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Rozenbeek brengt gemeente
op verlicht idee

Kleedjesmarkt Parnassia
levert 1.750 euro op

REGIO MEDIA GROEP

Met het afscheuren van een entreeticket werd het evenementenseizoen symbolisch geopend. Foto: Bos Media Services

Vierde Evenemententop Velsen druk bezocht
Velsen - Vorig jaar kon de Evenemententop van de gemeente Velsen in
aangepaste vorm weliswaar doorgaan, van een fysieke bijeenkomst was
toen echter geen sprake. Dit jaar kon het weer en daarvan maakten de
evenementenorganisatoren en andere betrokkenen goed gebruik.
Vorige week woensdag troffen ze elkaar in een zaal van het Leonardo
Hotel aan de Kennemerboulevard. De deelnemers woonden presentaties
bij en gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die het
nieuwe seizoen biedt en de zaken waarmee ze rekening moeten houden.
Door Raimond Bos
Burgemeester Frank Dales opende
de bijeenkomst en nam tevens de
honneurs waar voor de wegens
ziekte afwezige wethouder Jeroen
Verwoort. ,,Ik ben blij dat jullie er
zijn’’, sprak Dales tot de evenementenorganisatoren. Hij vervolgde:
,,Wat jullie doen, is essentieel voor
onze samenleving.’’

Dales bekende zich in de afgelopen
tijd zorgen te hebben gemaakt over
de vraag of de bedrijven in de evenementenbranche het wel zouden
redden. Tegelijk kwam hij ook met
een waarschuwing voor het
komende seizoen: de politie heeft dit
jaar de krapste bezetting ooit, omdat
onvoldoende rekening is gehouden
met vertrekkende politieagenten die
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de pensioengerechtigde leeftijd
hebben bereikt. ,,Daardoor staan er
nu een aantal rode plekken op de
evenementenkalender. Dat zijn de
dagen waarop de politiecapaciteit
onvoldoende is.’’ Gemeenten zullen
daarom met de organisatoren in
gesprek moeten gaan, om te
bekijken hoe de veiligheid gegarandeerd kan blijven worden. Dales:
,,Niemand zit te wachten op een
geweldsincident op zijn festival.
Organisatoren zullen zelf ook extra
inspanningen op het gebied van
veiligheid moeten doen.’’ Volgens de
burgemeester is de politiecapaciteit
volgend jaar weer groter. Het inschakelen van particuliere beveiligers zou
in sommige gevallen een optie zijn,
maar Dales waarschuwt: ,,Dat is een

hele krappe markt.’’
Personeelsgebrek
Een ander probleem, waarmee veel
bedrijven in de horeca- en evenementenbranche kampen, is een
groot tekort aan personeel. Toen in
2020 veel bedrijven de deuren tijdelijk moesten sluiten vanwege de
coronamaatregelen, stapte personeel
over naar andere branches. Een deel
van die mensen keerde niet terug op
het oude honk en in 2021 verdwenen
opnieuw veel medewerkers.
Dales bleek hiervoor een mogelijke
oplossing te hebben bedacht: ,,Met
een beetje mazzel kan de GGD op
tijd afschalen en kunnen die mensen
naar jullie stromen.’’ Hij doelde
hiermee op het feit dat de GGD
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En er is nog een tweede optie in
Velsen: ,,Vanochtend heb ik 45
Oekraïners ontvangen in EuroParcs
Spaarnwoude. Die mensen willen
niet blijven stilzitten. Ze willen afleiding, iets te doen hebben. Misschien
zijn er mogelijkheden om jullie
personeelsbehoeften te koppelen
aan hun beschikbaarheid. Meer informatie hierover kunnen jullie op de
website van de gemeente vinden.’’

ZATERDAG 2 APRIL
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

overal in het land extra personeel
heeft ingezet om de vaccinatie- en
testcapaciteit te vergroten. Nu het
vaccineren grotendeels achter de rug
is en ook de piek in de coronabesmettingsgolf achter ons lijkt te
liggen, zal veel tijdelijk personeel
daar niet langer nodig zijn.

AmberJewels
BY RENE POST

VRIJDAG 1 APRIL 20.00 UUR
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Gratis compost scheppen
Op vrijdag 8 april ligt er gratis compost
voor u klaar in Santpoort-Zuid.

Heel Holland Wipt!

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt

gemeentevelsen

Dementiemonitor 2022
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg
voor mensen met dementie. Alzheimer
Nederland vindt het daarom belangrijk om
te weten wat er leeft onder mantelzorgers.
Wat vinden mantelzorgers belangrijk?
Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten?
Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland de Dementiemonitor Mantelzorg uit.

Op vrijdag 8 april tussen 08.00 en 16.00 uur
kunt u bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid gratis
compost afhalen. Brengt u zelf een schep mee
en iets om het compost in te doen (zakken,
kruiwagens, etc.).
Compost bevat veel natuurlijke voeding en
organische stof en verbetert daarmee het bodemleven van uw tuin.

Velsen doet dit jaar ook mee aan het NK Tegelwippen; een ludiek kampioenschap in de strijd
om tegels te vervangen voor groen. De start
daarvan is natuurlijk: de lente. Tijd om de tuin
aan te pakken én tijd om dat duurzaam te doen.
Wanneer tegels worden vervangen door gras,
bloemperken, bomen en geveltuinen wordt
Velsen aantrekkelijker voor insecten en dieren,
kan het water beter weglopen bij extreem nat
weer en verkoelt het bij extreem warm weer.
Helpt u mee Velsen Nederlands Kampioen te
laten worden? Wip dan t/m 31 oktober 2022
zoveel mogelijk tegels en geef het aantal door
op nk-tegelwippen.nl/meedoen. Deze worden
bij de tegelteller van gemeente Velsen opgeteld

velsen.nl

Mededelingen

Helpt u mee?
U kunt de Dementiemonitor (mantelzorgers en mensen met dementie) op twee
manieren invullen:
Online: ga naar www.dementiemonitor.nl
en wordt er kans gemaakt op de titel!
Hoe groen bent u eigenlijk? Test nu uw kennis
in de Vergroenquiz en ontvang handige tips.
Door deelname maakt u automatisch kans op
een Vergroenmix met inheemse bloembollen
voor uzelf én voor een ander. Zo kunt u samen
met een vriend(in), buur of familielid tegels
inruilen voor maar liefst 1 m2 aan vrolijke bloemen. Wie weet staat uw tuin, balkon of dakterras deze zomer in bloei.
Meedoen aan deze actie kan tot 1 mei 2022:
vergroenactie.nl/quiz.
Samen vergroenen is nog leuker.

Doet u het liever op papier?
Vraag een papieren vragenlijst aan: dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl
of bel 033 – 303 25 02

Meeuwenoverlast
Meeuwen kunnen overlast veroorzaken,
vooral tijdens de broedperiode van halverwege april tot en met augustus. Dan
beschermen de vogels hun nesten en hun
jongen en zijn erg luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en
kunnen ze schijnaanvallen uitvoeren.
Tips om overlast te voorkomen
Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Daardoor is het lastig voor
de gemeente om overlast goed tegen te gaan.
Als bewoner kunt u zelf wél maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Lees alle tips
op https://www.velsen.nl/overlast-dieren

gemvelsen

gemeente_velsen

Kent u een jongere die
een lintje verdient?
Jongeren die zich inzetten voor de
Velsense gemeenschap verdienen allemaal een pluim. Wilt u een van die
jongeren voordragen voor een jeugdlintje? Dat kan vóór 4 april 2022.
U kunt een jongere voordragen door het
aanmeldformulier in te vullen en vóór
4 april 2022 digitaal te verzenden. Meer
informatie en het aanmeldformulier kunt
u vinden op velsen.nl/jeugdlintje.
Bent u niet digitaal vaardig of wilt u meer
informatie? Dan kunt u contact opnemen
met Kabinetszaken 0255-567200 of mailen naar kabinetszaken@velsen.nl.
De jeugdlintjes worden uitgereikt op
26 april 2022 tijdens de lintjesregen.

Rectificatie
Per abuis stond vorige week op deze Infopagina vermeld dat de asfalteringswerkzaamheden aan de Zeeweg in IJmuiden van 29 maart
tot en met 31 april duren. De werkzaamheden
duren naar verwachting tot en met 31 maart.
Als het regent, kan er niet worden geasfalteerd en kunnen de werkzaamheden enkele
dagen uitlopen.

A9 en A22: weekendafsluitingen april 2022
In de maand april voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A9 en A22. Gedurende de
werkzaamheden zijn er afsluitingen tussen
knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk.
Verkeer wordt omgeleid en moet rekening
houden met tien minuten tot een halfuur extra reistijd.

Week van het geld

Beste inwoner,
In welke levensfase u zich ook bevindt, er
kan van alles gebeuren waardoor u in financieel zwaar weer komt. Van faillissement,
verliezen van uw baan of geen goede balans
tussen inkomsten en uitgaven tot een (chronische) ziekte, scheiding of overlijden van
een partner: financiële problemen kunnen
allerlei oorzaken hebben. Dit ervoer ik zelf
in 2004, toen mijn man plotseling overleed.
Ik had geen inkomen, wel 3 jonge kinderen.
Het is dan belangrijk dat je er niet alleen
voor staat. Ook om het weer financieel op

orde te krijgen. In samenwerking met partnerorganisaties helpt de gemeente inwoners. We hebben diverse vormen van ondersteuning om te voorkomen dat inwoners in
de schulden raken, om samen met inwoners
(dreigende) armoede- en/of schulden op te
lossen en om te zorgen dat alle inwoners
met een laag inkomen mee kunnen blijven
doen. Rondom dit bericht vindt u een greep
uit het aanbod.

18 en dan?
18 jaar betekent volwassen zijn en ook eigen baas over (geld)zaken. Daar komt wel
wat geregel bij kijken, dus begin op tijd met
voorbereiden. Op de website https://www.
wijzeringeldzaken.nl/18-worden/10-dingen-die-je-moet-regelen-als-je-18-wordt/
staan de belangrijkste zaken op een rij.

Vragen rondom financiën?
Heeft uw vragen rondom financiën, schulden, belastingaangifte, kwijtschelding,
huurtoeslag of een gemeentelijke regeling
en komt u er niet uit? Neem contact op met
Socius (088 88 76 900).

Bespaar geld met Startpunt geldzaken
Wilt u graag beter rondkomen? Wilt u een
pensioenplan maken of een geldplan voor
studerende kinderen? Of vraagt u zich af
of u beter uw schuld kunt aflossen of beter
geld opzij kunt zetten?
Gemeente Velsen is aangesloten bij Startpunt Geldzaken, een programma waarmee
u digitaal een persoonlijk geldplan maakt.
Meer informatie vindt u op https://www.
startpuntgeldzaken.nl/velsen/

Marianne Steijn
Wethouder, gemeente Velsen

Dreigt er armoede of heeft u schulden?
Maak vrijblijvend een afspraak met team
schuldhulpverlening Velsen. Aanmelden
doet u telefonisch. U meldt zich aan via
0255 567200. Dit kan op werkdagen tussen
9.00-12.00 uur.
Bent u inwoner en ondernemer? Gemeente
Haarlem voert namens gemeente Velsen
schuldhulpverlening voor ondernemers
uit. Meld u vrijblijvend aan voor een adviesgesprek via de website van gemeente
Haarlem. Meer informatie www.velsen.nl/
hulp-en-advies-ondernemers

1 tot 4 april: A9, volledige afsluiting in
beide richtingen
In het weekend van 1 tot 4 april vernieuwt
Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat het
asfalt tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk. De Wijkertunnel is tijdens
die werkzaamheden afgesloten in beide
richtingen. De afsluiting duurt van vrijdag 1
april 21.00 uur tot maandag 4 april 05.00 uur.

De extra reistijd bedraagt 10 tot 30 minuten.
4 april tot 8 april: A22, minder rijstroken beschikbaar in beide richtingen
Tussen 06:00 uur ‘s ochtends en 15:00 uur
’s middags werkt BAM namens Rijkswaterstaat aan de verkeerssignalering op de A22
tussen knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel. In deze periode is 1 rijstrook beschikbaar. Weggebruikers moeten in deze
periode rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd.
Advies en informatie
Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl/
wegenonderhoud-noord-holland. Of bel
voor informatie naar: 0800-8002 (gratis).

Subsidie voor activiteiten kinderen in Velsen: Zomerpret!
Meld uw organisatie snel aan!
Het college heeft de subsidieregeling ‘Zomerprogramma Velsen 2022’ vastgesteld. Organisaties kunnen een aanvraag doen om aanspraak te maken op deze subsidie. De regeling
is bedoeld om organisaties te stimuleren activiteiten aan te bieden voor kinderen van 4 t/m
12 jaar, onder de noemer Zomerpret. Gemeente
Velsen wil hiermee een programma realiseren
waardoor kinderen in Velsen zich ook dit jaar
weer kunnen aanmelden voor allerlei zomerse
activiteiten van 16 juli 2022 t/m 28 augustus
2022.

graag iets met muziek, toneel/theater en dans
doen. Ze hebben ook interesse in museum- en
scoutingactiviteiten.
Organisaties kunnen zich aanmelden door het
aanvraagformulier volledig in te vullen, via velsen.nl/zomerpret. Let op: hierbij geldt dat de
aanvraag volledig moet zijn. De subsidieregeling en de voorwaarden staan ook vermeld op
de website.
Vragen kunt u sturen naar zomerpret@velsen.nl

Van 25 februari 2022 tot en met 3 april 2022
kunnen organisaties een aanvraag indienen.
Bent u een organisatie op het gebied van kunst,
cultuur, scouting of sport? En wilt u een activiteit aanbieden? Laat het ons dan snel weten!
We verdelen het subsidiebudget op volgorde
van binnenkomst.
Daarnaast is vorig jaar middels een enquête
gekeken naar de behoeften van kinderen. We
hebben gevraagd aan welke activiteiten kinderen het meeste behoefte hebben. Kinderen van
4 tot 12 jaar hebben vooral behoefte aan sportactiviteiten tijdens de zomervakantie, ze noemen hierbij zwemmen, voetballen, klimmen
en freerunnen. Daarnaast willen de kinderen

16 juli t/m 28 augustus
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Dirk Hartoghstraat 66, wijzigen constructie (intern) (20/03/2022) 349742022
• Perenboompad 21, vergroten 2e verdieping (21/03/2022) 35476-2022
• Zeeweg 309, kappen boom
(22/03/2022) 35978-2022
• Kennemerlaan 186, vergroten 2e
verdieping, realiseren 2e dakterras
(23/03/2022) 36407-2022
• Alexander Bellstraat 57, plaatsen dakkapel (voorgevel) (23/03/2022) 365282022
• De Rijpstraat 16, splitsen woning naar 2
appartementen, realiseren 2e dakterras
(23/03/2022) 36675-2022
• Tuindersstraat 94, vergroten 2e verdieping (24/03/2022) 37312-2022
• Velserduinweg 169, vergroten 2e verdieping (25/03/2022) 37547-2022
• Vareniusstraat 11, bouwen aanbouw
(25/03/2022) 37790-2022
• Kanaalstraat 31 A, vergroten 1e en 2e
verdieping, splitsen naar 2 appartementen (25/03/2022) 37890-2022
Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 52, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (19/03/2022) 34916-2022
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 44, kappen 2 bomen (23/03/2022) 36573-2022
Santpoort-Noord
• Eyndenhoefflaan 8, kappen boom
(21/03/2022) 35305-2022
• Hoofdstraat 268, kappen boom
(21/03/2022) 35525-2022
• Kweekerslaan 12, kappen 2 bomen
(23/03/2022) 36493-2022
Velserbroek
• Dammersboog 178, wijzigen constructie
(intern) (19/03/2022) 34892-2022

van 10:00 t/m 21:00 uur, locatie: Stratingplantsoen (22/03/2022) 358102022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Velserhof 95, interne verbouwing winkelcentrum (24/03/2022) 9746-2022
• IJmuiderstraatweg 45A , splitsen naar
2 appartementen (24/03/2022) 140882022
Driehuis
• Van Maerlantlaan 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (22/03/2022) 14305-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor sportevenement Strong Viking Trailrun op 7
mei 2022 (inclusief op- en afbouw)
(22/03/2022) 23243-2022
Velserbroek
• Dammersboog 178, slopen constructie
(intern) (22/03/2022) 32833-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘WIJ anders wonen anders oud worden
willen bouwen en niets houd ons tegen!’,
van 23 juni 2022 17:00 uur t/m 25 juni
2022 17:00 uur, locatie: nabij Wouwenkoplaan 20 (21/03/2022) 35529-2022
• ‘Zomerfestival IJmuiden’, 20 t/m 24 juli
2022 van 12:00 tot 01:00 uur, locatie:
Kennemerplein (22/03/2022) 358992022
• ‘Havenfestival 2022’, op 25 en 26 juni
2022, locatie: Trawlerkade, 4e Havenstraat 3 (24/03/2022) 37353-2022
• ‘Nationale Buitenspeeldag 2022’, 8 juni
2022 van 14:00 t/m 17:00 uur, locatie:
Koningsplein 38 (25/03/2022) 377952022
Velsen-Noord
• ‘Dorpsfeest Velsen-Noord’, 17 juni 2022
van 16:00 t/m 00:00 uur, 18 juni 2022
van 10:00 t/m 00:00 uur, 19 juni 2022

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Santpoort-Zuid
• De Veenen 10, gebruiken voor zorgboerderij en ondergeschikte detailhandel
(22/03/2022) 3080-2022

IJmuiden
• Marktplein 60, wijzigen gevel
(22/03/2022) 153172-2021
• Monnickendamkade 1, bouwen aanbouw (24/03/2022) 16520-2022

Driehuis
• Anna Kaulbachhof 9, bouwen aanbouw
(31/03/2022) 16827-2022

Santpoort-Zuid
• Duinlustparkweg 98, bouwen aanbouw
en berging (22/03/2022) 136220-2021
• Wüstelaan 25, kappen boom
(24/03/2022) 14362-2022
• Jagtlustlaan 8, kappen 3 bomen
(24/03/2022) 29013-2022

Velsen-Zuid
• “Goede Tijden Slechte Tijden”, op
24 maart 2022 van 14:00 - 18:00 uur,
locatie: Laaglandersluisweg, De Ven
(23/03/2022) 33737-2022

Santpoort-Noord
• Wüstelaan 93, uitbreiden 1e verdieping
(22/03/2022) 3866-2022(gemeentelijk
monument)
• Kruidbergerweg 103, bouwen dakopbouw (24/03/2022) 16154-2022
• Kruidbergerweg 105, bouwen dakopbouw (24/03/2022) 16156-2022
• Kruidbergerweg 107, bouwen dakopbouw (24/03/2022) 16162-2022
Driehuis
• Anna Blamanpad 1 t/m 7 en Herman
Gorterpad 1 t/m 7, vergroten balkons
(begane grond) (24/03/2022) 81742022
• Perceel tussen Nieuw Velserduin en
het Ichthus Lyceum, kappen 6 bomen
(24/03/2022) 20168-2022
Velserbroek
• De Kamp 49, vervangen kozijnen en
voordeur (voorzijde) (22/03/2022)
17388-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Kofferbakmarkt’, op 16 april, 14 mei,
4 juni, 16 en 30 juli, 20 augustus, 17
september, 8 oktober 2022 van 8:00
tot 16:00 uur, locatie: Plein 1945
(22/03/2022) 8224-2022
• ‘Kitebuggy clubwedstrijden’, op 2
en 3 april 2022 van 10:00 tot 17:00
uur, locatie: IJmuiderstrand zone 3
(22/03/2022) 111998-2021

Overige bekendmakingen
•
•

Kapmelding 2x sorbus bij Tussenweid
11-13 Velserbroek
Regeling voor kwijtschelding van gebruiksvergoeding in verband met derde
lockdown coronacrisis

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

Nieuwe expositie ‘Werken op
en aan het Noordzeekanaal’
maart geopend door de heer Robert
de Jonge, voorzitter van het Loodswezen Amsterdam-IJmond.
De expositie is te zien tot en met 18
september 2022.
Het museum is geopend op
zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. In
de schoolvakanties is het museum
extra geopend. De museumkaart is
geldig Op de website staan alle
actuele bezoekregels en verdere
informatie. www.zeehavenmuseum.
nl
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden,
telefoon 0255 538007.

Luchtfoto: Henk Honing

IJmuiden - In de Loodsenzaal van
het IJmuider Zee- en Havenmuseum
is een nieuwe expositie te zien over
‘Werken op en aan het Noordzeekanaal’. Op een groot tableau aan de
wand is de loop van het Noordzeekanaal weergegeven, vanaf de
Noordzee tot aan de havens van
Amsterdam. Hierop zijn foto’s, informatie en leuke weetjes te zien over
een variëteit aan werken op en aan
het kanaal, zoals het loodswezen, de
vletterlieden, vervoer over het
water, bruggen, ponten en tunnels,
over havens, zijkanalen en indus-

trieën. In de vaste collectie van het
museum is veel meer en aanvullende informatie te vinden over veel
van deze onderwerpen.
Bij de expositie staat een tablet met
een leuke korte film over de
opening van de Velsertunnel. Ook
staat er een digitale fotolijst met
foto’s van het Noordzeekanaal.
Gedurende de looptijd van deze
expositie draait in de filmzaal,
tijdens openingsdagen, de film
‘Noordzeekanaal geschiedenis en
ontwikkeling’.
Deze expositie is op vrijdag 25

Robert de Jonge, voorzitter van het
Loodswezen Amsterdam-IJmond, die
de opening verrichtte, geflankeerd
door Willemina Oostenrijk, curator van
het museum en Paul de Ruijter,
bestuurslid van het museum. Foto:

De Nedelandse kampioenen! Chimène Snijder staat derde van links boven.

IJmuidense Chimène in
kampioensteam Olympia Haarlem
IJmuiden/Haarlem - Zaterdag vond in Haarlem de huldiging plaats van
het juniorensoftbalteam van vereniging Olympia Haarlem. Een uitgesteld
feestje, want het Nederlands Kampioenschap sleepten de dames al in
september in de wacht. De huldiging kon echter door de toen geldende
coronamaatregelen niet plaatsvinden.
De 19-jarige Chimène Snijder maakt
deel uit van het team, dat de kampioensbeker veiligstelde door in
Almere goed te presteren. Van de
dubbel op die locatie moest er minimaal één gewonnen worden en dat
lukte. Chimène speelt al ruim tien
jaar bij Olympia Haarlem. Het softballen zit bij haar in de genen, want
ook haar oma speelde al bij deze
vereniging en haar moeder speelt er
momenteel nog steeds.
Op achtjarige leeftijd kwam
Chimène bij de pupillen en uiteindelijke stroomde ze door naar de junioren waar ze nu de positie van

eerste honkvrouw en pitcher heeft.
In het dagelijks leven werkt ze, na
het afronden van haar studie, als
onderwijsassistente bij CBS Het
Kompas in IJmuiden en de Bosbeekschool in Santpoort-Noord. Samen
met haar teamgenoten nam ze
zaterdag de kampioensbeker in
ontvangst. Voor ieder afzonderlijk
teamlid was er ook een mooie
gouden medaille.
Overigens is voor Olympia Haarlem
niet alleen het juniorenteam
succesvol geweest in het afgelopen
seizoen. Ook Dames 1 is kampioen
geworden, dat team pakte zelfs een
Europese titel.
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De Nationale Diabetes
Challenge
Vanaf dinsdag 17 mei start de Nationale Diabetes
Challenge in Velsen! We gaan 20 weken wandelen
onder begeleiding van de buurtsportcoaches en
medewerkers van gezondheidscentrum Velserbroek, met als resultaat, verbetering van de algehele
conditie. Naast het verbeteren van de algehele
conditie, is het ook leuk om te wandelen en te
merken dat het aangaan van een gezonde leefstijl al
snel resultaat kan opleveren. We sluiten af met een
feestelijke finale en gaan op zaterdag 24 september
gezamenlijk wandelen. Lijkt dit je leuk of wil je meer
informatie? Neem dan contact op met Jordy van
Zaanen.
•
•
•
•
•
•

Start: dinsdag 17 mei, 20 weken, iedere
dinsdag
Tijd: 19:00 – 20:00 uur
Voor wie: inwoners van Velsen met Diabetes Mellitus, prediabeten of doorverwijzing
huisarts
Locatie: Het Polderhuis, Vestingplein 58,
Velserbroek
Kosten: €5,50 voor 20 weken, exclusief feestelijke finale (niet verplicht)
Inclusief: wandelbegeleiding en plezier!

Meer informatie en aanmelden: bij jvzaanen@
sportsupport.nl 023-3037229.

Zwembad De
Heerenduinen
Goede vrijdag 15 april 2022 hebben we een aantal
aanpassingen in onze openingstijden.
•
•
•
•
•
•

Van 10:00-14:30 uur is er extra vrijzwemmen in
het recreatie-en wedstrijdbad
Het banenzwemmen 12.00-13.00 uur komt te
vervallen
Therapeutisch zwemmen 12.15-13.15 uur in het
doelgroepenbad gaat door
Ouder en kind vrijzwemmen 13.15-14.30 uur in
het doelgroepenbad gaat door
Van 18:45-21:00 uur is er Drijf Inn wordt de
Disneyfilm Luca getoond.
Beide Paasdagen (17 en 18 april) is zwembad
De Heerenduinen gesloten.

Drijf Inn, film kijken op
een luchtbed
Kom je vrijdag 15 april ook film kijken tijdens de
“Drijf Inn” in zwembad De Heerenduinen?
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd tot
een bioscoop en we gaan de film ‘Luca” vertonen.
Je hoeft zelf geen luchtbed mee te nemen het
zwembad heeft er voldoende, maar wil je op een
eigen luchtbed film kijken dan mag dat natuurlijk
ook.
De “Drijf Inn” is van 18.45 t/m 21.00 uur en wordt
georganiseerd voor kinderen van 6 tot 14 jaar die in
het bezit zijn van een A-diploma.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
Toegang € 6,60.

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl
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Lancering Sport- en beweeggids voor volwassenen
Maandag 14 maart werd de Sport- en Beweeggids voor volwassenen gelanceerd tijdens de GoldenSports training in het Stadspark van IJmuiden.
Wethouders Bram Diepstraten en Marianne Steijn zijn eerst in
beweging gebracht onder enthousiaste begeleiding van fysiotherapeuten Sofie en Laura van praktijk IJmed. Samen met de
deelnemers werd ieder op niveau uitgedaagd door allerlei leuke
oefeningen. Niet alleen ter bevordering van de algehele conditie,
maar ook kracht, coördinatie en het brein werden aan het werk
gezet!
GoldenSports is een beweegactiviteit in de buitenlucht voor
senioren/ouderen. Naast het fysieke aspect is er ook aandacht
voor het sociale element door elkaar in de wijk laagdrempelig
te ontmoeten. Daarbij komt het plezier wat als waardevol wordt
ervaren.
Iedereen van 55+ is van harte welkom om mee te doen. Vooraf
aanmelden is niet nodig, de eerste keer is kosteloos en daarna
een kleine bijdrage van €3 per les.
Wanneer: elke maandag 10.30 uur
Waar: verzamelen bij praktijk IJmed, Grahamstraat 105
Meer informatie: https://www.sportpasvelsen.nl/goldensports

De Sport- en beweeggids is aan het einde van de training door
de wethouders aan de deelnemers overhandigd. Hierin is het
aanbod aan activiteiten te vinden van de meeste organisaties en
verenigingen die onze gemeente rijk is en zich inzetten voor vitale
Velsenaren.
Kom ook in beweging! Bekijk de gids online op https://sportpasvelsen.nl/sport-en-beweegaanbod-2022 of haal een exemplaar
op bij één van de publieke locaties, zoals het Gemeentehuis, de
bibliotheek of bij huisartsen- en fysiotherapiepraktijken.

Wethouder Marianne Steijn en wethouder Bram Diepstraten overhandigen de Sport- en beweeggids aan het einde van de training aan alle
deelnemers. Foto: Reinder Weidijk

Wil jij je leefstijl verbeteren en gewicht
verliezen onder professionele begeleiding, zonder eigen kosten?
Meld je dan aan voor het Coaching op Leefstijl programma, “CooL” bij Fysiomove in de Velserbroek.
Voor wie is het ‘Coaching op Leefstijl’ programma?
Voor iedereen die gewicht wil verliezen, zich fitter wil voelen en:
•
18 jaar of ouder is en;
•
Een BMI heeft van >25 met een buikomvang van > 88 cm (vrouw)/ > 102
cm (man) of
•
Een BMI heeft van >25 met een verhoogd risico op een of meer van de
volgende aandoeningen; diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artrose,
slaapapneu of
•
Een BMI heeft van > 30.
Als je voldoet aan deze criteria wordt het programma volledig vergoed vanuit
de basis zorgverzekering en het gaat niet van het eigen risico af. Je hebt hiervoor dan alleen een verwijzing van de huisarts nodig.,
Geen dieet maar duurzaam succes
Het CooL programma is gericht op een duurzame aanpassing naar een gezonde
leefstijl die bij je past. Een dieet met veel beperkingen is niet succesvol op
de lange termijn. Het gaat niet alleen om anders eten, maar ook om regelmatig
bewegen, voldoende slaap en ontspanning. Daarnaast is het belangrijk om
te kijken naar de oorzaken van bepaald gedrag. Deze oorzaken zijn niet altijd
alleen met voeding en beweging op te lossen.
Leefstijlcoach Saskia Roeda: “Gedurende dit programma ga je stapsgewijs ongewenst gewoontegedrag doorbreken en het door jou gewenste gedrag eigen
maken. Elke kleine verandering kan al gezondheidswinst opleveren. Heb belangrijkste hierbij is hoe je het
vol kan houden. Heb je overgewicht en wil je dit voor
eens en voor altijd aanpakken? Dan is er geen beter
moment om te starten dan nu. Door met behulp van
CooL je leefstijl aan te passen, zal je niet alleen gewicht
gaan verliezen, maar zit je ook lekkerder in je vel.
Hoe kan je je aanmelden?
Aanmelden kan via de website van Saskia Roeda:
www. lekkerengezondafvallen.nl of fysiomove.com
Op 19 april a.s. start Roeda een nieuwe avond
COOL groep.

Sport- en Cultuurmarkt IJmuiden
Zaterdag 18 juni van 11:00-16:00 uur vindt de eerste Sport- en Cultuurmarkt in
Stadspark IJmuiden plaats. De Sport- en Cultuurmarkt heeft als doel om de diverse
bevolkingsgroepen die in Velsen woonachtig zijn te verbinden en kennis te laten
maken met elkaars (nationale) sporten en wereldse keukens. Het evenement vloeit
voort uit de samenwerking tussen Sportloket Velsen, St. Welzijn Velsen en St.
SportSupport Kennemerland.
Uiteraard zijn vertegenwoordigers van sportverenigingen van harte welkom tijdens
deze dag. Als sportvereniging zijn er twee mogelijkheden om de vereniging op een
mooie manier te promoten:
•
De vereniging geeft een demonstratie of clinic van de desbetreffende sport.
Zie dit als een mooi moment voor trainers om te laten zien wat er zoal gedaan
wordt tijdens een training bij de club.
•
Voor de vereniging kan een gratis marktkraam ter beschikking gesteld worden
om bijvoorbeeld flyers uit te delen.
Er kan ook van beide opties gebruik gemaakt worden. De verenigingen zijn per
reeds per e-mail geïnformeerd. Aanmelden kan bij Jerry jvanakkeren@sportsupport.nl en/of Annelies avisser@velsen.nl tot uiterlijk 10 april 2022.

Blijf in vorm met Keepfit en Aerobics
bij TVIJ!
Altijd al willen bewegen op je eigen niveau in groepsverband en op muziek,
ongeacht welke leeftijd u heeft? Bij TVIJ kan iedereen terecht, ook als je tussen
de 50 en de 100 bent! Op maandagavond biedt TVIJ twee lessen voor senioren
aan, van 19:00-20:00 uur en van 20:00-21:00 uur. De tweede les is qua niveau
net ietsje pittiger dan de eerste les. De lessen worden gedaan op muziek van
vroeger en nu. Geen ingewikkelde pasjes, maar wel leuke oefeningen waarbij
je je hele lichaam traint. Er wordt gewerkt aan de conditie en spierversterkende oefeningen op ieders eigen niveau. De oefeningen worden gedaan met
bijvoorbeeld gewichtjes, elastieken of andere attributen die er in de gymzaal
aanwezig zijn. Het kan ook zonder attributen en bij blessures is er altijd een
alternatief. Uiteraard is er ook tijd voor een praatje en worden er gedurende het
jaar ook andere activiteiten georganiseerd. Zin om een keertje mee te doen? Je
bent van harte welkom om één of twee proeflessen te volgen. De lessen zijn in
de Duinwijkzaal aan de Planetenweg in IJmuiden. Je kunt gewoon langskomen
in je sportkleding in de Duinwijkzaal, de trainsters Ingrid en Wendy zullen jullie
met open armen ontvangen! Maar voor meer informatie kun je ook mailen
naar: info@tvij-trampoline.nl

Wandelgroep Mantelzorgers
Om de drie weken op donderdagmiddag stipt 13:30 uur vertrekt er vanaf de
parkeerplaats van zwembad De Heerenduinen een wandelgroep.
De wandelgroep bestaat uit mantelzorgers en is een initiatief van Socius. De
wandeling duurt circa een uur en na afloop is er de mogelijkheid om een kop
koffie/thee te nuttigen in de kantine van zwembad De Heerenduinen Sportcafé
de Duinen.
Bent u mantelzorger en wilt u andere mantelzorgers ontmoeten om ervaring uit
te wisselen of een uur met elkaar opladen in de natuur, wandel gerust eens mee!
Vooraf aanmelden is niet nodig. De wandelingen vinden op de volgende data
plaats: 14 april, 28 april, 19 mei, 9 juni en 30 juni.

Tennispark Velserbeek weer open
Goed nieuws!
De banen van Tennispark Velserbeek zijn weer bespeelbaar en liggen er mooi bij.
Reserveren kan online via sportloketvelsen.nl
Het tennispark beschikt over 2 prachtig gelegen gravelbanen inclusief
kleedruimten met douche. De banen zijn van 1 april tot 1 oktober te huur.
Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek voor een
seizoen of incidenteel? Neem dan contact op met Sportloket Velsen tel: 0255567666 of mail naar: sportloket@velsen.nl

Bent u niet actief bij een sportvereniging dan bent u uiteraard ook van harte welkom als bezoeker van de Sport- en Cultuurmarkt. Noteer 18 juni alvast in de agenda!

Wij zijn ook te volgen via:
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Rozenbeek brengt gemeente op verlicht idee!
Velserbroek – Eindelijk was het zo ver, het idee waarmee de leerlingen van basisschool de Rozenbeek de Philip
de Roo-prijs wonnen op de Klimaattop 2021 is in aangepaste vorm werkelijkheid geworden. Hun lumineuze
idee was om alle lantaarnpalen in Nederland op zonne-energie te laten werken. Dat is voorlopig nog niet mogelijk om allerlei praktische redenen maar de gemeente ging naar aanleiding hiervan wel op zoek naar een nog
duurzamere oplossing. En dat werd middels een symbolische handeling met een enorme groene stekker officieel gemaakt. Met ingang van 1 januari 2022 is het stroomverbruik van de gemeente 100% CO2-neutraal.

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00 - 12.30 uur
vrijdag gesloten
Aanleveren van advertentie
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Verspreiding en
bezorgklachten
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Uitgave van
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Onderdeel van
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Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
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e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
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het recht te weigeren dan wel te
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tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
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e-mail, fotokopie of anderszins zonder
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beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

De groene stekker gaat in het groene stopcontact, weer een stap naar een duurzamere samenleving. Foto: Ingeborg Baumann

Door Ingeborg Baumann
Philip de Roo-prijs
De moeder van Philip de Roo en zijn
broer Michiel zijn aanwezig bij de
feestelijke handeling. Philip is
ambassadeur van de Kinderklimaattop en uit de gesprekken met
de leerlingen van de Rozenbeek
blijkt dat juist kinderen zich best
bezorgd maken over het klimaat. De
Roo is zelf op 15-jarige leeftijd een
maand naar Antarctica gegaan om
namens het Wereld Natuur Fonds
onderzoek te doen naar klimaat en
klimaatverandering. Dit is hij daarna
blijven doen. Helaas is hem tijdens
een wetenschappelijke expeditie in
2015 een noodlottig ongeval overkomen. Elk jaar wordt de Philip de
Roo-prijs toegekend aan één van de
deelnemende scholen. In 2021 heeft
een jury met daarin onder andere de

broers van Philip de prijs dus uitgereikt aan groep 7 van De Rozenbeek.
Een geweldige eer en met reden: de
kinderen kwamen met een in principe heel simpel maar slim plan.
Het lumineuze idee
De leerlingen hadden samen
bedacht dat alle lantaarnpalen in
Nederland op zonne-energie zouden
moeten werken. Gemeente Velsen
heeft de afgelopen tijd onder
aanvoering van wethouder duurzaamheid Sebastian Dinjens met
man en macht nagedacht hoe dit
idee in de praktijk kon worden
gebracht. Er bleken praktische haken
en ogen aan vast te zitten. Lantaarnpalen met een eigen zonnecollector
bestaan al. Alleen zijn deze niet zo
betrouwbaar. De accu’s van de
lantaarnpalen moeten alle stroom
die overdag wordt opgewekt

opslaan voor het gebruik in de
nacht. Als de zon een dag niet
schijnt, kan dat dus ’s nachts een
probleem worden. En ze hebben ook
een kortere levensduur dan andere
lantaarnpalen, ook niet erg duurzaam dus. De gemeente ging
daarom op zoek naar een nog duurzamere oplossing.
CO2 neutrale verlichting
En die meest duurzame oplossing is
uiteraard om de hele gemeente
volledig te verlichten met groene
energie. Dit kan door het energiecontract over te sluiten. Met ingang
van 1 januari 2022 is de gemeente
daarom overgestapt op een nieuw
stroomcontract dat 100% in Nederland opgewekte stroom uit zon en
wind gebruikt. Daarmee is het
stroomverbruik van de gemeente
100% CO2-neutraal. Én werd en

passant een persoonlijk doel van
Sebastian Dinjens gehaald, hij heeft
zichzelf gezien in het Jeugdjournaal.
Overigens vindt Dinjens het idee van
de lantaarnpalen met zonnepaneel
nog steeds erg slim. ,,Het idee ligt er
om het Egelantierspad in het duingebied van IJmuiden te gaan
verlichten met zulke lantaarnpalen.
Daar zou het kunnen eventueel. We
blijven onderzoeken of het uitvoerbaar is.’’
Juf doe de lichten uit!
Leerkracht Mariska Goede is trots:
,,Voordat Zapp your Planet kwam
filmen waren we al erg bezig met
duurzaamheid. Er waren meer goede
ideeën. De leerlingen zijn heel erg
bewust en hebben het er constant
over. Ook in vrije opdrachten. ‘Juf
doe je de lichten uit, moeten we het
afval op school ook niet scheiden?’
De jeugd is er echt goed mee bezig.’’
Dat kun je ook merken aan de
opmerkingen van Amber, Marit en
Julia. Super serieus zegt Amber (11):
,,Het is heel goed dat we steeds meer
zonne-energie gebruiken. Ik maak
me wel een beetje zorgen aangezien
het allemaal maar door- en doorgaat
met de CO2 uitstoot en de klimaatverandering steeds slechter wordt.’’
Marit valt in: ,,Er blijft niets meer over
van de wereld als het zo doorgaat.’’
Julia (12) is het daarmee eens: ,,We
zijn er thuis ook mee bezig, we
splitsen het afval en doen zo veel
mogelijk op de fiets.’’ Ze hebben nog
meer duurzame plannen: ,,De elektrische auto’s moeten goedkoper
worden en de benzine duurder.’’ Dat
laatste is gelukt maar de reden daarvoor is schrijnend en verdrietig. Ook
is het schokkend dat de meisjes
zeggen: ,,Mensen moeten nog meer
opletten. Als ze zo blijven doorgaan
is er straks voor ons geen toekomst
meer!’’ In ieder geval worden, mede
door deze actie van de gemeente,
duurzame stappen genomen. Want
we hebben allemaal de verantwoording om onze kinderen en kleinkinderen in een duurzame en veilige
wereld te laten opgroeien.
Aftermovie kinderklimaattop:
https://www.youtube.com/
watch?v=It1-O9qoOmc

Lenny Kuhr te gast in Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - De laatste voorstelling
van dit vierde seizoen van ‘Engelmundus en Meer’ wordt er een waar
ze lang op gewacht hebben. Maar
zondag 10 april staat Lenny Kuhr
toch echt op het podium in de
Engelmunduskerk.
Dat ze net als Duncan ooit het Eurovisie Songfestival won, is algemeen
bekend, maar Lenny Kuhr staat voor
meer dan alleen grote hits als “De Troubadour” en “Visite”. Al meer dan vijftig
jaar maakt en zingt zij de mooiste
Nederlandse liedjes. Zij bracht 31
albums uit. Haar liedjes vertellen op
persoonlijke wijze over haar leven én
over dat van de luisteraar. Recent kreeg
Lenny Kuhr de BUMA-oeuvreprijs voor
haar totale bijdrage aan het Nederlandstalige lied.
En nu, na meer dan vijftig jaar van
wisselend succes waarin ze haar platen
soms in eigen beheer moest uitgeven
omdat er bij platenmaatschappijen
geen animo voor was, maakt Lenny

Kuhr een grootscheepse artistieke
comeback. Het Amsterdamse Indielabel brengt haar nieuwe album uit,
simpelweg Lenny Kuhr getiteld. Erik de
Jong, beter bekend als Spinvis, schreef
het openingsnummer: “In Mijn Boek”.
Stef Bos componeerde het op haar lijf
geschreven “‘Nog steeds een troubadour”. Producer Frans Hagenaars en
arrangeur/muzikant Reyer Zwart
plaatsen Lenny Kuhr in het middelpunt
van een bruisende popproductie
waarin ze misschien wel beter zingt
dan ooit tevoren.
In het concert in onze kerk staat ze stil
bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat.
Het lied is hierbij de metafoor. Het
besef, dat alle dingen komen en gaan
binnen het tijdloze gegeven dat wij
leven, stemt tot weemoed en tot
vreugde en tot alle muziek die in dit
programma te horen zal zijn. “Met
Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool
op basgitaar laten wij de snaren en
stemmen klinken, omdat ze klinken

willen om de snaar in jou te vinden”.
De zaal gaat om 14.30 uur open. De
voorstelling begint om 15.00 uur.
Kosten: € 15, inclusief een drankje in de

Lenny Kuhr. Foto: aangeleverd

pauze. Kaarten zijn te bestellen bij
voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders
telefonisch 06-18921501.
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Filmtheater Velsen: 17.00 uur
Madres Paralelas (9+) en 20.00 uur
Belfast (12+). www.filmtheatervelsen.nl.
Twintig huishoudens in de IJmond
op weg naar volledig aardgasvrij:
uitzending hierover op Seaport FM,
18.00-19.00 uur.

inderegio.nl • 31 maart 2022
vest 122 in Haarlem. Dit is het
eerste grote evenement op dit
gebied, opgezet door de Stichting
Engagement Haarlem, afgekort
SEC-HRLM. Aanmelden voor deelname kan via https://www.sechrlm.nl.

Filmavond IJmuiden wat vertel je me
nou in De Brulboei aan de Kanaalstraat in IJmuiden, 20.00 uur.
Kaarten voor 3,50 aan de zaal.
VRIJDAG 1 APRIL

Filmtheater Velsen: geen film
vanwege theaterprogramma.
Bidden voor vrede om 19.00 uur in
de Oudkatholieke Kerk aan de
Koningin Wilhelminakade 119 in
IJmuiden. Toegang vrij.

IVN-rondwandeling over begraafpark Kleverlaan. Start: ingang Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem. Tijdstip: 14.0015.30 uur. Aanmelden vooraf is niet
nodig. Foto: aangeleverd

ijmuiden@garage2020.nl.

‘t Mosterdzaadje: de Servische
pianist Stevan Spalevic heeft zijn
programma om 15.00 uur in het
teken gezet van Leven en Dood.
Componisten zijn Bach, Schubert,
Beethoven, Janacek en Schumann.
Reserveren via penningmeester@
mosterdzaadje.nl en overige info
op www.mosterdzaadje.nl of telefonisch: 023 5378625. Foto:
aangeleverd

Kinderkledingmarkt in speeltuin
Nieuw Leven in Spaarndam, 12.0017.00 uur. www.speeltuinnieuwleven.nl. Foto: aangeleverd

BioMarkt in de Haarlemmer Kweektuin, ingang Kleverlaan 9 in
Haarlem-Noord, 10.00-15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum zie onder
Exposities. Vandaag bovendien
maritieme foto- en kaartenruilbeurs. Trefpunt voor liefhebbers
van koopvaardij en visserij. De ruilbeurs is gratis na betaling van
entree (museumkaart en vrijkaart
geldig).
Filmtheater Velsen: 11.00 uur
Belfast (12+); 14.00 uur: The Duke
(AL); 17.00 uur: Death on the Nile
(12+) en 20.00 uur: Silence of the
Tides (12+). www.filmtheatervelsen.
nl.
Muziek, dans, dichtkunst, beeldende kunst en amateurtoneel
krijgen zaterdag vandaag en
morgen van 12.00 tot 17.00 uur alle
ruimte in de Pletterij, Lange Heren-

De Haarlemse pianiste Lennie Kerkhoff geeft een concert in Gebouw
Zang en Vriendschap in de Jansstraat in Haarlem, 15.15 uur. Reserveren via: musilenzio@gmail.com of
sms naar 0650511186. Foto:
aangeleverd

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

WOENSDAG 6 APRIL

Kringloopwinkel OIG-IHD op de
Industriestraat 66 is open van 09.00
tot 12.00 uur.
Paaswake rond een replica van het
Passionkruis van 17.00 tot 20.00 uur
in kerkelijk centrum het Kruispunt
aan het Zon Bastion 3 in Velserbroek. Toegang gratis.
Brand een kaarsje voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in VelsenZuid, 17.00-17.30 uur.

‘t Mosterdzaadje: de zangeres Niki
Jacobs en de singer-songwriter Ivo
Dinkelaar met het programma ‘The
Front Porch sessies’, 20.00 uur.
Reserveren via penningmeester@
mosterdzaadje.nl en overige info
op www.mosterdzaadje.nl of telefonisch: 023 5378625. Foto:
aangeleverd

ZATERDAG 2 APRIL

Anneke van Dok en Jan Pronk
geven lezing over dictatoriaal
leiderschap in de Dorpskerk, Burg.
Enschedélaan 65, Santpoort-Noord,
20.00 uur. Entree 10 euro. Foto
boven: Anneke van Dok. Foto
onder: Jan Pronk. Foto’s
aangeleverd.

Filmtheater Velsen: 20.00 uur:
Belfast (12+). www.filmtheatervelsen.nl

Telstar - FC Den Bosch 20.00 uur.

De gitaargroep Five Great Guitars
met Jan Kuiper, Stochelo Rosenberg, Paulus Schäfer, Digmon
Roovers en Marcel de Groot in
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur.
Kaarten via www.stadsschouwburgvelsen.nl. Foto: aangeleverd

Online informatiebijeenkomst over
collectieve inkoop zonnepanelen
voor individuele woonhuizen om
20.00 uur door Energiek Velsen.
Aanmelden via www.energiekvelsen.nl.
De film ‘Corpus Christi’ wordt
gedraaid in de Oud-katholieke Kerk
IJmuiden, Kon. Wilhelminakade
119, 20.00 uur. Toegang: € 5 incl.
koffie / thee in de pauze, contant te
voldoen bij entree.

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

‘t Mosterdzaadje: de flamenco
zangeres Mónica Coronado en de
gitarist Manito. Hun warmbloedige
voorstelling ‘Melodías del Corazón’
bestaat uit Spaanstalige nummers,
20.00 uur. Reserveren via penningmeester@mosterdzaadje.nl en
overige info op www.mosterdzaadje.nl of telefonisch: 023
5378625.

Alzheimer Trefpunt in Beverwijk
Onderwerp: ‘Moderne hulpmiddelen voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers’. Plaats: Foyer
Kennemer Theater, Kerkplein 1.
Start programma om 19.30 uur, zaal
open 19.00 uur. www.alzheimernederland.nl/
midden-kennemerland.

luchttheater, Hoge Duin en
Daalseweg 2, Bloemendaal.
Aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl. Foto: aangeleverd

Kienen bij Full Speed in het clubgebouw aan de Tolsduinerlaan 6 in
Velsen-Zuid, 20.00 uur.
ZONDAG 3 APRIL

SV Terrasvogels houdt op Sportpark
De Elta te Santpoort-Zuid een
groots opgezette sponsorloop voor
alle Terrasvogels leden en een vrijmarkt/rommelmarkt van 09.00 uur
tot 16.00 uur.
Drs. Katrijne Bezemer (historicus en
theoloog ) verzorgt om 10.30 uur in
De Kapel, Potgieterweg 4, 2021 CT
in Bloemendaal een lezing met als
thema: Oude verhalen in nieuwe
jasjes. www.dekapel-bloemendaal.
nl.
Publieksdag op Forteiland
IJmuiden. Zie www.forteilandijmuiden.com voor meer informatie.
Museumhuis Beeckestijn zie onder
Exposities. Vandaag extra: rondleiding door huis en tuinen. Aanvang
11.00 uur. Deelname 10 euro p.p..
Opgeven kan via: www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.
Pletterij: zie zaterdag.

Elton John en Billy Joel tribute in
Patronaat. Alexander Broussard en
Max Anthony (U.K.) kruipen in de
huid van deze twee grootste
singer-songwriters om 15.30 uur.
Tickets: www.patronaat.nl. Foto:
aangeleverd

Concert van Talitha Nawijn om
20.00 uur in kerkelijk centrum het
Kruispunt aan het Zon Bastion 3 in
Velserbroek. Thema: ‘Alles komt
goed?!’. Kaarten reserveren via
www.zingenindekerk.nl/
passion40daagse.
Stadsschouwburg Velsen: de laatste
show van Tineke Schouten, 20.15
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.
DONDERDAG 7 APRIL

Filmtheater Velsen: 20.00 uur:
Madres Paralelas (9+). www.filmtheatervelsen.nl. Foto: aangeleverd
MAANDAG 4 APRIL

Informatiebijeenkomst over studiekring voor 50-plussers in Bibliotheek IJmuiden van 14.00 tot 15.30
uur. Aanmelden via www.bibliotheekvelsen.nl of 0255-5255353.
Levenslust Rouw APK, maandelijkse
bijeenkomst waarbij praten over en
delen van rouw centraal staat,
onder leiding van Patty Duijn. In ‘t
Mosterdzaadje in Santpoort, 19.30
- 21.00. Aanmelden via info@rouwdoula.nl. Bijdrage vrijwillig.
DINSDAG 5 APRIL

Wandelen voor vaders en moeders
om 10.00 uur vanaf adres Spaarnestraat 8 in IJmuiden. Een uur
wandelen door de Heerenduinen
en intussen ervaringen uitwisselen.
Info via Willemien van Berkum
(willemien@hartvoorvelserbroek.nl
/ 06 24433548).
Uitvaartspreekuur van Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg, Frans
Netscherlaan 12 in SantpoortNoord, 11.00-12.00 uur. www.aliceloeters.nl.
De Roze Salon: de Regenboogbrigade van Velsen (onderdeel van
COC Kennemerland) houdt haar
maandelijkse bijeenkomst voor
LHBTI+ in Oma’s Kamer van Café
Middeloo in Driehuis. Iedereen is
vanaf 17.00 uur van harte welkom.

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is open van 10.00 tot
12.00 uur.
Tweede ontwerpsessie ‘IJmuiden
Staat Op’ van 18.00 tot 20.30 uur
voor iedereen die zich zorgen
maakt over drugshandel in
IJmuiden. Aanmelden via www.
ijmuideninactie.nl en voor eten en
drinken wordt gezorgd. Info via

IVN-excursie ‘Van het Meertje van
Caprera naar het Kopje’ start 18.30
uur bij de ingang van het open-

Stadsschouwburg Velsen: Veldhuis
& Kemper, 20.15 uur. www.stadsschouwburgvelsen.nl.
EXPOSITIES

Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en met
vrijdag en zondag van 13.00-17.00
uur. www.pietervermeulenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open op
vrijdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 1 april
slechts tot 14.00 uur i.v.m. besloten
bijeenkomst. Toegang 6 euro.
Tickets zijn uitsluitend online
verkrijgbaar via www.museumhuizen.nl.
Zee- en Havenmuseum is open
zaterdag- zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie: ‘IJmuiden van badplaats
tot cruiseport’. Nieuwe expositie:
‘Werken op en aan het Noordzeekanaal’. 4 speurtochten en
escapespel (12+). Audiotour met
BN-ers. www.zeehavenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord open op woensdagmiddag
van 13.00-16.00 en zaterdag en
zondag van 10.30-16.00 uur.
Escaperoom-spel voor kinderen.
www.hoogovensmuseum.nl.
De Ruïne van Brederode is geopend
op woensdag, vrijdag en in het
weekend van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree 6 euro, kinderen 4-11 jaar 4
euro, kinderen 0-3 gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl. ook worden regelmatig
bunker-excursies georganiseerd.
Zie hiervoor ook de site van Bunker
Museum IJmuiden.
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Voorstel Velsen Lokaal en D66:
Hans Romeyn als informateur
Velsen - In Velsen is het gebruikelijk
dat de grootste partij het voortouw
neemt in de informatiefase. Tijdens de
informatiefase wordt door de politieke partijen de mogelijkheden
verkend om tot samenwerking te
komen voor de komende 4 jaar.
Velsen Lokaal heeft besloten om op
basis van de uitslag de informatiefase
gezamenlijk op te pakken met
D66Velsen.

ondersteund door de griffier.
Bram Diepstraten verduidelijkt dat de
informateur onafhankelijk zal werken
en op basis van gelijkwaardigheid van
alle partijen. ,,Velsen Lokaal wil graag
weer werken met een raadsakkoord
en kiest er daarom bewust voor om
geen centrale rol te pakken in de
informerende fase. In een raadsakkoord werken alle partijen op basis
van gelijkwaardigheid, wij vinden het
daarom logisch om de informatiefase
ook op deze manier te werken. Wij zijn
blij met D66Velsen een partner te
hebben gevonden die op dezelfde
manier wil werken en hopen dat de
rest van de gemeenteraad de handschoen samen met ons wil oppakken”.
Hans Romeyn laat weten zich vereerd
te voelen dat hij voorgesteld wordt als
informateur en zin heeft om zijn
opdracht uit te voeren. ,,Ik dank
Velsen Lokaal en D66Velsen voor het
in mij gestelde vertrouwen en zie de
rol als informateur als een grote eer. Ik
zal in opdracht van de gehele
gemeenteraad gaan werken en kijk uit
naar de gesprekken de komende tijd”.
Hans Romeyn beoogt een eerste
verslag gereed te hebben op 14 april,
ter bespreking voor de gemeenteraad
van 21 april.

Hans Romeyn informateur Velsen
Lokaal en D66Velsen stellen de
gemeenteraad voor om Hans Romeyn
aan te stellen als informateur. Hans
Romeyn is 16 jaar burgemeester
geweest in Heiloo en is ook
wethouder geweest in Velsen. Hierdoor kent hij de situatie in Velsen
goed. De informerende partijen
hebben veel vertrouwen in de kundigheid en onafhankelijkheid van Hans
Romeyn. Hij zal onderzoeken of er
wederom mogelijkheden liggen om
te komen tot een raadsakkoord of
raadsprogramma en op welke thema’s
deze mogelijkheden liggen. De lessen
van de afgelopen periode zullen
hierin meegenomen worden. De
informateur zal de komende tijd
gesprekken voeren met alle partijen,

Nieuwe directeur-bestuurder
bij Woningbedrijf Velsen
toezichthouder bij de Autoriteit
Woningcorporaties.
Woningbedrijf Velsen is verheugd dat
Tamar Hagbi de corporatie komt
versterken. Zij is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan de
organisatie en leiding te geven aan
zowel de transformatieopgave van het
vastgoed als aan de doorontwikkeling
van de organisatie.
Hagbi: ,,Ik kijk er naar uit om Woningbedrijf Velsen verder te ontwikkelen
en te versterken samen met alle
medewerkers, de Huurdersraad, huurders, gemeente en overige belanghebbenden. Ik ben er trots op dat ik
mijn kennis en ervaring mag inzetten
om bij te dragen aan goed wonen
voor onze huidige en toekomstige
huurders in Velsen zodat zij fijn,
betaalbaar en gezond kunnen wonen.
Het is mijn ambitie om ervoor te
zorgen dat de ingezette koers wordt
uitgevoerd en dat we samen de prestaties neerzetten die nodig zijn voor
Velsen en in de organisatie.”

Tamar Hagbi. Foto: aangeleverd

Velsen - Per 1 april start Tamar Hagbi
bij Woningbedrijf Velsen als nieuwe
directeur-bestuurder. Zij volgt Pierre
Sponselee op, die anderhalf jaar als
interim directeur-bestuurder aan
Woningbedrijf Velsen verbonden was.
Tamar werkte afgelopen 17 jaar in de
volkshuisvesting, waarvan 15 jaar bij
Woonstichting Lieven De Key in
verschillende eindverantwoordelijke
functies.
De afgelopen twee jaar was zij senior

Uw
hoortoestel
tot 30 april

Hoe dat kan?
We vergoeden
tot 30 april 2022
de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.
M.u.v. uw eigen risico en
kosten voor oplaadbaar.

€ 0,-

*

*Bekijk de voorwaarden op onze website:

www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052

IJmuiden, Plein 1945 1

Wethouder Floor Bal verricht de openingshandeling. Foto: Joke van der Zee

Slimme Steeg zorgt voor een beter
straatbeeld voor nu en in de toekomst
Velsen-Noord - Een nette buurt
draagt bij aan het woongenot.
Andersom zorgt een verwaarloosde aanblik, zoals vuil in
perkjes, kapotte stoeptegels,
weinig groen of juist verwilderde
begroeiing voor een onaangenaam gevoel. Het begint met een
kleine ergernis maar kan
uitgroeien tot de wens te willen
verhuizen. Terwijl dat nu juist
makkelijk kan worden opgelost. In
Velsen-Noord heeft ‘Velison
Wonen’ daar wat op gevonden:
Slimme Stegen.
De wooncorporatie werkt daarin
samen met De Bie Groen en Compeer
Infra. De stegen of poortjes tussen de

nieuwbouwwijken zijn nogal eens de
dupe van achterstallig onderhoud.
Woekerend onkruid of juist het
ontbreken van enig groen en de al
eerder aangehaalde verouderde
stoepen zijn nu niet echt een visitekaartje voor de wijk. Maar ja, wie
doet er iets aan? De Slimme Steeg is
de oplossing. Het stenen pad wordt
nieuw aangelegd én langs de muren
van schuren en schuttingen zorgt
beplanting, zowel grond-bedekkers
als klimplanten, voor een veel vriendelijker aanblik. Voor deze beplanting wordt op efficiënte wijze regenwater benut, door een soort irrigatie
die in tijden van schaarste het water
opvangt en verspreidt. Voor de
aankleding van de Slimme Steeg zijn

gebruikte materialen benut.
Woensdag 23 maart is de Slimme
Steeg op de hoek van de Meerweidenlaan/Geelvinckstraat op feestelijke wijze geopend. Omwonenden
hebben overigens ervaring op
kunnen doen met een proefstrook.
Het is de bedoeling dat omwonenden met zijn allen ook een beetje
op de Slimme Steeg letten en in de
gaten houden of het ook zo mooi
blijft. Samen genieten, dat moet je
samen doen!
Na het officiële gedeelte konden
genodigde wijkbewoners een heerlijk kopje koffie met een gebakje eten
in de partytent die speciaal voor dit
‘slimme project’ door Velison was
neergezet.

Loek Anderson is terug bij Elta
IJmuiden - Na een afwezigheid van
vier maanden is Loek Anderson weer
zo goed als genezen, terug bij drukkerij Elta aan de Trompstraat 1-5 in
IJmuiden. Hij is vier maanden achtervolgd door ziekte en zeer, inclusief
opname en operatie in het Rode Kruis
ziekenhuis waar hij met goede en liefdevolle zorg werd omringd en weer
op been is geholpen. Met hulp van
familie, de zorgzame buren en thuishulp Viva is hij in zijn eigen omgeving
thuis verder opgeknapt. In zijn vrije
tijd wandelt hij om aan te sterken,
helaas wel met stok omdat hij nog
zwak op zijn benen staat en niet op
een gebroken heup zit te wachten.
Namens Elta is Loek meerdere malen
bezocht door René en Els met haar
man Willem. Daarbij waren er ook nog
bloemen en de zelfgemaakte kaarten,
ontworpen door grafisch vormgever
René de Velde Harsenhorst.
Zijn ontwerpen zijn altijd van grote
klasse, amusant en opbeurend. Het
kerstpakket namens de directie moest
door twee man over de drempel

Loek Anderson is blij weer een beetje
aan de slag te kunnen.
Foto: aangeleverd

worden getild. Loek werd er verlegen
van. Ook van klanten kwamen er veel
kaarten en telefoontjes. De klanten
voor het digitaliseren van de oude
familiebeelden zoals films, videobanden en dia’s werden zo goed en

vriendelijk mogelijk ontvangen door
René, Willem en Edwin als team, met
Loek op de achtergrond als telefonische hulplijn. Omdat Loek op 20 maart
84 jaar is geworden denkt hij voorzichtig aan pre-pensioen en zal hij niet
meer altijd aanwezig zijn bij Elta in de
Trompstraat 1 - 5 in IJmuiden. Daarom
volgt René bij Loek de opleiding tot
‘Oude beelden’ - adviseur. Hij is gretig
en leergierig. Loek heeft dan ook alle
vertrouwen in René. U kunt dus weer
van maandag tot en met vrijdag de
hele dag terecht met al uw oude films,
videobanden, groot en klein en ook
uw dia’s bij drukkerij Elta, Trompstraat
1-5 in IJmuiden. Er is altijd iemand
aanwezig om u vriendelijk te
ontvangen. Zij digitaliseren al uw
opdrachten en zetten deze met zorg
op dvd, USB-stick of harde schijf.
De klanten krijgen van Loek een
duidelijke prijsopgave van tevoren
met altijd een leuke korting bij elke
opdracht. Kom dus naar de Trompstraat in IJmuiden met uw oude
familiebeelden.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
Santpoort - Elke eerste donderdag
van de maand vindt in de rouwhuiskamer van 11.00 tot 12.00 uur het
uitvaartspreekuur plaats van Alice
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U
kunt er terecht voor al uw vragen op

het gebied van uitvaart en rouw.
Vragen als: Kan ik zonder kist worden
begraven? Wat zijn de kosten en ben
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de
natuur worden begraven? Wat betekent persoonlijke uitvaartzorg?

Tevens kunt u kennismaken met de
medewerkers en een kijkje nemen in
de rouwhuiskamer. Het eerstvolgende
spreekuur is donderdag 7 april. U
bent van harte welkom. Adres: Frans
Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord.
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TYPISCH IJMUIDEN

Maggie Walker met naast haar Gerard en Sylvia Van der Heijden en voor hen de
fraaie shirts. Foto: Van der Heijden Reklame

Mooie bijdrage voor Kika
van Van der Heijden Reklame
IJmuiden - Al heel lang is hardlopen
één van de grote passies van Maggie
Walker. Inmiddels heeft ze hier in
Velsen al heel wat stappen liggen. Hoe
mooi is het als je deze passie ook kunt
inzetten voor het goede doel. Vorig
jaar was het voor het KWF, de halve
marathon van Amsterdam, Ren tegen
Kanker. Dit jaar viel haar oog op de
Run voor Kika Marathon op de Veluwe.
Het werven van sponsors, de trainingen en natuurlijk het uiteindelijke
doel, de finish halen. Of dat nou in het
Olympisch Stadion van Amsterdam is
of in het Openluchtmuseum van
Arnhem. Het is een bijzondere en
dankbare ervaring, vindt Maggie.
Onderschat ook niet het traject van
sponsors werven. Behalve dat het
werven van sponsors best intensief is,
brengen de reacties en support van
de sponsors best wat emoties teweeg.
maggie: Dit zorgt voor positieve
energie en motivatie om te lopen voor
dit mooie doel Kika. Zo mooi ook om
te zien hoeveel ondernemers in
IJmuiden en omgeving Kika een warm

hart toedragen en de actie wilden
steunen. Om de sponsors op een
leuke manier te bedanken wilde ik
graag de logo’s en namen op mijn
shirt laten drukken. Gelukkig kwam ik
via mijn hardloopmaatje Ronald de
Boer in contact met Gerard en Sylvia
Van der Heijden van Van der Heijden
Reklame. Ook zij dragen Kika een
warm hart toe en wilden ons hierbij
wel helpen.’’
Met al die sponsors heeft Maggie
Gerard en Sylvia aardig beziggehouden. Maar niks was hun teveel.
Ook Wicky Bakker-van Zelst, een
andere Kika hardloper, kon bij hen
terecht met haar shirt.
Dankzij Gerard en Sylvia lopen ze
aankomende zondag, 3 april, vol trots
in ons Kika shirt die halve marathon
op de Veluwe.
Maggie: ,,Mede door hun inzet lopen
alle sponsors, vanaf de start tot aan de
finish toch een beetje met ons mee.
Gerard en Sylvia bedankt voor jullie
warmte, vriendelijkheid, inzet en
support.’’

De Lekstraat eind vorige week gehuld in lentebloesemtooi. Foto: Erik Baalbergen

De sakura in de Lekstraat
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de mooie
taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering
aandacht voor de ‘sakura’ (kersenbloesem) in de
Lekstraat.
Door Erik Baalbergen
De weerspreuk ‘Maart roert zijn staart’ is gelukkig niet
van toepassing dit jaar. Schrijvende dezes hebben we al
lange tijd kunnen genieten van het fraaie voorjaarsweer,
met veel zon, blauwe luchten en aangename voorjaarstemperaturen. Maart 2022 is aardig op weg naar allerlei
records. Zo is afgelopen zaterdag al het record ‘zonnigste
maart ooit’ gesneuveld.
In de natuur in en rond IJmuiden zijn de resultaten van
het mooie lenteweer goed te merken, ondanks de
geringe neerslag. Na de sneeuwklokjes en krokussen als
typische vroege voorjaarsbloeiers doken al snel veel
meer bloemen op en begonnen veel bomen al snel te
spruiten.
Een vaste voorjaarsprik is de ‘sakura’ in de Lekstraat. De
kersenbomen langs de straat staan dan enkele dagen
volop in bloei. De kersenbloesem geeft de straat een
fotogeniek, haast Japans uiterlijk. En lust voor het oog en

de camera! Maar ook een lust voor de oren, want wandelend onder de bloeiende kersenbomen word je omringt
door het gezoem van honingverzamelaars, die er als een
speer bij zijn om te ‘oogsten’. Overigens is de sakura ook
elders in IJmuiden, zoals in de Eemstraat, en de rest van
Velsen aan de straatkant te vinden. Zo is de Kruidbergerweg in Santpoort jaarlijks ook zo’n fraaie
‘sakura-straat’.
‘Sakura’ is de Japanse naam voor bepaalde soorten
kersenbomen en -bloesems. Overigens niet voor bomen
met de bekende eetbare kersen. In het Nederlands wordt
Sakura vertaald als ‘kersenbloesem’. Op Wikipedia lezen
we dat de sakura in Japan een symbool is voor de
vergankelijke schoonheid. Net als de kersenbloesem
wordt het leven als mooi en kort beschouwd. Gelukkig is
het leven in het algemeen niet zo kort als de sakura. Na
een paar dagen volop bloei begint het al snel bloesemblaadjes te sneeuwen onder de kersenbomen. Enkele
windvlagen zijn dan voldoende om de straat en de auto’s
rond de bomen te bedekken met bloesemblaadjes.
Dit jaar is nog een recordje gesneuveld. In al die jaren dat
ik jaarlijks een foto van de Lekstraat in bloesemtooi
maak, is dit jaar de vroegste datum ooit geweest. De foto
is afgelopen vrijdag 25 maart gemaakt. Inmiddels gaan
we weer een nieuwe maand tegemoet, met de bijbehorende weerspreuk ‘April doet wat hij wil’. Mooi weer is
lekker maar een beetje wisselvalligheid kan echt geen
kwaad. Al dat fraais in de natuur heeft tenslotte ook
water nodig!

LEZERSPOST
Geef personeel Tata Steel
meer zeggenschap
Een heerlijke paasbrunch in een luxe ambiance. Foto: aangeleverd

Culinaire paasbrunch op
Landgoed Duin & Kruidberg
Santpoort - Samen Pasen vieren, het
mag weer! Geniet tijdens de paasdagen op 17 en 18 april van een culinaire paasbrunch.
Neem plaats met vrienden- of familie
en geniet van elkaar en de entourage. Men serveert een culinaire
brunch in vier verschillende gangen.
Uiteraard wordt u ontvangen met
een bruisend aperitief!
Het maken van een reservering voor
de paasbrunch kan via de website
www.duin-kruidberg.nl. U wordt om
12.00 uur verwacht in het restaurant
op de begane grond van het
Landhuis.
Landgoed Duin & Kruidberg ligt in

Santpoort-Noord en is van origine
het grootste woonhuis van Nederland. In het landgoed zijn nu een
viersterrenhotel, congrescentrum,
Michelinster-restaurant De Vrienden
van Jacob en Brasserie & Loungebar
DenK gevestigd. Het hotel biedt 75
kamers, vijf authentieke stijlkamers
en tien moderne conferentiezalen. In
2018 zijn de deuren van Spa & Wellness ’t Princenbosch geopend, de
langgekoesterde wens is werkelijkheid geworden. Sinds 1961 is het
landgoed eigendom van ABN AMRO,
destijds de Nederlandsche Handel
Maatschappij. Sinds 2002 is het
opengesteld voor publiek.

De winst van onze staalfabriek moet publieke belangen
dienen, juist nu in tijden van oorlog en instabiliteit. Wat
nu Tata Steel heet, was ooit de Hoogovens, een bedrijf
waar werknemers en omwonenden tot in de wijde
omtrek trots op waren. Hoe anders is dat nu, nu meerdere rechtszaken tegen het bedrijf lopen wegens slechte
milieuprestaties. Laat de overheid de regie nemen in de
energietransitie, zoals ook VNO-NCW bepleit, aandelen
kopen en de winst besteden aan publieke belangen,
zoals goed werkgeverschap en een gezonde
leefomgeving.
Afhankelijk zijn van anderen is erg onaantrekkelijk voor
Nederland, zo bleek toen de import van staal tijdens de
Eerste Wereldoorlog bijna stil kwam te liggen. In de jaren
daarna pompte de overheid honderden miljoenen belastinggeld in de bouw van een groot fabriekscomplex bij
IJmuiden en een haven waar grote schepen ijzererts en
steenkool makkelijk konden aanvoeren. De staat en de
gemeente Amsterdam waren tot ver in de 90-er jaren van
de vorige eeuw grootaandeelhouders. In deze tijden van
een oorlog aan de randen van Europa is de productie van
staal in eigen land van grote strategische waarde. En

vanwege de afhankelijkheid van Russische olie is de extra
productie van windmolens voor duurzame elektriciteitsproductie een noodzaak. Er is kortom staal nodig dat met
duurzame energie wordt gemaakt. De afgelopen tijd is
het staalbedrijf vooral in het nieuws wegens slechte milieuprestaties. Zitten de eigenaren in India niet op een te
grote afstand? Hun gevoel bij vakbonden en milieuorganisaties en Nederlandse arbeidsverhoudingen is gering
en hun belang lijkt vooral gelegen in zo veel mogelijk
winst en niet in maatschappelijk rendement. Werknemers waren de afgelopen jaren een stabiele factor
binnen het staalbedrijf. Geef hen dan ook de zeggenschap die ze verdienen, bijvoorbeeld door de vakbeweging en de Centrale Ondernemingsraad vetorecht over
grote investeringen te geven. Een industrieel complex
waarin de maakindustrie, de energietransitie en circulariteit samenkomen, is goed voor de IJmond en goed voor
Nederland – daar kunnen we tot ver over onze grenzen
trots op zijn.
Deze bijdrage is door de redactie ingekort. Lees op www.
jutter.nl de volledige bijdrage.
Donald Pols, directeur milieudefensie
Roel Berghuis, voormalige vakbondsbestuurder FNV bij
Tata Steel en de Nederlandse Spoorwegen
Jan van der Land, inwoner Wijk aan Zee
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Van Laar Maritime breidt vloot verder uit met Jacobus
IJmuiden - Van Laar Maritime heeft een nieuw schip aan de vloot toegevoegd. Vrijdagmiddag werd het multi
purpose / stand-by vessel ‘Jacobus’ gedoopt, het schip is vernoemd naar Koos van Laar, de vader van eigenaar
Paul van Laar. Diens dochter Tess (9) viel de eer te beurt het schip te dopen.

Drie generaties Van Laar: eigenaar Paul van Laar (linksachter) met zijn vader Koos en zijn dochter Tess. Foto: Bos Media Services

Door Raimond Bos

kapsalon.

Het duurde even voordat de champagnefles uit elkaar knalde en de doopceremonie tot een goed einde kon
worden gebracht. Pas bij de vijfde
poging brak de fles in stukken en
spatte het alcoholhoudende vocht in
het rond. Voor Tess was het overigens
niet de eerste keer dat ze een schip
mocht dopen: ,,Dat heb ik al twee keer
eerder gedaan. Ik heb mijn eigen boot
Tess gedoopt en ook de Windea III.’’ Als
Tess het voor het zeggen had in het
bedrijf, zouden er overigens heel wat
dingen gaan veranderen. In haar zelfbedachte plan zou de scheepshelling
worden omgetoverd tot een kinderboerderij met botenverhuur en komen
in het kantoorgebouw een kinderdagverblijf, bejaardenhuis en een

Varen op waterstof
Het nieuwe schip Jacobus is het vierde
schip in een serie. Uit dezelfde serie lag
ook de Miranda vrijdag in IJmuiden
aangemeerd. Eerder werd ook al een
schip vernoemd naar Fenny, de
moeder van bedrijfseigenaar Paul van
Laar. Lindsay Pein, hoofd operationele
zaken bij Van Laar Maritime, vertelt dat
de Jacobus helemaal is voorbereid op
de toekomst: ,,Het schip is klaargemaakt om op waterstof of batterijen te
kunnen varen. We kunnen de installatie zo op het schip zetten. Het is een
plug & play-systeem.’’ De bouw van het
schip werd door Van Laar Maritime in
eigen beheer uitgevoerd, maar niet op
de eigen scheepshelling in IJmuiden.
Die locatie is prima geschikt voor het

plegen van onderhoud aan schepen,
maar niet bedoeld voor de complete
bouw van een schip. Hiervoor week
het bedrijf uit naar Groningen.
Gewoonlijk duurt het bouwen van een
schip als dit ongeveer een jaar, maar
door de coronamaatregelen liep het
project wat vertraging op.
Winkel in scheepsbenodigdheden
De geschiedenis van het bedrijf Van
Laar Maritime voert terug naar het jaar
1925. In dat jaar startte Jacobus van
Laar (1894) in IJmuiden een winkel in
visserijbenodigdheden. Een stap die
hij zette omdat zijn vrouw last had van
zeeziekte. Koos van Laar, de kleinzoon
van de oude Jacobus, vertelt: ,,Mijn
opa had een eigen schip en voer zo’n
beetje de hele wereld rond. Maar oma
had last van zeeziekte, dus hij stond

voor de keuze: zijn schip of zijn huwelijk. Hij koos voor dat laatste en nam
aan de Bik en Arnoldkade een winkel
in scheepsbenodigdheden over.’’ Paul,
de zoon van Jacobus, zou de zaak
vervolgens overnemen. Na verloop
van tijd kocht hij, samen met zijn zoon
Koos, twee kotters uit een faillissement
en begon hij een nieuwe bedrijfstak
onder de naam Sportvisserij IJmond.
Die activiteit zou tot 2005 voortduren.
Naast de sportvisserij en tenderservice
werd de handel in scheepsbenodigdheden voortgezet, die zich specialiseerde in kettingen voor de visserij en
viskwekerijen in binnen- en buitenland. Daarnaast nam Van Laar zo’n
twintig jaar geleden de failliete
scheepswerf in IJmuiden over.
Offshore activiteiten
Nadat ook het verlenen van diensten
in de offshore-industrie tot het takenpakket van het bedrijf was gaan
behoren, is die tak verder uitgebouwd.
Inmiddels is dit de kernactiviteit
geworden en varen er 36 schepen
rond die zich onder meer bezighouden
met het inspecteren van de nieuwe en
bestaande windmolens op zee. Eigenaar Paul van Laar: ,,Het eerste
contract voor de Jacobus is een
samenwerking met een jaarlijks terugkerend klant uit Engeland. Tijdens
deze klus worden de constructies
onder water geïnspecteerd, met
behulp van speciale onderwatercamera, de zogeheten ROV’s. Daarnaast
voeren we drone-inspecties uit aan de
rotorbladen van de windmolens.’’ Het
gaat om een tijdelijke klus in opdracht
van de bedrijven die de windmolenparken bouwen en exploiteren. Zodra
de windparken op zee in bedrijf zijn,
zullen deze inspecties uitgevoerd
worden voor de eigenaren van de
diverse parken. In zijn toespraak
dankte Paul van Laar vrijdag alle
medewerkers en externe partners voor
hun bijdragen aan het bouwen van het
nieuwe schip. ,,Een bedrijf als dit

runnen is een teamsport’’, merkte hij
op.
Gemêleerde bemanning
Naast de vele gasten die bij de doop
van het nieuwe schip aanwezig waren,
waren er ook diverse bemanningsleden van de schepen van de rederij
die in IJmuiden lagen afgemeerd. Ze
komen uit diverse windstreken en
volgens Koos van Laar is dat ook nodig
om alles aan boord soepel te laten
verlopen. ,,We hebben medewerkers
uit de Oost-Europa, Filipijnen, Indonesië en Kaapverdië. Hoe gemêleerder
de bemanning is, hoe beter het werkt.
Met een gemêleerd gezelschap heb je
vrijwel nooit problemen. De voertaal
aan boord is Engels, want dat
verwachten onze klanten van ons. We
hebben ook wel eens een schip laten
varen met een bemanning uit slechts
één land, maar dat gaf vaak
problemen. Hoe dat komt? Geen idee,
maar zoals wij het doen, werkt het
gewoon beter.’’ Van Laar Maritime
heeft, inclusief de zeevarenden, zo’n
tweehonderd medewerkers in dienst.
Met kantoren in IJmuiden, Ierland,
Polen en Zuid-Afrika kan het bedrijf de
klanten 24/7 bedienen in de sectoren
waarin men actief is.
Verduurzaming
Naast nieuwbouw is Van Laar Maritime
ook bezig om een voormalige kotter
van een nieuwe hybride voortstuwing
te voorzien. Hiervoor is de oude dieselmotor verwijderd en een nieuwe
hoofdmotor met koppeling geplaats.
Tussen deze motor en koppeling in
komt een hybride tandwielkast die
door een batterij/waterstofgenerator
of hulpmotor kan worden aangedreven, zodat het schip op locatie de
hoofdmotor compleet uit kan schakelen en emissieloos zijn werk kan
doen. Verduurzaming in nieuwbouw
en de bestaande vloot is de koers die
Van Laar Maritime vaart voor een
groene toekomst.

Tien Albanezen aangetroffen
in vrachtwagentrailer
IJmuiden - In een vrachtwagentrailer
in IJmuiden vond de Koninklijke
Marechaussee vrijdag tien Albanezen,
die van plan waren om illegaal naar
het Verenigd Koninkrijk te reizen.
Onder de tien migranten bevond zich
ook een hoogzwangere vrouw. De
vrachtwagen was onderweg naar de
ferry die dagelijks vanuit IJmuiden
vertrekt met bestemming Newcastle.
De Marechaussee voerde een zogenoemde uitreiscontrole uit en
ontdekte de Albanezen in het voerHet eindresultaat wordt bekend gemaakt: 1750 euro! Foto: aangeleverd

Kleedjesmarkt Parnassia levert
1.750 euro op voor Giro 555
Santpoort-Noord - De zolder leeghalen, schminken, zelfgemaakte
armbandjes, kralenkunstwerken…
de kinderen van basisschool
Parnassia haalden vorige week
woensdag alles uit de kast voor een
grote kleedjesmarkt. Het resultaat
mocht er wezen: de opbrengst, die
naar Giro 555 gaat, bedroeg in totaal
1750 euro.

De kinderen van basisschool
Parnassia gaven onlangs aan iets te
willen organiseren voor de landelijke
Giro-555-actie ‘Samen in actie voor
Oekraïne”. Hierdoor had het schoolplein voor een ochtendje even wat
weg van een Koninginnedagmarkt.
Op de kleedjes lag alle koopwaar
uitgestald en intussen scharrelden
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s maar ook

de kinderen zelf erlangs om hun slag
te slaan. Na afloop telde iedere klas
de eigen opbrengst en dat werd aan
het eind van de dag bij elkaar opgeteld. Want er was niet alleen tijdens
de kleedjesmarkt ingezameld , ook in
de weken ervoor hadden kinderen
flessen opgehaald en spullen aan de
deur verkocht. Liefst 1750 euro was
het eindbedrag.

tuig. Het vermoeden bestaat dat ze
via het dekzeil van de trailer naar
binnen zijn geklommen. Enkele Albanezen hebben inmiddels asiel aangevraagd in Nederland, de andere
migranten zullen teruggestuurd
worden naar Albanië. De laatste jaren
worden steeds vaker migranten
gevonden die proberen om ongemerkt het Verenigd Koninkrijk te
bereiken. Vaak zijn dat Albanezen en
Afghanen, in 2018 waren het er 860
en in 2019 al 910.

Genomineerden IJmond
Duurzaam Award bekend
IJmond - Dinsdag zijn de genomineerden voor de IJmond Duurzaam
Award bekendgemaakt. Deze award
wordt elk jaar uitgereikt aan een
bedrijf dat in de bedrijfsvoering of in
het product heel bewust kiest voor
duurzaamheid. Dit jaar wordt de
award voor de negende keer uitgereikt. De genomineerden zijn de Viva
Zorggroep, Bakker Buitenleven en
ProFhire, een bedrijf dat zich bezighoudt met brandveiligheid. Vorig jaar
werd de award gewonnen door BTAC

Solutions uit IJmuiden. Het is traditie
om de winnaar van het jaar ervoor
zitting te laten nemen in de jury. De
overige juryleden zijn de wethouders
duurzaamheid van de gemeenten in
de regio IJmond.
De IJmond Duurzaam Award wordt
op 19 mei in het BUKO Stadion in
Velsen-Zuid uitgereikt. Op die locatie
vindt die middag een evenement
plaats voor ondernemers met een
leerzaam en interactief programma
over duurzaamheid.
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Verticaal 1. bekende buurt in Amsterdam; 2. waarnemer
(afk.); 3. Europese economische gemeenschap (afk.); 4. taaie
grondsoort; 5. klemtoon (zwaartepunt); 6. aanspreektitel; 7.
romanschrijver; 8. schoon en zuiver; 9. naaldboom; 10.
gewicht (afk.); 11. trapauto; 16. de schepper; 18. stuk doek of
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67. Oost-Europeaan; 69. erfelijk materiaal (afk.); 71. lang en
smal stuk hout; 73. lied (zangstuk); 74. bouwafval; 75. fijn licht
weefsel; 78. boerderijdier; 80. gordijnstang; 82. onmeetbaar
getal; 85. Rolls Royce (afk.);
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Horizontaal 1. kostbaarheden; 7. brandstof; 12. ontkenning;
13. groet (Frans); 14. roem; 15. rijksgrens (afk.); 17. betaalmiddel; 19. grond bij een huis; 21. muzieknoot; 22. bundeltje haar;
24. amandelspijs; 27. hevig (pittig); 28. bloedvat; 30. gegraven
waterbron; 31. pulverig; 32. ontuchtige vrouw; 33. rivier in
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Friesland; 48. medisch specialist; 49. sprookjesfiguur; 50.
vaartuig; 52. koraaleiland; 54. wegbedekking; 56. deel van een
stad; 58. eilandengroep in de Atlantische oceaan; 61. een
zekere; 62. bloedgever; 64. dierengeluid; 65. wandelplaats; 67.
waadvogel; 68. plechtige belofte; 70. graanopslagplaats; 72.
jong dier; 73. watersportartikel; 76. plaaggeest; 77. verbrandingsrest; 78. levensonderhoud; 79. genoeg gekookt; 81. technische dienst (afk.); 82. nachthemd; 83. dopheide; 84. gevangenis; 86. toiletartikel; 87. aantekeningen maken.

2

16

22

23

18

19
25

29
34

27
32

36

40

37

41

42

45

47

21

31
35

39

20

26

30

44

43

46

48
50

54

49

51

52

55

56

61
65

8inderegio.nl
9
10• 31 maart11
2022
14

24

33
38

7

13
17

28

6

57

72

59

63

67

69

70

74

75

78

79

82

71
76

80

83

84

86

60

64

68

73

77

58

62

66

53

81
85

87
2

29

48

35

37

61

38

33

87
23

,

83

44

68

43

8

19
51

50

72

47

27

81

60

62

3

49

56

14

80

26

Mail de oplossing voor maandag 4 april naar: puzzel@jutter.nl. vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Win een Paasbrunch voor
twee personen!
Geniet tijdens de paasdagen op 17 of 18 april van een culinaire
paasbrunch. Een culinaire brunch in vier verschillende gangen.
Uiteraard wordt u ontvangen met een bruisend aperitief! U wordt
om 12:00 verwacht in het Restaurant op de begane grond van het
Landhuis.

OBS De Pleiaden krijgt Liefdeskrant
van wethouder Marianne Steijn
IJmuiden - OBS De Pleiaden ontving vorige week bezoek van wethouder
Marianne Steijn. Zij bracht de Liefdeskrant mee, waaraan de school zelf
een bijdrage heeft geleverd. Het bezoek van de wethouder vormde
tevens het startsein voor de ‘Week van de Lentekriebels’ waarin dit jaar
seksueel grensoverschrijdend gedrag centraal staat.
Door Raimond Bos
Sinds juni 2020 is OBS De Pleiaden
een ‘Gezonde School’, dit houdt in dat
er op structurele en integrale manier
aan gezondheid gewerkt wordt.
Binnen een jaar slaagde de school
erin om zowel het vignet ‘welbevinden’ als het vignet ‘relaties en
seksualiteit’ te bemachtigen.
Alexandra Wester, leerkracht van
groep 8, legt uit: ,,Voor het thema
welbevinden hanteren we de
methode ‘Vreedzame school’, waaruit
we elke week een les geven. Het gaat
over waarden en normen en over hoe
je met elkaar omgaat. We leren de
kinderen om elkaar te helpen bij het
oplossen van conflictjes. Het mooiste
is het natuurlijk als er helemaal geen
conflictjes meer ontstaan. Maar als ze

ontstaan, dan weten ze hoe ze die zelf
beter op kunnen lossen. Ze leren ook
om over hun gevoelens te praten.
Voelen ze zich blij of verdrietig? Met
de rode pet op zit je hoog in je
emotie, met de groene pet voel je je
beter.’’ Ook het thema relaties en
seksualiteit heeft nu een vaste plek in
het lesprogramma gekregen. Hiervoor maakt de school gebruik van een
doorgaande leerlijn die in alle
groepen wordt toegepast.
Liefdeskrant
Vorige week deed de school mee aan
de landelijke Week van de Lentekriebels. In het kader hiervan werden
leerlingen geïnterviewd door een
journalist van de Liefdeskrant. Diverse
scholen uit de regio Zuid-Kennemerland namen deel aan dit project. In de

klas spraken ze over verliefdheid. Wat
is dat precies? Wat doe je als je
verliefd bent? En welke gevoelens
heb je? In groep 8 van de school
zitten twee meisjes die al geruime tijd
verliefd op elkaar zijn. Dat was een
mooi gegeven om in het kader van
deze themaweek over te praten. Ook
kwam een fotograaf naar de school,
zodat er mooie foto’s van de leerlingen gemaakt konden worden. Alle
leerlingen uit de groepen 5 tot en met
8 kregen uiteindelijk hun eigen exemplaar van de Liefdeskrant uitgereikt.
Seksuele voorlichting 2.0
Het thema van de Week van de Lentekriebels is dit jaar ‘Je lijf is van jou’ en
haakt in op de actuele discussie over
grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor
heeft de school de beschikking over
een mooi lesprogramma met filmpjes
en gespreksthema’s. Alexandra
Wester: ,,Het is seksuele voorlichting
2.0 wat we hiermee bieden.’’ Samen
met de leerlingen van groep 8 keek ze
vorige week naar een filmpje over een

Wethouder Marianne Steijn en leerkracht Alexandra Wester van groep 8 op OBS De
Pleiaden. Foto: aangeleverd

vrouw die vertelde dat ze seksueel
was misbruikt door haar stiefvader.
Deze stiefvader had haar altijd voorgehouden dat het een geheim was,
dat ze samen moesten bewaren. Toen
ze negen jaar later besloot om het te
bespreken met haar zus, ontdekte ze
dat ook zij slachtoffer was geworden
van de stiefvader. ,,Ik zat met tranen
in mijn ogen toen ik het filmpje had
bekeken en de hele klas was er echt
even een paar minuten stil van.
Gemiddeld zit in elke klas een kind
dat iets soortgelijks heeft meege-

maakt. Ik heb gezegd dat als er
iemand in mijn klas zou zitten met
zo’n verhaal, dat diegene hopelijk bij
iemand het vertrouwen vindt om het
te durven delen.’’
Voeding
Intussen werkt de school aan het
verder uitrollen van de Gezonde
Schoolmethode. Momenteel wordt
het thema ‘voeding’ opgepakt, het
ligt in de bedoeling om hiervoor
volgend jaar het vignet te gaan
aanvragen.
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Bijzondere expositie in
Pieter Vermeulen Museum

Linda’s werkwijze levert wonderlijke combinaties op van natuurlijke materialen en
ambachtelijke technieken. Foto: aangeleverd

Velsen - Tot 18 september exposeert
Linda Molenaar uit Beverwijk in de
ontvangstzaal en hal van het Pieter
Vermeulen Museum onder de titel: ‘Zie

jij de match?’. Met de ogen van een
kunstenaar kijkt Linda naar de natuur.
De Nederlandse dierenwereld spreekt
al jaren tot haar verbeelding, wat zich

uit in de vorm van kunstwerken,
performances, lezingen, workshops en
binnenkort ook wandelingen.
Linda’s werkwijze levert wonderlijke
combinaties op van natuurlijke materialen en ambachtelijke technieken,
die ze zich graag meester maakt.
Allerlei verschillende voorwerpen en
elementen van mens en dier, als
botjes, vacht, haar, eierschalen, kiezen
etc. worden ontleed, samengebracht,
ingenaaid en aangekleed tot een
wezen op zich.
In deze expositie ontmoeten stukken
uit de collectie van het Pieter
Vermeulen Museum haar toegankelijke kunstwerken. Kijk even met
Linda’s blik en ontdek de verbanden!
Voor meer informatie kijk ook op
www.lindamolenaar.nu.
Het museum is geopend dinsdag tot
en met vrijdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. Online reserveren kan
op www.pieter-vermeulen-museum.
nl.

Bloemenhulde voor TVS-jubilarissen
van Berkel ontvingen zij, naast de
fleurige bloemengroet, een luxueuze pen met inscriptie als dank
voor hun trouwe sportiviteit.

Dinsdag 3e uur Waterloozaal

Velsen - Met bewust bewegen kom
je op een leuke manier gezond
verder. Dat weten de leden van de
Santpoortse turnverening TVS maar
al te goed.
Vorige week werden 23 sportievelingen feestelijk in de bloemetjes
gezet vanwege hun lidmaatschap
van 25 jaar tot maar liefst een halve
eeuw. Uit handen van voorzitter Jos

Woensdag Parnassiazaal

Met de Weid in Velserbroek op
maandag, de Waterloozaal in Driehuis op dinsdag en de Parnassiaschool in Santpoort Noord op
woensdag beschikt TVS over een
drietal perfect geoutilleerde en
gunstig gelegen sportzalen. Van
Berkel, zelf ook al meer dan veertig
jaar actief bij de 350 leden tellende
vereniging: ‘Ook van buiten de
gemeente weten velen ons te
vinden. Er heerst een gezellig sfeer,
de mensen kennen elkaar vaak al
vele jaren. Ook de leidsters van de
verschillende uurtjes draaien al heel
lang mee. Dat schept een hechte
band.”
Geen wonder dat TVS-leidsters
Marlinde Waasdorp en Monique
Schriever trots zijn op hun jubilarissen, waaronder ook drie heren.
Voorzitter Van Berkel: ‘Er staan ons
hopelijk nog heel wat mooie mijlpalen te wachten. Onlangs hebben
we nog twee leden vanwege een
vijftigjarig lidmaatschap in het
zonnetje mogen zetten. Steeds
meer mensen beseffen hoe belangrijk bewegen is. Gelukkig maar.

Dinsdag 1e en 2e uur Waterloozaal

Maandag De Weid. Foto’s: aangeleverd

Shantykoor Nortada op toernee
Velsen - Net als de Rolling Stones
gaat ook Shantykoor Nortada op
tournee. ,,Maar wij beginnen niet
in het centrum van Madrid, maar
in het centrum van Velserbeek,”
lacht Cees Pootjes, de PR man
van Nortada. ,,We houden het
lokaal.”
Op 3 april geeft het koor een
herdenkingsconcert voor de drie
leden die tijdens de coronaperiode
zijn overleden. Dit concert wordt
gehouden in besloten kring voor
familie en bekenden. Na dit concert
hoopt Nortada een zware (corona)
periode af te sluiten.

Op 9 april dus. Het begin van de
tournee.
Er worden al flyers uitgedeeld die
door veel enthousiaste winkeliers
worden opgeplakt. De hele tour
wordt gehouden in het kader van
de gemeentelijke coronasubsidieregeling en is gratis te beluisteren.
De optredens zijn in de buitenlucht
dus er wordt gehoopt op mooi
weer. Bij regen en wind zal worden
uitgeweken naar een beschutte
locatie of worden geannuleerd. Dit
in verband met de
muziekinstrumenten.
Nortada heeft er weer zin in. Na de

tournee zullen de verzorgingstehuizen weer aan de beurt zijn.
Altijd zeer dankbare optredens.
Het toerneeschema:
Zaterdag 9 april 15.00 uur Theeschankerij Velsen-Zuid;
Zaterdag 23 april 14.00 uur Stratingplantsoen Velsen-Noord;
Zaterdag 30 april 14.00 uur Duinpark Zeewijk;
Zaterdag 14 mei 11.00 uur Winkelcentrum Velserbroek en 14.00 uur
Muziektent Santpoort-Noord;
Zaterdag 21 mei 12.00 uur nabij
Marktplein IJmuiden en 14.00 uur
Plein 1945.

Niet alleen het verleden maar ook de toekomst in het Hoogovensmuseum.
Foto: aangeleverd

Hoogovensmuseum
neemt 3D-printer in bedrijf
Velsen-Noord - Met Marjan Olthoff
als nieuwe voorzitter heeft het
Hoogovens museum een stap
vooruit gezet door een 3D-printer
te plaatsen. Het museum gaat niet
alleen over historie, maar wil ook
vooruitblikken in de toekomst van
het staalmaken. De 3D-printer laat
zien hoe van een rol draad een
voorwerp wordt gemaakt.
Na de Covid-periode zijn de deuren
van het museum weer open voor
bezoek en iedereen is weer
welkom. Het Hoogovensmuseum
toont de geschiedenis van het

Staalbedrijf in IJmuiden.
De ontwikkeling van de IJzer- en
Staalindustrie wordt levend
gehouden door het presenteren
van objecten, historische documenten, foto’s en filmmateriaal. Het
museum is gevestigd in een historisch gebouw “de oude
buizengieterij”.
Openingstijden: zaterdag en
zondag van 10.30 tot 16.00 uur en
op woensdagmiddag van 12.30 tot
15.30 uur. Groepen op afspraak
mogelijk. www.hoogovensmuseum.nl.

Passionkruis, concert en
paaswake in Velserbroek
Velserbroek - In aanloop naar de
landelijke Passion op Witte
Donderdag is er The Passion
40-daagse waarbij overal in Nederland kleine concerten en paaswakes
worden gehouden. Hart voor Velserbroek doet hier ook aan mee.
Iedereen is welkom om erbij te zijn in
kerkelijk centrum het Kruispunt aan
het Zon Bastion 3. Op woensdag 6
april is er een concert van Talitha
Nawijn. Het concert heeft het thema
van The Passion ‘Alles komt goed?!’
en begint om 20.00 uur. Bezoekers
kunnen via www.zingenindekerk.nl/
passion40daagse hun kaarten
reserveren.

Op dezelfde dag wordt bij het Kruispunt ook een paaswake rond een
replica van het Passionkruis georganiseerd. Deze paaswake is een laagdrempelig moment van bezinning en
ontmoeting rond het bekende witte
kruis. Je kunt er een kaarsje branden
of een kaartje schrijven voor iemand
die bemoediging nodig heeft. Er is
ook alle ruimte om gedachten te
delen, vragen te stellen of gewoon
even stil te worden. De paaswake
wordt gehouden tussen 17.00 en
20.00 uur. Er is koffie en thee en er
zijn mensen om mee in gesprek te
gaan. De paaswake is voor iedereen
gratis toegankelijk.

Kinderhulp zoekt collectanten
Velsen - 1 op de 12 kinderen en
jongeren tot 21 jaar groeit in Nederland op in armoede. In Velsen gaat
het om ongeveer 1200 kinderen.
Voor hen zijn grote én kleine dingen
zoals een fiets, een goed paar
schoenen, een opleiding of een
Sinterklaascadeau niet vanzelfsprekend. Van 18 tot en met 23 april vindt
daarom de jaarlijkse collecte plaats
van Nationaal Fonds Kinderhulp.
Hopelijk ook in Velsen. Het fonds is
nog dringend op zoek naar collectanten in deze regio.
De hulp is hard nodig, want Kinderhulp krijgt zo’n 100 aanvragen per
dag binnen van maatschappelijke
organisaties vanuit heel Nederland.
Dat is een verdubbeling ten opzichte
van twee jaar geleden. ,,Zoveel meer
hulpvragen, zoveel meer kinderen
die hulp nodig hebben. Kinderen die

er het beste van maken, maar altijd
en overal merken dat er thuis niet
genoeg geld is. Wel voor een dak
boven hun hoofd, maar niet voor een
eigen fiets, warme jas, zorgeloos
dagje uit of grafische rekenmachine”,
zegt Chantal van Gool van Kinderhulp bezorgd.
Kinderhulp collecteert
De week van 18 tot en met 23 april
staat in het teken van de Kinderhulp
collecte. Hopelijk weer langs álle
huisdeuren in Nederland, en sowieso
digitaal. De collecte heeft er de afgelopen twee jaar heel anders uitgezien, zowel collectevrijwilligers als
particuliere gevers kijken weer uit
naar de fysieke collecte.
Meer informatie over de collecte of
collectant worden op www.kinderhulp.nl/collecte.
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Anneke van Dok en Jan Pronk geven
lezing over dictatoriaal leiderschap
Santpoort - Op 7 april komen Anneke
van Dok en Jan Pronk in de Dorpskerk
Santpoort-Noord elk een lezing
houden met als titel macht en leiderschap. Een aansprekend onderwerp
met in onze nabijheid het oorlogzuchtige Rusland dat Oekraïne in haar
macht probeert te krijgen.
Anneke van Dok heeft diverse politieke functies vervuld op zowel lokaal
als nationaal niveau en was van 1990
tot 1994 burgemeester van Velsen en
daarna staatssecretaris van Economische zaken en vervolgens burgemeester van Vlissingen, Niedorp en
mede-oprichtster van de gemeente
Hollandse Kroon.
Ze zal vertellen over haar nieuwe
roman Het Wajangspel. Deze nieuwe
sleutelroman is een speurtocht naar de
oorsprong van macht, met een
knipoog naar de tv-serie Yes Minister.
Wie is de baas, de wajangpop of de
Dalang (poppenspeler)? Hoe komt
Jacob Poppe in het Catshuis terecht en
belangrijker nog: hoe krijg je hem er
weer uit.
Eerdere romans van Anneke van Dok:
Het jaar van de held over scheve
schaatsen in het gemeentehuis, Het
recht van de sterkste over machtsmisbruik door de elite, Twee keer woordwaarde over eenzaamheid en
ouderdom, Maxime over de macht van
de bureaucratie en Getuigen in het
duister, een roman over een ijzig duel
tussen waan en waarheid.
Jan Pronk was minister van Ontwikkelingssamenwerking in 3 kabinetten en
later minister van Vrom. Ook was hij

Jan Pronk. Foto: aangeleverd

Anneke van Dok. Foto: aangeleverd

adjunct-secretarisgeneraal van de
Unctad, speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en speciaal
VN-gezant in Soedan. Daarnaast is hij
als emeritus professor verbonden aan
het Institute for Social Studies in Den
Haag.
Macht en Leiderschap worden
verwoord in zijn nieuwste boek Suriname en zijn binnenkort te verschijnen
boek over de strijd in de Hoorn van
Afrika, waarbij miljoenen mensen
werden vermoord.
Suriname was bijna driehonderd jaar
een kolonie van Nederland. De
grenzen, de bevolkingssamenstelling
en de economie werden door Nederland bepaald. De gevolgen daarvan
deden zich gelden tot na de onafhankelijkheid in 1975. Nederland kon en
mocht zich niet onttrekken aan haar
verantwoordelijkheid. In dit boek
schetst Jan Pronk de manier waarop
met die verantwoordelijkheid is omgegaan, de dilemma’s waarvoor politici
stonden, de beslissingen die genomen
werden, de fouten die gemaakt zijn en
zijn eigen rol hierin. Suriname heeft
zich ontwikkeld tot een autonome
staat, die op eigen kracht met vallen
en opstaan een natie is geworden. De
historie is echter niet uit te wissen en
heeft consequenties voor het heden.
Nederland draagt, aldus Jan Pronk,
nog steeds medeverantwoordelijkheid
voor de toekomst van het land en haar
bevolking. Bijeenkomst donderdag 7
april. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs: 10 Euro, incl. drankje na afloop.
Adres: Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
65, Santpoort-Noord.

In een avond leer je reanimeren, ook met het gebruik van een AED. Foto: aangeleverd

Leer reanimeren in één avond
Velsen - Weet jij wat je moet doen als
iemand neervalt? Ook jij kunt levens
redden! Woensdag 13 april kun je bij
Rode Kruis IJmond leren reanimeren.
In een avond leer je reanimeren, ook
met het gebruik van een AED. Na
deze avond kun je hulp verlenen als

iemand een hartaanval krijgt. De
cursus is in gebouw van Rode Kruis
afdeling IJmond in Velsen Zuid en
begint om 19.30 uur.
Voor meer informatie en aanmelden:
opleidingen.ijmond@rodekruis.nl.

Organisatie Summer Park Sessions
brengt eigen bekerhouder op de markt
Velsen - De organisatie van het in
coronatijd ontstane culturele evenement Summer Park Sessions komt
met een eigen bekerhouder van
gerecycled plastic. Initiatiefnemer
Maarten Redeker presenteerde het
concept vorige week tijdens de
vierde Evenemententop van de
gemeente Velsen. Het doel van de
bekerhouders is tweeledig. Enerzijds
wil de organisatie hiermee een
bijdrage leveren aan het verkleinen
van de afvalberg die na een festival
vaak overblijft. De bekerhouder is
namelijk steeds opnieuw te
gebruiken en vervangt daarmee de
kartonnen bekerhouders, die na
eenmalig gebruik in de afvalbakken
verdwijnen. Anderzijds wil men door
de verkoop van de bekerhouders ook
extra inkomsten genereren om in de
organisatie van de Summer Park
Sessions te steken.

eerste editie van het evenement
plaats. Kleinschalig, maar van hoog
niveau, met een mix van getalenteerde amateurs en professionele
podiumkunstbeoefenaars. Dit jaar
krijgen de Summer Park Sessions een
vervolg. Niet met één, maar zelfs met
twee podia en met maart liefst 36
culturele organisaties, waar dat er
vorig jaar nog 14 waren. Zanger en
acteur Maarten Redeker kwam door
de coronamaatregelen twee jaar
geleden abrupt zonder werk te
zitten, net als zijn collega’s. Toen ook
in 2021 de theaters de deuren
moesten sluiten, bedacht hij een
alternatief. ,,Ik ben eigenwijs, dwars
en ondernemend. Maar ik had nog
nooit eerder een festival georganiseerd. We leefden van persconferentie naar persconferentie en we
dachten toen nog dat het allemaal
niet zo lang zou duren.’’

Vorig jaar vond in park Velserbeek de

Dat de lockdown uiteindelijk wél

lang zou duren, werkte misschien
wel in het voordeel van de plannen
die Redeker bedacht. ,,We konden
het probleem niet voor heel Nederland oplossen, maar in elk geval wel
voor Velsen. We werden voor gek
verklaard, maar de trein begon te
rijden.’’ De reacties op de eerste editie
van het evenement waren hartverwarmend. De talrijk aanwezige
bezoekers beseften: dit smaakt naar
meer! Vonden de Summer Park
Sessions vorig jaar nog in augustus
plaats, de editie van dit jaar valt zo’n
drie weken later. Dan is iedereen
weer terug van vakantie en ligt ook
de Formule-1-race inmiddels achter
ons. De organiserende stichting
hoopt dat de bekerhouder, die als
een waaier uitgevouwen kan
worden, ook door andere evenementenorganisaties omarmd zal worden.
,,Misschien gaan anderen ze ook
verkopen, dat zou mooi zijn’’, aldus
Redeker.

Jongeren van 7 tot en met 14 jaar zijn iedere vrijdagmiddag welkom bij IJVV
Stormvogels. Foto: aangeleverd

Voetbalschool IJVV Stormvogels
IJmuiden - Samen met Telstar werkt
IJVV Stormvogels aan twee doelen.
Enerzijds het bieden van een podium
aan iedereen die het gewoon leuk
vindt om te voetballen en daarbij
veel te leren. Anderzijds een opleiding die je wellicht op termijn de
mogelijkheid biedt om het betaald
voetbal te halen. Een jongens- en
meisjesdroom van velen. ,,Nu de
corona-maatregelen weer meer
ruimte geven, gaan we volop aan de
slag met het vervolg van onze jeugdopleiding’’, aldus Stormvgels-voorzitter Nico Soker.
Stormvogels organiseert voor
jongens en meisjes van 7 tot en met
14 jaar elke vrijdagmiddag trainingssessies voor leden en niet-leden

waarin je kennis kunt maken met de
veelzijdige en intensieve, maar vooral
leuke en sportieve trainingsvormen.
Stoker: ,,Kijk ook maar eens op de
filmpjes op onze sociale media. Dan
zul je zien dat dit echt de moeite
waard is voor iedereen die met
plezier zijn of haar passie wil volgen.
Onder leiding van de zeer deskundige JM training, Jairo Montoya, onze
enthousiaste trainer van onze JO11
beginnen de trainingssessies op
vrijdag 8 april van 16.00 uur tot 17.15
uur bij IJVV Stormvogels op sportpark Zeewijk. Aansluitend zijn deze
trainingssessies er elke vrijdag tot in
elk geval de eerste week van juni.
Kom gewoon op vrijdag naar ons
sportpark en doe lekker mee.’’

Vier generaties componisten en sacrale muziek in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort - Vrijdag 8 april om 20.00
uur treedt Trio Kokako op in ’t
Mosterdzaadje. Het trio bestaat uit
Josje Lodder – piano, Anja van
Dooren – (bas)klarinet en Alwin de
Vries – fluit. Het programma deze
avond beslaat 4 generaties van
componisten: Olivier Messiaen, Ton

de Leeuw, Joep Straesser, Dirk Dekker
en Carlos Michans. Speciaal voor Trio
Kokako schreef Dirk Dekker ‘Tekeningen uit Kennemerland’. Hij was
geïnspieerd nadat hij in ‘t Mosterdzaadje het trio had horen spelen. In
drie delen verklankt hij achtereenvolgens de Hoogovens, een oponthoud

in Santpoort -Noord en verstild
nachtlicht boven Castricum.
Hoogtepunten uit de sacrale muziek
Op zondag 10 april om 15.00 uur
treden in ‘t Mosterdzaadje op de
zangeres Natalie Merfort en de
pianiste Svetlana Lohman. Het Alma

Duo brengt de mooiste highlights uit
de sacrale muziek van onder andere
Mozart, Bach, Händel, Caccini, Franck,
Rachmaninov en Dvorak en delen uit
de prachtige en aangrijpende Stabat
Mater van Pergolesi.
Een sfeervolle opmaat voor Pasen.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-Noord, 023-5378625, www.
mosterdzaadje.nl.
Reserveren is mogelijk: penningmeester@mosterdzaadje.nl. Ook
toegang zonder reserveren. Collecte
met richtlijn 10 euro. Vanaf een half
uur voor aanvang is de zaal open.
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Nog geen passende oplossing
lerarentekort basisonderwijs
IJmond - De basisscholen in de regio
IJmond hebben nog steeds geen
passende oplossing voor het lerarentekort, dat steeds groter wordt. In
onze regio hebben de onderwijsorganisaties OPO IJmond, Atlant en
Fedra samen 39 scholen in beheer. Ze
willen het liefst niet overstappen op
een vierdaagse werkweek, maar het
is ook niet langer vol te houden om
voor elke groep vijf dagen lang een
eigen leerkracht beschikbaar te
hebben. De drie organisaties trekken

samen op in het vinden van een
oplossing. Het komt erop neer dat
men de komende tijd ongeveer
tachtig procent van het benodigde
aantal leerkrachten beschikbaar
heeft. Er zijn al verkennende
gesprekken gevoerd met zowel leerkrachten als ouders en vandaag start
een vervolgtraject om tot een definitieve keuze te kunnen komen. Die
keuze zal waarschijnlijk per organisatie op drie proefscholen worden
doorgevoerd.

Bunker Museum IJmuiden
is weer te bezoeken

Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg. Foto: Ruud Pols

IJmuiden - Iedere eerste en derde
zondag van de maand is het Bunker
Museum IJmuiden te bezoeken. Het
museum bestaat uit zeven bunkers
waarin de collectie tentoongesteld
wordt. In een van de ruimtes is een
onderkomen ingericht zoals dit er in
de oorlog uitgezien heeft. Aan de
bedden hangen de veldflessen en
helmen. Op tafel ligt zelfs nog het
kaartspel alsof de ruimte net is
verlaten. We nodigen u graag uit om
aan deze tafel plaats te nemen om het
verblijf in een bunker zelf te ervaren.
Tijdens het museumbezoek zijn
ervaren suppoosten aanwezig die u
graag vertellen over de collectie en
tentoongestelde materialen.

Ook het buitenterrein is ingericht met
tal van originele objecten. De bezienswaardigheden zijn te bereiken via
wandelpaden of loopgraven. De loopgraven lopen deels onder de grond.
Laat u tijdens deze spannende rondgang vooral verrassen! Het is aanbevolen vooraf aan een bezoek aan het
museum online een toegangskaart te
reserveren. Voor meer informatie of
het maken van een reservering
bezoekt u de website van Bunker
Museum IJmuiden, www.bunkermuseum.nl.
U vindt het Bunker Museum op de
Badweg 38, schuin tegenover
Camping De Duindoorn. De openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
Excursies
Regelmatig organiseert het bunkermuseum een rondleiding langs en
door de bunkers van de batterijen
Olmen en Heerenduin. De rondleidingen zijn afgestemd op iedere doelgroep. Bent u een avonturier dan
boekt u bijvoorbeeld de buitenrondleiding, u klimt en klautert door de
bunkers om alle hoekjes en gaatjes te
ontdekken. Vergeet vooral uw
zaklamp niet. Alle rondleidingen
worden begeleid door een deskundige gids van het bunkermuseum.

Vrijwilligers gezocht voor
mozaïekbank in Velserbroek
Velserbroek - In Velserbroek komt
de Verhalenbank, een bank die wordt
omgetoverd tot een waar kunstwerk
van mozaïek.
Lijkt het u leuk om uw steentje bij te
dragen aan het maken van dit kunstwerk? Doe mee! Schrijft u zich nu in
als vrijwilliger, dan kunt u deelnemen
aan een leuke gratis workshop
mozaïeken!
De workshop: in 2 dagdelen maak je
je eigen mozaïek kunstwerk, je leert
het knippen, plakken en voegen van
mozaïek. De workshop wordt

gegeven door Annemarie Sybrandy.
Na afloop van elke workshop kunt u
bij Stichting Buiten Gewoon een
heerlijke lunch of 3-gangen diner
komen eten!
De workshop-data zijn: dinsdag 5 en
dinsdag 12 april van 9 uur tot 11 uur
s’ochtends. Of donderdag 7 en
donderdag 14 april van 15 uur tot 17
uur s’middags. Lokatie: Stichting
Buiten Gewoon, Galle Promenade 70
te Velserbroek.
Aanmelden voor de workshop kan
via ardy.blok@quicknet.nl.

Film kijken in de kerk
IJmuiden - Hoe geloofwaardig is de
verwezenlijking van een roeping als
die gebaseerd is op een leugen?
Speciaal voor de vastentijd, waarin
we ons herbezinnen op waarheid en
waarachtigheid, wordt in de OudKatholieke kerk in IJmuiden k een
film vertoond die de vraag stelt: hoe
kun je verwachten dat iemand het
goede zal doen als niemand het
goede in hem ziet of wil zien? Door
een leugentje, dat eigenlijk een
verborgen levenswens uitdrukt,

wordt een ex-gevangene pastoor in
een plattelandsparochie. Het levert
vermakelijke beelden op. Maar zet
ons ook aan het denken over ons
eigen gedrag. De film heet ‘Corpus
Christi’ en is op een waar gebeurd
verhaal gebaseerd.
Lokatie: Oud-katholieke Kerk
IJmuiden, Kon. Wilhelminakade 119;
Datum: dinsdag 5 april om 20.00 uur;
Toegang: 5 euro inclusief koffie/thee
in de pauze, contant te voldoen bij
de entree.

Oscar verzorgde in januari en februari hockeytrainingen in de sloppenwijken van Buenos Aires. Foto: aangeleverd

Draag bij aan betalen transport
hockeysticks naar Argentinië
Velserbroek - Oscar de Bock reisde begin dit jaar af naar Argentinië om er
hockeytrainingen te verzorgen in de sloppenwijken van Buenos Aires.
Terug in Nederland zette de 21-jarige inwoner van Velserbroek een stichting op. Zijn doel: eind dit jaar een zeecontainer vol hockeysticks en
-ballen naar de Zuid-Amerikaanse stad verschepen. Voor het bekostigen
van het transport vraagt hij om donaties, maar ook hockeysticks zijn
uiteraard welkom.
Door Raimond Bos

Europa om de trainingen te verzorgen.’’

Oscar volgt de CIOS-opleiding Sport en
Bewegen aan het Nova College in
Haarlem. Hij zit inmiddels in het laatste
jaar en het deelnemen aan een sportproject in een overzees ontwikkelingsgebied maakt deel uit van dit studiejaar. De coronamaatregelen bemoeilijkten de locatiekeuze, maar
uiteindelijk bleek Argentinië een goede
optie te zijn. Oscar: ,,Ik kreeg vanuit de
opleiding een aantal mogelijkheden,
denk aan bijvoorbeeld Afrika, Indonesië en Zuid-Amerika. Aanvankelijk
wilde ik naar Indonesië gaan, maar
voor dat land gold code rood, dus die
optie ging niet door. Argentinië bleef
voor mij uiteindelijk als enige mogelijkheid over, daar gold code geel.’’ In de
Argentijnse hoofdstad Buenos Aires
komen voortdurend studenten uit
verschillende landen tezamen om er
vrijwilligerswerk te doen. Oscar
ontmoette er naast andere Nederlanders ook studiegenoten uit onder meer
Denemarken, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk. ,,De studenten worden
verdeeld over de beschikbare
projecten. Ze hebben er vrijwel het
hele jaar door elke week stagiaires uit

Slechte omstandigheden
Al snel werd voor Oscar duidelijk dat
de kinderen en jongeren die hij begeleidde niet beschikken over de juiste
materialen om de hockeysport op enig
niveau te kunnen beoefenen. Hij
vertelt: ,,Duizenden kinderen spelen
daar hockey onder slechte omstandigheden. Ze trainen en spelen op zand,
steen of grasveldjes. De hockeysticks
en -ballen zijn van slechte kwaliteit en
niet elk kind heeft een hockeystick om
mee te trainen. Onze materialen zijn
dus hard nodig! Met mijn stichting SF
EUBA wil ik het voor alle arme kinderen
in Buenos Aires mogelijk maken om te
sporten onder betere omstandigheden.’’ Oscar trainde gedurende zijn
stage kinderen en jongeren uit
verschillende wijken van de Argentijnse stad. De leeftijden varieerden
van 6 tot 25 jaar en per keer kreeg hij te
maken met ongeveer tien tot achttien
deelnemers. De nacht bracht hij door
in een hostel, dat vanuit de lokale organiserende partij was geregeld. Een
mooi project, maar ook confronterend.
Al snel na terugkomst besloot Oscar
om materialen voor deze kinderen te

gaan inzamelen.
Transport
Zowel van particulieren als vanuit
hockeyverenigingen in de regio heeft
Oscar inmiddels gebruikte hockeysticks
ontvangen. Tot eind november gaat hij
door met inzamelen. Hij hoopt in die
tijd voldoende hockeysticks te krijgen
om een hele zeecontainer mee te
vullen. Mocht dat niet lukken, dan
heeft hij nog de mogelijkheid om niet
een hele, maar een halve container te
huren. Het grote probleem is echter
dat die container ook verscheept moet
worden. ,,Ik heb geïnformeerd naar de
kosten en op basis daarvan ben ik een
inzameling gestart om 2000 euro
bijeen te krijgen. Met dat bedrag zou
het moeten lukken om een container
naar Argentinië te krijgen.’’ Met Velserbroek als woonplaats bevindt Oscar
zich niet ver van een zeehaven. Heeft
hij al geprobeerd om hier een bedrijf te
vinden dat het transport zou kunnen
sponsoren of verzorgen? ,,Nee, zo ver
ben ik nog niet. Ik ben pas een week
bezig. Maar als een bedrijf daarin een
bijdrage wil leveren, zou dat fantastisch zijn!’’
Doneren voor het transport kan op
www.doneeractie.nl/hockeymaterialen-voor-sloppenwijken-in-argentini-235/-62095 en neem voor het
doneren van hockeysticks contact op
met Oscar via oscarbaaz@gmail.com of
06 23900612. Op Facebook en Instagram is Oscar te vinden onder de naam
sfeuba.

VSV morst dure punten
Velserbroek - Voor de zaterdag 1
van VSV stond de topper tegen
Wijk aan Zee op het programma en
de uiteindelijke 4-3 nederlaag
kwam ook niet geheel als een
verrassing, want VSV is de laatste
weken niet in vorm en een nederlaag kon dan ook niet uitblijven.
De zondag 1 heeft het altijd lastig
tegen Alliance en in de thuiswedstrijd van afgelopen zondag was
dat niet anders, maar het 1-1
gelijke spel had zeker niet
gehoeven.
Een overwinning op Wijk aan Zee zou
VSV in een zetel hebben gebracht op
weg naar het kampioenschap. VSV
startte slecht en keek al snel tegen
een 1-0 achterstand aan. Justin Kunst
scoorde snel daarna de gelijkmaker,
maar een paar minuten later scoorde
de thuisploeg de 2-1 en dit was
tevens de ruststand. Donny Klok kon
door een blessure niet de gehele
wedstrijd spelen en werd daarom de
tweede helft ingebracht. Dit resul-

teerde gelijk tot effect, want Rick
Heeren trok de stand weer gelijk en
VSV kwam via Jorian Faassen zelfs op
een 2-3 voorsprong. Wie dacht dat
VSV wakker was geschud had het
lelijk mis, want tegen het einde van
de wedstrijd kwam de thuisploeg
weer op gelijke hoogte en wist in
blessuretijd, met een zondagsschot,
zelfs de 4-3 overwinning over de
streep te trekken. VSV had nog wel
het geluk dat de directe concurrent
Jong Hercules ook had verloren,
waardoor de voorsprong op de ranglijst nog vier punten bedraagt.
Zaterdag kan het team thuis om
14.30 uur tegen Haarlem/Kennemerland zich revancheren.
De prestaties van de zondag 1
vertonen een stijgende lijn, maar
twee weken geen competitiewedstrijden bleek het team geen goed te
hebben gedaan. Tegen het fysiek
sterke Alliance maakte VSV de fout
door veelvuldig de lange bal te
spelen in plaats van Alliance het

voetballend over de grond lastig te
maken, wat toch het kenmerk van
VSV is. Malcolm Meijer had dé kans
om VSV op voorsprong te brengen
maar faalde jammerlijk. Even later
revancheerde hij zich met de 1-0 uit
een penalty. In de tweede helft
drong Alliance steeds meer aan,
maar VSV was met de rappe spitsen
in de counter levensgevaarlijk. De
ingevallen Rick Michielsen had, na
een fraaie dieptepass, de 2-0 op zijn
schoenen, maar had de pech dat zijn
schot via de lat weer in het veld
belandde. Vlak voor tijd ging Bart
Boogaard met een verkeerd
getimede sliding binnen de 16 in de
fout en profiteerde Alliance via een
penalty van dit buitenkansje, waardoor de einduitslag op 1-1 werd
gebracht.
Donderdagavond speelt VSV de
inhaalwedstrijd uit tegen Nieuw West
United en de zondag daarop uit
tegen RCH, waarbij de aansluiting
met de koplopers weer kan worden
gerealiseerd.

