake blunderde tegen Jos
Eggen uit Amsterdam en wist het

Station Santpoort-Noord
toegangspoort natuur

tij niet meer te keren. Ook Van
Dijk faalde tegen oud-winnaar
Stefan Stolwijk uit Haarlem. Hierdoor werd Eggen verrassend winnaar en pakte Morssink de tweede plaats. Ter Braake, Bos en Van
Dijk moesten genoegen nemen
met de derde, vierde en zesde
plaats. In de hoofdgroep was er
meer succes voor DCIJ. Jan-Maarten Koorn wist de concurrentie
een punt voor te blijven en werd
daarmee eerste. Max Doornbosch
pakte het brons achter Herman
Vroom uit Den Haag.
Bij de jeugd wisten alle DCIJ’ers in
hun categorie in de prijzen te vallen. Jens Mischke kwam ditmaal
één punt te kort voor titelprolongatie en werd tweede bij de pupillen. Storm van den Berg werd
bij zijn debuut direct derde. Bij de
welpen was het Martijn Schoenmaker die met een punt minder
dan de winnares tweede werd.
Tot slot werd de jongste DCIJ’er
Zion Nibte fraai derde (zie foto:
aangeleverd).

Vrouw in scootmobiel
gewond na aanrijding

waaronder een traumateam, zijn
ingezet om hulp te bieden. Het
slachtoffer is na de eerste zorg
met spoed naar het ziekenhuis
vervoerd voor verdere behandeling.
De verkeersongevallenanalyse
(VOA) van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht
van het ongeval. (foto: Michel
van Bergen)

Nieuwe leden welkom

Terpen Tijn reikt
publieksprijs uit
Velsen - De afgelopen twee
maanden exposeerde teken- en
schildervereniging Terpen Tijn in
de bibliotheek in IJmuiden. Nu de
tentoonstelling teneinde loopt
wordt tijdens de afsluiting op zaterdag 30 maart de Publieksprijs
uitgereikt. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun stem
uitbrengen op hun favoriete
schilderij door middel van het invullen van een strookje. Het schilderij met de meeste stemmen
wordt door loting aan de gelukkige winnaar/winnares op zaterdag
overhandigd.
De vereniging bestaat dit jaar 65
jaar. Ze hebben hun atelier in het
dorpshuis Het Terras, Dinkgre-

velaan 17, Santpoort Noord, er
wordt op drie dagdelen door de
leden gewerkt, dinsdagmiddag,
woensdagmiddag en woensdagavond. Er wordt gewerkt met
verschillende technieken: aquarel, acryl, pastel, pentekeningen
en dergelijke. Er is geen begeleiding, de leden werken zelfstandig, maar nieuwe leden met enige schilder- of tekenervaring zijn
van harte welkom. Van tijd tot tijd
worden er ook workshops georganiseerd.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met het secretariaat, Monique van ‘t Schip tel.:
0255-755999; e-mailadres mvantschip@quicknet.nl.

Repair Café Velserbroek
Velserbroek - Vrijdag 29 maart is
er weer een Repair Café in Velserbroek van 14.30 tot 16.30 uur in
De Hofstede op de Aletta Jacobsstraat 227.
Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait
om (samen) repareren. Er is gereedschap en materiaal aanwezig
om alle mogelijke reparaties uit
te voeren aan kleding, meubels,

elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en - vaardigheden
op allerlei terreinen. Men is nog
steeds op zoek naar een tweede
handige naaister. Een naaimachine is aanwezig. Er staat een fooienpot voor de onkosten die gemaakt worden. Koffie en thee
staan klaar.

Biljartkampioenschap
kader 38/2 van Velsen
Velserbroek - Op maandag 1 april
start het 5e kampioenschap 38/2
kader toernooi in Woon-zorgcomplex de Hofstede in Velserbroek.
Het toernooi wordt verspeeld in
2 poules van 4 spelers, te weten
7 spelers uit Velsen en 1 gastspeler. De arbitrage is in handen van
gediplomeerde arbiters van de
KNBB. Het toernooi wordt mo-

gelijk gemaakt door het bedrijfsleven en de Gemeente Velsen in
samenwerking met de Hofstede.
De speeldata zijn maandagavond
1 april, vrijdagavond 5 april aanvang 19.30 uur en zaterdag 6 april
vanaf 09.45 uur. De opening wordt
verricht door Floor Bal en de prijsuitreiking door Bram Diepstraten.
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Op 7 april opent het
Bunker Museum IJmuiden de
deuren voor een nieuw seizoen.
Het museum is iedere eerste en
derde zondag van de maand geopend. De toegang bedraagt
6,50 voor volwassenen, voor kinderen hanteert het museum speciaal tarief (3,50).
Behalve de museumdagen verzorgt het museum in de weekenden en op avonden de bunkerwandeling. Met een ervaren gids
bezoeken de deelnemers vele
bunkers.
De tocht voert zowel boven- als
ondergronds. Een zaklamp en
oude kleren zijn zeker aan te bevelen. De kosten voor een rond-

leiding bedragen 8 euro. Opgeven via de website Bunkermuseum.nl.
Voor meer informatie kan het
Bunker Museum IJmuiden op facebook worden gevolgd. Vergeet
niet de events als het Historische
weekend en de Bunkerdag te liken, zo mist men niets!
Bezoekadres Bunker Museum
IJmuiden: Badweg 38, IJmuiden aan Zee (schuin tegenover
Camping De Duindoorn). Parkeren: betaald: Seaport Marina
IJmuiden (einde Badweg); gratis:
Kromhoutstraat, Westonstraat
(begin Badweg). Beide circa 400
meter lopen vanaf het museum.
(foto: Ruud Pols)

Bibliotheek Velsen
zoekt helpende hand

Velsen - Bibliotheek Velsen is op
zoek naar vrijwilligers die kunnen
ondersteunen in de vestiging in
IJmuiden of in Velserbroek, maar
eventueel ook op locatie inzetbaar zijn. De Bibliotheek laat zich
graag inspireren, door mensen
die zich betrokken voelen bij de
Bibliotheek en zich vanuit een
des en de loten voor de loterij zijn maatschappelijke
betrokken0,50 per lot. Het clubgebouw is heid willen inzetten. Er zijn talrijopen vanaf 19.30 uur. Het kienen ke werkzaamheden en mogelijkstart om 20.00 uur.
heden voor uiteenlopende talenHet adres is Tolsduinerlaan 6 in ten: van gastvrouw/heer tot digiVelsen-Zuid.
taal genie en van boekmaatje tot

Kienen bij Full Speed
Velsen-Zuid - Op vrijdag 5 april is
er weer kienen bij SV Full Speed.
Er zijn 3 rondes kien, waarvan 1
‘blind’. Ook is er een loterij met
leuke prijzen. De kosten voor het
kienen zijn 7,50 euro voor 3 ron-

Bunker Museum
IJmuiden gaat weer open

voorlezer. Belangstelling? Mail
dan naar jwinkel@bibliotheekvelsen.nl of kom eens langs in de bibliotheek. (foto: aangeleverd)
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Top musici uit Minsk en pianiste
Henriette Wirth in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Tijdens hun
concertreis door Nederland zijn
de uit Minsk afkomstige violiste Ksenia Beltiukova en de pianiste Marina Romeyko op vrijdag
29 maart om 20.00 uur te gast in
‘t Mosterdzaadje. Ze hebben een
programma samengesteld met
werken van Mozart (Sonate voor
viool en piano Opus1 No.1), Scriabin (24 Preludes Op.11), Gershwin (uit de opera ‘Porgy and Bess’)
en de première van de Wit-Russische componist Beltiukov (‘Tango’)
Ksenia studeerde na haar opleiding in Minsk in Amsterdam en
won in Nederland diverse presti-

gieuze prijzen. Haar carrière leek
hier al gemaakt maar de liefde
voerde haar terug naar Minsk alwaar zij als violiste tot de top behoort en er met man en kinderen
woont. Ook geeft zij les aan de
Muziek academie aldaar.
Marina vertrok na haar op studie in Wit-Rusland naar Wenen alwaar ook zij een paradepaardje
werd in het Weense muziekleven.
Winnares van tal van prijzen. Nu
verbonden aan de Wit-Russische
Philharmonie.
Henriëtte Wirth is een begenadigd pianist die haar muziek
brengt alsof ze een verhaal vertelt. Op zondag 31 maart om
15.00 uur speelt zij Scarlatti, Schumann en Liszt.
Door haar toelichting laat ze het
publiek delen in haar fascinatie
voor de muziek die ze uitvoert en
brengt zij de muziek nog dichterbij. Ze opent met drie sonates van
Scarlatti en geeft zich dan over
aan Schumanns Symphonische
Etüden opus 13. Liszt bewerkte
het lied Widmung van Schumann
en ze eindigt ook met Liszt met
een stuk uit zijn pelgrimsjaren.
Henriëtte Wirth studeerde piano aan het Conservatorium van
Utrecht, Muziekwetenschap aan
de Universiteit Utrecht, klavecimbel aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en pianoforte aan het Koninklijk Conservato-

Yacintha schreef dagboek
over haar depressiviteit
Velserbroek - Wat gaat er om
in het hoofd van iemand die
kampt met een zware depressie? De 23-jarige Yacintha de
Jager weet het als geen ander.
In de zomer van 2016 raakte
ze depressief en hoewel het inmiddels beter gaat, heeft ze die
depressie nog altijd niet volledig overwonnen. Deze week is
de landelijke week van de psychiatrie. Daarom vraagt de Velserbroekse aandacht voor haar
boek, waarin ze gedetailleerd
beschrijft hoe ze zich soms
voelt.

lei zaken. Twee maanden na zijn
dood kreeg ik zelf suïcidale gedachten. Die heb ik nog steeds, al
zijn ze nu wel minder frequent en
minder intens.’’
Een jaar lang beschreef Yacintha
in een dagboek hoe ze zich voelde, waar ze over nadacht en tegen welke problemen ze aanliep.
Eind vorig jaar publiceerde ze
het, in de hoop er anderen mee
te kunnen helpen. ,,Ik wil mensen die totaal niets weten over
depressiviteit laten begrijpen hoe
het is om te moeten strijden om
in leven te blijven, ik wil hulpverleners meer inzicht geven in de
Een aanstaande verhuizing vorm- gedachten van iemand met een
de in 2016 de aanleiding voor de depressie en ik wil mensen die
depressie waarin Yacintha be- zelf depressief zijn steunen en lalandde. Ze vertelt: ,,Ik heb NLD, ten zien dat ze niet de enige zijn.’’
dat is een non-verbale leerstoor- Aan de teksten heeft ze inhounis. Ik ben heel goed in schrij- delijk niets veranderd. Ze erkent:
ven en praten, maar slecht in het ,,Het is misschien wel heftig om
concreet dingen uitvoeren.’’ Deze te lezen, maar zo kunnen mensen
stoornis zorgt ervoor dat Yacintha wel beter begrijpen wat je op zo’n
ook moeite heeft met grote veranderingen. Tegen de geplande
verhuizing van het gezin vanuit
Haarlem naar Velserbroek zag ze
daarom erg op. Kort nadat Yacintha zelf in een depressie belandde,
overkwam haar vader hetzelfde.
,,Hij had ook NLD en was al vaker
depressief geweest. Je kon er de
klok haast op gelijk zetten. Dan
riep hij dat hij dood wilde, maar
als iemand dat elke keer zegt,
denk je dat het zo’n vaart niet zal
lopen. Bovendien is het ook een
stukje zelfbescherming van mij
geweest om er niet steeds mee
bezig te willen zijn.’’
Eind november 2016 kreeg de situatie echter een andere wending, haar vader maakte daadwerkelijk een einde aan zijn leven. ,,In eerste instantie ben je
dan vooral in shock. In de eerste
dagen daarna waren we vooral
bezig met het regelen van aller-

rium van Den Haag. Het door haar
opgerichte Arcadië Trio is in binnen en buitenland vaak te horen.
Ook speelt zij barokharp en gotische harp. Sinds 2007 is Henriëtte
met veel plezier als piano- en klavecimbel docent verbonden aan
het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.
(foto’s: aangeleverd)

Op Landelijke Opschoondag

Velsense Beestenbende vindt wel
179 peuken in half uurtje
IJmuiden - De kinderen van de
Beestenbende en het Pieter Vermeulen Museum met hun medehelpers vonden zaterdag op de
landelijke Opschoondag in een
half uur tijd wel 179 peuken in
het gebied rond het Kennemermeer en het IJmuiderstrand.
Er werd vooral gelet op klein
zwerfvuil. Ze vonden naast die
179 peuken met filters ook nog
heel veel klein afval in de vorm
van ty-wraps en rietjes: dat is nu
juist het afval waar dieren in het
gebied heel veel last van hebben.
moment doormaakt.’’ Dat laatste De opruimactie was ook bedoeld
is voor Yacintha zelf ook van be- als een zogenaamde ‘0-meting’.
lang, want: ,,Het is moeilijk om te Het Pieter Vermeulen Museum/
praten met mensen die er niets BRAK! IJmuiden willen elke 2 à 3
van snappen. Dan zeggen ze ‘Ie- maanden met hulp van vrijwillidereen heeft wel eens een dipje’
en het is ook niet iets wat je zelf
open op tafel legt tijdens een gesprek.’’ Momenteel studeert Yacintha pedagogiek en heeft ze
haar depressieve gedachten iets
beter onder controle. ,,Na al heel
veel te hebben geprobeerd, vond
ik uiteindelijk een behandeling Regio - Iedere eerste dinsdag
die aansloeg en me net dat zetje van de maand organiseren Kengaf om door te gaan.’’ (Tekst/foto: nemerhart, Zorgbalans en Seniorenclub Haarlem een zinvol
Bos Media Services)
programma met film, muziek en
Het boek van Yacintha de Jager theater, voor iedereen die lieheet “Dagboek van een (anti)de- ver overdag dan ’s avonds de
pressivo” (ISBN: 978-94-0224-950- deur uitgaat. Dinsdag 2 april om
7) en is via uitgeverij Boekscout en 14.00 uur treden de Santpoortvia Bol.com te verkrijgen. Uit pri- se verteller Piet Paree en harpisvacyoverwegingen heeft ze ervoor te Yolanthe Cornelisse op met
gekozen een gefingeerde naam te twee muzikale verhalen met inhoud.
gebruiken.
Later dit seizoen in deze dinsdag cyclus: 30 april: Lotte en
Anne Frank - Toneelstuk van
Fred Rosenhart (14.00 én 20.00
uur). 4 juni: Joodse muziek en
vertellingen door Erik Citroen:
Shalom! Verhalenhuis Haarlem,
van Egmondstraat 7, HaarlemNoord. Reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl. (foto: aangeleverd)

In Oud-Katholieke Engelmunduskerk op Wilhelminakade

Expositie De kruisweg van Jan Toorop

Lezing over Tata Steel in transitie
sen momenteel ondervinden van
de uitstoot van stoffen van het
staalbedrijf.
Tata Steel in IJmuiden bestaat 100
jaar en is een toonaangevend bedrijf. De wereld verandert snel en
ook voor Tata Steel is het belangrijk dat veel partijen hard werken
aan innovatieve oplossingen met

Diepstraten: waar kun je, als je
je best doet om het zwerfvuil te
verzamelen, al die rommel kwijt?
Er staan maar heel weinig bakken...
De wethouder gaf aan dat er bij
het binnenmeer en de routes
naar het strand gelukkig spoedig meer ‘rauw aan zee’- prullenbakken geplaatst zullen worden.
Geen enkel excuus dus meer om
het strand en de omgeving niet
schoon te houden!
Wil je ook lid worden van de
Beestenbende en meedoen met
allerlei superleuke en belangrijke opruim- en opschoon-evenementen? Meld je aan via info@
pieter-vermeulen-museum.nl.
(foto: aangeleverd)

Muzikaal verteller Piet Paree en harpiste
Yolanthe Cornelissen in Verhalenhuis

Bij Vereniging Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 2 april geeft Donald Voskuil, Manager Regional Affairs
van Tata Steel, een lezing over de
energietransitie op de korte en
lange termijn. Daarnaast gaat de
heer Voskuil in op de maatregelen die reeds genomen zijn met
betrekking tot de hinder die men-

gers kijken of de hoeveelheid afval toe- of afneemt: zij en de kinderen van de Beestenbende zijn
erg benieuwd of het klein afval
zal toenemen. Om dat te weten
te komen zal er in de zomer en na
het strandseizoen weer gemeten
worden.
Er komt een ‘Velsen Geen Bende’bord van de Beestenbende bij de
strandopgang met de nadrukkelijke aansporing om het strand en
de omgeving schoon te houden:
de kinderen en het Pieter Vermeulen Museum hopen dat er
naar hun boodschap wordt geluisterd.
Er waren nog wel kritische vragen van de meehelpers bij de opruimactie aan wethouder Bram

betrekking tot klimaatbeheersing.
De lezing wordt gehouden in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 te Santpoort-Zuid.
Aanvang 20.00 uur. Entree 6 euro. Kaarten verkrijgbaar aan de
zaal of via de website www.santpoortsbelang.nl.

IJmuiden - Veel schilders hebben
Kruiswegstaties gemaakt in opdracht van kerken. Ook de Nederlandse beeldend kunstenaar Jan
Toorop (1858 - 1928) schilderde
de momenten van de Kruisweg
voor de kerk in Oosterbeek. Van
de schilderijen zijn litho’s (steendruk) gemaakt, om ze voor een
breder publiek toegankelijk te
maken. Schilderijen zijn immers
eenmalig, en deze konden maar
in één kerk blijven hangen. Maar
van litho’s kunnen meerdere afdrukken gemaakt worden.
Deze worden tot pasen geexposeerd in de Oud-katholieke Engelmunduskerk op de Wilhelminakade. De kerk is elke zaterdagmiddag open voor bezichtiging,
van 14.00 tot 17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Vier het

Voorjaar!
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ke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

31 MAART

▲

Lezing ‘Ethische beslissingen
rond het levenseinde door Marianne Zandbergen in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Aanvang 10.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Huis geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang Toegang 2 euro per persoon.
20.00 uur.

28 MAART

Telstar - FC Eindhoven. Aanvang
20.00 uur.
Debuutsingle Release Wendy
Moore in Cefé Anders in de Haltestraat in Zandvoort, 20.00 uur.

30 MAART

Gratis compost scheppen, Wijnoldy Daniëlslaan 53 SantpoortZuid. Tussen 08.00 en 14.00 uur.

Open dag bij LTC Groeneveen,
Sportpark Groeneveen, Kerkpad
Santpoort-Noord. Van 12.00 tot
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Rommelmarkt in zorgcentrum
Schoterhof, Plesmanplein 10
Haarlem. Van 09.30 tot 13.30 uur.

Lezing door Conny Braam over
‘De Woede van Abraham’ in het
BHK-gebouw, Groenelaan 74 Beverwijk. Aanvang 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur. Toegang 5,-, leden gratis. (foto: aangeleverd)

29 MAART

Gratis compost scheppen, Wijnoldy Daniëlslaan 53 SantpoortZuid. Tussen 08.00 en 16.00 uur.

Duinentocht Wandelsportvereniging De Zwervers vanuit Wijk aan
Zee. Afstanden: 5, 10, 15, 20, 25
of 40 kilometer. Meer informatie:
www.wsvdezwervers.nl. Ook zondag.

Feestelijke opening van het offroad motorseizoen op ActionPlanet in Velsen-Zuid. Aanvang
10.00 uur. Toegang gratis. Zie ook
www.actionplanet.nl/activiteit/
motordagen. (foto: aangeleverd)
Extra verkoopdag OIG/IHD-winkel, Industriestraat IJmuiden. Van
10.00 tot 14.00 uur. (foto: aangeleverd)
‘In de olie’. Gebruik van olie in de
kerk. Aansluitend lunch. Lezing:
spreker Janny Versteeg. Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg
113 Driehuis. Aanvang 11.00 uur.

Bibliotheek IJmuiden: (0-3 jaar)
BoekStartPret van 10.00 tot 10.45
uur. Praathuis van 10.00 tot 12.00
uur. (afbeelding: aangeleverd)

Buitenplaats Beeckestijn: Huis geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.

Buitenplaats Beeckestijn: Huis
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.

Theatrale stadswandeling t.b.v.
100-jarig bestaan Stadsschouwburg Haarlem. Aanvang 13.30
uur Museum Haarlem. Aanmelden via gildewandelingen@
gmail.com.
Kledingbeurs in basisschool De
Hoeksteen, Weid 24 Velserbroek.
Van 19.00 tot 20.30 uur.
Rommelmarkt bij het Leger des
Heils, Geysendorfferlaan 4 Beverwijk. Van 19.00 tot 20.30 uur.

Korenfestival in het gebouw van
Soli. Koor FF Anders uit Velserbroek viert hiermee het 10-jarig
bestaan. Van 12.30 tot 17.00 uur.
(foto: aangeleverd)

Open dag LTC Heerenduinen aan
de Heerenduinweg in IJmuiden,
12.30-17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Mindful wandelen door de Bloemendaalse duinen. Verzamelen om 19.00 uur bij duiningang
Bleek en Berg, Bergweg 60 Bloemendaal. (foto: aangeleverd)

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in een rustig tempo. Na de
wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als deelnemer of begeleider,
Janneke Cluistra, telefoon 0233031228.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
zie zaterdag, alleen geen draaimiddag.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen
Museum. Voor iedereen vanaf 4
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: ‘Je kunt
op me rekenen’. Aanvang 20.15
uur. (foto: Serge-Henri Valcke)

2 APRIL

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van Pianorecital Henriëtte Wirth in ‘t
kleuter tot puber. Motordraaimid- Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
dag van 13.00 tot 17.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Liedduo Bosch & de Lange in de
Oude Kerk in Spaarndam. Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30
uur. (foto: Jan Hordijk)

4 APRIL

Kader 38/2 biljarttoernooi, Kampioneschap van Gemeente Velsen i.s.m. Woonzorgcomplex De
Hofstede. Aanvang 19.30 uur. (foto: aangeleverd)

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 09.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat
29 IJmuiden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via contact@gezondnatuurwandelen.nl

Kledingbeurs in Het Kruispunt
van 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-

Zangeres Rosanna Hofman in het
Kennemer Theater in Beverwijk,
20.30 uur. (foto: aangeleverd)

Bijbelfilm Mozes 1. Vierde bijbelfilm van reeks. Grote zaal Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28,
Haarlem. Aanvang 20.00 uur.

Open dag Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292 Haarlem-Noord.
Van 12.00 tot 16.00 uur.

Symphonic Rock Night in het
kennemer Theater in Beverwijk,
20.15 uur.

Lezing over Tata Steel in transitie door Donald Voskuil, Manager
Regional Affairs van Tata Steel. In De Dutch Eagles in het Kennemer
‘t Brederode Huys, Bloemendaal- Theater in Beverwijk, 20.15 uur.
sestraatweg 201 Santpoort-Zuid. (foto: Hans Guldemond)
Aanvang 20.00 uur.

Bibliotheek IJmuiden: Cursus: Basis Windows 10. Van 10.00 tot
12.00 uur. Koffieochtend van
10.30 tot 12.00 uur. Taalspreek3 APRIL
uur van 10.00 tot 12.00 uur. JuriOIG tweedehandswinkel open disch inloopspreekuur van 15.30
aan de Industriestraat IJmui- tot 17.00 uur. (foto: aangeleverd)
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.

Action Planet Rocks: optreden
The Caddies van 14.00 tot 18.00
uur.

Open dag Zeekadettenkorps
IJmuiden aan boord van de Zaandam, die ligt afgemeerd aan de
Loswal in IJmuiden van 12.00 tot
16.30 uur. (foto: aangeleverd)

Poppentheater in de Bosbeekschuur, Wüstelaan 83 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. (foto:
aangeleverd)

Muzikaal verteller Piet Paree en Bibliotheek IJmuiden: Craft Café
harpiste Yolanthe Cornelissen in van 19.00 tot 21.00 uur. (afbeelVerhalenhuis Haarlem, Van Eg- ding: aangeleverd)
mondstraat 7 Haarlem-Noord.
Aanvang 14.00 uur. (foto: aangeleverd)
Vastentijd. Sobere maaltijden
met Bijbels thema in de Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg
Driehuis. Van 18.00 tot 20.00 uur.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café van 10.00 tot 12.00 uur. Van
10.00 tot 12.00 uur Praathuis en
van 10.30 tot 11.30 Zing Nederlands met me. (afbeelding: aangeleverd)

Viool en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Bibliotheek Velserbroek: Voorleestfeest van 14.30 tot 15.30 uur.
(afbeelding: aangeleverd)

1 APRIL

Concert ‘Bidden en Beminnen’
door Haarlems Gemengd Koor in
de Nieuwe Kerk in Haarlem. Aanvang 14.30 uur.

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

Optreden Adam Spoor/Toy Anderson Kwartet in Café ‘t Kottertje, Loggerstraat 13 IJmuiden.
Aanvang 17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30 tot
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer.
Meer informatie: 0255-510652.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. El-

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
(foto: aangeleverd)
Eerste Telstar Skill games. Zie voor
meer informatie www.telstarclinics.nl. (foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling
‘Museumschatten’. Jubileumjaar: Iedere maand kans op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber. Gratis
(na entree) rondleiding om 14.00
en 15.30 uur met als thema ‘Visserij en koopvaardij in de 2e wereldoorlog’. Inschrijven vooraf via
www.zeehavenmuseum.nl aanbevolen.

Klaverjasmiddag ter gelegenheid
van het 125-jarig bestaan van de
Engelmunduskerk in de parochiezaal. Van 14.00 tot 17.00 uur. (foto:
aangeleverd)

Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen Museum. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen van 13.30
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Bijbelfilm Mozes 1. Vierde bijbelfilm van reeks. Parochiezaal Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg 113 Driehuis. Aanvang 14.00
Lezing door Pieter Terpstra getiuur.
teld: ‘Mens zijn in een verandeLongpuntbijeenkomst in het Ro- rende wereld’ bij Odd Fellows,
de Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, Stationsweg 95 Velsen-Zuid. Aan14.30 - 16.00 uur. Aanmelden: be- vang 20.00 uur, vanaf 19.30 is ieverwijk@longpunt.longfonds.nl dereen welkom. (foto: aangeleverd)
of 06-45606799.
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TELSTAR ✩ NIEUWS
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Wedstrijd Jong
Ajax bijna
uitverkocht

Telstar zorgt voor comeback van het seizoen

Van 3-0 naar 3-4 in Den Bosch
De sport voetbal leeft bij verhalen. Denk aan de gelijkmaker van
De Graafschap-speler Bryan Smeets tegen Ajax, op 8 mei 2016.
Hiermee ontnam hij de Amsterdammers de landstitel op de allerlaatste speeldag in het seizoen ’15-’16. Of denk aan de manier
waarop Arjen Robben zijn ultieme gram haalde op 13 juni 2014,
door ‘ik-kan-er-geen-houtje-touwtje-meer-van-keeper’ Iker Casillas twee keer te passeren tijdens de WK-openingswedstrijd. Het
zijn van die sport- en voetbalmomenten die simpelweg voor altijd de geschiedenisboeken in zullen gaan. Op microniveau zorgden de Witte Leeuwen voor zo’n ultiem moment. Murw geslagen
leken de Velsenaren, toen zij met rust 3-0 achterstonden in stadion De Vliert. „Niks is onmogelijk”, zo bestempelde Mike Snoei
treffend het minivoetbalmirakel.
Niet geheel verrassend was het
opnieuw Terell Ondaan die het
prima resultaat voor Telstar gestalte gaf. Zijn aanstekelijke
voetbaloptimisme vormde andermaal de aanleiding om ‘er
vol in te kleunen’ toen het er allemaal zo beroerd uitzag. De FC
Den Bosch was na 45 minuten
en een beetje op een meer dan
terechte 3-0 voorsprong gekomen.
Achtereenvolgens Vincent Vermeij en twee keer Imran Oulad hadden daarvoor gezorgd,
en waren er dus verantwoordelijk voor. Zoals dat dan wordt
gezegd in voetbaltermen. Telstar kon daar weer eens opvallend weinig tegenoverstellen.
Alleen Moreira was, hoe toeval-

werd benut door wie anders
dan Terell Ondaan.
De duveltjes uit de doosjes
bleven maar komen, doordat notabene Melle Springer
voor de 3-2 zorgde. Op zijn typisch Mendes Moreira’s zorgde de huurling van FC Groningen voor 3-3. Een vrije trap die
door heel veel benen had kun-

lig en treffend, dichtbij met een
Smeets-achtige poging vanaf
de middenlijn.
„We stonden 3-0 achter in de
rust, dus we moesten ballen
tonen”, vertelde de weer eens
MOTM Terell Ondaan tegenover NH. „We hebben echt veerkracht getoond. Dit kunnen we
zeker een goed vervolg geven.”
Want hoe vaak is het in het recente Telstar-verleden voorgekomen dat de Witte Leeuwen
zich zó terugvochten in een
partij?
De voerbalmirakels zijn de wereld nóg stééds niet uit, als je je
bedenkt dat deze ‘van 3-0 naar
3-4’ werd bewerkstelligd anno
maart 2019 in stadion De Vliert.
Een veelbesproken strafschop

nen worden getoucheerd, verdween zonder een aanraking
achter Wouter van der Steen.
Opnieuw werd het een overwinning van FC Ondaan, want
het naar die speler vernoemde voetbaleilandje zorgde voor
het ultieme genot in de vorm
van 3-4. (Douwe de Vries, foto:
1963-pictures.nl)
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werd afgesloten met een hapje
en een drankje. En als klap op de
vuurpijl kreeg elk kind ook nog

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 februari wordt weer een Repair Café gehouden van 13.30 uur tot
16.00 uur in ’t Brederode Huys
aan de Bloemendaalsestraatweg
201. Tijdens het Repair Café draait
het op elke tweede zaterdagmiddag van de maand allemaal om
repareren. Het biedt, naast dat
het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische

de Week van Het Vergeten Kind
is het belang van kleine gebaren
van echte aandacht. Kleine gebaren, zoals het bieden van een
luisterend oor of het sturen van
een lief berichtje zorgen ervoor
dat een kind zich gezien en ge-

Hyundai Velserbeek
pakt groots uit

Eerste Telstar Skill games
Op woensdag 3 april organiseert Telstar de eerste echte Telstar Skill Games. In twee
sessies van anderhalf uur kunnen deelnemers tussen de 5 en
15 jaar voetballen in het Rabobank IJmond Stadion.
Onderdelen uit het populaire computerspel FIFA worden
op het veld nagebouwd. Een
evenement waar plezier voorop staat, maar waar deelnemers ook kans maken op unieke prijzen! Als kers op de taart

komen er Telstar-spelers langs
voor tips, trucs, handtekeningen en foto’s met de deelnemers. Dit alles is te beleven
voor maar 7,50 euro per deelnemer.
Voor verdere informatie: www.
telstarclinics.nl. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft
en is er een mogelijkheid tot
inschrijven.
Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! (foto:
aangeleverd)
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VV IJmuiden wint weer

Na het behalen van de tweede
periode hebben de jongens van
Correai de weg naar de tweede
plaats als doelstelling ingesteld.
Van VVA/Spartaan als tegenstander die toch moet winnen om
uit de degradatie zone te blijven
Twee minuten later werd Leone werd met 1-3 gewonnen.
onderuit gehaald en de toegesta- De velden bij VVA waren bezet en
ne strafschop werd door Danny de wedstrijd begon een uurtje laBlok gemist omdat doelman Hof- ter. Na een 1-0 achterstand begon
man de bal uit de hoek ranselde. IJmuiden beter te spelen en was
Trainer Lettinga wisselde twee de 1-1 snel in de maak. Dit was tespelers en Ozan Kutlu was er een vens de ruststand.
van, die twee minuten in blessu- Na de wissel stoomde IJmuiden
retijd de eindstand op 4-0 kon lekker door. Het doelpunt van
Niels Bunnink was goed voor de
bepalen.
Zaterdag staat de inhaalwedstrijd om 14.30 in Haarlem-Zuid
tegen HYS op het programma.
Na de 2-5-thuisnederlaag van
vorig jaar mooi de gelegenheid
voor onze jongens revanche te
nemen. (foto: Hans Willemse)

1-2. Het was Bob Schol die later
de 1-3 maakte. Het laatste fluitsignaal klonk pas tegen half 6.
Het tweede behaalde ook weer
een zege. Argon werd met 2-3
verslagen. De ploeg van Kamstra
staat met 1 punt achter Sloterdijk
op een knappe tweede plaats.
Dus er zijn nog volop kansen voor
de titel. De dag begon voor beide
teams met een lunch in sportcafé Nol en kon gelukkig een goed
vervolg geven van het weekend.
Aankomend weekend geen programma voor het eerste en tweede. De rest van de vereniging
speelt wel.

Driehuis - Een beroerde eerste
helft heeft de mannen van Strawberries H1 de kop gekost in Alphen aan den Rijn. Op een zonnige zondagmiddag waren de Driehuizenaren niet in staat om punten mee naar huis te nemen. In de
rust stond het al 3-0 voor de thuisploeg, die dit seizoen een gooi
doet naar de titel in de tweede
klasse. Strawberries wist er weinig tegenin te brengen en mocht
blij zijn dat het slechts bij drie tegengoals bleef in de eerste vijfendertig minuten. De afgelopen
wedstrijden ging het verdedigend goed bij de aardbeien maar
daar was zondag in Zuid-Holland
weinig van te merken. Althans, in
de eerste helft voornamelijk. In
het tweede bedrijf had het team
van trainer Robbert Zevalkink de
zaakjes beter op orde en kreeg
het wat meer grip op de opbouw
van Alphen. Er was meer vecht-

lust te ontdekken bij de spelers
van Strawberries en de hernieuwde inzet werd beloond met een
wonderschoon doelpunt. Floris
Welman scoopte de bal van ver
hoog de cirkel in waar aanvaller
Daan van Poorten stond te wachten. Zonder te aarzelen sloeg Van
Poorten de bal met een vloeiende beweging uit de lucht achter
de verbouwereerde sluitpost van
Alphen. Na dit hoogstandje wist
Strawberries niet door te drukken. De enige strafcorner van het
duel werd niet benut en de weinige echte kansen waren ook niet
aan de aanvallers van Strawberries besteedt. Vlak voor tijd scoorde Alphen nog een vierde treffer
nadat Strawberries duidelijk was
moegestreden. Komend weekend staat de thuiswedstrijd tegen
Kikkers op het programma, zondag om 14.45 uur. (Finn van Leeuwen)

Stormvogels boekt geﬂatteerde zege

Op Zeewijk had Stormvogels
middenmoter United/DAVO uit
Haarlem-Zuid als tegenstander,
dat met 4-0 een geflatteerde nederlaag leed. Dit omdat de Haarlemmers een groot gedeelte van
de wedstrijd de bovenliggende
partij waren, maar te nonchalant met de geboden kansen omsprongen en de IJmuidense doelman Florian Serné spectaculaire
reddingen zagen verrichtten.
Opnieuw miste trainer Sjaak
Lettinga een groot aantal spelers door blessures en schorsingen, maar in de voorhoede kon
Etkin Zivkara na een maandenlange blessure zijn rentree in de
hoofdmacht maken en waarmee
hij de laatste wedstrijd eindige,
nl. het maken van doelpunten,
daar ging hij reeds in de vierde
minuut mee door, want op aangeven van Brian Ezeoke knalde
hij de bal achter doelman Vincent
Hofman, 1-0.
Na deze openingstreffer bleef
Stormvogels de bovenliggende
partij en zag José Leone een afzwaaiende voorzet op de paal
belanden. Hierna nam het team
van Sjoerd Hamann het initiatief over. Dit was mogelijk, omdat er bij Stormvogels een aantal spelers rondliepen die heel

zwak speelden en daardoor was
het balverlies hoog. Na 13 minuten verscheen Foaud Mallou alleen voor doelman Florian Serné, die door z’n doel te verkleinen redding kon brengen. De
Haarlemmers bleven gevaarlijk,
vooral na een hoekschop. Halverwege de eerste helft een scrimmage voor het IJmuidense doel,
maar de rots in de branding in
de verdediging van Stormvogels, Joshua Jansen, kon net op
tijd redding brengen. De laatste
tien minuten lukte het Stormvogels onder de druk uit te komen
en kreeg Leone twee kansen op
een presenteerblaadje aangeboden, maar die werden door hem
gemist. Rust 1-0.
De tweede helft leed Stormvogels op het middenveld veel balverlies en via snelle omschakelingen werd de veste van Stormvogels door United onder druk gezet. Zo belandde in de 66ste minuut een mooie lob van Foaud
Malloul op de binnenkant van de
staander. Stormvogels was geschrokken en ging meer de aanval opzoeken op zoek naar het
tweede doelpunt en met succes: een vrije schop van Danny
Blok belandde in de trechter en
nadat Pascal Dams volledig over

de bal trapte, kreeg invaller Joey
Wolthuis (zie foto) een uitgelezen
kans die hij voor de 100 procent
benutte, 2-0.
Twee minuten later belandde
een verre uittrap van doelman
Hofman voor de schietgrage voeten van Omar Kutlu die zijn keiharde schot gepareerd zag door
de vuisten van doelman Serné.
Meteen daarna volgde een verre
dieptepass van Ezeoke richting
Wolthuis, die van zijn eigen helft
startte en de gehele Haarlemse
verdediging er uit liep om vervolgens doelman Hofman heel beheerst te passeren, 3-0.

Strawberries H1 ten
onder in Alphen a/d Rijn

RKVV Velsen alleen op kop

Zondag speelde RKVV Velsen de
lastige uitwedstrijd tegen Hillegom. Deze ploeg staat op de laatste plaats en zou er zeker alles aan
doen om een goed resultaat te
behalen. Drie weken geleden had
Velsen grote moeite om thuis in
de inhaalwedstrijd de winst vast
te houden tegen dit elftal dat vorig seizoen op bizarre wijze aan
degradatie is ontsnapt. Ook voor
Velsen was een overwinning van
groot belang gezien de concurrentiestrijd met JOS/Watergraafsmeer.
Een zonovergoten Sportpark De
Zanderij was druk bezet met supporters van beide ploegen. Hillegom startte zeer voortvarend en
dat resulteerde al meteen in een

pegel vanaf de zestien door Jeroen Dedel maar zijn inzet ging
over. Velsen antwoordde met een
mooie voorzet van Marc Kloosterboer op de inkomende Giovanni
Dors die een paar centimeter te
kort kwam om de bal in te koppen.
Na een kwartier wist Hillegommer
Niels van Veen zich langs de zijkant vrij te spelen, maar zijn voorzet was net iets te scherp voor Jeroen Dedel. Hillegom liet er geen
gras over groeien en drong Velsen
steeds meer in de verdediging.
De met veel meer inzet spelende
ploeg van trainer Bas Naber had
duidelijk de opdracht Velsen kort
en stevig aan te pakken. Toch was
het eerste succes voor Velsen: een

hoekschop van Zeno van Ooijen
werd bij de eerste paal licht getoucheerd en vloog over iedereen
heen waarna Marc Kloosterboer
bij de tweede paal de bal achter de verbouwereerde doelman
Daan Ruigrok werkte: 0-1. Na de
aftrap direct gevaar voor het doel
van Velsen. Een voorzet van Aidan Ryan was perfect voor de inkomende Niels van Veen, maar hij
miste de bal volledig. Velsen had
voorlopig weinig in te brengen
tegen de thuisclub. Steeds werden de mannen van Martin Haar
afgetroefd door de felheid van de
thuisploeg. De kansen voor Velsen waren voorlopig spaarzaam
zoals een voorzet van Daniël Zuiverloon die door Marc Kloosterboer werd over gekopt.
Aan de andere kant was een nieuwe voorzet van Aidan Ryan weer
precies op maat voor Niels van
Veen, maar hij zocht het doel op
de verkeerde plaats en schoot
naast. Even later moest Nino Pels
redding brengen op een inzet
van Aidan Ryan. Volkomen onverwacht verdubbelde Velsen de
voorsprong.
Daniël Zuiverloon zette voor op
de inkomende Giovanni Dors die
bij de eerste paal geen moment
twijfelde: 0-2, een zure appel voor
de thuisploeg, die het spel volledig dicteerde maar wel op stevige
achterstand stond.
Na de thee verwachtten we van
Velsen een tandje bij na de ma-

Winst en remise voor VSV

Bij de zaterdag 1 van VSV leeft het
besef dat er weer aan de vorm
moet worden gewerkt, wil dit
team een rol van betekenis in de
nacompetitie spelen. Tegen Geel
Wit uit werd de accu weer opgeladen en dit resulteerde uiteindelijk in een ruime overwinning.
De zondagstak moest in de thuiswedstrijd alle zeilen bijzetten om
hekkensluiter Zwanenburg van
het lijf te houden en dit leverde
uiteindelijk een punt op.
Na 2 nederlagen was het voor zaterdag 1 van belang om de uitwedstrijd tegen Geel Wit in winst
om te zetten, zodat daarmee de
start kon worden gemaakt om
over 2 maanden met een goed
gevoel de nacompetitie in te

gaan. Het team startte vanaf de
aftrap scherp en dat had gelijk effect want Geoffrey Bertholee liet
de keeper al na 6 minuten kansloos (0-1). Dat de 0-2 van Max
Hummel pas laat in de 2e helft
viel was te wijten aan het feit dat
VSV de vele eerdere kansen niet
kon benutten. Het was uiteindelijk aan Roy Penders te danken dat
de uitslag met 2 doelpunten van
hem naar een 0-4 eindstand kon
worden opgevoerd. De volgende wedstrijd is op 6 april uit tegen SVIJ en het is jammer dat de
glans van deze derby is vervaagd
omdat er voor beide ploegen in
de competitie niets meer op het
spel staat. SVIJ kennende zal er alles aan doen om er in ieder geval

een gezellige middag van te maken en er is altijd nog de regionale
eer om voor te strijden.
Voor de zondag 1 staat een reeks
van thuiswedstrijden op het programma die de nodige punten
moeten opleveren om zodoende afstand van de onderste regionen te nemen. Zwanenburg was
de eerste opponent waarvan eerder in de uitwedstrijd eenvoudig
met 1-4 werd gewonnen. Met het
vroegtijdige afscheid van trainer
Simsek trachtte Zwanenburg het
bekende schokeffect teweeg te
brengen en dit lukte gedeeltelijk.
Vanaf de aftrap had VSV de nodigde kansen, maar verzuimde die te
verzilveren. Dit gaf Zwanenburg
meer zelfvertrouwen en zij groei-

tige eerste helft maar bijna hielp
Nick Lamers met onnodig balverlies Hillegom in het zadel. Niels
van Veen kon alleen doorlopen
en schoot vervolgens tot verbijstering van de Hillegom aanhang
naast het doel van Nino Pels. Een
andere mooie aanval eindigde
met een schot van Joris van Dongen net over de kruising. Het zat
de thuisploeg ook niet mee. Toch
kwam na een minuut of twintig
dan toch de aansluitingstreffer.
Een voorzet van Mike van Veen
vanaf links bereikte de vrijstaande Joris van Dongen die Nino Pels
kansloos liet: 1-2.
Het zou nog een lastig half uurtje worden voor Velsen want het
spel was ook na rust niet om aan
te gluren en Hillegom was in elke
linie overtuigender. Gelukkig kan
Velsen nog altijd rekenen op een
gesloten defensie maar een aanspeelpunt als de geblesseerde
Angelo Beck werd node gemist.
Hillegom bleef van alles proberen
maar miste het geluk dat Velsen
vandaag wel had.
Met 1-2 kwam het einde van een
voor Velsen slechte wedstrijd.
Nu JOS/Watergraafsmeer punten heeft laten liggen staat Velsen zelfs alleen op kop. Dat blijft
een prestatie. Gelukkig volgende
week een vrij weekend zodat iedereen weer even tot rust komt
en wellicht de pijntjes kunnen
worden verzorgd. (foto: Frans van
der Horst)

de in de wedstrijd. Daarbij heerste de 2 meter lange keeper in het
doelgebied en belette daarmee
dat VSV verder nog gevaarlijk kon
worden. Zwanenburg kreeg vooral in de 2e helft diverse kansen
om op voorsprong te komen en
VSV zwijnde met een schot op de
paal van de blauw-roden. Het was
aan keeper Folke Maenhout en de
gebroeders Wijdoogen te danken
dat de bekende nul kon worden
behouden en met dit resultaat
konden beide ploegen uiteindelijk 1 punt op hun conto bijschrijven, As zondag staat om 14.00 uur
de thuiswedstrijd tegen Alliance
op het programma, waar VSV opnieuw zal proberen om de broodnodige drie punten te pakken.

Dressuurwedstrijden
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zondag konden de junioren van manege Kennemergaarde weer deelnemen
aan de FNRS dressuurwedstrijd.
Zij rijden dan dressuurproeven
waarbij ze als ruiter worden beoordeeld door speciale FNRS juryleden.
De jury schrijft de cijfers en beoordeling van de proef op een protocol dat ze na afloop mee naar huis
mogen nemen. Zo kunnen ze altijd teruglezen wat de jury van
hun proef vond en waarom ze bepaalde punten hebt behaald.
Er werd weer keurig gereden en
na afloop werd in de foyer de uit-

slag bekend gemaakt:
De rubriek F4 werd gewonnen
door Fiep van Nimwegen op Tarenko met 222 pt, 2e werd Fleur
van der Veldt op Primeur met 213
pt. In de F5 won Dominiec Emmelot de 1e prijs op Tarenko met 222
pt, 2e werd Lisha van Egmond op
Until Then met 212 pt. Isabel Paulussen won met 218 pt op Anyway
de 1e prijs in de F6+7 en Billie Babeliowsky werd 2e op Picasso. Dan
de F8, die werd gewonnen door
Eva Diederiks op Anyway met 219
pt en in de F17 ging de 1e prijs
naar Julia Kievits op Briljant met
210 pt. (foto: aangeleverd)

Jubileumrondleidingen
in Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - In 2019 bestaat het
IJmuider Zee- en Havenmuseum
25 jaar. Eén van de jubileumactiviteiten is een themarondleiding
op elke eerste woensdag van de
maand om 14.00 uur en om 15.30
uur.
Elke maand komt een ander thema en een andere museumzaal
aan de orde. Een ervaren rondleider toont en vertelt bijzonderheden die u anders misschien ontgaan. De rondleiding is, na beta-

ling van de toegangsprijs of scannen van een museumkaart, gratis en duurt ongeveer een uur. De
rondleidingen beginnen met een
film die aansluit bij het onderwerp van de rondleiding. Reserveren vooraf wordt aanbevolen en
kan via de website van het museum www.zeehavenmuseum.nl. e
eerstvolgende rondleidingen zijn
op woensdagmiddag 3 april met
het thema: visserij en koopvaardij
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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Lezing Conny Braam
Regio - Conny Braam geeft op
uitnodiging van het Historisch
Genootschap
Midden-Kennemerland donderdag 28 maart
een lezing over haar roman “De
Woede van Abraham” in het BHKgebouw aan de Groenelaan 74 in
Beverwijk.
De woede van Abraham is een
meeslepende roman over liefde, uitbuiting en verzet, tegen
de achtergrond van een vergeten episode in de vaderlandse geschiedenis. Het boek verscheen in 2000 en verhaalt over
pachtboer Nicolas Abraham
die in 1864 moet aanzien hoe,
dwars door zijn geliefde Breesaap, een Noord-Hollands duingebied, het Noordzeekanaal gegraven 2wordt. Duizenden doodarme polderwerkers trekken naar
de duinen bij Velsen. Het helse
graafwerk en de keiharde belangen van de Amsterdamse Kanaalmaatschappij roepen de razernij op van het werkvolk, dat onder mensonterende omstandigheden moet werken. Voor Nicolas
en Julia Abraham en hun dochter
Lena leidt de graverij tot een dramatische verandering in hun bestaan. Als het kanaal in 1876 of-

Mag het licht uit?

ficieel geopend wordt, zal Abraham op zijn laatste vlucht gedreven worden. Conny Braam werd
in 1948 geboren in Arnhem. Eind
jaren zestig vertrok ze naar Amsterdam. In die roerige periode
raakte ze meer en meer betrokken bij politieke bewegingen die
solidair waren met de vrijheidsstrijd in de Derde Wereld. Aanvang: 20.00 uur; Zaal open vanaf
19.30 uur. Toegang 5 euro, leden
HGMK gratis. (foto: aangeleverd)

De Nieuwe Bavo Bloeit

Vrijdag 5 april Ouderendag

Informatiebijeenkomst
over borstvoeding
Regio - In het Spaarne Ziekenhuis locatie Haarlem Zuid wordt
woensdag 10 april om 19.30 uur
een
voorlichtingsbijeenkomst
gehouden over borstvoeding.
Borstvoeding is de beste start
voor moeder en kind. Ondanks de
goede moed stoppen veel moeders met het geven van borstvoeding. Goede begeleiding, steun
en duidelijke informatie is belangrijk om borstvoeding de kans

Earth Hour op 30 maart

Regio - De 5e editie van De Nieuwe Bavo Bloeit wordt met ruim
60.000 bloemen ontworpen en
geschikt door 150 studenten en
docenten van diverse Nederlandse opleidingen bloemsierkunst.
De bezielende leiding is opnieuw
in handen van meesterbinder Ingeborg Kemperman.
Ook in dit lustrumjaar heeft De
Nieuwe Bavo Bloeit een speciale
ouderendag. Op vrijdagmorgen 5
april krijgen ouderen korting bij
hun bezoek aan De Nieuwe Bavo
Bloeit. Tussen 10.00 en 12.30 uur

bedraagt de toegangsprijs dan
4,50. (normaal € 6,00). Dit geldt
voor iedereen ouder dan 65 jaar.
Verder staat die dag op het programma: 12.30 uur: Heilige Mis,
met klein koor, door kardinaal Simonis en 13.30 uur: Lezing over
kunst in de Kathedraal, door Wim
Eggenkamp (ca. 30 minuten)
Het volledige programma van De
Nieuwe Bavo Bloeit is te vinden
op: kathedraalhaarlem.nl, denieuwebavobloeit.com en facebook.com/denieuwebavobloeit/.
(foto: aangeleverd)

te geven die het verdient. Daarom organiseren onze lactatiekundigen samen met de JGZ (Centrum voor Jeugd en Gezin) voorlichtingsavonden over het geven
van borstvoeding.
Aanmelden kan op www.spaarnegasthuis.nl – agenda. Gaat uw
voorkeur uit naar een andere locatie? Ga dan naar www.cjgactiviteiten.nl. Hier vindt u een overzicht van deze bijeenkomsten.

Regio - Op zaterdag 30 maart is het
weer zo ver, de wereldwijde campagne: Earth Hour.
Miljoenen mensen, gemeenten en
bedrijven in meer dan 180 landen
zullen om 20.30 uur één uur lang het
licht uit doen om te laten zien dat zij
geven om de toekomst van de aarde. Ook dit jaar zullen op verschillende locaties in en rondom Haarlem
weer de lichten worden gedoofd.
Earth Hour is de grootste internationale campagne, van het Wereld Natuur Fonds. Dit wereldwijde signaal
is belangrijk om het probleem en de
oplossing van klimaatverandering
wereldwijd op de kaart te zetten
en samen de handen ineen te slaan
voor de natuur op aarde.
In Haarlem zal zoals elk jaar het licht
uit gaan van het Stadhuis, Molen De
Adriaan, de Bakenesserkerk, de Amsterdamse poort, de Bavo kerktoren
en de Nieuwe kerk. Daarnaast zullen
verschillende restaurants in de regio
‘Candle light dinners’ organiseren:
een romantisch diner bij kaarslicht.

EARTH HOUR
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WNF Regioteam30Kennemerland
roept iedereen in TIJDSTIP
de regio op om
20.30-21.30
het uur in het donker
op een bijzondere wijze door te brengen. Ga dus
gezellig dineren bij kaarslicht in één
van de deelnemende restaurants of
organiseer zelf een activiteit in het
donker.
Hoe meer deelnemers tijdens Earth
Hour, des te krachtiger is het signaal
en de bewustwording dat we zuinig moeten zijn op onze aarde. (foto: aangeleverd)
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Lezing in De Kapel
Regio - Op zondag 31 maart zal
Marianne Zandbergen een lezing
verzorgen in De Kapel in Bloemendaal met als thema ‘Ethische
beslissingen rond het levenseinde’.
De medische vooruitgang heeft
veel positieve kanten, maar ook
een keerzijde: hoe ver ga je met
behandelen? Daar wordt vaak
nog te weinig over gesproken.
Ook is informatie nogal eens eenzijdig. Ondertussen staan artsen
vaak voor zware dilemma’s bij eu-

thanasievragen, of op het gebied
van orgaandonatie. Als we ons
er eerder in verdiepen is dat beter voor iedereen: onszelf, familie
en artsen.
Het brengt ons ook dichter bij elkaar als we elkaars standpunten
horen en leren begrijpen.
Het eerste deel van de ochtend
betreft een inleiding over orgaandonatie en euthanasie. Na de koffie gaat men met elkaar in gesprek. De lezing begint om 10.30
uur.

Op 6 en 7 april in en rond Grote of St. Bavokerk

Wandeltheater Dolorosa

De Kleine Zeemeermin
in de Stadsschouwburg
Velsen - Na vele wereldberoemde sprookjes te hebben omgetoverd tot succesvolle musicals,
presenteert Van Hoorne Entertainment dit seizoen haar elfde
sprookje: De Kleine Zeemeermin
De Musical. Op zondag 14 april is
de spetterende familievoorstelling te zien in Stadsschouwburg
Velsen.
In De Kleine Zeemeermin De Musical wordt de rol van de Kleine Zeemeermin vertolkt door Sita, die eerder de rol van Rapunzel en Assepoester speelde. Ook
het populaire tovenaarsduo Titus
en Fien reist mee naar de betoverende wereld onder water. Zoals altijd zorgen zij weer voor een
flinke dosis aanstekelijke humor
en hi-hilarische scènes voor jong
én oud!
De kinderen kunnen deelne-

men aan de betoverende Sprookjesverkleedwedstrijd. Kom verkleed! Ze maken dan kans op een
sprookjesachtig
prijzenpakket
die na de show wordt uitgereikt
op het podium.
Na afloop van de voorstelling kan
iedereen met alle acteurs op de
foto tijdens een uitgebreide meet
& greet. Ook kunnen de bezoekers nog even lekker dansen bij
het Onderwaterbal in de foyer
van het theater.
Zondag 14 april om 14.30, bij
Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71. Kaartprijs 18,50 euro,
exclusief reserveringskosten. Reserveringen: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefonisch via
0900 - 1505. Kijk voor meer informatie op www.VanHoorne.com/
KleineZeemeermin. (foto: Wim
Lanser)

Rommelmarkt

Regio - Zaterdag 30 maart vindt de jaarlijkse rommelmarkt plaats in
zorgcentrum Schoterhof, Plesmanplein 10 in Haarlem. Van 9.30 tot
13.30 uur staan de deuren geopend voor ieder die op zoek is naar leuke potten, pannen, spelletjes, kinderspeelgoed, glaswerk, boeken en
allerlei andere leuke spullen. De opbrengst komt ten goede aan de
bewoners van Schoterhof. Tijdens de rommelmarkt zal er verkoop zijn
van koffie, soep, broodjes en andere versnaperingen.

Regio - Levende standbeelden,
moderne dans, toneel, live muziek en beeldende kunst. Een explosie van kunstvormen wordt
bezoekers aangeboden door
Wandeltheater Dolorosa op zaterdag 6 april en zondag 7 april in
en rondom de Grote of St. Bavokerk in Haarlem. Sociaal betrokken, met elkaar kunst beleven in
Haarlem! Dat is wat de theatergroep met 50 living statues, moderne dans en vele andere theatervormen beoogt. ,,We willen
een ontmoeting realiseren voor
de diverse groepen in de samenleving. De samenbindende factor
is het gezamenlijk beleven van
kunst. Onze boodschap staat in
het teken van Pasen en gaat over

Jezus, een man die harten verbindt en die mensen hoop geeft.
Wij willen zijn boodschap - dat ieder mens geliefd en waardevol
is - door middel van de theatervoorstellingen centraal zetten.’’
Ontmoet Wandeltheater Dolorosa in april tijdens één van de vijf
voorstellingen in de Grote of St.
Bavokerk in Haarlem. Op zaterdag 6 april zijn er twee voorstellingen (om 17.00 en 20.00 uur)
en op zondag 7 april zijn er drie
voorstellingen (om 13.00, 16.00
en 19.00 uur). De voorstellingen
zijn geschikt voor alle leeftijden,
dus het hele gezin is welkom.
Kijk voor meer informatie op
www.wandeltheaterdolorosa.nl.
(foto: Peter ten Dijken)

Op 15 april 2014 ontvingen Freddie Oversteegen en haar zus allebei het
Mobilisatie-Oorlogskruis uit handen van minister-president Mark Rutte
(foto: Ministerie van Defensie)

Gezocht: manse vrouwen
van Kennemerland

Regio - Verdient uw moeder een
plekje in het museum? Of uw
partner, dochter of buurvrouw?
Leonie Jansen, Carel Kraayenhof en Jeroen van Veen Welke vrouw in uw naaste omgeving zou u in een lijstje willen zetten en waarom? Meld haar aan.
Want voor de tentoonstelling
‘Manse vrouwen van KennemerVelsen - Leoni Jansen is een van repertoire is de aanpak. Sommi- land’ is Museum Kennemerland
beste karakterzangeressen in de ge songs worden in hun oervorm op zoek naar uw heldin.
Nederlandse theaters. Zij heeft vertolkt, andere kregen een ei- Na de grote tentoonstelling over
een geweldige neus voor bijzon- gentijds arrangement. Oer en ei- honderd jaar staal bereidt Museder repertoire en kan een zaal gentijds dus, Intiem en groots. um Kennemerland opnieuw een
daarmee opzwepen en muisstil Voor kroeg en concertgebouw. veelomvattende tentoonstelling
zingen. En dat gebeurt natuurlijk Zo´n avond willen Leoni, Carel en voor, nu met de vrouw als onderalleen omdat Leoni óók over een Jeroen er van maken. Op woens- werp. Aanleiding is de herdenunieke zangstem beschikt die dag 10 april in de stadsschouw- king van een eeuw vrouwenkiesdat ook kan veroorzaken. Juist burg Velsen. (foto: Jaap Reedijk)
recht. Het museum speelt op dein het internationale folkreperze mijlpaal in door de rol en de
toire is Leoni thuis als geen anbetekenis van bekende en onbeder en op dat vlak heeft zij al mekende vrouwen in de loop der tijnig fraai theaterconcert afgeleden te belichten. De tentoonstelverd. De zangdiva waagt het opling wordt gesteund door bijdranieuw, nu met aan haar zijde niegen van VSB en gemeente Bevermand minder dan de internatiowijk.
naal vermaarde bandoneonspeAan bekende ‘manse’ vrouwen
ler Carel Kraayenhof en meestergeen gebrek. In samenwerking
pianist Jeroen van Veen.
met de Historische Kring HeemsGedrieën selecteerden zij, onder
kerk heeft het museum al een
de titel ‘Brakland’, een programflinke lijst opgesteld. Vrouwen uit
ma dat bestaat uit betoverenKennemerland die een belangrijde volksmuziek uit Centraal-Azië,
ke bijdrage hebben geleverd aan
licht-klassieke en Engelse folkde samenleving. Onder wie vrousongs en songs uit het repertoiwen als Aagje Deken (schrijfster),
re van o.a. Sting en Randy Newzuster Permina (wijkverpleegman. Net zo afwisselend als het
ster), Freddie Oversteegen (ver-

Juweeltjes uit de Folkmusic

zetsheldin), Ien van den Heuvel
(politica, vredesactivist), Magda
Berndsen (burgemeester) en José
Schuyt (caféhouder).
Ook voor de onbekende kanjers en rolmodellen is er plek ingeruimd in de aanstaande tentoonstelling. Zoals uw oma, of uw
dochter of een andere geweldige vrouw in uw eigen buurt of familie uit heden of verleden. Een
vrouw voor wie u diep respect
heeft, die u mateloos bewondert
om haar moed. Een stille kracht
die voor u of anderen het verschil
maakt of maakte.
Museum Kennemerland roept op
om hun namen te melden, met
een korte motivering. Het verzoek is om een portretfoto van de
vrouw in kwestie te maken of een
bestaande foto te kopiëren met
scan, camera of telefoon (hoge
resolutie) en deze kopie te mailen naar curator Teatske de Jong
(t.dejong@museumkennemerland.nl).
De inzendingen worden in de
tentoonstelling verwerkt.
De tentoonstelling ‘Manse vrouwen van Kennemerland’ is te zien
vanaf eind mei.
Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein), www.museumkennemerland.nl.

Turijn wint als reisbestemming steeds meer terrein.
De vierde stad qua grootte in Italië, is als stedentrip
nu niet gelijk de meest voor de hand liggende keus
voor Nederlanders. De Noord-Italiaanse stad aan de
rivier de Po, wordt dikwijls als industriestad afgedaan.
Ten onrechte eigenlijk, want Turijn is een boeiende
stad en heeft echt heel veel leuks te bieden. Werkelijk
zonde om deze stad links te laten liggen.

Turijn wint steeds meer terrein

il Po

Bij Turijn denk je automatisch aan de Italiaanse auto’s van Fiat, voetbalclub Juventus en de beruchte Lijkwade van Turijn.
Het was de chique residentiestad van het Italiaanse koningshuis Savoye. Deze adem is nog steeds in stad te voelen. De
prachtige paleizen en de overdekte winkelstraten met arcades
zijn hier nog immer getuige van. Er is echter veel meer. Turijn
wordt tevens geroemd als chocolade- en koffiestad (denk aan
de koffie van Lavazza), culinaire restaurants met de hoogtepunten uit de Piemontese keuken en de aperitivo. De stad
heeft onnoemelijk veel winkels, waarvan sommige prachtige
antieke puien hebben. Authentieke monumenten met exclusieve uitgestalde delicatessen en creatieve allure in de etalages. Volledig conform ‘lo stilo Italiano’. Turijn biedt daarnaast
een legio aan musea. Bovendien heeft Turijn een aanzienlijke universiteit, die onder de Italiaanse jongeren zeer populair
is. Dat maakt van Turijn ook nog eens een gezellige en sfeervolle studentenstad waar de aperitivo volop wordt genuttigd.
Turijn leeft en dat maakt van deze stad een ware ‘must see’
om te bezoeken.
Er zijn veel bijzondere bezienswaardigheden in deze stad. Enkele zijn zeker noemenswaardig. Symbool voor Turijn staat de
19de eeuwse Mole Antonelliana, een voormalige synagoge
met markante toren. Tegenwoordig is hier het Nationaal Museum van de Cinema gevestigd. De bezoeker wordt hier een
blik gegund in de geschiedenis van de Italiaanse film. En die
heeft natuurlijk een vermaarde reputatie, denk bijvoorbeeld
aan de films van Fellini. Stuk voor stuk pareltjes die wereldwijd naam hebben gemaakt. In het museum hangen prachtige scènebeelden uit diverse Italiaanse films met Italiaanse iconen, zoals Marcello Mastroianni en Sophia Loren. Vooral de
expressiviteit en emotie komen in deze stilstaande beelden
goed naar voren. Er kan tevens met de lift naar boven wor-

den gegaan. De bovenste verdieping in de toren, die 167 meter hoog is, biedt een magnifiek uitzicht over de stad en de
nabijgelegen Alpen.
In het centrum, op de Piazza Castello zijn ook twee prachtige musea te vinden, beide gevestigd in paleizen. Ten eerste il
Palazzo Reale, het koninklijk paleis van de familie Savoye. De
Savoyes, oorspronkelijk het koningshuis van Piemonte, speelden een belangrijke rol bij de eenwording van Italië in 1861,
die ook wel de Risorgimento wordt genoemd. Turijn is zelfs
nog even tot 1865 hoofdstad van Italië geweest, omdat Rome destijds in pauselijke handen was en nog niet tot de prille een geworden staat Italië behoorde. In het koninklijk paleis
is de geschiedenis en de privécollectie te zien van het Italiaanse koningshuis, dat wegens collaboratie met dictator Mussolini na de Tweede Wereldoorlog werd afgezet en verbannen.
Tevens op het Piazza Castello het Palazzo Madama, een voormalig stadspaleis van de Heren van Savoye, dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat en onder meer een bijzondere keramiekcollectie herbergt.
De Lijkwade van Turijn, oftewel La sacra Sindone, is te zien
in de Duomo. Door christenen wordt deze lijkwade als heilige relikwie beschouwd, namelijk als het kleed waarin Jezus
werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis was overleden. Het kleed is omstreden, omdat sommige wetenschappers aan de echtheid twijfelen en de lijkwade uit de late Middeleeuwen dateren.
Na het museumbezoek is het heerlijk om wat te gaan winkelen bij de vele winkels, zoals in de Via Garibaldi of om langs
de oevers van de Po te wandelen, zodat de eetlust wat opgewekt wordt. Wie niet zo veel wil lopen, kan gebruik maken
van het uitstekende openbaar vervoer, bijvoorbeeld de metro.
Mole
Voor 4 euro koop je een dagkaart waarmee je kriskras onbeperkt door de stad kunt reizen. Daarna is het tijd om even uit
blazen voor een aperitivo, met uitgebreid buffet. Buon appetito.
Meer informatie over Turijn (in het Engels) op: www.turismotorino.org/en. Een weekendje Turijn als stedentrip? Vanaf
Schiphol zijn er dagelijks vluchten (KLM) op Turijn. (Bart Jonker) (Foto’s: Bart Jonker Productions)

Pallazo Reale

Arcada

De eenzame uitvaart
Soms zijn er bij uitvaarten
slechts enkele mensen aanwezig. Dit kan een bewuste
keuze zijn, bijvoorbeeld omdat de overledene dit wenste. Maar het kan ook voortkomen uit jarenlange isolatie
om welke redenen dan ook.
Dan is er sprake van een
eenzame uitvaart.
Ons uitgangspunt is dat elk
mensenleven een waardig
afscheid verdient. Daarbij
hoort muziek, kaarslicht,
bloemen en ook zal er gesproken worden en zal een
zo passend mogelijk gedicht
of verhaal worden gelezen.
Dit in samenspraak met de
verzorging van de instelling
waar iemand is overleden
of een nog ver familielid of
trouw gebleven kennis.
Zo overleed een echtpaar, 2
dagen na elkaar. Jarenlang
hadden ze in isolement met
elkaar geleefd. Op dezelfde
dag werden ze gecremeerd
en vond het afscheid plaats.
Het enige dat de verzorging
wist, dat er nog een zus in
Canada leefde. Via haar
kwamen we op het spoor
van de muziek en ook kon
het gekozen gedicht worden
doorgesproken. Zij zou in
Canada op het tijdstip van
het afscheid een kaars branden. Het was een bijzonder

afscheid, waarvan de cdopname later naar Canada is
gestuurd. Zij was ons dankbaar.
In Amsterdam en Groningen
zijn dichters actief. Om beurten dragen zij een speciaal
voor de overledene geschreven gedicht voor tijdens de
uitvaarten die door niemand
worden bijgewoond. Temidden van 4 dragers, een
vertegenwoordiger van de
sociale dienst en van de begraafplaats brengen zij een
saluut aan iemand die zij
nooit hebben gekend noch
zullen leren kennen. Nuttige
kunst noemen zij dit. Een integere en intieme betuiging
van respect aan mensen die
vergeten, over het hoofd gezien of verdrongen zijn. Een
mooi gebaar aan de eenzaam overleden medemens.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

WWW.50PLUSWIJZER.NL
Luxe voorjaarsbeurs
Kasteel Groeneveld in Baarn is tijdens het Paasweekend dé plek
voor een combinatie van luxe funshoppen, foodtrucks en entertainment. De hoogwaardige ‘binnen–buitenbeurs’ exclusieve
spring fair is dé unieke Woon- & Lifestylebeurs, waarbij het volledige kasteel is omgetoverd tot een spannende ‘pop-up’ departmentstore. Drie kasteeletages gevuld met alle componenten
voor een eigentijds luxueus leven. In de statige tuin achter het
kasteel is een uitgebreide buitenbeurs met veel Home & Garden.
Proef, ontdek en beleef het allemaal op Exclusive Spring Fair!
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2 in Baarn van vrijdag 19 tot en
met maandag 22 april, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. Ruime gratis parkeergelegenheid. Meer informatie: www.exclusivespringfair.nl

Tineke Schouten
met theatershow Highlights
Het is een mooi moment voor dankbaarheid, vindt Tineke Schouten. En eigenlijk is het dat elke dag
opnieuw. ,,Ik tel m’n zegeningen, heel bewust.’’ Met haar gloednieuwe theatershow Highlights
vestigt Tineke dan ook extra aandacht op de hoogtepunten uit haar carrière. Samen met de zaal.
,,Ik ben mijn publiek veel verschuldigd. Mijn successen dank ik aan jullie.’’
Highlights omlijsten je bestaan
,,Terugblikken? Welnee!’’ Tineke voelt wel dat leeftijd
een rol begint te spelen. Maar dat betekent niet automatisch dat ze met haar afscheid bezig is. ,,Veel van de highlights uit mijn carrière zijn nooit op televisie uitgezonden
geweest. En dus hebben heel veel mensen ze niet gezien.
Voor mij gaan de highlights over het vieren van wat goed
gaat in het leven. Door dáár de nadruk op te leggen.’’

mee omgaat. Highlights omlijsten je bestaan, en tegelijkertijd creëer je daarmee ook een nieuwe werkelijkheid.’’

Opvallend genoeg begon Tineke’s carrière bijna 40 jaar
geleden op een moment dat ze haar focus juist weghaalde van het zingen en acteren. ,,Van m’n 8e tot m’n 28e
bad ik elke dag tot Onze Lieve Heer om een doorbraak.
Pas toen ik zwanger werd, en mijn man ik besloten dat
het grote succes er dus wel niet in zou zitten, kreeg ik
Inhoud
mijn eerste nummer 1 hit. Vanaf dat moment hebben
,,Want waar draait het nou allemaal om? Ik denk daar hoogtepunten en minder glorieuze momenten elkaar in
veel over na. Sterker nog: ik denk daar elke dag, de hele hoog tempo afgewisseld. Zowel in m’n carrière als privé.’’
dag over na. Soms kijk ik om me heen en lijkt het alleen
maar om de buitenkant te gaan. ‘Als je haar maar goed Top3
zit’, zeg maar. Je ziet het overal. Vaak ook op social me- De fans hebben mogen meestemmen over de typetjes en
dia: reisje hier, feestje daar. Mooie sier maken, maar wei- sketches die ze in deze show wilden zien. ,,Een duidelijke
nig écht doen. Dat levert meestal geen werkelijke hoog- top bleek daar niet uit te ontstaan. Iedereen heeft zo z’n
tepunten op, enkel schone schijn.’’
eigen voorkeuren. De Belgische Paaldanseres, Lenie uit
de Takkestraat, De toiletjuffrouw, De Wijnproefster, dat
Respect
zijn zeker highlights, als het om bekendheid gaat. Maar
Tineke vindt dat goed presteren een kwestie is van res- ook tussen minder bekend werk zitten voor het publiek
pect. Belangrijk, ook na al die jaren van succes. ,,Ik blijf de hoogtepunten waar zij voor hebben gekozen. Ik vind
een supermarktkind; de klant is altijd koning. ‘Potje Pin- dat het een mooie verzameling is geworden.’’ Dus veel,
dakaas’, noemden we dat vroeger thuis. Er waren name- heel veel schateren en gieren? ,,Ja natuurlijk. We willen
lijk altijd klanten die eerst het potje bijna leeg aten, om wel even lachen. Met persoonlijke, intiemere liedjes tusalsnog bij m’n vader te klagen dat er te weinig pinda’s in sendoor.’’
hadden gezeten. Mijn vader deed daar niet moeilijk over
en gaf ze een nieuw potje mee. Zo ben ik ook.’’
,,Over mijn privé top3 kan ik duidelijk zijn: met stip op 1
staan mijn kinderen en kleinkinderen, op 2 mijn familie:
,,Ik heb ontzettend veel respect voor mijn publiek, en wil mijn man, moeder, schoonzonen en vrienden, en op 3
dat mensen beloond worden voor de moeite om naar mijn publiek! Daaraan heb ik alles te danken, zij bepalen
me te komen kijken. Je kan ‘t niet iedereen naar de zin mijn leven. Daarom vind ik het zo fijn, en zo belangrijk
maken, maar als iemand het niet leuk vindt wil ik ‘m om deze voorstelling voor ze te kunnen maken.”
het liefst uitnodigen om nog een keer te komen. Hoewel ‘Potje Pindakaas’ me ook heeft geleerd om te we- Dankbaar
ten van wie de kritiek komt. Het raakt me, maar ik ben Tineke bidt al lang niet meer voor een doorbraak. Maar
niet bang voor kritiek. Ik luister er naar, en uiteindelijk be- elke voorstelling wordt nog wel voorafgegaan door een
slis ik zelf wat ik er mee doe. De hoogste waardering die klein schietgebedje. ,,Ik bid dat ik het beste van mezelf
ik kan krijgen is dat ik mijn vader in m’n hoofd hoor zeg- mag geven. En vaak noem ik de namen van overleden
gen: Buitengewoon! Daar streef ik naar, elke voorstel- dierbaren, als een soort rozenkrans.’’ Traditioneel dankt
ling opnieuw.’’
Tineke na de voorstelling de band, de techniek, het theater en het publiek. Dat lijkt soms een plichtpleging, maar
Accenten
ze meent het keer op keer. ,,Misschien schrijf ik er wel
Niet alleen in de show gaat om het leggen en verleggen eens een liedje over. En standaard zodra ik van ‘t podium
van accenten. ,,Waar focus je op in het leven? Ik zei net af loop dank ik God weer even snel dat ik dit vak mag
wel afkeurend: als je haar maar goed zit. Maar eigenlijk uitoefenen.
zit er ook een heel mooie kern van waarheid in. Want na- Highlight: het Hogere Licht, ik vind ‘t zo gek nog niet!’’
tuurlijk ontstaat er met een paar focuspunten ineens een
heel andere werkelijkheid. Als ik een pruik opzet dan bén Highlights is t/m 21 mei te zien in de theaters. Kijk voor
ik gelijk dat typetje. Met stemmetjes en dialecten is het de hele speellijst op: www.tinekeschouten.nu (Joris van
precies zo. Waar het om gaat is hoe je daar vervolgens de Weerd, Foto: Roy Beusker)

Oostzeeroute is
Fietsroute van het Jaar
De N8 Oostzeeroute in Denemarken is uitverkoren tot Fietsroute van het Jaar 2019.
Op de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht reikte de jury de
bijbehorende trofee uit aan vertegenwoordigers van de route.
De Oostzeeroute is 820 km lang en daarmee de langste nationale fietsroute van Denemarken. Via maar liefst twaalf eilanden, acht bruggen en vijf overtochten volgt de
fietser de kustlijn, die de ene keer lieflijk is en de andere keer wild. Van zandstranden tot kliffen. De route bestaat al jaren, maar is ingrijpend vernieuwd en heeft de
vorm van een liggende 8 gekregen.
,,Een groot deel van de route is zeer rustig’’, aldus het juryrapport. ,,Er zijn nieuwe
fietspaden aangelegd, die ver weg van de autowegen liggen. De bewegwijzering is
uitstekend. Aan voorzieningen is ook goed gedacht, met picknickplekken, koffietentjes, B&B’s en campings.’’ (Foto: Jessica de Korte)
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FF Anders viert jubileum
met korenfestival

Velserbroek - Zondagmiddag
31 maart aanstaande organiseert
het Gezelligheidskoor FF Anders
uit de Velserbroek een klein korenfestival in het Soli gebouw in
Santpoort Noord. FF Anders organiseert dit intieme festival omdat
zij dit jaar 10 jaar bestaan.
Ger Pel is secretaris van dit koor
en vertelt: ,,Bij de start van het
nieuwe zangseizoen 2019/2020
vieren wij dit bestaan met alle leden van het koor. We hebben een
leuke dag georganiseerd waarbij
we met z’n allen op stap gaan om
dit te vieren. Zoals gezegd doen
we dit met alleen de leden van
het koor. Daarnaast leek het ons
een goed idee om ook iets voor
andere belangstellenden te orgaMeerdere hulpdiensten, waar- niseren en dat te doen in de vorm
onder een traumateam, werden van een klein korenfestival. Het is
ingezet om hulp te bieden. Het gelukt om nog 3 koren te laten
slachtoffer is met spoed naar het aansluiten. Onze naamgenoot
VU ziekenhuis overgebracht. Er FF Anders uit Roelofarendsveen
werd niet meer gewacht op de doet mee en ook Zingsation uit
trauma-arts, deze is onderweg in Velserbroek en het Elan Koor uit
de ambulance ingestapt om me- Callantsoog zijn van de partij. Met
dische ondersteuning te bieden. 4 koren maken we er een mooie
(foto: Michel van Bergen)

Fietser ernstig gewond
na aanrijding met bus
Driehuis - Een fietser is vorige
week woensdagavond zeer ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval in Driehuis. Even
voor tien uur ging het mis o0p de
Zeeweg ter hoogte van de busbaan. Lijnbus 385 van Connexxion schepte daar de fietser en
kwam tientallen meters verder
tot stilstand.

middag van bij Soli. De toegang
is gratis en men is van harte welkom om dat met ons te vieren. De
zaal is open om 12.30 uur en het
programma start om 13.00 uur.”
FF Anders uit Velserbroek is een
gemengd koor van op dit moment 65 leden bestaande uit sopranen, alten en heren. Iedere dinsdagavond wordt er vanaf 19.30 tot 21.30 geoefend in de
Hofstede in Velserbroek.
Ger Pel: ,,Er was een ledenstop
van kracht maar zoals dat gaat
komen en gaan er ook leden en
momenteel is wel ruimte bij alle
stempartijen om aan te sluiten.
Je hoeft geen superster of winnaar van een talentenjacht te zijn
om lid te worden. Het kunnen lezen van noten helpt maar is absoluut geen voorwaarde. Uitgebreide talenkennis is ook niet nodig
want er wordt alleen Nederlandstalig repertoire gezongen. Wil je
meer weten bekijk dan onze website www.ffanders-velserbroek.nl
of stel je vraag aan mij. Dat laatste
kan ook via de website.”

Soundmixshow in
Soos De Babbelaar
IJmuiden - De Babbelaar bestaat
bijna 20 jaar en is opgestart door
Ron de Boer om een activiteit
voor mensen met een beperking
in IJmuiden te hebben. Momenteel draaien ze met een enthousiaste groep vrijwilligers en komen er uit IJmuiden en omstreken verschillende mensen met
een beperking voor een gezellige avond.
Voor deze mensen organiseren
ze ieder jaar een soundmixshow,
dit jaar op zaterdag 13 april. De

zaal is open om 19.00 uur en in
de pauze zal Jan Zwanenburg zijn
medewerking verlenen. Ook zal
er een loterij zijn waarvan de prijzen zijn gesponsord door Hans
Voorting uit Santpoort en de eigen vrijwilligers, de versnaperingen door Kievit Maaltijdverzorging (Gert Borghart) en het geluid wordt verzorgt door Peter en
Lina Uiterwijk-Winkel.
Het adres is: Buurtcentrum de
Dwarsligger, Planetenweg 338 in
IJmuiden.

Rommelmarkt in
buurthuis De Dwarsligger
IJmuiden - Zaterdag 13 april
wordt in buurtcentrum de
Dwarsligger, Planetenweg 338
voor de laatste maal dit seizoen
een rommelmarkt gehouden.
Iedereen is tussen 09.00 en

13.00 uur van harte welkom.
Mensen die een tafeltje willen
reserveren kunnen vanaf maandag 8 april na 09.30 uur bellen met Gerda Broek op 0255522782.

Vlooienmarkt aan
de kade van IJmuiden

IJmuiden - Op zondag 19 mei organiseert de KVSA een vlooienmarkt met 40 kramen.
De vlooienmarkt wordt gehouden in de markante glazen wachthal en de Cruise Lounge van de
Felison Terminal die normaal alleen open is voor passagiers die
naar Newcastle gaan. Met prach-

tig uitzicht op de sluizen, het
Noordzeekanaal en de kade kun
je genieten van het mooie IJmuiden tijdens het shoppen van je
leuke koopjes.
Wie zelf op de vlooienmarkt wil
staan kan een kraam huren via:
schol@kvsa.nl. (foto: aangeleverd)

Klootschietnieuws
Velsen-Zuid - Nadat het klootschieten de vorige week wegens
regen niet was door gegaan, waren de verwachtingen over de opkomst van de Full Speed leden op
23 maart hoog gespannen, doch
er waren uiteindelijk slechts twee
teams op komen dagen.
Gelukkig waren dit wel de mensen, die een balletje konden
gooien en het werd daardoor een
spannende, bijna gelijk opgaan-

de strijd, waarin de kloten door
sommige schutters over ongelooflijk lange afstanden werden
gekeild.
Het team, dat de Beeckestijn route in slechts 59 schoten wist af te
leggen, was dat van Nico, Jan St.
en Sander D. Het team met Sander B., Raymond en Lia had er
slechts 3 schoten meer voor nodig. Zie voor meer informatie
www.fullspeedsport.club.

Zeeweg door Duin en
Kruidberg weer open
Santpoort - De Zeeweg, het
wandel- en fietspad in de duinen tussen Santpoort-Noord en
de Noordzee, is weer toegankelijk. Het doorgaans drukke pad
was enige tijd tussen de parkeerplaats en ‘het kraantje’ wegens
bestratingswerkzaamheden af-

gesloten. Onder invloed van de
elementen liep het karwei enige
vertraging op.
Vorige week legden wegwerkers de laatste hand aan de parkeerplaats bij de ingang van het
prachtige natuurgebied. (foto:
Guus Hartendorf )

Feestelijke opening
Velserbroek - De afronding van
de eerste fase van de verbouwing van De Pionier aan de Floraronde in de Velserbroek is vorige week met een feestelijke opening gevierd. Basisschool De Pionier in de Velserbroek ondergaat
een ware metamorfose door middel van een grote opknapverbouwing.
In de eerste fase van de verbouwing is er op twee plekken aan
de school aangebouwd. Een
nieuwe entree aan de voorkant
én achterkant van de school,
nieuwe kantoorruimtes, nieuwe
toiletgroepen en mooie magazijnruimtes zijn hiermee gereali-

Engelmundus en meer...

Concert Brothers-4-tune
Velsen-Zuid - Zondagmiddag 7
april presenteert Engelmundus
en meer… in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid Brothers4-tune. Een thuiswedstrijd! Zij
traden immers al eerder op in
deze kerk en van de vijf ‘Brothers’ komen er drie uit de gemeente Velsen. De vijf mannen
brengen meerstemmige a capella muziek ten gehore. Hun
motto is al jaren ‘A capella is
fun!’

De Brothers-4-Tune bestaan al
ruim 28 jaar. Dat is voor zo’n zangroep best bijzonder. Zij kwamen op 20 december 1990 voor
het eerst bij elkaar. Toen hadden
ze nog geen naam, maar het idee
van een kleine, kwalitatief goede a capella groep leefde toen
al. Niet dat de heren geen instrumenten konden bespelen, want
een aantal van hen kan dat heel
goed. Maar de stellige overtuiging dat je veel meer gevoel in
zang kunt leggen dan in een instrument was beslissend.
Het begon allemaal in eerste instantie met het zingen van zogenaamde Barbershopmuziek.
Dat zijn meerstemmige cowboy-liedjes die vooral in Amerika erg populair zijn. In die periode was de naam van de groep
“Brothershop”. In die tijd zongen
er drie broertjes Klut (Peter, Arjen en Herman) in het kwartet.
Dat verklaart de naam. De vierde broer (Erik Warns) was zogenaamd geadopteerd. Nu vonden
de Brothers Barbershop best leuk,
maar wel wat eenzijdig. Ze wil-

den meer. Ze gingen zich toeleggen op close harmony, er werd er
zangles genomen en de groepsnaam werd gewijzigd in ‘Brothers-4-Tune’.
Na 12 jaar vond broer Arjen het
welletjes. Toen schoven er kort
na elkaar 2 nieuwe tenoren (Kees
Giesbergen en Ed de Bruijn) aan.
Dat paste ook beter bij het nieuwe close harmony repertoire.
De groep bestond toen dus uit 5
personen en de ‘4’ uit Brothers4-Tune klopte niet meer. Maar de
groep was inmiddels zo bekend
in de a capella scene (bestaat
echt!) dat besloten werd de naam
niet meer te wijzigen.
De groep draait zeker niet op
routine. Externe coaches zorgen er voor dat de groep nog
steeds groeit qua niveau. Bij iedere coach wordt weer wat anders geleerd en dat heeft ertoe
geleid dat de Brothers in 2009 het
landelijke A Capella Top festival
wonnen.
Momenteel zijn de Brothers regerend Belgisch kampioen. Uit alle juryrapporten blijkt dat de uitstraling en het repertoire van de
groep het motto ‘A capella is fun’
volledig dekken. Via www.brothers4tune.com en Facebook zijn
de verrichtingen van de Brothers
te volgen. De zaal gaat om 14.30
uur open. Het concert begint om
15.00 uur. Kosten: 10 euro, inclusief een drankje in de pauze.
Kaarten zijn te bestellen bij voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders telefonisch 06-18921501.
(foto: aangeleverd)

Uitverkoop en
kinderkledingbeurs
Velsen-Noord - De hele maand
april is het uitverkoop bij Tweedehands kledingwinkeltje De 2de
Kans. Dat betekent dat er weer een
tas met kleding gevuld kan worden voor 3 euro. De 2de Kans is in
De Schulpen in Velsen-Noord, ingang via de parkeerplaats aan de
Van Diepenstraat. Het winkeltje is
geopend van maandag tot en met
donderdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Inbreng van kleding kan tijdens
de openingstijden, er is vooral behoefte aan kleding in grote maten.
Op zoek naar een leuke vrijwilligersplek, een praatje met een kop

koffie, dan bent u ook aan het juiste
adres. Meer weten? Bel naar Wijkcentrum de Stek, 0251-226445.
Dinsdag 7 mei van 9.30 tot 11.30
uur staan de deuren van Wijkcentrum de Stek wijd geopend voor
de Zomerse Kinderkledingbeurs.
Dit is een nieuw initiatief dat bij
succes zal worden herhaald. Voor
slechts 1 euro kan een kleine tafel
(maximaal 3) gereserveerd worden
om zelf gebruikte kinderkleding te
verkopen, toegang tot de beurs is
natuurlijk gratis. Reserveren/meer
informatie? Wijkcentrum de Stek,
Heirweg 2, 0251-226445.

seerd. De tweede fase gaat binnenkort starten. De binnenkant
van de school wordt dan volledig
aangepakt en in een modern jasje gestoken.
Vorige week woensdag werd de
nieuwe entree van de school feestelijk geopend en door de ouders
en kinderen in gebruik genomen.
Met behulp van Kelvin uit groep
8 (de oudste leerling) en Lieve uit
de kleutergroep werd, na het aftellen door de ouders en de kinderen, het lint doorgeknipt.
Op de foto Kelvin uit groep 8, Lieve uit groep 1/2A en Nieke Hendriks, schoolleider van De Pionier.
(foto: aangeleverd)

Poppentheater
WWW.50PLUSWIJZER.NL
in de Bosbeekschuur

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Santpoort-Noord - Het was weer
gezellig vorige week zaterdagmiddag in de Bosbeekschuur tegenover molen ‘De Zandhaas,
Wüstelaan 83.
‘Muis in de molen’ werd gespeeld
door Lydia Dikker van Thea-

ter Poppengrollen. De volgende
voorstellingen zijn op 30 maart
en 6 april om 15.00 uur.
Reserveren gewenst via www.
theaterpoppengrollen.nl of theaterpoppengrollen@gmail.com.
(foto: aangeleverd)
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WW daalt, vooral in de zorg

Regio - Na een WW-stijging in januari, is het aantal WW-uitkeringen in februari weer gedaald. In
totaal werden in Noord-Holland
Noord, Zaanstreek-Waterland en
Zuid-Kennemerland en IJmond
19.380 uitkeringen verstrekt. Dat
waren er 549 minder (-3,0%) dan
in januari. In de drie Noord-Hollandse regio’s was de daling sterker dan landelijk (-2,0%).
Vooral in Noord-Holland Noord
(3,4%) was de daling sterk. Landelijk was de daling in geen enkele regio zo groot. Een van de redenen is dat het aantal WW-uitkeringen in de agrarische sector met bijna 10% afnam naar
333 uitkeringen. Daarnaast nam
het aantal WW-uitkeringen in de
zorg en welzijn flink af. Daar werden in februari 1.204 WW-uitkeringen verstrekt, 40 minder dan
in januari.
Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de zorg en welzijn sterk
gedaald. In februari werden in
de drie Noord-Hollandse regio’s
668 WW-uitkeringen minder verstrekt dan in februari 2018. Deze
afname was de grootste van alle
sectoren. Het wordt voor werkgevers dan ook steeds moeilijker
om zorgpersoneel te vinden. Dat
geldt voor alle opleidingsniveaus.
De verwachting is dat het aantal

vacatures dit jaar nog verder zal
toenemen.
Veel werkgevers in de zorg zijn
op zoek naar mogelijkheden om
hun vacatures te vervullen. Hoewel het aantal mensen dat aan
een zorgopleidingen begint het
afgelopen jaar sterk is toegekomen, is het onwaarschijnlijk dat
hiermee de personeelstekorten
worden opgelost. Er wordt daarom ook gekeken naar alternatieven, zoals het inzetten van zij-instromers en de mogelijkheid om
de werkzaamheden op een andere wijze te organiseren, bijvoorbeeld door taken te herschikken
of gebruik te maken van e-health
(digitale ondersteuning voor patiënten en zorgverleners).
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, worden in de drie regio’s momenteel 2.560 WW-uitkeringen in de zorg en welzijn verstrekt. Een aanzienlijk deel van
de uitkeringen wordt echter verstrekt aan mensen die pas kortgeleden hun baan zijn kwijt geraakt.
De verwachting is dat veel werkzoekenden snel een nieuwe baan
vinden.
Uit eerder onderzoek is gebleken
dat vooral artsen en verpleegkundigen bij het vinden van een
nieuwe baan vaak werk voor langere duur (een jaar of meer) vinden.

Kloostergangen Expositie

Thema vergankelijkheid
stemt weemoedig

Wandelpaden afgesloten

Broedseizoen van start
Regio - De eerste grutto’s zijn
weer in Nederland en ook de kieviten tonen hun vliegkunsten boven de weilanden. Tot en met 1
juli zijn sommige wandelpaden
tijdelijk afgesloten, om vogels
de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden
en de jongen groot te brengen.
Tijdens het broedseizoen worden
met bordjes alternatieve wandelroutes aangegeven. Deze routes
worden ook vermeld op de websites van het Noord-Hollandpad
en het Wandelnetwerk Noord-

Holland. Kijk goed naar de bebording en betreed de afgesloten
gebieden niet, zodat de kwetsbare weidevogels in alle rust kunnen broeden.
Het beheer van het Wandelnetwerk Noord-Holland en het
Noord-Hollandpad wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland. Op de websites www.wandelnetwerknoordholland.nl en
www.noordhollandpad.nl isalle
informatie over wandelen in de
provincie te vinden. (foto: aangeleverd)

Theatrale stadswandeling
‘100 jaar Stadsschouwburg’
Regio - Vrijdag 29 maart om in het huidige grand-café Brink13.30 uur verzorgt Hans van Roo- mann en de Toneelschuur die
de in samenwerking met het Mu- volgend jaar het 50-jarige jublieseum Haarlem een Theatrale um viert. Aansluitend bezoekt
stadswandeling naar aanleiding men de kleine expositie ‘100 Jaar
van het 100-jarig bestaan van de Stadsschouwburg’ in het museSchouwburg in Haarlem.
um.
Men wandelt langs de oude Aanmelden kan via gildewanstadsschouwburg in de Jans- delingen@gmail.com of telestraat en het huidige gebouw aan foon 06-16410803. Startpunt is
het Wilsonplein. Maak ook ken- Museum Haarlem. Deelname
nis met de rederijkerskamer Trou kost €10,50 inclusief een bezoek
moet Blijcken boven de huidige aan de expositie 100 Jaar StadsVerweyhal aan de Grote Markt, schouwburg Haarlem. Museumhet historische Theater de Kroon kaarthouders betalen 4 euro.

Expositie in De Kolk
Noord-Holland in actie
voor veiligheid wegwerkers

Informatieavonden
Natuurgidsenopleiding

Regio - Op maandag 2 september start het IVN Zuid-Kennemerland (inclusief Haarlemmermeer)
met de opleiding tot natuurgids.
Deze opleiding is gericht op natuurliefhebbers die het leuk vinden om natuurkennis op te doen,
over te dragen en mensen de natuur te laten beleven. Op maandag 20 en woensdag 22 mei zijn
er informatieavonden over de opleiding.
In de opleiding leren cursisten
hoe ze groene activiteiten kunnen organiseren en begeleiden,
zoals het opzetten van een excursie, organisatie van een themadag en omgaan met verschillende doelgroepen. Ze leren ook
hun eigen regio goed kennen,
met zijn eigen natuur- en cultuurhistorische kenmerken en waarden. Hart, hoofd en handen staan
bij IVN-activiteiten centraal: ge-

nieten van de natuur, kennis opdoen over flora en fauna en praktisch bezig zijn.
De opleiding duurt 1,5 jaar en
wordt in februari 2021 afgerond
met het erkend diploma van IVNnatuurgids.
De informatieavonden zijn op 20
mei in Thijsse’s Hof (Mollaan 4,
Bloemendaal) en op 22 mei in De
Heimanshof (Wieger Bruinlaan
1-7, Hoofddorp). Aanmelden is
verplicht en kan tot 30 april via de
site van IVN Zuid-Kennemerland,
www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland.
Op de site is ook aanvullende informatie over de opleiding te
vinden. Voor meer informatie
kan men contact opnemen met
Arend Reinink, coördinator Natuurgidsenopleiding, e-mailadres
ivn.ngo@gmail.com. (foto: aangeleverd)

Regio - Gedurende de komende voorjaarsweken exposeren
17 beeldend kunstenaars in de
Kloostergangen van het Haarlemse Stadhuis met werken
onder een overkoepelend thema: Vergankelijkheid. Een thema dat bij voorbaat nieuwsgierig maakt naar wat voor schilderijen en beelden men in deze historische ruimte kan verwachten. De 17 leden van kunstenaarsvereniging KZOD hebben het thema vooral geassocieerd met begrippen als leven
en dood waarbij met name het
proces van verandering, veroudering een rol speelt.
wordt gelegd op een eeuwigdurende verandering. De schoonEen aantal exposanten zoals Mar- heid van het proces van vergangot Dukker en Miep den Haan kelijkheid krijgt in het werk van
brengen het verouderingspro- Larissa een geheel eigen plaats.
ces in hun schilderijen duidelijk in Dat alles op aarde van voorbijbeeld. Bij beide beeldend kunste- gaande aard is maakt deze tennaars spelen confrontaties in zie- toonstelling zeker duidelijk. Marikenhuizen in het verleden hierbij an van Berkel vat het gehele proeen rol: bij Miep als verpleegkun- ces treffend samen met een schildige, bij Margot als anatomische derij met de titel ”Geen vergantekenares. Daarnaast zijn er ex- kelijkheid zonder groei en bloei”.
posanten die in hun werk vooral Geboorte en dood treffend sade vergankelijkheid in de natuur mengebracht!.
uitbeelden. Bij Marja ten Hoorn, De exposerende kunstenaars zijn
Mieke Mostermans en Monique Mary Admiraal, Marjan van BerDukker zijn dat verwelkte bloe- kel, Margot Dukker, Monique
men. Daarnaast fotografeert Mo- Dukker, Josee Gouda, Miep den
nique al jaren alles wat zij in de Haan, Marja ten Hoorn, Arnold
natuur op haar weg vindt, zo- Janssen, Mapje Keereweer, Heals schedels en botten, zodat zij, lene Koopmans, Ada Kors, Lariszoals zij het omschrijft, de toe- sa Neslo, Mieke Mostermans, Jan
schouwer deelgenoot kan maken Nijland, Joop Rooijers, Marion Ruvan de wonderlijke wereld met ting en Willemien Spook. De teneigen kleuren en vormen. Dit as- toonstelling is in De Kloosterganpect vindt men eveneens terug gen (Grote Markt 2) gedurenin het werk van Ada Kors die in de alle werkdagen (van 08.00 tot
Groenland 300 jaar oude mum- 17.00 uur) te bezichtigen tot en
mies in een ijs-grot fotografeerde. met vrijdag 3 mei. De opening
Zeer afwijkend hiervan is de ver- vindt plaats op vrijdagmiddag
beelding van het thema door La- 29 maart om 16.00 uur. Zie ook
rissa Neslo, sprookjesachtige uit- www.kzod.nl en www.facebook.
werkingen waarin, aan de hand com/kunst.zijonsdoel. (Jan Reijnvan oude legendes, het accent ders, foto: aangeleverd)

Regio - De provincie NoordHolland start met de actie ‘Werk
aan de weg? Rijd veilig’. Hiermee
vraagt de provincie aandacht
voor de veiligheid van wegwerkers. Regelmatig hebben zij te
maken met onveilige situaties,
veroorzaakt door snelheidsovertreders. Een van de acties
is de provinciesticker die op de
achterruit van auto’s kan worden geplakt. Ook aannemers
die werken op de Noord-Hollandse provinciale wegen doen
mee door tekstkarren langs de
weg te zetten.
Snelheidsbeperking bij wegwerkzaamheden is belangrijk:
automobilisten begeven zich in
een onbekende situatie met bijvoorbeeld wegversmallingen of
ontbrekende belijning. Snelheid
minderen vergroot de ruim-

te om te reageren en verkleint
daarmee de kans op ongelukken. Je aan de toegestane snelheid houden is cruciaal voor veilig werken langs de weg, maar
uiteindelijk ook voor automobilisten zelf.
De actie is opgezet in het kader
van Bewust Veilig-dag, waarop
Bouwend Nederland aandacht
vraagt voor veiligheid bij bouwwerkzaamheden. De provincie Noord-Holland doet voor de
tweede keer mee aan het initiatief. Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 - 0200 600
(gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Of kijk
op www.noord-holland.nl. (foto: aangeleverd)

Leger des Heils houdt
een rommelmarkt
Regio – Het Leger des Heils, afdeling Kennemerland, houdt
een rommelmarkt in het gebouw aan de Geysendorfferlaan 4 te Beverwijk. Deze rommelmarkt vindt plaats op vrijdag 29 maart van 19.00 tot
20.30 uur.
Er zullen allerlei spullen en waren te koop aangeboden worden. Natuurlijk kunnen er ook
consumpties gekocht worden.
Ook vindt er een verloting
plaats met prachtige prijzen.
Tijdens de rommelmarkt is
de Kledingwinkel van het Le-

ger des Heils ook geopend.
Hier kunt u tegen kleine prijzen prachtige kleding kopen.
En natuurlijk bent u in de gelegenheid om een kopje koffie
te nuttigen.
De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor het Leger des Heils in de regio Kennemerland.

Voor meer informatie kan menbellen met 023-5372916/0644535665. Zie ook de website:
www.legerdesheils.nl/korpskennemerland.

Regio - Van 6 april tot en met 5
mei is in galerie De Kolk in Spaarndam werk te zien van de Vlaamse
kunstenaar Willy van Eeckhout.
Zijn schilderijen zijn expressief
en mysterieus en steeds met een
swingende toets gerealiseerd. Ze
lijken op het eerste gezicht abstract, maar zijn eigenlijk verdoken ‘figuratief’. Ze zijn niet de afbeelding van een realiteit, maar
een geestelijke echo ervan. Daarnaast maakt Willy van Eeckhout
collages en palimpsesten, waarin hij flarden van zijn vroege-

re dagboeken verwerkt en ook
handgeschreven poëziefragmenten, onder andere met gedichten
van Frans Boenders. Hij beschrijft
Willy van Eeckhout als een ‘tedere fetisjist van het papier’. Deze
solotentoonstelling wordt zondag 7 april om 15.00 uur feestelijk geopend door fotograaf/dichter Adriaan Brand. De galerie is
geopend op zaterdag en zondag
van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak: 06-11214758. Het adres is
Westkolk 4 in Spaarndam. (foto:
aangeleverd)

