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IJmuiden - De lente kan nu écht
gaan beginnen! De strandhuisjes komen weer één voor één terug op het strand.
De huisjes werden maandag in
colonnes aangevoerd naar hun
zomerbestemming en de gereedschapskoffers werden door
de bewoners weer uit de kast
gehaald om de huisjes ‘woonklaar’ te maken.
Het was weer een gezellige bedrijvigheid op het strand, dit
moment waar veel huisjesbezitters jaarlijks enorm naar uitkijken. Hét signaal dat het voorjaars- en zomerseizoen nu echt
begonnen is! (foto’s: Erik Baalbergen)
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IJmuiden - Aan de Zeeweg, op
het gedeelte tussen de Lange Nieuwstraat en de Willemsbeekweg, is maandagmiddag
een jongerenontmoetingsplek
(JOP) geplaatst. Het gaat om
een tijdelijke voorziening in de
vorm van twee stalen bankjes
onder een overkapping. Deze
unit stond eerder in Santpoort
en was daar overbodig geworden. Inmiddels buigt de gemeente zich over de mogelijkheden voor een permanente,
grotere ontmoetingsplek voor
de jongeren in de wijk.
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den, dat er geen harde muziek zal
worden afgespeeld, dat er geen alcohol en drugs op deze plek zullen
worden gebruikt en dat er geen
overlast door de jongeren veroorzaakt wordt. Alle omwonenden
die direct zicht op de JOP hebben,
zijn overigens al vorig jaar over het
plan geïnformeerd. Eigenlijk is de
nu geplaatste voorziening te klein,
het gaat volgens de wethouder

Weer overval op Scapino
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Voor de tweede
maal in korte tijd is de Scapino
in IJmuiden het doelwit van een
overval geweest. Dat gebeurde vorige week donderdag rond
kwart over tien. Na de overval is
de politie direct een grote zoekactie gestart.
Meerdere politie-eenheden waren snel ter plaatse. Via burgernet werd gevraagd uit te kij-
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Nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren

Het stalen gevaarte werd maandagmiddag met behulp van een
kraan op zijn plaats gezet, maar
dat leverde direct discussie op.
Moest de opening naar het zuiden
of naar het oosten gericht worden? Voor die laatste optie werd
gekozen, zodat ook het zitbankje ernaast en de prullenbak goed
bereikbaar zijn. Wethouder jeugdzaken Sebastian Dinjens mocht,
samen met de aanwezige jongeren, het grote roze lint losmaken.
Daarmee werd de JOP formeel in
gebruik genomen. Een vertegenwoordiger van de jongeren zette
een handtekening onder een document waarin een aantal samenwerkingsafspraken waren vastgelegd. Ook vertegenwoordigers
van de gemeente Velsen, de Stichting Welzijn Velsen en de politie
ondertekenen het document.
Hiermee wordt geregeld dat de
partijen samen de JOP en directe
omgeving schoon en netjes hou-

AmberJewels
AmberJewels
AmberJewels

ken naar een man van circa 1,80
meter lang, zwart bomberjack,
zwarte schoenen en zwarte pet.
De dader is voor zover bekend
nog niet gepakt. De politie is een
onderzoek gestart en een gedeelte rondom de winkel is afgezet.
De winkel was op 8 februari ook
al het doelwit van een overval.
(foto: Michel van Bergen)

om een groep van ongeveer veertig jongeren, van wie er soms wel
twintig tegelijk aanwezig zijn.
Waarschijnlijk zal daarom de definitieve voorziening op een andere
plek worden gerealiseerd. Dinjens
hoopt dat dit voor het aanbreken
van de herfst gerealiseerd is, maar
kan die garantie niet op voorhand
geven. ,,Het realiseren van een
grotere plek is het grootste knel-

punt’’, legt hij uit.
Hij doelt op het feit dat deze standaard voorziening per direct beschikbaar was, maar dat een grotere plek wellicht maatwerk vereist. In elk geval heeft de gemeente niet even snel een andere optie beschikbaar, al wordt bijvoorbeeld al nagedacht over het plaatsen van twee van dit soort units bij
elkaar. (Bos Media Services)
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Afzwemmen in zwembad
De Heerenduinen
Zaterdag 30 maarti jl hebben 52 jongens en meisjes afgezwommen voor hun
Zwem-ABC. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie!

B-diploma

A-diploma

C-diploma

Cultuurtop Velsen

‘We willen spelen!’
Tijdens de Cultuurtop op 26 maart spraken gemeente, cultuurorganisaties, scholen, vrijwilligers en andere cultuurliefhebbers over wat zij belangrijk vinden voor
kunst en cultuur in Velsen. De input uit de
Cultuurtop neemt de gemeente Velsen
mee in de nieuwe Cultuurvisie. Deze Cultuurvisie Velsen geeft richting aan waar
de gemeente Velsen zich samen met organisaties de komende jaren op het gebied van kunst en cultuur voor gaat inzetten.

Input Cultuurvisie

Cultuurtop

Cultuurvisie

Inloopbijeenkomst over het
nieuwbouwplan Hofgeest
in Velserbroek
Ontwikkelaars Holleman Santpoort Bouwgroep B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. hebben samen met de gemeente Velsen een
plan voor de ontwikkeling van de Hofgeest
gemaakt en de haalbaarheid daarvan onderzocht. Op dinsdag 2 april jl. heeft het
college van B&W hierover positief besloten.

Uit het college
•

Meer informatie

Inloopbijeenkomst

•

Meer informatie:
•
•
•
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Budget kookcursus
Het Sociaal Wijkteam van Velsen-Noord
organiseert een budget kookcursus voor
moeders met een kleine beurs die jonge
kinderen hebben. Deze cursus is opgezet
om voor weinig geld heerlijk en gezond te
leren koken, maar ook om elkaar te ontmoeten en onderling tips uit te wisselen.

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

Deze Quick Scan Lokale Democratie wordt
landelijk uitgevoerd door Totta Research

in opdracht van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). Samen met 4 andere gemeenten start Velsen dit nu als proef. Later
wordt dit onderzoek ook bij andere gemeenten in Nederland uitgevoerd.
De vragen worden gesteld aan onder andere
het Burgerpanel Velsen, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Daardoor kunnen we
kijken of we er hetzelfde over denken. En zo
niet: samen in gesprek gaan over hoe we nog
beter kunnen samenwerken. Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek? Kijk dan op
www.velsen.nl of via Facebook, Twitter.

De cursus bestaat uit 4 cursusochtenden op
4 dinsdagen van 9.00 tot 11.00 uur in Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord. Elke cursusochtend begint met een kwartiertje informatie over geldzaken en budgettips. De
cursus vindt plaats op: dinsdag 21 mei, dinsdag 25 juni, dinsdag 17 september en dinsdag
15 oktober. Deelname is gratis. Wil je je aanmelden of wil je meer informatie, neem dan
contact op met Judith de Ruyter via e-mailadres: deruyter@welzijnvelsen.nl
Het Sociaal Wijkteam helpt mensen met hun
individuele vragen, maar probeert ook mensen bij elkaar te brengen.

Noordersluisweg, tussen de Pontweg
en de Staalhavenweg

Vernieuwing fietspad
Vanaf 8 april gaat de firma Van Doorn
Geldermalsen het fietspad langs de Noordersluisweg vernieuwen. Het gaat om het
deel tussen de Pontweg en de Staalhavenweg. Dit fietspad wordt veel gebruikt
door werknemers van Tata Steel van en
naar de pont. Fietsers worden omgeleid
via de Grote Hout- of Koningsstraat en de
Wenckebachstraat. De werkzaamheden
duren tot en met 26 april.

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

tegels groot is. Ook de fundering is niet goed
meer, waardoor tegels los liggen. De bestaande tegels zijn te dun voor een belasting met
strooiwagens en maaimaterieel. Het fietspad
is in de huidige staat niet veilig genoeg en er
zijn veel klachten uit de omgeving.
Van Doorn Geldermalsen zal het huidige
fietspad opbreken en een nieuw fietspad aanbrengen. Er komt nieuwe fundering, en de
nieuwe tegels hebben een dikte van 8 cm. De
nieuwe constructie zal het openstaan van de
voegen en het los komen van de bestrating tegengaan.

JOP bij de Zeeweg
Maandag 1 april is, op verzoek van een
groep jongeren, een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) geplaatst aan de Zeeweg
in IJmuiden. De jongeren hebben deze
samen met wethouder Sebastian Dinjens
geopend.

Informatieavond 10 april

Groenstructuurplan Velsen
Samen met uw hulp hebben we een plan
opgesteld voor de toekomst van het
groen in Velsen: het Groenstructuurplan.
Om dit plan te presenteren, organiseert
gemeente Velsen een informatieavond op
woensdag 10 april.

inwoners en organisaties die te maken hebben met het beheer en de ontwikkeling van
groen. Nu zijn we zo ver dat de gemeenteraad
het plan kan vaststellen. Voor dat gaat gebeuren, nodigen we inwoners uit voor een presentatie van het Groenstructuurplan.

De groenstructuur is de verdeling van het
groen over de gemeente en de verbinding tussen de groene plekken. De gemeente Velsen
heeft een Groenstructuurplan gemaakt omdat groen belangrijk is voor onze inwoners
en voor bezoekers. Het is ook belangrijk voor
het klimaat. Groen geeft bovendien ruimte
aan verschillende bomen, planten en dieren
(biodiversiteit).

Informatieavond
Op 10 april is er een informatieavond. Wie
benieuwd is naar het plan, is van harte welkom.

Vaststelling
Er is heel wat gebeurd om tot dit plan te komen. Zo hebben we onder andere een flitspeiling gehouden, is er een brainstormmarkt geweest en hebben we gesprekken gevoerd met

Meer informatie
Nieuwsgierig geworden naar het Groenstructuurplan? Meld je aan voor de informatieavond via groenstructuurplan@velsen.nl!

Wanneer: Woensdag 10 april 2019
Waar:
Gemeentehuis Velsen,
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd:
19.30uur – 21.30uur

Jeugd aan zet
De beschikbare JOP op de Zeeweg voldeed
niet meer. De JOP was te klein en niet overdekt, waardoor jongeren er in de herfst en
winter geen gebruik van konden maken. “Ik
vind het geweldig dat jongeren mij op eigen
initiatief benaderen om samen naar oplossingen te zoeken voor hun hangplek die niet
meer voldeed. Als wethouder jeugd geef ik de
Velsense jeugd en jongeren graag zelf een belangrijke rol en ondersteun ik initiatieven als
deze van harte” vertelt Sebastian Dinjens.

Wens van de jongeren
Naar aanleiding van deze brief spraken de
jongeren en Sebastian Dinjens in februari
met elkaar over de mogelijkheden voor een
nieuwe, grotere JOP. De gemeente is op dit
moment aan het kijken naar de mogelijkheden voor deze grotere JOP. Omdat het even
duurt voordat de grotere JOP klaar is, is een
tussenoplossing bedacht. De wethouder is
blij dat de jongeren sinds maandag 1 april bij
elkaar kunnen komen in een JOP waar meer
ruimte is en die bovendien een afdak heeft.
“Een fijne oplossing maar het allermooiste
vind ik eigenlijk nog dat de jongeren zelf een
brief hebben gestuurd aan de omwonenden
om ze te informeren over de nieuwe JOP en
wie ze kunnen benaderen bij eventuele overlast”. (Foto Reinder Weidijk)
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Opening strandseizoen IJmond
Kom jutten op het strand, pak de watertaxi en ontdek pollution art. Zaterdag 13
april openen de IJmond gemeenten gezamenlijk het strandseizoen, met als thema
grondstofjutten.

De hele dag kan er worden gejut op de stranden van IJmuiden aan Zee (bij ZanDiego),
strand Noordpier en Wijk aan Zee.
Watertaxi
De watertaxi vaart die dag gratis tussen strand
Noordpier en Marina Seaport. Neem dus een
kijkje bij IJmuiden aan Zee en strand Noordpier.
Vaartijden vanuit Seaport Marina: 10.45 uur,
11.25 uur, 12.05 uur, 12.45 uur, 13.45 uur, 14.25
uur en 15.05 uur.
Vaartijden vanuit Noordpier: 11.05 uur, 11.45
uur, 12.25 uur, 14.05 uur, 14.45 uur en 18.05
uur.
Pollution Art
Om 14.30 uur wordt bij de strandopgang De
Zwaanstraat (bij de stenen trap) een kunstwerk van afval (Pollution Art) van kunstenaar
Rik Hermans onthuld; aansluitend is de officiele start van het project Grondstofjutten.

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

Voorbeeld van hoe een grijze plek groen kan worden! (Foto’s: gemeente Velsen)

Drie jaar lang extra vergroenen in
Velsen-Noord en IJmuiden-Noord

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

Van grijs naar groen!
Velsen-Noord en IJmuiden-Noord zijn
mooie plekken om te wonen, zo dicht aan
het Noordzeekanaal. Soms lijkt het misschien wat grijs door de bebouwing en
de stoeptegels. Hier willen we samen iets
aan doen! Er zijn veel plekken te bedenken waar misschien onnodig stoeptegels
liggen, waar groen zoals bomen, beplanting en gras voor in de plaats kan komen.
Laat ons weten welke plekken volgens jullie aangepakt kunnen worden!

Waarom meedoen?
Naast dat een groene omgeving net iets mooier is dan een grijze omgeving, heeft het ook
nog andere voordelen. Zo kan op deze manier
hittestress tegen worden gegaan. Hittestress
betekent dat het op plekken erg warm kan
worden omdat bebouwing en stoeptegels veel
warmte vasthouden. Bomen, beplanting en
gras zorgen er juist voor dat deze hitte wordt
opgenomen, zodat het koeler blijft. Een ander
voordeel is dat groen water opneemt, hierdoor
voorkomen we overtollig wateroverlast.
Hoe kan je helpen?
Jullie mogen je ideeën voor het vergroenen
van de straten/stoepen het hele jaar door naar

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

dit mailadres sturen: vangrijsnaargroen@
velsen.nl. De kaart waarop de eerste locaties
komen te staan om IJmuiden-Noord in 2019
te vergroenen, wordt op 5 april gemaakt. Het
beste is dus om voor 5 april je locaties in te sturen. Wij kijken vervolgens of de ingestuurde
ideeën haalbaar zijn - zowel bovengronds als
ondergronds. Zo houden we ondergronds bijvoorbeeld rekening met kabels en leidingen en
bovengronds met zaken zoals ruimtegebrek.
Goede en haalbare ideeën die na 5 april worden ingestuurd worden opgenomen in de lijst
van 2020 of 2021.
Zelf iets doen om de leefomgeving te vergroenen?
Wil je - naast ons helpen door locaties door te
geven – ook zelf iets doen om bij te dragen aan
een groenere leefomgeving? Denk dan aan je
eigen tuin! Veel Nederlandse tuinen liggen vol
met tegels. Je kunt gemakkelijk zelf bijdragen
aan vergroening door deze tegels – of een paar
van deze tegels – te vervangen door bijvoorbeeld bomen, beplanting en gras. Wil je meer
informatie over hoe je dit kunt doen? Neem
dan eens een kijkje op: www.operatiesteenbreek.nl

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen

over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
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Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.
nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke web-

site www.Velsen.nl komt daar een link naar
toe. Hier kunt u de besluiten van de afgelopen week of maand zien. Daarnaast wordt er
ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de huis-aan-huisbladen de Jutter
en de Hofgeest. Informatie over de gemeen-

teraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: www.velsen.
nl/gemeenteraad.

Velsen-Zuid]
Rijksweg 116 Waterland, uitvoeren noodkap
(boom) (28/03/2019) 13247-2019

Westlaan 41 (Villa Westend), afwijken bestemmingsplan i.v.m. evenement “ Back
2 hippie market ” op 22 en 23 juni 2019
(29/03/2019) 13648-2019

Zeilmakerstraat 10, wijzigen gebruik naar fysiotherapiepraktijk (27/03/2019) 5119-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 23 maart tot en met 29 maart
2019 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Piet Heinstraat 66, plaatsen dakopbouw, uitbouw 1ste verdieping (25/03/2019) 127622019
Trawlerkade, afwijken bestemmingsplan
i.v.m. evenement “ Havenfestival 2019 ”
(21/03/2019) 12891-2019
Van Dalenlaan 20, renovatie dakkapel (voorzijde) (26/03/2019) 12938-2019
Lijsterlaan 31, vervangen schutting door
groendragers (26/03/2019) 12946-2019
Iepenstraat 7, plaatsen dakopbouw (voorzijde) (27/03/2019) 13000-2019
Eenhoornstraat 2B, plaatsen lichtmasten
korfbalveld (27/03/2019) 13108-2019
Betelgeuzestraat 16, oprichten verkooppunt
motorbrandstoffen (29/03/2019) 135362019

Velsen-Noord
Duinvlietstraat 55, uitbouwen begane
grond en 1e verdieping, plaatsen dakterras
(26/03/2019) 12833-2019
Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 27, plaatsen
(27/03/2019) 13463-2019

dakopbouw

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 11, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (26/03/2019) 12874-2019
Kweekerslaan 1, legaliseren diverse opstallen (28/03/2019) 13358-2019
Driehuis
Hofdijklaan 52, plaatsen dakkapel (voorzijde) (26/03/2019) 12922-2019
Velserbroek
De Zeiler 169, plaatsen berging (voorzijde)
(27/03/2019)
13170-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Iepenstraat 4, wijzigen voorgevel, vergrten 1ste verdieping, plaatsen dakopbouw
(28/03/2019) 5221-2019
Marktplein 56, herindelen winkel naar een
winkel met 3 appartementen (25/03/2019)
4142-2019
Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen erker (27/03/2019)
1541-2019
Velserbroek

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Driehuis
Hofdijklaan
52,
plaatsen
dakkapel
(27/03/2019) 12101-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 23 maart tot en met 29 maart 2019
de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op
grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Occupation and Liberation WN2000, op 15
juni 2019 van 11:00 uur tot 21:00 uur en 16
juni 2019 van 11:00 uur tot
17:00 uur, locatie: terrein Bunker Museum
(26/03/2019) 12894-2019

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Willemsbeekweg
1,
wijzigen
gevel
(26/03/2019) 4341-2019
Kromme Mijdrechtstraat 32, plaatsen
groendrager (26/03/2019) 3751-2019
Van Wassenaerstraat 35, plaatsen dakopbouw (26/03/2019) 8184-2019

Roerstraat 65, 2 interne muurdoorbraken,
realiseren vaste trap (27/03/2019) 74262019
Venusstraat 51, plaatsen dakopbouw
(27/03/2019) 5733-2019
Lange Nieuwstraat 751, wijzigen gevel, realiseren serviceruimte (reclame, deur, ramen) (29/03/2019) 5040-2019
Grote Beerstraat 17, vergroten erker (voorzijde) (29/03/2019) 8107-2019
Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 5, plaatsen aanbouw
met kelder, isoleren bestaande woning
(29/03/2019) 14368-2018
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 20, kappen 2 bomen (26/03/2019) 8609-2019
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 209, plaatsen dakopbouw
(27/03/2019) 3274-2019
Driehuis
Hofdijklaan 52, plaatsen dakkapel (voorzijde) (27/03/2019) 12922-2019
Velserbroek
Liniepad 55, vervangen schuur (28/03/2019)
6904-2019
Krommeweid 25, plaatsen tuinhuis
(28/03/2019) 6414-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 20, kappen 3 bomen (26/03/2019) 8609-2019
Verleende evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit gedurende zes
weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals
college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
IJmuiden
Kingsday 2019, op 27 april 2019 van 13.00
uur tot 21.00 uur, locatie: café de Griffioen,
t.h.v. Trompstraat
79A (27/03/2019) 7270-2019

Velsen-Zuid
Strong Viking Talpa, Hills en Family Edition op 8 mei 2019 en 9 mei 2019 van 08:00
uur tot 20:00 uur en op 11 mei
2019 en 12 mei 2019 van 08:00 uur tot 21:00
uur, locatie: Recreatiegebied Spaarnwoude
(28/03/2019)
8280-2019
Santpoort-Zuid
Avond4daagse Brederode Daltonschool, van
21 t/m 24 mei 2019 van 17:45 uur tot 20:15
uur, Locatie: omgeving
Brederode Daltonschool (27/03/2019)
8285-2019
Santpoort-Noord
Pinkenweekend, op 12 oktober 2019 van
09:00 uur tot 16:30 uur en 13 oktober 2019
van 10:30 uur tot 18:00 uur,
locatie: Frans Netscherlaan 12 (25/03/2019)
6600-2019
Koningsdagviering op 27 april 2019 van
09:00 uur tot 21:00 uur, locatie: Landje van
Scholz gelegen tussen de
Middenduinerweg en de Burgemeester Enschedelaan (29/03/2019) 6276-2019
Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, van 14 t/m 17
mei 2019 van 18:00 uur tot 19:30 uur, locatie: Driehuis en omgeving
(26/03/2019) 5526-2019
Velserbroek
Kermis Velserbroek, van 9 t/m 13 oktober
2019 van 13:30 uur tot 23:00 uur, locatie:
Vestingplein
(25/03/2019) 5124-2019
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Vergaderingen Gemeenteraad
Sessies donderdag 11 april 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum en de zalen van deze sessies.
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv.
Inspreken tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag
van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via tel. 0255 567251 of e-mail griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam,
e-mailadres en telefoonnummer. Ook kunt u,
tot de dag van de vergadering 12.00 uur, een
schriftelijke reactie sturen via griffie@velsen.
nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan
nog vóór de vergadering.
Coördinatieprocedure Brederoodseweg
41 (vaststellen bestemmingsplan)
De locatie Brederoodseweg 41 in SantpoortZuid wordt herontwikkeld. Gesloopt worden
onder andere de bestaande agrarische bebouwing en daarnaast worden er 3 woningen gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan, het
beeldkwaliteitsplan en de ontwerp besluiten
omgevingsvergunning hebben van 1 september tot en met 12 oktober 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn 46 zienswijzen ingediend.
Deze gaan vooral over het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Alle

zienswijzen zijn beantwoord in de Nota behandeling zienswijzen. Besloten is om aan de
groene zoom aan de noord- en oostzijde van
het plangebied de bestemming Natuur toe te
kennen, in plaats van de bestemming Groen.
Naar aanleiding van behandeling van het bestemmingsplan in de raadssessies van 8 februari en 12 april 2018 zijn de cultuurhistorische
en stedenbouwkundige inpassing en de financiële onderbouwing van het plan nogmaals
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek
geven geen aanleiding om het bestemmingsplan verder aan te passen.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
Voorstel voor extra financiering Veilig
Thuis Kennemerland 2019
In deze sessie wordt de raad gevraagd om zich
een oordeel vormen over het ter beschikking
stellen van een extra subsidie ter hoogte van
€ 253.876 voor het jaar 2019 aan Veilig Thuis
Kennemerland. Veilig Thuis Kennemerland
heeft een spilfunctie in het oplossen van acuut
huiselijk geweld en het doorbreken van huiselijk geweld. Gebleken is dat Veilig Thuis structureel meer geld nodig heeft om de taken naar
behoren te kunnen uitoefenen. Zo zijn er al
langere tijd wachtlijsten bij Veilig Thuis Kennemerland. Ook is er sprake van personele tekorten en een hoog ziekteverzuim bij de organisatie. Daarnaast heeft Veilig Thuis een
aantal extra wettelijke taken erbij gekregen
die het takenpakket flink uitbreiden. Voor de
jaren 2020 en verder zal via de Perspectiefnota extra geld worden aangevraagd.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur
De ideale buitendienst
Op 14 maart is de raad geïnformeerd over het
onderzoek naar het meest wenselijke scenario
voor een volwaardige en toekomstbestendige

buitendienst voor de gemeente Velsen. Uit
dit onderzoek komt het scenario “Dichtbij de
Samenleving” als beste scenario naar voren.
De raad wordt nu gevraagd om een oordeel te
geven over de keuze voor dit scenario en het
daarbij behorende budget.
Rooswijkzaal: 19.30-21.00 uur
LHBTI beleid
Deze vanuit de gemeenteraad aangevraagde
sessie over het LHBTI beleid (LHBTI staat
voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele
mannen (H), biseksuelen (B), transgenders
(T) en intersekse personen (I) is bedoeld om
participatie te laten plaatsvinden op het onlangs door B&W hierover vastgestelde beleid.
Betrokkenen bij het LHBTI beleid worden
voor deze sessie gevraagd om hierover mee te
spreken. Dit zou kunnen leiden tot aanpassing
van het vastgestelde LHBTI beleid.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur
Skaeve Huse (vaststellen bestemmingsplan)
In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen voor het realiseren van een
Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek.
In de overeenkomst is afgesproken te beginnen met drie wooneenheden. Skaeve Huse
biedt huisvesting voor mensen die door hun
leefwijze onaangepast woongedrag vertonen
en daardoor (tijdelijk) niet in een groep of wijk
passen. De bewoners krijgen een kans om in
een rustige omgeving met intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren,
zodat een terugkeer naar een reguliere woonvorm mogelijk is. Om wonen op de locatie mogelijk te maken, moet de bestemming worden
gewijzigd. Negen omwonenden hebben gezamenlijk één zienswijze ingediend. De omwo-

nenden kunnen niet instemmen met de gekozen locatie. Geprobeerd wordt om met hen
tot een acceptabele oplossing te komen. Uit
diverse onderzoeken blijkt echter dat deze locatie aan de Broekeroog de voorkeur heeft. De
provincie Noord-Holland kan instemmen met
het realiseren van de woonfunctie in buitenstedelijk gebied, op voorwaarde dat de woningen niet de bestemming “Wonen-Zorg” krijgen (zoals voorgesteld), maar de bestemming
“Maatschappelijk”. Voorgesteld wordt daarom om het bestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen. De voorgestelde nieuwe bestemming
‘Wonen-Zorg’ wordt gewijzigd naar ‘Maatschappelijk’ om de bijzondere woonfunctie
mogelijk te maken.
Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur
Oormerken budget in de reserve Visie op
Velsen voor diverse impulsprojecten
In juni 2015 heeft de raad budget beschikbaar
gesteld om vijf impulsprojecten te starten.
Het gaat om Citymarketing & de Rauwe Loper, Kustplaats IJmuiden aan Zee, BRAK!, Havenkwartier, Techport en Offshore Windenergie. Deze projecten dragen bij aan de realisatie
van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken in Velsen’. De gemeente voert de impulsprojecten uit in nauwe samenwerking met de
betrokken partijen in de gemeente.
Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats
IJmuiden aan Zee, Havenkwartier en Offshore windenergie is extra budget gewenst.
Deels om projecten af te kunnen ronden, deels
om ingezette ontwikkelingen verder vorm te
kunnen geven. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.495.000. De raad wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren voor besteding
aan deze projecten.
Rooswijkzaal: 21.30 -23.00 uur

Verkeersmaatregels
Burgemeester en wethouders hebben besloten individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen voor de volgende
percelen:
• Adrianastraat 116, 1975 EZ IJMUIDEN

• J. Bijhouwersstraat 71, 1992 JV
VELSERBROEK
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

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

bij het college van burgemeester en wethouders
van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Bosch Sport Velsen sluit de deuren

Santpoort - Een bekende sportwinkel in de regio gaat sluiten.
Bosch Sport Velsen uit Santpoort, specialist in schaatsen en
ballet. We gaan Bram Bosch, eigenaar van Bosch Sport Velsen
maar eens wat vragen stellen.

dere verkoop en het niet meer zo
leuk vinden. Ik ben bijna 65 en de
wereld is veranderd. De trouw van
klanten is veranderd maar zeker
ook de trouw van veel van onze leveranciers. Een merk is vijftig jaar
bezig een netwerk op te bouwen
van trouwe winkeliers met gedeWanneer sluiten jullie de winkel gen kennis van zaken en dat geven
Bram?
ze dan op een donderdagmiddag
Op zaterdag 1 juni trouwt mijn cadeau aan een of andere webdochter in Amsterdam, dat leek me shop die er mooi uitziet.
wel een mooi moment. Ik ben 43
jaar winkelier, waarvan bijna 30 jaar Een webshop is toch best handig,
in Santpoort. Het is wel mooi zo.
hoe zie jij dat?
Natuurlijk is een webshop hanNeemt iemand de winkel over of dig als je het vanuit de consument
misschien je zoon Lars?
bekijkt. Voor de winkelier met een
Als Lars de zaak zou overnemen, webshop is het een ander verhaal.
zou er niet zo veel veranderen. Dan Die moet, met de normale marges
is hij de baas en ik zijn assistent. Je van een winkel, van alles bedengaat dan toch weer meedoen en ken om nog wat over te houden
zo blijf je nog tien jaar doorwer- aan zijn online-klant. Groeien met
ken. Voor Lars de kans om op zater- je webshop is dan vaak de enige
dag met zijn twee kleine mannetjes optie. Nog meer omzet, nog meer
naar de voetbal te gaan. Ik heb hem klanten, nog meer werk en hopen
misschien vijf keer zien voetballen. dat het een keer winstgevend gaat
Met onze specialismen, schaatsen worden tot je er achter komt dat je
en ballet is het lastig voor iemand nog steeds niets verdient. Alles op
anders onze winkel over te nemen internet ziet er het zelfde uit en alen voor een algemene sportzaak is leen de prijs is voor de consument
Santpoort waarschijnlijk te klein.
belangrijk. In je winkel kun je het
verschil maken.
Is de mindere verkoop de be- Vanaf de bron, de producent, het
langrijkste reden om te stoppen? merk zelf is er met online nog wel
Het is een combinatie van de min- wat te verdienen, maar die zitten

een busje. Voor te weinig geld trouwens en met slechte voorwaarden.
De winkel was een banenmotor.
Leuk werk op zaterdag en in de vakantie hebben we ingewisseld voor
een lopende band, orderpicken en
een callcentrum.
Jij gelooft dus dat de winkels wel
zullen overleven?
Dat geloof ik zeker en weet het ook
zeker. Het is wiskunde, er kunnen
niet meer pakjes in een bestelbus
en er kunnen niet meer busjes door
de straat. Het houdt een keer op.
We willen een 30km zone waar we
Roosje leren fietsen maar we willen ook ons pakje op tijd in huis. Op
een gegeven moment is iedereen
het wel beuom naar een afhaalcentrum op een industrieterrein
te moeten voor je online bestelling. Hoe lang denk je daar straks te
moeten wachten. De online supermarkt laat scholieren nu de boodschappen doen in de winkel om
het vervolgens met een busje naar
de klant te gaan brengen die thuis
op zijn bank zit te wachten, terwijl
hij dat normaal zelf kwam doen.
Geen idee hoeveel geld er bij elke
klant bij moet, maar dat zal zeker in
de tientjes lopen.

helemaal niet te wachten om alles
zelf te doen, die geven ze het graag
aan Bol.com of Zalando.
Met een online klant ben je veel
langer bezig en hij koopt minder. Als iets in de winkel is gekocht
komt het zelden terug, dat is bij Bol.
com wel anders. Het probleem van
de webwinkels wordt ook niet het
gebrek aan klanten maar juist het
te veel er van.
Laatst zat onze minister van Binnenlandse Zaken mevr. Ollengren
bij WNL op Zondag de ‘banenmotor’ van Coolblue te prijzen. Pakjes over een lopende band schui- Toch zie je steeds meer winkels
ven en door de straat racen met sluiten, hoe moet dat stoppen

volgens jou?
De sleutel ligt bij de overheid, huurbazen en de merken. Online is nog
geen twintig jaar bezig, maar er is
eigenlijk nog nooit serieus nagedacht over de spelregels.
Innovatie komt altijd voor regelgeving. Eerst wordt er iets bedacht en
jaren later gaan we eens nadenken
over regels. Probleem bij retail is
dat de regelgevers denken als consumenten. Honderdvijftig Kamerleden, Gemeenteraden, Bankbesturen, Retailgoeroes, Bonden, Kamers van Koophandel, Brancheorganisaties, allemaal consumenten
die de problemen waar een winkelier mee geconfronteerd wordt niet
kennen maar het wel voor het zeggen hebben. En ook nog eens met
elkaar. Een snelle ‘start-up’ meldt
zich met een leuk plan, haalt een
berg geld op, trekt een bloedspoor
door de markt en gaat vervolgens
zitten wachten dat hij wordt overgenomen door een grotere partij.
Het mocht allemaal gebeuren in de
vrije markt.
Ik stam nog uit de tijd dat je een
middenstands- en een sportvakdiploma nodig had om een winkel te beginnen. Allemaal niet meer
nodig. Ik kreeg de Economische
Controledienst op m’n dak als ik te
vroeg met de uitverkoop begon.
Dat soort dingen.

Begin maar eens om het gratis versturen te verbieden en verhoog de
btw maar eens met een paar procent voor de webwinkel. Goed voor
de schatkist en het speelveld wordt
weer wat eerlijker. Verlaag ook de
huur tijdelijk voor de winkels, zodat die deze wonderlijke periode in
de retailgeschiedenis kunnen overleven.
Ook de merken hebben een belangrijke
verantwoordelijkheid.
De belangrijkste schakel in het systeem, de verkoop naar de klant
geven ze aan een prutser op internet.
Als iedereen doorkrijgt dat het beste eindstation van een product een
stenen winkel is, kunnen we weer
gewoon gaan doen.
Wat ga je straks doen, je bent
niet iemand die stil gaat zitten?
Klopt, ik zal nog wel een beetje
moeten aftrainen denk ik. Ik heb
genoeg hobby’s, vier kleinkinderen, waar ik mee naar Artis wil en ik
ga een beetje werken aan m’n conditie. Dat is er een beetje bij ingeschoten de laatste jaren. Weer eens
op een moutainbike klimmen en
een rondje golf en straks midden in
de week. Dagje vrijwilligerswerk bij
Heliomare en misschien slijp ik nog
wel een paar schaatsen. (foto: Leo
Vogelzang)
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Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

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

Evenementenkalender

Sportcafé 2.Nol

7 april

Duin en Kruid Lenteloop
www.duinenkruidlenteloop.nl

12 april

Koningsspelen Strand IJmuiden
Sportpark Groeneveen

12 april

Drijf Inn
www.zwembadvelsen.nl

15 april

Badmodeverkoop
www.zwembadvelsen.nl

18 april

Finale schoolvoetbaltoernooi
Rabobank Ijmond Stadion

De horeca van sporthal IJmuiden-Oost krijgt een nieuwe exploitant.
Joke Schol heeft met heel veel plezier bijna 9 jaar Sportcafé Oost
geëxploiteerd, maar recentelijk heeft ze aangegeven haar
werkzaamheden anders in te willen vullen. Vrijwel direct daarna
zijn wij benaderd door Arnold (Nol)van Hooff, de huidige
beheerder van Sportcafé Nol in sporthal Zeewijk, om het van Joke
over te nemen. Per 1 mei a.s. zal Nol de nieuwe gastheer zal zijn
voor alle bezoekers van Sportcafé 2.Nol. Wij wensen Nol en zijn
medewerkers veel succes met deze prachtige locatie.

28 april
t/m 2 mei

Nijlpaard in zwembad
www.zwembadvelsen.nl

30 april

MegaSportMix
Sporthal IJmuiden-Oost

Koningsspelen
Vrijdag 12 april vinden voor de zevende keer de Koningsspelen plaats. De
Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest waaraan
kinderen uit de gemeente Velsen kunnen deelnemen. Onder begeleiding van
Buurtsportcoaches, sportkunde studenten van InHolland en leerlingen van
het Vellesan College zullen er ruim 1100 kinderen van acht basisscholen actief
zijn op het IJmuiderstrand en op Sportpark Groeneveen. Na de traditionele
Koningsdans gaan de leerlingen lekker bewegen, uitwaaien en samenwerken.
Het wordt vast weer een fantastische dag. Kom gerust langs om de kinderen aan
te moedigen. De Koningsspelen vinden plaats van 09.30-12.30 uur op het strand
van IJmuiden aan Zee en Sportpark Groeneveen: atletiek (AV Suomi) en tennis
(LTC Groeneveen).

Meivakantie zwembad
De Heerenduinen
In de schoolvakantie van 20 april t/m 5 mei is
zwembad De Heerenduinen extra geopend voor
recreatief zwemmen. Kijk voor de actuele tijden
op www.zwembadvelsen.nl. Vanaf zondag 28
april t/m donderdag 02 mei ligt er een Nijlpaard
hindernisbaan in het wedstrijdbad.

April 2019

Drijf-Inn nu nog leuker
Film kijken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad de Heerenduinen.
Vrijdag 12 april kun je samen met je vrienden en vriendinnen dobberend
op een luchtbed kijken naar de film Zootropolis. Het zwembad wordt deze
avond omgetoverd tot een bioscoop. Dit keer is de “Drijf Inn” nog leuker. Het
videoscherm is net als op onderstaande foto naar beneden gehaald en er zijn
extra geluidsboxen. 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 18.00 t/m 21.00 uur en wordt georganiseerd voor kinderen
6 t/m 14 jaar.
Ook leuk om je verjaardagspartijtje te vieren! Toegang € 6,10

Rookvrij zwembad
De Heerenduinen

Binnenkort gaat het buitenbad van zwembad De
Heerenduinen weer open. De onderhoudsploeg
van het zwembad is druk bezig om het bad en de
speelweide in gereedheid te brengen. Zo worden
de tegels, indien nodig vervangen, de baden geschrobd (met biologische schoonmaakproducten) ,
de kinderspeeltoestellen nagekeken etc.
Het hele zwembad wordt vanaf de opening
rookvrij. Dit houdt in dat er bij de ingang en op de
ligweide niet meer gerookt mag worden. Iedereen
moet in een veilige en gezonde omgeving kunnen
zwemmen. We willen het goede voorbeeld geven
en daarom steunen wij een Rookvrije Generatie.
Bezoekers worden geattendeerd door middel van
stoeptegels, stickers, borden en vlaggen die zichtbaar bij de ingang en op andere plekken worden
gehangen.

Verhuur sportaccommodaties
Sportloket Velsen heeft recent alle vaste gebruikers van de gemeentelijke
sportaccommodaties een aanvraagformulier voor het nieuwe seizoen verzonden. Begin mei worden de roosters opgesteld. Heeft u interesse in het huren van
een sportaccommodatie voor een geheel seizoen? Neem dan contact op met
Sportloket Velsen 0255-567666. Incidenteel een keer een sportaccommodatie
reserveren? Dit regelt u eenvoudig online via onze website.

Mega SportMix: levend
airhockey en sjoelen
Dinsdag 30 april 2019 vindt in
sporthal IJmuiden-Oost de
MegaSportmix plaats. Kinderen uit de
gemeente Velsen kunnen dan weer
sporten met de Buurtsportcoaches!
Er worden allerlei leuke sportonderdelen neergezet zoals: levend
airhockey en sjoelen, tennis, hockey,
turnen en nog veel meer. Kinderen
van de groepen 1 t/m 3 zijn welkom
van 10:00-12:00 uur, kinderen van de
groepen 4 t/m 8 zijn welkom tussen
13:00 en 15:00 uur.
Kosten: € 2,50
Inschrijven kan via:
www.sportpasvelsen.nl

Balletje slaan? Huur bij ons een baan!: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Even voorstellen: Annelies Visser
Per 1 april ben ik gestart
als Buurtsportcoach
zwembad. In mijn nieuwe
functie binnen Sportloket Velsen zorg ik voor
intensivering van ‘de
gang naar het zwembad’
door inwoners uit de
buurt, wijk en gemeente.
Mijn belangrijkste doel
is om iedereen te laten
deelnemen aan een
voor hem/haar passende beweegactiviteit
in het zwembad, bij de
verenigingen of andere
aanbieders.
Ik ga actief op zoek naar
mogelijke samenwerkingen en zal verbindingen
gaan leggen tussen
diverse sectoren. Binnen
de sector sport ondersteun en versterk ik de
zwemverenigingen en
organisaties en stimuleer
hen tot het invullen, dan wel uitbreiden van een brede(re) maatschappelijke rol.
Mijn plan is om een aanbod te creëren dat aansluit bij de wensen en
behoeften van de inwoners van Velsen. Dit kan zijn een Open dag of
inloopochtenden voor verschillende doelgroepen.
Mocht je ideeën/tips hebben of een gewoon een keer willen kennismaken schroom dan niet om contact met mij op te nemen.
Buurtsportcoachzwembad@velsen.nl / 0636219375

Wij zijn ook te volgen via:
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COLOFON Verhaallezing:
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.800

Zet je intuïtie
op de eerste plaats
Regio - Carmen de Haan geeft
zondag 7 april om 14.00 uur een
Verhaallezing over intuïtie.
Een voorgevoel, een ingeving.
Een innerlijke stem die je vertelt
of je iets moet doen of juist laten. Je ‘weet’ iets zonder dat je er
over hebt nagedacht. Deze magische kracht is je intuïtie. Intuïtieve raadgevingen zorgen
vaak voor verrassende wendingen in je leven. Het is niet zweverig, integendeel, het is een
bron van zinnige informatie dat
samengaat met het vertrouwen
wat je in jezelf hebt. Als je vertrouwen hebt dat je intuïtie je
als de tijd rijp is een antwoord
op je probleem zal geven, pieker je minder. Als je erop vertrouwt dat je intuïtie je zal vertellen wat je moet doen als zich
iets voordoet, maak je je minder
druk over mogelijke beren op de
weg.
Ontwikkel je intuïtie en er zal
een wereld voor je open gaan
waarin je je nooit meer machte-

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

loos hoeft te voelen. Zondag 7
april krijgen de toehoorders talloze tips en oefeningen.
De lezing is van 14.00 tot 16.00
uur in het St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 in Bloemendaal.
Bijdrage 9 euro inclusief koffie/thee en schrijfgerei. Zie ook:
www.carmendehaan.nl. (foto:
aangeleverd)

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor het voormalige VVV-kantoor
op het Marktplein.

Gratis lezing:
‘Natuurlijke grip op
auto-immuunziekten’
Heemskerk - Schildklierproblemen, hart- en vaatziekten, ziekte
van Crohn, Colitis Ulcerosa, Lupus,
Reumatoïde Artritis, Multiple Sclerose, Sarcoïdose, Alzheimer zijn
voorbeelden van auto-immuunziekten. Dementie en chronische
vermoeidheid is vaak ook een logisch gevolg. Klachten presenteren zich vaak in spieren, gewrichten, huid en interne organen, zoals nieren, hart, longen en bloedvaten. Ziektebeelden waarbij het
immuunsysteem op eigen weefsel onaangepast reageert, noemen we auto-immuunziekten.
Frank Jonkers vertelt tijdens een
lezing op zaterdagmiddag 13 april
over de oorzaken die tot deze
ziektes kunnen leiden. Uit studies
blijkt dat slechts een klein percentage van de ziektebeelden waarbij auto-immuniteit een rol speelt
wordt bepaald door genetica (erfelijke factoren). Omgevingsfactoren (epi genetica) bepalen voor
het grootste deel het ontstaan
van auto-immuniteit; belangrijk
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zijn voeding, darmflora, stress,
toxines en infecties.
De lezing is bedoeld voor patiënten om inzicht te geven over de
vele mogelijke oorzaken van auto-immuunziekten en om te laten zien hoe een integrale aanpak
ook voor u wellicht een uitkomst
kan bieden. Er is vaak meer mogelijk dan men soms denkt. Door
alle oorzaken aan te pakken is de
slagingskans maximaal waardoor
medicatie kan worden geminderd
of vaak zelfs gestopt.
Waar en wanneer: zaterdagmiddag 13 april in het opleidingslokaal van BodySwitch aan de Rijksstraatweg 55 in Heemskerk, van
14.00 uur tot 16.00 uur. De zaal
is open om 13.30 uur. Er is plaats
voor circa 50 personen. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Meld u van tevoren wel even aan.
Dat kan via de website, www.bodyswitch.nl, per e-mail heemskerk@bodyswitch.nl, of telefonisch: 0251-234 000.

In de inventarisatie van gebouwen in het monumentenrapport
‘Nieuw IJmuiden’ wordt het voormalige VVV-kantoor op de zuidwestelijke hoek van het Marktplein één van de opmerkelijkste
gebouwen aan de Lange Nieuwstraat genoemd. Opmerkelijk is
het glasrijke kantoor zeker! Oneerbiedig gezegd heeft het gebouwtje een veel te groot naar binnen
geklapt puntdak. Maar dat maakt
het juist opvallend, wat goed past
bij de functie die het moet vervullen: rots in de branding voor de
vele toeristen die anders zullen
verdwalen in ons IJmuiden.
Het VVV-kantoor wordt in 1962
gebouwd naar een ontwerp van
H.J. Peters. Peters is van 1957 tot
1978 gemeentearchitect van Velsen. Tussen 1954 en 1980 is hij ook
hoofd van de afdeling Bouwkunde van de gemeente. Als architect heeft hij veel schoolgebouwen en sportfaciliteiten in IJmuiden en omstreken ontworpen.
De uitbreidingen van de visserijschool met kantine en verhoogde
toren in de zestiger jaren zijn ook
van zijn hand.
VVV staat voor ‘Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer’. Deze landelijke organisatie met plaatselijke agentschappen wil het toerisme naar een stad of streek bevorderen. Jarenlang wijst ons VVVkantoor toeristen de weg. Maar

ook IJmuidenaren weten het VVVkantoor te vinden voor onder andere hun concertkaarten. Gebruik
van Internet voor toeristische informatie en aankoop concertkaarten is dan immers nog onbekend!
In de jaren negentig verlaat het
VVV-agentschap het karakteristieke pand. Het agentschap huist
eerst in de Rabobank, later aan de
Zeeweg en weer later in de bibliotheek op het Dudokplein. Eind
2015 sluit de vestiging in de bieb.
In 2016 keert het VVV-agentschap
terug naar het Marktplein; nu
niet in het kantoortje maar in The
Readshop in de oostelijke winkelgalerij van het Marktplein.
Na het vertrek van het VVV betrekt
een snoepwinkel het kantoorpand. Het pand wordt dan zuurstokroze kleur geschilderd, ook
weer opvallend maar nu vooral
voor de snoepers onder ons.
Vanaf 1997 staat het pand enkele jaren leeg. In 2000 verkoopt de
danmalige eigenaar van het pand,
kapper Roher, het kantoorpandje
aan de projectontwikkelaar Kroonenberg Groep uit Amsterdam.
Kroonenberg is eigenaar van het
naastgelegen winkelcentrum Velserhof. Kroonenberg steekt op
dat moment veel geld in het opknappen van de Velserhof en wil
zo’n lelijk pandje met zuurstokkleur niet naast het winkelcentrum hebben. Kroonenberg gaat

het pandje verhuren.
Sinds 2008 herbergt het VVV-kantoor na een grondige verbouwing een hypotheekadviseur. Daniëlle Rabelink, sinds enkele jaren
franchisenemer van De Hypotheker, vertelt over het pand: ,,Het is
ook VVV kantoor geweest. Tot de
dag van vandaag krijgen we nog
steeds toeristen binnen. Het staat
nog steeds in verschillende reisgidsen als VVV kantoor vermeld.
Ook mensen die de Nederlandse
taal niet helemaal onder de knie
hebben komen geregeld binnen
voor medicijnen.’’ Het verschil tussen een ‘apotheek’ en een ‘hypotheek’ is voor sommigen niet zo
groot...
Begin 2017 wordt het pand flink
opgeknapt. In januari 2019 verlaat
De Hypotheker het pand na elf
jaar om zich tijdelijk aan de Dokweg te vestigen. Uiteindelijk zal
de hypotheekadviseur weer aan
het Marktplein terugkeren, maar
dan in een groter en minder onderhoudsgevoelig kantoor in het
project IJkpunt, in het rijtje van de
Dekamarkt.
Daniëlle is blij dat het oude pandje onderdeel van haar nieuwe uitzicht zal zijn. Er gaan geruchten
dat het VVV-kantoortje inmiddels
weer verhuurd is en een ijssalon
zal gaan huisvesten.
Het pandje is vanaf het begin een
echte rots in de branding. Het
heeft inmiddels al heel wat “stormen” in de nabije omgeving overleefd: de bouw en de sloop van
het Postkantoor, de bouw van de
Velserhof en de sloop en bouw
van het Unic complex. Welke stormen zullen daar nog bij komen?

Thuis in Santpoort

Symbool van welvaart en geluk
Sinds 7 september 2018 staan er
weer pompoenen op de zuilen
bij de ingang naar huis, park en
manege Kennemergaarde aan
de Duin- en Kruidbergerweg. In
1988 verdwenen deze spoorloos,
nadat zij sinds 1912 in combinatie met een fraai hekwerk de ingang van het buitenplaatsje Kennemergaarde markeerden. Pompoenen zijn een geliefd ornament, ze staan symbool voor geluk en vruchtbaarheid, voor welvaart en overvloed. De naam
Kennemergaarde verwijst waarschijnlijk naar de boomgaarden
en grote moestuin, die hier vroeger lagen en behoorden bij de
ning komende zomer:
- 21 april Eerste Paasdag: een hofstede De Kruidberg, die in de
17e eeuw in bezit was van stadheerlijke paasbrunch;
houder Willem III.
- 12 mei Moederdag high tea;
- 30 mei tot en met 2 juni Villa’s Willem III liet in 1683 een zogenaamd sterrebos aanleggen. Bij
Culinaire Wijntheater;
- 16 juni Vaderdag: een stoere een sterrebos lopen de paden
vanuit één centraal punt als strabierproeverij;
- 22 & 23 juni Back 2 Hippie Mar- len in verschillende richtingen
en na bijna 350 jaar is deze strucket: hippie/Ibiza-markt;
- 6 juli 2 Generations: beachfesti- tuur nog steeds zichtbaar. De lange laan met de pompoenen aan
val;
- 25 augustus Zomerwandeling: het begin was ooit een van de
lange assen van dat sterrebos.
ongeveer 18 kilometer.
Als J.T. Cremer, sinds 1895 eigeVoor meer informatie: www.vil- naar van de grote buitenplaats
la-westend.nl of bel naar 023- Duin- en Kruidberg, in 1911 een
eigen buitenplaatsje laat bouwen
5381878. (foto: Marlot Bakker)

Villa Westend: ook voor
feesten en bruiloften
Velserbroek - Wist u dat Villa Westend naast het restaurant
waar ontbijt, lunch, diner en een
borrel wordt geserveerd, ook een
zalenzijde heeft? De twee ruimtes
kunnen onder andere gereserveerd worden voor feestjes, bruiloften, condoleances en vergaderingen. Villa Westend beschikt
over de juiste kennis en expertise
om iedere gelegenheid tot in de
puntjes te verzorgen. Men denkt
graag met u mee. De zalen bieden veel daglicht, gratis parkeerplekken, een eigen terras, entree,
garderobe en toiletgroep.
Daarbij staan er weer een aantal
leuke evenementen op de plan-

voor zijn oudste zoon Herbert,
wordt de laan beplant met beuken en krijgt daarmee de allure,
die past bij deze dan in gebruik
zijnde toegangsweg naar Duinen Kruidberg. Oorspronkelijk
liep deze oprijlaan zelfs helemaal
vanaf de Hagelingerweg via het
tracé van de huidige J.T. Cremerlaan naar de buitenplaatsen.
Op de kruising met de Duin- en
Kruidbergerweg stonden ooit
vier pijlers met pompoenen,
twee aan de kant van Kennemergaarde en twee aan de overkant
bij de ingang van Duin- en Kruidberg.
De landschapsarchitect Leonard
Springer ontwierp het omliggen-

de park. Hij combineerde de lossere engelse landschapsstijl met
meer de formele delen en maakt
dankbaar gebruik van de sterke
zichtlijn van de beukenlaan. Het
geheel was ooit omgeven met
prachtig sierhekwerk. Een deel
ervan is na jarenlange verwaarlozing recent gerestaureerd en teruggeplaatst.
Dankzij de inzet van de gemeente Velsen en de Vrienden van
Kennemergaarde is hiermee
weer een uniek stukje historie
zichtbaar gemaakt.
Stichting Santpoort,
Tekst: Lieke Baron
Foto: Florian van der Horst
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5 jaar Bij Bo!

IJmuiden - Op 2 april 2014 opende Bo Stokman na een fikse verbouwing haar winkel genaamd
Bij Bo.
,,Het lijkt mij geweldig om mijn
eerste jubileum op zaterdag 6
april samen met mijn klanten te

vaste gelegenheidsmannequin
Corinne Bruinsma. Klanten mogen na hun aankoop in een luxe
grabbelton grabbelen. Bo: ,,In samenwerking met onder andere
mijn merken DWRS, Bianco, Saint
Tropez en Turquoise mag ik geweldige prijzen weggeven!”. Een
paar schoenen, een broek, 50 euro shoptegoed en een volledige
zomerset.
Bo vult aan: ,,Je kunt ook via Facebook en Instagram in de prijzen vallen, speciaal voor degenen
die er zaterdag niet bij kunnen
zijn”. Om 14.00 uur komt Nancy
Kuypers namens ‘Salon Gewoon
Mooi’. Bij Nancy kun je terecht
voor huidmetingen en vragen
omtrent beauty. De dag wordt afgesloten met een borrel inclusief
lekkere hapjes.
vieren”, vertelt Bo enthousiast. De Voor het gratis champagne-ontdag wordt om half 10 feestelijke bijt op zaterdag 6 april om 09.30
gestart met een champagne-ont- uur kun je je aanmelden via info@
bijt, waar iedereen zich voor kan jackyhart-bijbo.nl of WhatsApp
aanmelden. Er is grote hoeveel- 06-82684312. Bij Bo is gevestigd Velsen - Op zaterdag 6 en zondag
heid nieuwe collectie ingekocht aan de Kennemerlaan 94 in IJmui- 7 april staan de 40 jongeren van
Eigenwijs Musicalkids Velsen op
en deze wordt geshowd door de den. (foto: aangeleverd)
de planken van de Stadsschouwburg met een wel heel bijzondere
musical. Zij spelen dit jaar de griezelig-komische voorstelling ‘Little Shop of Horrors’. De show vertelt het verhaal van Simon Krelborn, een sullige jongen die in
de bloemenwinkel van mevrouw
Mushnik werkt. De winkel loopt
niet echt goed totdat Simon
op een dag een heel bijzondere plant vindt, dan staan de klanten ineens in de rij. Hij vernoemt

Eigenwijs Musicalkids speelt
‘Little Shop of Horrors’
de plant naar zijn collega Audrey,
waar hij een oogje op heeft. Zij
heeft echter al een partner, de sadistische tandarts Bobbie Scrivello, die haar met enige regelmaat
blauwe plekken bezorgt. Dan
blijkt dat de plant, Audrey II, alleen goed groeit op bloed. Als dat
maar goed afloopt...
Regisseur Caroline Leardini vertelt: ,,Little Shop of Horrors is echt
een klassieker, al wordt het in Nederland niet heel vaak gespeeld.
Het leek ons leuk om een musical die bekend staat om zijn volwassen thema’s en kleine cast

eens op een andere manier te laten zien, door deze te laten spelen door een groep van ongeveer
veertig jongeren tussen de acht
en twintig jaar. Het is iets heel anders dat wat mensen van Eigenwijs gewend zijn.”
Eigenwijs Musicalkids Velsen repeteert van september tot april
op dinsdagavond van 19.00 tot
20.30 in de Brulboei te IJmuiden.
Vanaf januari komt daar ook de
vrijdagavond bij. Ook lid worden
van Eigenwijs? Ga voor meer informatie naar www.eigenwijsmusicalkids.nl. (foto: aangeleverd)

ZOLF! Reclamestudio bestaat 6 jaar

Topscheidsrechter Kuipers maakt
indruk op Rabobank Lenteborrel
Velsen - Björn Kuipers (46)
wordt door kenners gezien
als één van de beste voetbalscheidsrechters ter wereld. Ondanks zijn volle agenda - Kuipers reist zo’n tachtig dagen
per jaar de wereld over om te
fluiten, is eigenaar van twee supermarkten en heeft een gezin
met jonge kinderen - had de Oldenzaler dinsdagavond vrijgemaakt om te spreken op de Rabobank Lenteborrel. Het resultaat: een bomvolle businessclub van het Rabobank IJmond
Stadion die ruim drie kwartier
aan zijn lippen hing.
De naar schatting 250 vrijwilligers van verenigingen en stichtingen uit de IJmond kregen een
indrukwekkend verhaal voorgeschoteld over de hectiek van
het hedendaagse topvoetbal en
het belang van samenwerken en
goede communicatie. Kuipers
deed dat aan de hand van beelden uit Ajax-PSV van afgelopen
zondag, de Champions Leaguefinale in 2014 en het beroemde moment tijden het WK 2018
waarin hij de Braziliaan Neymar
op zijn nummer zette. ,,Fluiten op

dit niveau is topsport en dat kun
je niet alleen. Ik vertrouw volledig op mijn team. Zij geven mij
ongevraagd advies op cruciale momenten. In dit vak moet je
durven praten. Maar je moet ook
sterk zijn. Voor je het weet nemen spelers als Neymar of Ramos
de controle over. Dat voorkom je
door duidelijk aan te geven waar
voor jou de grens ligt.’’
Kuipers had een belangrijke
boodschap voor de clubbestuurders in de zaal. ,,Zie missers als

een leermoment en durf elkaar
aan te spreken, ook in een vereniging’’, aldus de toparbiter die
in 2001 zijn betaald voetbaldebuut maakte bij de wedstrijd Telstar-Eindhoven. ,,Een fout maken
is niet erg, maar durf het wel toe
te geven. Degene die geen beslissingen neemt, komt niet verder. En wees ook trots op uw vereniging. Laat uw gezicht zien en
toon passie en bevlogenheid! Ik
weet zeker dat uw club daar de
vruchten van plukt.’’
Na een daverend applaus voor
Björn Kuipers gaf directievoorzitter Jerry Notenboom een toelichting op het gewijzigde sponsorbeleid van Rabobank IJmond.
Verenigingen en stichtingen
die zich inzetten voor een vitale leefomgeving maken kans op
een extra bijdrage voor de clubkas. De bank heeft voor dit doel
50.000 euro apart gezet. Rabobank Clubsupport komt in de
plaats van de Rabobank Fietsdag
en gaat in september van start.
Foto’s van de Rabobank Lenteborrel zijn terug te vinden op
de social mediakanalen van Rabobank IJmond. (foto’s: aangeleverd)

Vereniging Oud Hoogovens
Medewerkers vergadert
Velsen-Noord - Het bestuur van
de VOHM nodigt alle leden uit
om de 47e Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april in
de Brederodezaal van het Dudok
Huis in Velsen-Noord bij te wonen.
Om 14.30 uur opent voorzitter
Rob de Brouwer de vergadering,

maar om 13.30 uur is de zaal open
zodat oud-collega’s onder het genot van een kop koffie of thee
weer eens kunnen bijpraten. De
vergadering wordt niet onderbroken door een pauze.
Na de opening door de voorzitter, de huishoudelijke punten en
mededelingen is het woord aan

de heer Govert Kockelkoren, Productiedirecteur Rolling & Coating
IJmuiden. Hij zal spreken over de
actualiteit bij Tata Steel Europe en
IJmuiden in het bijzonder.
Voor diegenen die nog meer
contact met oud-collega’s willen
staat er afloop van de vergadering weer verse koffie klaar.

IJmuiden - Op 1 april was
het al weer 6 jaar geleden dat
ZOLF! Reclamestudio is gestart in IJmuiden. Begonnen
tegenover de Stadsschouwburg maar nu gevestigd op
het Plein 1945. Eigenaar Patrick Zwanenburg kijkt terug
op een mooie periode.
,,ZOLF! heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld met
een mix van lokale en internationale klanten. Zo werken
we voor de Stadsschouwburg
maar ook voor Heineken Nederland & International. En deze mix maakt het werk dyna-

misch.” ZOLF! heeft in de afgelopen jaren een hechte band
opgebouwd met de klanten.
,,Kwaliteit staat bij ons voorop,
ook al zijn de deadlines soms
erg kort. Met onze ervaring en
kennis kunnen wij snel schakelen, zonder verlies van kwaliteit. En dat wordt gewaardeerd. Daar zijn we dan ook
erg trots op!’’
ZOLF! blijft vooruit kijken en is
momenteel op zoek naar een
creatieve dtp-er/vormgever.
Interesse? Bekijk dan de vacature in deze krant. (foto: aangeleverd)

Doe een cholesteroltest

DA Ritskes heeft hart voor je hart
IJmuiden - DA Ritskes heeft aandacht voor gezondheid, daarom kan
iedereen op vrijdag 5, woensdag
10 en vrijdag 12 april van 09.00 tot
12.00 uur in de winkel aan de Frans
Naereboutstraat 66-68 in IJmuiden
checken hoe het met het cholesterolniveau zit. Binnen enkele minuten
weten de deelnemers of hun choles-

terolniveau in orde is. Iedereen heeft
cholesterol nodig, maar een hoog
cholesterolgehalte is een risico voor
hart- en vaatziekten.
Een zorg minder als het goed is. En
heeft het cholesterolniveau aandacht nodig, dan is het belangrijk
om dat te wete. Op basis van meting krijgt men een persoonlijk leef-

stijladvies over eventuele vervolgacties. De Cholesteroltest kost 5 euro. Heb je de cholesteroltest gedaan?
Dan ontvang je een kortings bon ter
waarde van 5 euro. Meedoen aan de
cholesteroltest? Maak dan een afspraak en kom langs met een nuchtere maag! Bel 0255-515207. (foto:
aangeleverd)

Angelique Beenmode naar groter pand
IJmuiden - Na 17 jaar in het Vel- fel met stoelen om even uit te reed om onze klanten optimaal
serhof aan de binnenkant en 10 rusten.’’ Angelique is dolblij met van dienst te zijn.’’ (foto: aangejaar aan de buitenkant is Ange- de nieuwe locatie: ,,Alles is ge- leverd)
lique Beenmode nu verhuisd
van nummer 69 naar 55, tegenover Intertoys. Een beduidend
groter pand met een mooie
lichtkoepel achter in de winkel.
,,Door het daglicht komen onze artikelen nog beter uit, zodat
onze klanten alle kleuren nog
beter kunnen zien’’, aldus Angelique. In het nieuwe pand zijn
nieuwe presentatiewanden en
rekken met een beduidend beter overzicht, waardoor het uitkiezen makkelijker wordt. In de
winkel zijn vier paskamers, in
plaats van de twee op de vorige locatie, dus wachten is niet
meer nodig.
Angelique: ,,Alles is voorzien
van een nieuwe moderne kleur
en door de ruimere locatie hebben we nu meer ruimte om alles beter te presenteren onder
meer door meerdere paspoppen. Ook is er voor onze klanten die moeten wachten een ta-
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende
20.00
Telstar
- Jong
AJAX
Volgendethuiswedstrijd:
thuiswedstrijd:vrijdag
vrijdag95februari
april 20.00
uuruur
Telstar
- SC
Cambuur

Jong
Bepaal Wedstrijd
je eigen prijs
voor een wedstrijd
Ajax bijna
uitverkocht

Het gaat lekker! Met 16 punten je mag zelf je prijs bepalen ook!
uit de laatste 6 wedstrijden doet De komende periode test Telstar
Telstar weer volop mee om de een nieuw systeem waarbij jij de
plekken die recht geven op de baas bent. Via www.sctelstar.nl
nacompetitie. De spannende we- kun jij nu de prijs bepalen voor
- Vrijdag
ken komen er aan, Velsen-Zuid
en jij wil daar jouw kaart
voor Telstarspeelt
- SC Camonderdeel van zijn! Telstar in buur.
Gebruik
de toolLeague
op de webde Jupiler
Nieuw is de mogelijkheid om zélf site om jouw korting te bepalen
een belangrijke
jouw prijs te bepalen!
voor jouwthuiswedstrijd
kaart. Kun jij het winMaak jij deel uit van
de
vierde
nen van
het systeem?
Probeer het
tegen Jong
Ajax.
De kaarten
periode van Telstar? Dat kan, en vandaag nog!

zijn bijna uitverkocht. De westtribune en de oostribune zitten al vol. Voor de zuidtribune,
doorgaans bestemd voor de
supporters van de tegenpartij, waren woensdag nog enkeOp vrijdag 12 april gaat Telstar op de middag reeds het centrum te
beschikbaar. Mogebezoek in Enschedelebijkaarten
FC Twen- bezoeken.
te.
Kaarten
á 12,50bij
eurohet
kunnen
via
lijk zijn alle kaarten
verDe wedstrijd is voor Telstar sup- www.telstarticket.nl
gekocht
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deze
echter
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te bezoe- van
worden.
De krant
verkoop eindigt
op
ken, met enkele toch
voorwaarden.
donderdag Dat
11 aprilbetekent
om 16.00 uur.
al verkocht.
Zo mag u pas vanaf 19.00 uur het Bij aankoop ontvangt u een bedat
alle
plaatsen
stadion betreden en
is het
niet3.200
vestiging
in uw mail. in
Methet
deze
toegestaan met het
openbaar bevestiging
u bij
het
Rabobank
IJmond ontvangt
Stadion
bevervoer af te reizen naar Ensche- uitvak uw toegangskaart voor de
zet
zullen
zijn.
De
laatste
keer
de. Ook is het niet toegestaan in wedstrijd.
dat het zo’n volle bak was bij
Telstar was op 29 oktober 2015
in de bekerwedstrijd tegen AZ,
Eagles dachten alsnog op jacht
die eindigde in 0-1.
te kunnen gaan naar de winnende treffer, was daar opnieuw een
Het succes van Telstar beteverrassende doelpuntenmaker die
kent dat de kaarten voor de
daar anders over dacht.
Opnieuw Terell Ondaan leverwedstrijden als warme broodde uiterst fraai de assist af, uitgejes gaan. Telstar verloor vokiend laag over de grond. Melle
Springer draaide zich om, en zag
rig weekeinde echter de wedvoordat hij er erg in had de bal
strijd tegen FC Den Bosch. Het
liefd
voelt.
Er
zijn
in
Nederland
achter Verhulst eindigen. Die treffer
kan aan hetkinderen
einde van dezedie
rit opgroeiwas de eerste nederlaag in zes
100.000
wel eens héél belangrijk blijken te
wedstrijden, maar dat had geen Maar
in gezinnen
meervoudizijn.
eerst moeten met
de Leeuwarders
worden ‘gesloopt’. die
Om indeze posilukkig geen grote gevolgen
ge problematiek
Snoei-termen te blijven spreken.
voor de stand op de ranglijst
tieve
aandacht
nauwelijks
krij(Douwe de Vries, foto: 1963-pictures.nl)
omdat de concurrentie ook
gen. Om deze kinderen te steupunten liet liggen.
nen, roept de stichting via www.
Jong Ajax is sinds maandag
hetvergetenkind.nl heel Nederde nieuwe koploper in de Juland op om deze kinderen te verpiler League. Het wordt dan
warmen met een kilometerslanVoetballen en vis gaan al jaren samen. In regio IJmuiden kan het niet
ookTelstar
eenalsbelangrijke
ge supportsjaal van lieve
berichmooier
dan voetbalclub
een van de nieuwewedstrijd
ambassadeurs
voor Stichting
uit IJmuiden
te mogen Er
verwelkomen.
voor beide
ploegen.
wordt
ten. Na de actieperiode deelt
Het Noordzeevis
Steef Hammerstein van Telstar zag de combinatie wel zitten. En dan
met
belangstelling
uitgekeken
Vergeten Kind ze, sjaal voor
sjaal,
zingen de fans in hun vaste clublied elke week weer dat ze ook nog
naar vis stinken.
aangeleverd)
naar
een mogelijke opstelling
uit aan kwetsbare kinderen
in (foto:
van Ajax-speler Younes. MaanNederland.
dag speelde hij nog mee met
De Week van Het Vergeten Kind
Jong Ajax en maakte daar diwas van maandag 29 januarect een glansrol van. Het is
ri tot en met zondag 4 februanog afwachten of Younes teri met verschillende activiteiten
gen Telstar uitkomt. In ieder
door het hele land. Vaste ondergeval hoeft hij niet tegen lege
delen zijn de uitreiking van de
tribunes op te kijken!
‘Kind Centraal’ Award, Het Vergeten Kind Filmfestival en de voetbalclinics. Zie ook www.hetvergetenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Informatie voorverkoop
FC Twente - Telstar

In de laatste minuut in Deventer winst gepakt

Telstar lijkt toch nog aan te haken
Door in de laatste minuut met 3-2 mogen we even van genieten, opgaand was het sleutelwoord.
van Go Ahead Eagles te winnen, maar vrijdag moeten we Cambuur De in balans zijnde verhoudingen
houdt dit Telstar-team toch nog slopen”, zo luidde de reactie van werden onderstreept met de vroezicht op het bereiken van de play- oefenmeester Snoei.
ge gelijkmaker van Jaroslav Naoffs van de Keuken Kampioen Divratil (na 16 minuten). Een heervisie. Niemand die daar eigenlijk Al na een krappe zestig seconden lijke assist van Van Moorsel, werd
nog rekening mee hield na het was het raak voor de Witte Leeu- kiezelhard in de korte hoek achter
tot nu toe uiterst moeizaam ver- wen. Uitblinker van de laatste we- Wesley Zonneveld geschoten.
lopen seizoen 2018-2019. Maar ken, en Groningen-huurling, Mende Witte Leeuwen zijn bezig aan des Moreira zorgde voor de 0-1. In de bijna 63e minuut, hoe toeRegio
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spel tegen FC Eindhoven van vo- bie Verhulst te machtig. Wel werd verhoudingen in voor 1-2 zorgdeweek
deelnemers
vanalseen
voetbalclinic
van
Hetde.
Vergeten
Kind.
Derige
voelde een beetje
hem
die kans in de schoot
geworMaar opnieuw
stond het
lutteeen
nederlaag. Maar
door op
pen,
door
een touchering
van een le minuten
laterkwetsbare
alweer gelijk. Het
zemorele
organisatie
hield
31
januari
voetbalclinics
voor
de winnende treffer van Dylan Eagles-verdediger. Een kopie werd ingevallen ‘Beest van Deventer’
kinderen
in de stadions
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League
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editievier
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Verheijdt,
red.) zorggloort
er weer
hoop op meer. „Hier
van de partijDe
vankinderen
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de stip dag
voor 2-2.
Waar de
clubs,
waaronder
S.C. Telstar.
leerden
voet-

Clinic voor kwetsbare kinderen

balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden
een onvergetelijke dag met hun idolen.
De kinderen werden met de bus
opgehaald en hadden een spetterende, sportieve middag. Na
ontvangst met een drankje en
iets lekkers was het tijd voor het
echte werk. De kinderen kregen
een voetbalshirt en een paar
door Nike gesponsorde voetbalschoenen. Zo konden ze als een
echte speler mee het veld op
met de selectiespelers. Na de clinic werden de kinderen rondgeleid door het stadion en de dag
werd afgesloten met een hapje
en een drankje. En als klap op de
vuurpijl kreeg elk kind ook nog

twee tickets voor de eerstvolgende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voetbalclub waar een voetbalclinic
georganiseerd werd. In totaal
volgden circa 400 kinderen uit
opvanglocaties door heel Nederland een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van
de Week van Het Vergeten Kind
is het belang van kleine gebaren
van echte aandacht. Kleine gebaren, zoals het bieden van een
luisterend oor of het sturen van
een lief berichtje zorgen ervoor
dat een kind zich gezien en ge-

Repair Café
Voetbaldriedaagse
in de
Santpoort-Zuid
- Zaterdag
10meivakantie
februari wordt weer een Repair Café gehouden van 13.30 uur tot
16.00 uur in ’t Brederode Huys
Altijd al
trainen als een echte Witte kinderen begeleid en getraind als echte proaan
dewillen
Bloemendaalsestraatweg
Leeuw? Dat kan! In de meivakantie organi- fessionele voetballers door gecertificeer201.
Tijdens
het Repair Café
seert Telstar
een voetbaldriedaagse
voor draait
kin- de voetbaltrainers. Naast de voetbaltrainers
derenop
van elke
5 tot entweede
met 15 jaar.zaterdagmidzijn de professionele voetballers van Telstar
het
Deze Telstar voetbaldriedaagse vindt plaats ook aanwezig om de kinderen van de nodige
dag
van de
maand
op woensdag
1 mei,
donderdagallemaal
2 mei en vrij-om
voetbaltips te voorzien.
dag 3 mei.
De Witte Leeuwen hebben uiteraard alle tijd
repareren.
Het
biedt,
naast
dat
In het Rabobank IJmond stadion worden de om vragen te beantwoorden, handtekeninhet een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische

Train als een Witte Leeuw: Telstar camps
gen uit te delen en op de foto te gaan met alle
kinderen. Kortom alles is aanwezig voor drie
onvergetelijke dagen!
Schrijf je snel in. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven via www.telstarclinics.nl. Kosten per deelnemer: 145 euro. Let
op: vol = vol! (foto: aangeleverd)

Nieuwe ambassadeur
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Burgermeester Frank Dales onthult
donderdagavond Driehuizer vlag

Driehuis - Dorpsfeest Driehuis en
de Engelmunduskerk hebben samengewerkt om het dorp Driehuis van een eigen vlag te voorzien. Het ontwerp en de kleuren
zijn typisch voor Driehuis, net als
het markante kerkgebouw in het
centrum. Driehuis zal extra gezel-

lig kleuren als de inwoners tijdens
het dorpsfeest en andere gelegenheden de vlaggen laten wapperen. De organisatoren hopen
dat alle Driehuizenaren willen bijdragen aan het dorpsgevoel. De
Driehuizer vlag is onder andere
verkrijgbaar tijdens het jubileumdagen van 4 tot en met 7 april in
de Engelmunduskerk.
Donderdagavond 4 april om
20.00 uur zal de vlag onthuld
worden door bugermeester Frank
Dales, die dan tevens de formele opening van de jubileumdagen zal verrichten. Dit is voorafgaand aan de presentatie van
Fred Schweitzer over de historie
van Driehuis de rol van de Engelmunduskerk.
Ook wordt donderdagavond het
unieke Engelmundusbier gepresenteerd. Dit IPA bier is door Santpoorts Bier speciaal gebrouwen
ten gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van het kerkgebouw en
is voorzien van een uniek etiket.
Eenieder die voor 1 jaar ‘Vriend
van Engelmundus’ wordt voor €
1,25 per week, krijgt deze unieke geschenkverpakking met drie
flesjes bier met een ‘Engelmun-

dus’ opener cadeau.
De opbrengsten van zowel de
vlaggen als het jubileumbier komen ten goede aan het onderhoud van de Engelmunduskerk,
zodat het gebouw nog jarenlang
het ‘Hart van Driehuis’ kan blijven.
Kijk voor alle jubileumactiviteiten op www.engelmunduskerkdriehuis.nl en op facebook onder
Geschenkenveiling Engelmunduskerk Driehuis. (foto’s: aangeleverd)

Velserbroek - Na twee weken
zijn alle prijsuitreikingen van de
wintercompetities in tenniscentrum Velserbroek achter de rug.
Alle poules eindigen zoals gebruikelijk met een gezellige afsluiting.
Met een hapje en drankje wordt
na de laatste wedstrijd het winterseizoen weer afgesloten en de
prijzen uitgereikt. Dit jaar werden
er ook groepsfoto’s gemaakt. Altijd leuk voor later.
Voor de 12e keer wonnen Rinaldo Groenewoud en Edwin Ferdinandus de hoogste poule van de
herendubbel. De druk wordt elk
jaar groter maar het is de mannen
weer gelukt!
Maarten den Heijer en Peter Hartgring werden tweede in deze
poule van 14 koppels.
en Dick Pruis aan de tafel. Gast- Vrijdagavond in De Hofstede Bij de gemengddubbel poule 1 was het tot de laatste wedstrijd spannend wie er als eerste
zou eindigen. Dit waren wederom Winnie van Dijk en Inge Poelgeest. Nieuwkomers Rui Moco
en Silvana van Os werden knap
tweede.
Bij de dames zondag poule 1
mochten Marianne de Jongh en
Loes Stevens de eerste prijs in

Kaderkampioenschap Velsen
begint met hoge series
Velsen - Na een onvervalste
openingscarambole van Floor
Bal barste maandagavond het
Biljartkampioenschap
Kader
38/2 van Velsen los. In poule 1
speelde Richard Wolthuizen tegen Nico ’t Hart een aanvankelijk gelijk opgaande partij. Uiteindelijk won Wolthuizen door
constante kleine series met
150-100.
In de tweede ronde kwamen
runner-up Jeroen Heeremans
en Martin Gravemaker elkaar
tegen. Hier gaf de routine van
Gravemaker de doorslag. Met
als resultaat 130-65 in 10 beurten.
In poule 2 vlogen de vonken
eraf. Ronde 1 speelden Hein
Smit en kampioen van vorig
jaar Ad Ketels tegen elkaar. Smit
kwam in beurt 3 met een serie
van 102 op een onoverbrugbare voorsprong en won in 5 beurten met 150-50.
Ronde 2 bracht John Kitseroo

ontvangst nemen. Annefree Akkerdaas werd samen met Josefien Berkman tweede.
Bij de hoogste dames competitie
op vrijdag was het koppel Inge
v.d. Berg en Marianne de Jongh
net te sterk voor Irene Prass en Irma Rolloos. Zij waren blij met het
handdoekje met logo en de bon.
De donderdag poule 1 werd dit
seizoen gewonnen door Gusta
Seegers en Marja van der Zwan.
Louisa de Weerd en Astrid Pe-

reboom hadden de wedstrijd al
vooruit gespeeld maar bleven 1e
op woensdag. Marieke Geurts en
Anne Greet Zandbergen kregen
de tweede prijs uitgereikt.
Kijk even op de site van tenniscentrum Velserbroek voor alle
verdere eindstanden en foto’s.
Nu allemaal weer lekker op de
buitenbanen aan de slag. Vanaf
oktober gaat het tenniscentrum
Velserbroek weer open. (foto’s:
aangeleverd)

Rondrit met Hoogovens Excursietrein
over terrein Tata Steel
speler Kitseroo had een haperend begin waarvan Pruis direct profiteerde en met een serie van 90 de partij in 11 beurten uitmaakte.

in Velserbroek hopelijk weer
mooie voorronden-partijen en
vervolgens zaterdag de finale
rondes vanaf 10 uur. De toon is
gezet. (foto: aangeleverd)

Strawberries H1 wint thuis van Kikkers
Driehuis - Een klassieker in de
Noord-Hollandse hockeywereld is
afgelopen zondag gewonnen door
het eerste herenteam van KHC
Strawberries. De aardbeien tegen de
kikkers, een wedstrijd die voor beide
ploegen erg belangrijk was. Voor de
Driehuizenaren in de strijd tegen
degradatie en voor de bezoekers
om nog aansluiting te kunnen vinden met de topploegen in de tweede klasse. Van het verschil in behaalde punten tot nog toe was niets te
zien op het veld. Vanaf de eerste seconde was Strawberries de baas
op de kunstgrasmat en bepaalde
het spelbeeld. Binnen tien minuten
stond het op een 2-0 voorsprong
door goals van Pepijn Hendriksen
en Eric de Jong. Een weelde voor de
ploeg die doorgaans moeite heeft
met scoren. Dat de aardbeien op
voorsprong stonden in de rust had
het volledig aan zichzelf te danken.
De ploeg speelde als een hecht collectief en alle spelers waren bereid
het vuile werk voor een ander op te
knappen. In de tweede helft kwam
Kikkers terug tot 2-1 maar Strawber-

Gezellige afsluiting wintercompetitie
in Tenniscentrum Velserbroek

ries-speler Marnix van der Bijl scoorde vlak daarna de 3-1. Kikkers kwam
deze klap mentaal niet meer te boven en speelde een verloren wedstrijd. Voor de ploeg van trainer Robbert Zevalkink was het heerlijk hockeyen en het publiek genoot van
enkele prachtige aanvallen. Jeroen
Snellen was verantwoordelijk voor
het vierde doelpunt van Strawberries en Pepijn Hendriksen zorgde

voor het slotakkoord en bepaalde
de eindstand op 5-1. De overwinning op Kikkers was voor Strawberries de eerste op eigen veld in anderhalf jaar tijd. Hiermee is de achterstand op nummer tien Noordwijk
geslonken tot twee punten. Komende zondag speelt Strawberries H1,
net als het eerste damesteam, uit tegen AMVJ. (Finn van Leeuwen, foto:
aangeleverd))

Velsen-Noord - Zondag 14 april
wordt er weer een rondrit met de
stoomtrein over het Tata Steel
bedrijventerrein gemaakt. De
trein vertrekt vanaf station Velserbosch, gelegen achter het hoofdkantoor aan de Wenckebachstraat 1 in Velsen-Noord (zie blauwe borden). Vertrek 10.45 uur, retour 12.30 uur. Onderweg is er
een fotostop.
De kosten bedragen 6 euro voor
volwassenen en 4 euro voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Het loket gaat om 9.30 uur open.
Kaarten kunnen gereserveerd
worden via www.hoogovens-excursietrein.nl. Elke deelnemer
dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen in verband
met de veiligheid.
Meer weten over de rondrit? Kijk leen voor informatie, niet om te pland op: 26 mei. 30 juni, 28 juli,
dan op www.hoogovens-excur- reserveren).
25 augustus, 29 september en 27
sietrein.nl of bel 06-12129068 (al- De volgende excursies zijn ge- oktober. (foto: aangeleverd)

Dressuurwedstrijd beginnende
junioren op Manege Kennemergaarde

Santpoort - Op Manege Kennemergaarde reden 27 stoere amazones en ruiters zondag hun
wedstrijd. De paarden en pony’s
zagen er weer prachtig uit en wat
zagen de toeschouwers mooie
proeven!
Aan het eind van de middag
werd in de bomvolle foyer de uitslag bekend gemaakt en onder
luid applaus van de trotse familie
kregen de winnende deelnemertjes hun beker, rozet en protocol.
In de F1 was de 1e prijs voor
Myra van Gool op Navarra en de
Driehuis - Tijdens de collecte van handelingen kunnen realiseren. Dit op voor de belangen van mensen 2e prijs voor Elin Vogel op Make
18 tot en met 23 maart is in Drie- help het leven van 2 miljoen Neder- met reuma in de politiek en zorg. My Day. De F2 werd gewonnen
huis in totaal 1.353,03 opgehaald. landers te verbeteren. Naast het fi- Samen zetten zij zich in voor een door Kick Goemaat op Bobbie,
Met deze donatie kunnen onder- nancieren van wetenschappelijk beter leven met reuma vandaag. 2e werd Melle Thesingh op Make
zoeken worden gefinancierd die de onderzoek geeft ReumaNederland Steunt u hen? Bankrekeningnum- My Day en 3e Carlijn Buurman
oorzaak van reuma kunnen achter- ook voorlichting, ondertsteunen ze mer NL84ABNA0249108046, Am- op Bobbie. Tot slot de F3: de 1e op Zsa Zsa, 2e werd Amber de thijsen op Wellington. (foto: aanhalen en verbeteringen in de be- patiëntenactiviteiten en komen ze sterdam.
prijs was voor Bregje van Anken Groot op Novello en 3e Zoë Ma- geleverd)

Opbrengst collecte ReumaNederland
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ChristenUnie

VSV vergeet te scoren en speelt gelijk
De zondag 1 van VSV had nog een
inhaalwedstrijd tegen Alliance op
het programma staan, die afgelopen zondag werd gespeeld. Bij
winst zou VSV zich in de middenmoot nestelen, maar uit eindelijk leverde het treffen slechts 1
punt voor de roodwitten op en
daar deed de ploeg zichzelf mee
te kort.
Na het gelijke spel van VSV van
vorige week thuis tegen Zwanenburg, waren de spelers van VSV er
op gebrand om de fel begeerde
overwinning thuis tegen Alliance te behalen. Het wedstrijdverloop in de eerste helft liet echter
een heel ander beeld zien, want
wie had gedacht dat VSV direct
het initiatief zou nemen kwam
bedrogen uit. De voorhoede
bleef verstokt van bruikbare ballen en de twee spaarzame kansen van Mark Wijdoogen en Rick
Michielsen werden jammerlijk
om zeep geholpen. Daar tegenover kreeg Alliance, na slecht uitverdedigen van VSV, ook een dot
van een kans, maar keeper Folke Maenhout liet met een prachtige redding weer eens zijn klas-

se zien. In de tweede helft tapte
VSV uit een heel ander vaatje en
ging met lange ballen meer opportunistisch spelen. Met Twan
de Zwart en Danny de Jong voorop in de strijd werd Alliance zwaar
onder druk gezet en VSV creëerde met deze strijdwijze een aantal opgelegde kansen, die echter
door Rick Michielsen en de ingevallen Daan Tervoort niet in doelpunten konden worden omgezet. Daar tegenover was Allian-

ce met een paar counters levensgevaarlijk, maar gelukkig voor
VSV gaf de voorhoede van Alliance ook niet thuis waardoor beide ploegen uiteindelijk met een
0-0 einduitslag genoegen moesten nemen. Na afloop werd door
supporter André Sliggers bepaald
wie tot ‘the man of te match’ voor
VSV zou worden gekozen en ditmaal viel de eer ten deel aan elftalbegeleider Ruut Schouten, die
dapper tegen een ernstige ziekte

vecht. Met deze bijzondere keuze waren alle spelers het uiteraard
roerend eens.
Z0ndag staat er weer een thuiswedstrijd gepland en ditmaal
komt Sporting Martinus op bezoek. Als VSV met dezelfde inzet
als in de tweede helft tegen Alliance voor de dag komt, dan moet
vroeg of laat het balletje ten gunste van VSV gaan rollen. De aanvang is om 14.00 uur op sportpark
De Hofgeest. (foto: aangeleverd)

Stormvogels pakt tweede plaats
na zeer welkome zege op HYS
In Haarlem-Zuid heeft Stormvogels heel goede zaken gedaan door
HYS met 0-2 te verslaan. Ten eerste heeft Stormvogels duidelijke revanche genomen op de smadelijke 2-5-thuisnederlaag van 27 oktober en ten tweede door deze overwinning steeg Stormvogels van de
vierde naar de tweede plaats en laat
daardoor DEM en Pancratius achter
zich op twee en IJmuiden op drie
punten.
Stormvogels heeft in feite niets met
IJmuiden te maken, omdat het team
van trainer Anthony Correia reeds
een periodekampioenschap heeft
gewonnen. Twee plaatsen om een
periode zijn er met nog zes wedstrijden te vergeven aan DEM, Pancratius en het team van trainer Sjaak

Lettinga, die hoogstwaarschijnlijk
technisch directeur bij onze dochter SC Telstar gaat worden als opvolger van de 69-jarige Piet Buter. Lettinga zal overigens volgend seizoen
naast deze nieuwe werkzaamheden
bij Telstar de hoofdtrainer bij Stormvogels blijven. In het duel tegen HYS
is Stormvogels beide helften de bovenliggende ploeg geweest en de
0-2-overwinning had een stuk groter kunnen uitvallen wanneer de
IJmuidenaren niet te nonchalant
met hun kansen waren omgesprongen. Daar had Joey Wolthuis niet zo
last van, want evenals vorige week
wist hij tweemaal te scoren en werd
hij opnieuw matchwinner.
Overigens kon trainer Lettinga weer
een beroep doen op de vorige week

geschorste Thomas Scholten en Berry Willemse. Het in degradatiegevaar verkerende HYS wist tijdens
het lopende seizoen twee nieuwkomers te begroeten, t.w. Enriko Jagernath en Ogulcan Sadiroglu, maar
beide debutanten moesten vroegtijdig geblesseerd het veld verlaten en daar was hun trainer Simon
Evers niet zo blij mee. Toch kreeg
HYS in de zevende minuut de eerste kans van de wedstrijd, maar deze werd door Mustafa Bekin onbenut gelaten.
Tien minuten later mocht clubtopscorer Thomas Scholten (zie foto)
een strafschop nemen en daarmee
kon hij zijn totaal op 12 brengen.
Maar Scholten zag zijn schot vanaf
11 meter gestopt worden door doel-

man Mert Bayik, maar Joey Wolthuis was er daarna als de kippen bij
Stormvogels op voorsprong te brengen, 1-0. Dit werd tevens de ruststand. De tweede helft wilde Stormvogels haar score verdubbelen en
daarna nog verder uitbreiden, naar
na het gemis van een aantal kansen
wist opnieuw Wolthuis zijn tweede
doelpunt te maken. Na een voorzet
van Danny Blok nam hij de bal in een
keer op zijn slof en als een kanonskogel vloog de bal het net in.
Zaterdag is in Amsterdam-West ZSGOWMS de volgende tegenstander.
Thuis werd tegen de Amsterdammers met 5-0 gewonnen, maar de
laatste tijd laat men de Amsterdamse oude kaas niet meer zo van hun
boterham eten.

Boottochten Zonnebloem blijven populair
IJmuiden - De boottochtjes
van De Zonnebloem zijn al vele jaren een groot succes. Reikhalzend werd door een grote
groep gasten uit deze regio dan
ook uitgekeken naar de dagtocht van afgelopen dinsdag.
Een feestelijke tocht, want de
landelijke organisatie, die zich
inzet om mensen met een lichamelijke beperking te verrijken,
bestaat dit jaar zeventig jaar.
Het was dinsdagochtend al vroeg
een komen en gaan van taxi’s en
rolstoelbusjes aan de Steigerweg in IJmuiden. Voor 150 gasten en 27 vrijwilligers van De Zonnebloem stond de dag geheel in
het teken van een dagtocht op
de Zilvermeeuw 2, die om 10.00
uur koers zette richting het IJsselmeer. Die reisbestemming was de
deelnemers overigens op voorhand niet bekend. ,,Het hangt af
van de weersomstandigheden’’,
legt Sjaan Vink uit. Al vijfendertig jaar is ze actief voor De Zonnebloem, in het verleden bekleedde
ze ook bestuursfuncties, maar nu
is ze aan boord om de gasten te
verwelkomen en ervoor te zorgen
dat het hen aan niets zal ontbreken op deze feestelijke dag. Het
traditionele plakje cake bij de koffie heeft plaatsgemaakt voor een
Petit four met daarop het cijfer 70,
om het jubileum nog eens extra te
benadrukken.
Voor de 86-jarige mevrouw Strin-

ger-Smits is het bepaald niet de
eerste keer aan boord, maar toch
betreedt ze deze ochtend met gemengde gevoelens het schip. ,,Ik
ben slechter gaan lopen en ik heb
mijn rollator niet bij me. Daarom
ben ik wat angstig.’’ Ze wordt onmiddellijk door de aanwezige vrijwilligers gerustgesteld. Zelf heeft
ze in het verleden ongeveer tien
jaar lang vrijwilligerswerk voor De
Zonnebloem gedaan. ,,Ik ging op
huisbezoek en ik verkocht lootjes.
Ze kennen me allemaal wel.’’ Ook
bij de jaarlijkse boottochten was
ze als vrijwilliger van de partij. ,,Ik
heb piano gespeeld en gezongen
aan boord’’, vertelt ze. Nu geniet

ze zelf van het dagje uit. ,,Ik denk
al voor de vijfde of zesde keer intussen.’’ Deze reis wordt gemaakt
door gasten van drie afdelingen,
te weten IJmuiden-West, Velserbroek en Santpoort/Driehuis.
Tot de groep vrijwilligers behoren ook twee verpleegkundigen
en een huisarts. ,,Je zit aan boord,
dus als er iets gebeurt, kun je er
niet zomaar vanaf’’, licht Sjaan
Vink toe. Gelukkig gebeurt het
niet vaak dat deze vrijwilligers
daadwerkelijk in actie moeten komen. ,,Het zal een jaar of twintig
geleden zijn, dat we bij pont Buitenhuizen moesten aanleggen,

omdat iemand aan boord een
hartinfarct kreeg.’’
Gedurende de trip zal onder meer
een bingo worden gehouden.
,,Daarvoor krijgen we altijd mooie
prijzen van bedrijven uit de regio.’’
Voor het organiseren van dagtochten als deze, maar ook voor
de huisbezoeken en andere activiteiten, is De Zonnebloem op zoek
naar extra vrijwilligers. ,,Vooral jonge vrijwilligers zijn van harte welkom. Het is heel dankbaar
werk. Je ziet onze gasten tijdens
zo’n reis gewoon opfleuren.’’ Kijk
op www.zonnebloem.nl voor uitgebreide informatie en aanmelding. (Bos Media Services)

,,Slechte communicatie
o er rafietre ens
Velsen - Leen de Winter, raadslid
voor de ChristenUnie (CU), is kritisch over de wijze waarop door
de gemeenten in de IJmond gecommuniceerd wordt over de
overlast die inwoners ondervinden van de grafietregens vanaf
het terrein van Tata Steel.
Hij verbaasde zich onder meer
over het feit dat de grafietregens
niet op de agenda van de IJmond
Commissie in maart stonden, terwijl een groot deel van het verslag van de vorige vergadering
hier wel over ging. ,,In dit deel
van het verslag staan namelijk
nog vele vragen open naar aanleiding van opmerkingen van di-

verse partijen uit Heemskerk, Velsen en Beverwijk’’, aldus De Winter. Communicatie over de grafietregens zou onder meer plaats
moeten gaan vinden via de website www.agendaschonelucht.nl
maar daarop zijn tot nu toe alleen
de actiepunten uit december vorig jaar te vinden. Van het college wil de ChristenUnie nu weten op welke termijn die website meer informatie gaat bevatten.
Ook vraagt De Winter antwoord
op alle nog openstaande vragen
uit de vorige vergadering van de
IJmond Commissie, voordat die
commissie op 16 april weer bijeenkomt.

Wedstrijdbrevetten
voor WVIJ-leden
IJmuiden - Op zaterdag 30
maart hebben 18 brevetzwemmers van Watervrienden IJmuiden afgezwommen voor hun
wedstrijdbrevet. Het brevetprogramma is door WVIJ opgezet om jonge zwemmers de
beginselen van de wedstrijdslagen te leren. Na het behalen van hun brevet kunnen de
kinderen doorstromen naar de
wedstrijdploeg.
In totaal kunnen de kinderen twee brevetten halen. Het
grootste verschil tussen de brevetten zit in de te zwemmen
slagen en de afstanden. Voor
Brevet 1 hoeven de kinderen
nog geen vlinderslag te zwemmen, bij Brevet 2 wel.
Daarnaast zwemmen de kinderen voor Brevet 1 van iedere slag (schoolslag, borstcrawl
en rugcrawl) één baan, terwijl bij Brevet 2 van iedere slag
twee banen. Uitzondering is de
vlinderslag, hiervan hoeven ze
slechts één baan te zwemmen.
Het afzwemmen heeft de vorm
van een zwemwedstrijd, zodat de kinderen hun geleerde vaardigheden kunnen laten zien, zoals een goede start-

duik, een keerpunt en de juiste
zwemtechniek. Daarnaast gaat
het natuurlijk ook om de snelheid. Voor iedere slag is een limiet gesteld die de afzwemmers moeten halen. En die limiet haalden de meeste zwemmers met gemak. Maar dat wisten de trainers, die iedere donderdagavond aan het bad staan
natuurlijk ook.
Een groot deel van de brevetters bestaat uit kinderen die na
het behalen van hun C-diploma
door willen gaan met zwemmen, maar kinderen van buitenaf melden zich ook regelmatig aan om de wedstrijdslagen onder de knie te krijgen.
Lijkt het je leuk om een keer
mee te doen, meld je dan aan
via info@watervriendenijmuiden.nl. Je mag twee keer gratis
mee zwemmen om te kijken of
je het leuk vindt.
De volgende zwemmers worden gefeliciteerd: Brevet 1: Melissa, Mink, Kay, Anouk, Marit, Cynthia, Frederique, Sil en
Mick. Brevet 2: Gijs, Tess, Meike,
Tamara, Ymkje, Rosalie, Charlize, Ries en Kiki.

Op de planken in
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Op 12 april is het
weer zover. De ijverige studenten
van het Gymnasium Felisenum
staan weer op de planken met
opnieuw een eindconcert. Onder
begeleiding van muziekdocente Aswintha Weidema, hebben zij
vanaf het begin van het schooljaar niks anders gedaan dan oefenen voor deze ene avond. De muzikale groep bestaat uit allerlei
verschillende types met elk hun
eigen stijl en specialiteit. Door
deze te combineren hopen zij
een divers en vermakend concert
neer te kunnen zetten. U vraagt
zich misschien af waarom deze
studenten dit doen. Voor hun eigen vermaak of toch als verplichting? Helaas dit laatste. Een vast
deel van het examencurriculum
van het vak muziek is het organiseren van een eindconcert. Wel
moet hierbij worden vermeld dat
dit ‘verplichte examen’ met veel
plezier en passie wordt georgani-

seerd en straks op die zelfde wijze
zal worden uitgevoerd.
Het concert is voor iedereen toegankelijk en gratis bij te wonen.
Het vindt plaats op 12 april in de
aula van het Gymnasium Felisenum. De deuren gaan open om
19.30 uur en het concert begint
om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. (foto: aangeleverd)

Foutje...
Santpoort - In de kop van het
artikel over Station Santpoort
Noord, vorige week in onze krant,
is een hinderlijk foutje geslopen.
De eindredacteur zette terecht
een streepje tussen Santpoort en
Noord, de enige juiste spellingswijze. Maar dat had nou juist niet
gemoeten, de officiële naam is
Station Santpoort Noord.
En waarom geen koppelteken op
het naambord van het station?

De NS bedacht ooit dat een plaats
met een eigen station geen koppelteken krijgt. Is het station bestemd voor twee plaatsen, bijvoorbeeld Heemstede-Aerdenhout, dan is dat met koppelteken.
Auteur van het stuk Guus Hartendorf lichtte dat toe maar een
over-ijverige eindredacteur dacht
er goed aan te doen het kopelteken wel in de kop toe te voegen...
waarvoor excuses.
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Filmavond voor vrouwen

IJmuiden - Buurthuis De Brulboei presenteert op woensdag
10 april de prachtige film De Dirigent. Eén vrouw. Eén passie. Eén
ambitie. Je ziet het in De Dirigent:
een meeslepende romantische
film over de eerste vrouw die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de Nederlandse Antonia Brico die zich als
eerste vrouw de bekrompen di-

rigentenwereld in knokt. Met deze film wordt weer een mooi seizoen afgesloten van de Filmavonden voor vrouwen, waar mannen
ook welkom zijn!
De film begint om 20.00 uur en
kaarten à 3 euro zijn verkrijgbaar
aan de zaal.
Meer weten? Bel 0255-510652,
buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden. Zie ook
www.welzijnvelsen.nl.

Budget-kookcursus
Koekiemonstertjes bakken
mooi bedrag bij elkaar
Velsen-Noord - Vorige week
draaide de Kika-bakkerij in het
peutercentrum de Vlinder in Velsen Noord op volle toeren. Er zijn
door de lieve koekiemonsters
heel veel koekjes gebakken en
ook verkocht. Gelukkig kwamen
er veel moeders/vaders/opa’s
en oma’s in de bakkerij helpen

Velsen-Noord - Het Sociaal Wijkteam van Velsen-Noord organiseert een budget-kook-cursus
voor moeders van kleine kinderen met een kleine beurs. De cursus bestaat uit 4 cursusochtenen zijn er thuis ook de lekkerste den op dinsdag van 9.00 tot 11.00
koekjes gebakken. Er zaten zelfs uur in Wijkcentrum de Stek in Velkoekjes uit andere landen bij. Na sen-Noord en begint steeds met
deze week maakt het peutercen- een kwartiertje informatie over
trum maar liefst een bedrag van geldzaken en budgettips. De
480 euro over naar de Stichting ochtenden zijn op: 21 mei, 25 juKika. De leidsters willen iedereen ni, 17 september en 15 oktober.
enorm bedanken voor alle steun. Deelname is kosteloos, aanmel(foto: aangeleverd)
den (wees op tijd) en info bij Judith de Ruyter: deruyter@welzijnvelsen.nl
Het Sociaal Wijkteam helpt mensen met hun individuele vragen,
maar probeert ook mensen bij elkaar te brengen. Deze cursus is
opgezet om met een kleine beurs
heerlijk en gezond te leren koken,
maar ook om onderling tips uit te
wisselen en elkaar te ontmoeten. budgetkookworkshop voor jon(De foto bij dit artikel is van de geren afgelopen jaar.)

DCIJ-nieuws:

Drie keer goud in Zaandam

IJmuiden - Met nog een paar
maanden tot het einde van het
clubseizoen van Damclub IJmuiden (DCIJ) volgen de finales elkaar
in rap tempo op. Zo speelde Jacqueline Schouten afgelopen week
in het Zeeuwse Zoutelande de finale van het NK vrouwen. Schouten begon goed met twee remises,
maar moest daarna drie nederlagen incasseren tegen de uiteindeVelsen-Zuid - Zondag 7 april is de achtergronden van huis en lijke top drie.
iedereen weer in de gelegenheid tuinen te weten! De rondleiding In de laatste twee rondes pakte zij
deel te nemen aan de leerzame start om 14.00 uur. Deelname aan echter nog twee overwinningen,
rondleiding door het huis en de de rondleiding kost 7 euro. Aan- waarmee ze een gedeeld vijfde
tuinen van Buitenplaats Beec- melden is mogelijk via de websi- plaats veroverde.
kestijn. Geniet van de prachtige te: www.buitenplaatsbeeckestijn. Op hetzelfde moment was een
voorjaarssfeer op Beeckestijn en nl of via info@buitenplaatsbeec- aantal andere DCIJ’ers in Zaandam
kom tegelijkertijd wat meer over kestijn.nl. (foto: aangeleverd)
actief bij het Noord-Hollands kampioenschap sneldammen. Waar
een normale dampartij vier à vijf
uur kan duren, is de bedenktijd bij
sneldammen hooguit tien minuten per persoon.
Tijd om de gevolgen van een zet
goed door te rekenen ontbreekt
vaak, waardoor er meer op intuïtie
gespeeld moet worden. Stalen zenuwen om onder de druk van de
klok de juiste zet te vinden zijn ook

Maandelijkse
rondleiding Beeckestijn

niet onbelangrijk. Het werd een
geslaagde dag voor DCIJ, want in
drie categorieën ging het er met
goud en een ticket voor het NK
sneldammen in Utrecht vandoor.
Bij de welpen (tot en met tien jaar)
werd DCIJ’er Martijn Schoenmaker overtuigend kampioen. In een
gemengde groep met de pupillen
(tot en met dertien jaar) wist hij
zelfs tweede te worden in het totaalklassement.
Ook bij de senioren zegevierde
DCIJ. In de A-categorie zag Martin van Dijk de twee punten voorsprong die hij in de eerste omloop
gepakt had in de tweede omloop
verdwijnen, waardoor een barrage
noodzakelijk was. Na schijfwinst in
de opening boekte hij een moeizame zege.
Ook in de B-categorie was een barrage nodig. DCIJ’er Jan-Maarten
Koorn had vanwege meer overwinningen in het reguliere toernooi genoeg aan remise, hetgeen
hij met overtuiging behaalde. In
de C-categorie pakte Klaas de Krijger na een moeizame start alsnog
het brons (foto: aangeleverd).

Lezing Judith Visser over
haar boek Zondagskind
Velserbroek - Op woensdagavond 10 april komt Judith Visser
in de bibliotheek in Velserbroek
een lezing geven over haar boek
Zondagskind. Een pure roman
over opgroeien met autisme.
De lezing wordt mede mogelijk
gemaakt door Mama Vita. Mama
Vita is een landelijk netwerk voor
moeders van kinderen met autisme.
Zondagskind vertelt het verhaal van een jong meisje dat opgroeit in de jaren tachtig en negentig, een tijd waarin weinig bekend was over autisme. Jasmijn
bewandelt haar eigen, hobbelige

pad en leert bij elk obstakel zichzelf en de wereld waarin ze leeft
beter begrijpen. Zondagskind
neemt de lezer mee in de belevingswereld van iemand met Asperger.
Kaartverkoop is via de balie in
de Bibliotheek en via www.bibliotheekvelsen.nl. Kaarten voor leden van de Bibliotheek en leden
van Mama Vita zijn 7,50 euro (op
vertoning van pas bij de lezing).
Kaarten voor niet-leden kosten
10 euro. Deuren zijn geopend
vanaf 19.00 uur, lezing start om
19.30 uur. (foto: aangeleverd)

Cultuurvisie komt later
Regio - De regionale cultuurvisie, die door de gemeente Velsen
samen met Beverwijk en Heemskerk wordt ontwikkeld, zal later
verschijnen dan de bedoeling
was. Dat heeft het college van
burgemeester en wethouders
aan de gemeenteraad laten weten. Reden voor de vertraging is
een nieuwe ontwikkeling vanuit
de Metropoolregio Amsterdam,
die men wil meenemen in de regionale visie.
In november 2018 is een zogenoemd cultuurprofiel vanuit de
Metropoolregio Amsterdam naar
alle betrokken gemeenten verzonden. Op basis daarvan is ook
een actieplan opgesteld. De gemeenten in de IJmond willen in
hun cultuurvisie aansluiten op

de programmalijnen die vanuit
de Metropoolregio Amsterdam
zijn rondgestuurd, maar hebben
meer tijd nodig om een en ander goed op elkaar af te kunnen
stemmen. De gemeenten willen
de nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld eerst bespreken met
de cultuurorganisaties uit de
IJmond. ,,Wij vinden het betrekken van deze cultuurorganisaties
essentieel, aangezien zij lokaal
en regionaal belangrijke partners
zijn in de totstandkoming en uitdragen van de regionale cultuurvisie’’, aldus het college. Aanvankelijk was het de bedoeling om
de regionale cultuurvisie volgende maand te presenteren, dat
wordt nu doorgeschoven tot na
de zomervakantie.

Muziektheatergroep
Plug In bij ZoMiPo
IJmuiden - Nadat ze vorig jaar als
Plug In hun debuut hebben gemaakt bij Zomipo Velsen mogen
zuster Julie en haar collega’s ook
dit jaar weer een optreden verzorgen. Op zondag 7 april spelen zij een ‘aangekleed’ liedjesprogramma tijdens het zondag
middag podium (ZoMiPo) in de
Dwarsligger in IJmuiden. De toegangsprijs is 5 euro en daar is een

Kunstproject De Vliegende Hollander

Leerlingen exposeren in
leegstaand winkelpand
IJmuiden - Het leegstaande
winkelpand op de hoek van
de Lange Nieuwstraat en Plein
1945 is tijdelijk veranderd in
een museum. Stichting KunstForm Velsen is er neergestreken en momenteel hangen de
etalages vol kunstwerken die
gemaakt zijn door leerlingen
van basisschool De Vliegende
Hollander.

uitleg gaf over het maken van
een portret. Hierna gingen de
leerlingen zelf aan de slag. Op
22 maart werd het kunstproject
op school afgesloten en om iedereen de kans te geven om
de werken te bekijken, werd
een heuse expositie ingericht.
Wie de werken zelf wil gaan
zien, moet echter snel zijn. Morgen gaan ze weer terug naar de
school, zodat de leerlingen uitAlle groepen van de basisschool eindelijk hun eigen werk mee
kregen onlangs twee keer be- naar huis kunnen nemen. (Bos
zoek van een kunstenaar, die ze Media Services)

Koningsspelen

Velsen - Vrijdag 12 april vinden
voor de zevende keer de Koningsspelen plaats. De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest waaraan veel kinderen uit de gemeente Velsen kunnen deelnemen.
Onder begeleiding van Buurtsportcoaches, sportkunde studenten van InHolland en leerlingen van het Vellesan College zullen er ruim 1100 kinderen van
acht basisscholen actief zijn op

het IJmuiderstrand en op Sportpark Groeneveen. Na de traditionele Koningsdans gaan de leerlingen lekker bewegen, uitwaaien
en samenwerken. Het wordt vast
weer een fantastische dag. Kom
gerust langs om de kinderen aan
te moedigen. Op het strand van
IJmuiden aan Zee, op Sportpark
Groeneveen: atletiek (av Suomi)
en tennis (ltc Groeneveen). Allemaal van 09.30 tot 12.30 uur. (foto: aangeleverd)

drankje bij inbegrepen. Kaarten
zijn te bestellen bij de Dwarsligger (0255-512725, adres: Planetenweg 338, IJmuiden). Voor de
mensen die slecht ter been zijn, is
er een mogelijkheid om van huis
opgehaald te worden door een
busje van het OIG (bel naar: 0255510652). De kosten hiervoor zijn
2 euro. De zaal gaat open om
13.30 uur. (foto: aangeleverd)
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Tata Steel lanceert integraal plan
tegen overlast voor de omgeving

Velsen - Tata Steel presenteert
binnen twee maanden een plan
om de overlast voor de omgeving integraal aan te pakken.
Deze aankondiging deed het
bedrijf tijdens het bezoek van
de Commissaris van de Koning,
Arthur van Dijk aan Tata Steel.

Eerder heeft de provincie NoordHolland aangedrongen op een
snelle en brede aanpak van de
hinder voor de omgeving.
Het integrale plan bevat ook de
al bestaande aanpak van de grafietoverlast. Onder andere via
de realisatie van de speciale fabriekshal, die volgens planning
verloopt. Naast grafiet gaat Tata Steel ook andere bronnen van
stofoverlast aanpakken, waaronder de verwerking van converterslak bij Harsco. Tata Steel committeert zich aan een extra investering van ruim honderd miljoen euro om de stofhinder aan
te pakken. Hiermee zal de stofoverlast in de omgeving voor het
grootste deel verminderen.
,,Wij hebben goed naar de provincie geluisterd en begrijpen de
wens voor een allesomvattende
aanpak. De noodzaak daarvoor

zien wij ook. Vandaar dat wij besloten hebben tot dit integrale
plan. Uitgangspunt is daarbij de
omgeving, met als doel het terugbrengen van de overlast voor
omwonenden”, aldus Hans van
den Berg, site directeur bij Tata
Steel IJmuiden. ,,Met het plan nemen we meer concrete maatregelen waarvoor we een forse investeringen gaan doen; we stoppen niet bij het definitief oplossen van grafietoverlast.”
De Commissaris van de Koning
en de gedeputeerde komen voor
de zomer terug voor een vervolgbezoek.
Er zijn sinds vorig jaar al verschillende korte termijn maatregelen
genomen om grafietoverlast zoveel mogelijk te beperken. Die
hebben inmiddels geleid tot een
duidelijke afname van de grafietoverlast in de omgeving.
Zo is het productieproces van
de hoogovens aangepast. Door
deze aanpassing neemt de kans
sterk af op het vrijkomen van
grafietdeeltjes bij de verwerking
van slak door Harsco. Omdat deze maatregel onvoldoende werkt
bij stop- en startmomenten van
de hoogovens, kiest Tata Steel bij

o fie on ert
annenkoor I

Velserbroek - Op zondag 7 april
vindt het eerste koffieconcert van
de Velsergemeenschap plaats
in de reeks van 9 in 2019. Vanaf
12.00 uur kunnen belangstellenden luisteren naar en genieten
van het Christelijk Mannenkoor
IJmuiden en Brass8 in het Kruispunt in Velserbroek.
Brass8 is een koperensemble bestaande uit drie trompetten, één
hoorn, twee trombones, één euphonium en één bas en staat onder leiding van Bob Kanne. De le-

vergrote kans op dergelijke stilstanden voor andere procesinstellingen en een lager productietempo. Daardoor varieert de
ijzersamenstelling op en om stilstanden van een hoogoven minder en neemt de kans op grafietvorming nog verder af.
Bovendien zijn onlangs nieuwe
staalslakpannen aangekomen.
Met behulp van de nieuwe slakpannen kunnen de slakken langer koelen, wat de kans op het
vrijkomen van grafiet bij het kiepen van de slak weer aanzienlijk
vermindert. Naast het uitbreiden
van het aantal slakpannen, zijn
proeven met platte bakken gestart. De platte bakken zorgen
voor minder grote stukken slak,
die makkelijker klein te maken
zijn. Daarnaast koelt de slak in
platte bakken sneller.
De volledige inhoud van het integrale plan en de bijbehorende nieuwe maatregelen worden
over twee maanden bekend gemaakt door Tata Steel. Het bedrijf
houdt hierover intensief contact
met de provincie, de gemeenten,
de Dorpsraad Wijk aan Zee, omwonenden en andere stakeholders.

ristelijk
iden en rass

den zijn afkomstig uit IJmuiden,
Haarlem, Velserbroek en Heiloo.
Brass8 heeft een zeer gevarieerd
repertoire, van Bruckner tot aan
Colplay. Alle stukken die Brass8
speelt zijn speciaal voor deze
groep gearrangeerd. Toehoorders
kunnen op 7 april genieten van
onder andere West Side Story, The
Yellow Submarine en Viva la Vida.
De 28 enthousiaste zangers van
het Mannenkoor IJmuiden onder leiding van Ary Rijke, brengen
eveneens een gevarieerd pro-

ness developer Theo Koster over
de mogelijkheden die bedrijven
hebben om zich bij het netwerk
van Techport aan te sluiten. Techport focust zich op de maak- en
onderhoudsindustrie in de regio.
Dat kan bijvoorbeeld door scholen te steunen met technische
materialen of workshops, gastlessen te geven en mee te denken
over de lesstof voor technisch onderwijs.
Maar ook om als bedrijven met elkaar innovatieprojecten te doen

in de vorm van open innovatie
Tribes of deel te nemen in Business Clusters of aan te haken bij
het Fieldlab Smart Maintenance.
Tijdens de afsluitende netwerkborrel werden veel onderlinge afspraken gemaakt om elkaar beter
te leren kennen en samen te gaan
werken.
Daarmee was het doel van dit
eerste Innovatiecafé van .IJmuiden prima bereikt. (bron: rtvseaport.nl, foto: Reinder Weidijk
Fotografie)

Toegang is gratis. Na afloop wordt
er wel een collecte gehouden ter
bestrijding van de onkosten.

teressant kunnen zijn voor het
boek kunnen contact opnemen
met Wim Spruit. Hij denkt aan ‘alledaagse onderwerpen’: sporters
en supporters op het veld, inwoners die een feest vieren, klanten in een buurtwinkel, een juf
of meester met leerlingen enzovoort. Ook foto’s en informatie
over de oorlogsperiode zijn welkom. Kijk hiervoor op de website
www.dorpvelsen-noord.nl
Via deze site kan ook worden ingetekend op het boek. Een exemplaar kost 19,50 euro. Wie dat wil,
kan zijn naam laten opnemen in
de lijst van intekenaars. Die zal in
het boek worden afgedrukt.
Onder de intekenaars verloot de
schrijver een aantal exemplaren
Velsens aardewerk, enkele potten
en vazen. Gemaakt in de jaren ‘20
in de fabriek aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.
Het boek wordt in november in
het dorp, gepresenteerd en eenieder die het van tevoren heeft
besteld kan het die dag ophalen.
Voor vragen en reacties: info@
dorpvelsen-noord.

Hoek Corverslaan-Koningsweg. Het huis links van het midden is in de
Tweede wereldoorlog afgebroken. Op de achtergrond het Rode Dorp en
rechts enkele winkels, nu woningen. Alleen het er in 1969 gevestigde Café The Seven Seas van Iwan Hamilton staat er nog. Sinds 1990 zijn John
& Doreen Hamilton de eigenaren (fotograaf onbekend. Collectie auteur)
Voor de schrijver is het zijn elfde
boek. Hij ziet ‘Het dorp VelsenNoord’ als een vervolg op twee
eerdere publicaties: ‘Wijk aan Zee
125 jaar badplaats’ en ‘Dit was Beverwijk’. Wim Spruit is al een tijd
geleden aan het nieuwe boek begonnen, hij komt er pas dit jaar
aan toe om het af te ronden. Zo
kwam onder meer in 2015 het
veel besproken ‘Tussen Schapen

IJmuiden - Op 28 maart organiseerde Friso Huizinga, de citymarketingman van .IJmuiden, de eerste editie van het Innovatiecafé.
In het voormalige Doopsgezinde kerkje op de Helmstraat waren zo’n 40 ondernemers en belangstellenden. Bestuurders Bas
Kuntz en Henriette van Westerhoven gaven vanuit hun bedrijf (respectievelijk EvaNet en Rigo Verffabriek) hun eigen praktijkervaring op het gebied van innovatie.
Namens Techport vertelde busi-

ent o siast ont an en

gramma: van het geestelijk lied,
tot delen uit musicals en opera’s.
Men kan luisteren naar de traditionals ‘My Lord, what a morning!’
en ‘An Irish Blessing’, waarbij de
prachtige sound van de mannenstemmen fraai tot uiting komt.
Naast het eigen programma sluiten het mannenkoor en Brass8 samen af met een tweetal liederen.

oek o er ei entijds elsen oord
en lik op et erleden

Velsen-Noord - In november verschijnt het boek ‘Het dorp Velsen-Noord’. Het is geschreven door de Beverwijkse publicist Wim
Spruit (66), die van 1963 tot 1981 in Velsen-Noord woonde. Het
wordt een uitgave, waarvan de inhoud ook de huidige generatie
zal aanspreken. Met veel eigentijdse foto’s (zwartwit en in kleur),
anekdotes en verhalen. Er is speciale aandacht voor ‘bijzondere,
bekende zelfs beroemde’, geboren of getogen Velsen-Noorders.
Aan deze mannen en vrouwen – uit het verleden en die er nog zijn
– wordt uitvoerig en op persoonlijke wijze aandacht geschonken.
Een kort deel gaat over de ontstaansgeschiedenis en de groei &
bloei van het dorp. De meeste van de pakweg 200 bladzijden in
het boek (groot formaat) gaan over thema’s als de bevolking, wonen en werken, de middenstand, het onderwijs, sociale en culturele onderwerpen, sport en kerken. Een bijzondere plek is ingeruimd voor het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Inno atie a

En Wolven, aantekeningen over
de Beverwijkse politiek’ er tussendoor.
Het wordt het eerste boek in de
geschiedenis dat in zijn geheel
gewijd is aan Velsen-Noord en
dat zo uitvoerig zijn historie beschrijft. Inwoners en oud-inwoners van Velsen-Noord die beschikken over foto’s of andere illustraties en gegevens die in- (foto: aangeleverd)

april op asiss ool o pas ost
IJmuiden - Op vrijdag 29 maart zetten alle kinderen van basisschool Kompas Oost hun stoel in de hal van
de school. Maandag worden de stoelen gecontroleerd op splinters en/of op schroeven die los kunnen raken. Deze controle gebeurt één keer in de vijf jaar. De kinderen mochten maandag een eigen stoel, kussen of kruk meenemen. Zaterdag werd nog een mail, namens het team, naar de ouders gestuurd. Maandagochtend, 1 april, stonden er vele kinderen met een stoel, kruk of kussen voor de schooldeur. Gelukkig
hoefden ze niet zo lang op hun eigen zetel bij de tafeltjes te zitten want dat zou een zere rug tot resultaat
hebben. De stoelen waren snel gecontroleerd en de 1 april grap was een leuk begin van de maandagochtend. (foto: aangeleverd)

edaillere en oor

Velsen - Zaterdag was voor de
wedstrijdgroep van TVIJ de eerste wedstrijd van 2019 in Alkmaar, het ging om de plaatsingswedstrijd voor het NK individueel en synchroon van de 3e en
4e divisie trampolinespringen.
Voor sommige springers was dit
zelfs de allereerste wedstrijd. Zowel individueel als synchroon zijn
er mooie resultaten behaald door
de springers. Bij het synchroonspringen zijn Roen Salcedo en
Connor Smith eerste geworden
in de categorie junior heren. Ook
Faith van den Brande samen met

I

Lisanne Hak (pupil meisjes) en
Tristan Bonninga met Jeroen Vollaard (jeugd jongens) hebben de
gouden plak behaald.
Ook individueel zijn er meerdere medailles mee naar huis genomen. In de categorie junior heren
was het gehele podium met TVIJ
springers gevuld. Roen Salcedo
(1ste), Connor Smith (2de) en Ruben Walkeuter (3de) stonden hier
op het podium. Ook bij de jeugd
jongens zijn er prijzen gepakt,
voor Naut Miedema een zilveren
plak en Tristan Bonninga en Jeroen Vollaard hadden beide pre-

cies dezelfde score, dus een gedeelde derde plek. Julia de Vries
nam in de categorie jeugd meisjes een mooie zilveren medaille
mee naar huis.
Kortom, een zeer geslaagde wedstrijd met nieuwe ervaringen
waar de springers op kunnen
door bouwen! Op naar de volgende wedstrijd, die op 13 april
in Castricum zal zijn. Aankomend
weekend zijn er ook wedstrijden,
zaterdag voor de 1e en 2e divisie
in Heerenveen en zondag voor
de eredivisie in Apeldoorn. (foto:
aangeleverd)
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Bestuurswisseling
Kennemer Sociëteit
Velsen-Zuid - Tijdens de algemene ledenvergadering heeft
de voorzitter van de Kennemer
Sociëteit, de heer Martin Heere aangegeven, dat hij om gezondheidsredenen een stap terug doet. Hij blijft wel lid van het
bestuur.
De huidige secretaris, de heer

Bij Baptisten gemeente IJmuiden

Thema-avond over
de Vervolgde Kerk

Adriaan Bets, zal hem per 1 juli formeel opvolgen als voorzitter
en zal zich de komende tijd oriënteren op die nieuwe functie.
De heer Hajo P. Strik, thans verantwoordelijk voor communicatie, neemt per onmiddellijke ingang de taak van secretaris op
zich.

Walking Soccer toernooi
bij FC Velsenoord

Scooter in de brand
op de Dolfijnstraat
IJmuiden - Een scooter die tegen
een flat aan stond geparkeerd
is dinsdag in alle vroegte in de
brand gevlogen. De brand aan de
Dolfijnstraat werd rond vier uur
ontdekt waarop direct de brandweer en politie zijn gealarmeerd.

De toegesnelde hulpdiensten zijn
direct gestart met blussen. De
scooter liep door de brand veel
schade op.
Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. (foto: Michel van Bergen)

SHIP drie weken per fiets
bereikbaar via omleiding
Velsen - Ondanks de tijdelijke afsluiting van het fietspad tussen
de Pontweg en Staalhavenweg
blijft het Sluis Haven Informatie
Punt (SHIP) de komende weken
goed bereikbaar met de fiets.
Van maandag 8 april tot en met
vrijdag 26 april is deze route vanwege herbestrating afgesloten.
Bezoekers kunnen SHIP dan bereiken door het fietspad van de
Pontweg eerst te vervolgen, dan
linksaf te slaan naar de Grote
Hout- of Koningsweg, linksaf te
fietsen naar de Wenckebachstraat
en linksaf naar de Staalhavenweg
te rijden, om vervolgens rechtsaf
het fietspad van de Noordersluis-

weg te vervolgen (zie bijgevoegde routekaart). SHIP is 7 dagen
van de week geopend van 10.00
uur tot 17.00 uur. Naast per fiets is
SHIP bereikbaar met de auto via
Velsen-Noord en met de pont via
Velsen-Zuid.
Sinds deze week kun je ook met
de rondvaartboot vanaf het Sluisplein in IJmuiden genieten van
een trip naar SHIP.
De ‘Koningin Emma’ vaart dagelijks om 09.45 uur, 13.05 uur,
15.25 uur en 17.25 uur naar de
experience over de bouw van de
grootste zeesluis ter wereld. Voor
meer informatie: ship-info.nl. (foto: aangeleverd)

Kleding- en speelgoedbeurs
IJmuiden - Vrijdag 5 april organiseert OBS De Vliegende Hollander
een zomerkleding- en speelgoedbeurs. De beurs is van 15.00 tot 17.00
uur in de school op de Casembrootstraat 58. De opbrengst komt ten
goede aan buitenspeelattributen voor de leerlingen.

Opsteker voor clubs
door de VriendenLoterij
Velsen - Een mooie opsteker voor
meerdere verenigingen in de gemeente Velsen. Dankzij hun achterban kwam er in 2018 bij deze
clubs in totaal ruim 27.000 euro
binnen in de clubkas. RKVV Velsen haalde het hoogste bedrag
op, namelijk 5731 euro. Basketbalvereniging Akrides was goede
tweede, zij haalden 4826 euro extra binnen in de clubkas in 2018.
De achterban steunt haar vereniging door specifiek voor deze

club mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder lot
waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas.
Opbrengsten worden zoal besteed aan een nieuw trainingsveld, een opknapbeurt van een
clubhuis en hulp aan jong en oud
in de regio.
Clubs en verenigingen die nog
niet aangesloten zijn, kunnen
zich aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubs.

Velsen-Noord - Veertien jaar geleden is bij FC Velsenoord het vriendenvoetbal opgericht door enkele leden, die het reguliere senioren
voetbal niet meer zagen zitten.
Regels werden onderling bepaald.
Geen tackles, geen fysiek contact,
kleine doeltjes op een klein veld.
Spelers kregen opnieuw plezier
in het spelletje voetbal. Het bestuur gaf de garantie dat er altijd
gevoetbald kan worden om 14.30
uur op zaterdagmiddag.
Nu zijn de spelers van toen 50 of
60 jaar en ouder. De oudste speler is 81 jaar en menig voetballer is
de zestig al gepasseerd. Het ledental dat nog actief voetbalt is om
en nabij de 20 leden. Verder zijn
de ‘niet spelende’ leden de derde
helft elke keer weer welkome supporters.
Vier jaar geleden kwam het idee
om jaarlijks een Walking Soccer Toernooi te gaan houden bij
FC Velsenoord. Eén van de leden
moest stoppen met voetbal vanwege vele blessures. Het idee
was geboren: het toernooi werd
naar hem vernoemd en zodoende
kreeg het toernooi de naam ‘Roy
Bierman’ Walking Soccer Toernooi.
Het spelletje Walking Soccer komt
nagenoeg overeen met vriendenvoetbal omdat de regels bijna
hetzelfde zijn. Het toernooi was
klein van opzet, maar ondertussen groeit het aanzienlijk. Onder
de 40- en 50-jarige voetballers is
Walking Soccer behoorlijk populair aan het worden. Zaterdag 1 juni vindt de volgende editie plaats.
Er zijn twee poules gemaakt voor
de jongeren (40-, 50-plus) on-

der de deelnemers en voor de
60-plussers. Teams als SC Telstar,
HSV ODIN’59, Inter Heemskerk
(oudleden) en FC Velsenoord gaan
de poule van 60 plus invullen.
De eerste twee teams zijn lid van
de organisatie Oldstars, dat gepromoot wordt door de ouderenbond. De poules zullen uit 6
teams bestaan. De andere poule wordt ingevuld met teams van
HSV ODIN’59, FC Velsenoord, oud
leden van KIC en privé teams.
Speciaal dit jaar komt er een Duitse delegatie van circa 25 voetballers en supporters uit de regio Drübeck het toernooi aanvullen met teams. Met deze delegatie heeft de organisatie al vele jaren nauw contact via de ODIN’59.
Men hoopt dan ook op vrijdag
31 mei een benefietwedstrijd te
spelen tussen oud leden van HSV
ODIN’59 en het team uit Drübeck.
Dit is de start van het Walking Soccer Toernooi 2019.
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 1 juni 2019 bij FC Velsenoord op
Sportpark Rooswijk in Velsen
Noord. Aanvang van het toernooi
zal omstreeks 12.00 uur zijn.
Zijn er nog clubs die het Walking
Soccer met een team willen (uit)
proberen? Men kan zich opgeven via k.roemeling@quicknet.nl.
Wil men elke zaterdag een balletje
trappen met het vriendenteam,
dan kan ook informatie worden ingewonnen op dit mailadres.
Meer informatie is te vinden op de
website van FC Velsenoord: www.
fcvelsenoord.nl. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Wereldwijd worden
miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof. Een bijbel
in de kast hebben staan, openlijk
over je geloof kunnen praten; het
lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al
toe leiden dat je met je hele gezin
in een concentratiekamp wordt
opgesloten. In Iran en andere
moslimlanden kunnen christenen
vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.
Een spreker van Open Doors vertelt woensdag 10 april op een
thema-avond van de baptisten
Gemeente IJmuiden over christenvervolging onder meer aan
de hand van eigen ontmoetingen
met vervolgde christenen. Waar

worden christenen vervolgd en
waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend,
maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht
van gebed.
Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open
Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig landen. Meer
informatie is te vinden op www.
opendoors.nl.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Baptisten gemeente,
Eemstraat 30 in IJmuiden. Inloop
19.30 uur en aanvang programma 20.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze thema-avond aanwezig te zijn.

Orcs op de ruïne
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 6 en zondag 7 april komen
Orcs naar de Ruïne van Brederode voor ‘de strijd tussen mens
en beest’. De ruïne wordt het toneel van een mythisch verhaal:
de strijd tussen de fictieve familie van Brederode uit MiddenAarde en hun gezworen vijanden de Orcs. De strijd is geïnspireerd op de verhalen uit Lord of
the Rings van de schrijver Tolkien.
Het schouwspel wordt verzorgd
door verschillende LARP-groe-

pen. LARP staat voor Live Action
Role Playing. Beleef dit spannende verhaal op de ruïne, dichterbij
zal een verhaal niet komen, maar
pas wel op… de Orcs zijn gevaarlijk! Beide dagen van 11.00 tot
17.00 uur. Entree 5 euro en 0 tot
3 jaar gratis. Dit weekend is met
name geschikt voor dappere kinderen. Ruïne van Brederode, Velserenderlaan2 in Santpoort-Zuid,
www.ruinevanbrederode.nl. (foto: Polychromical, Susan Mutsaer)

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 8 april
is er weer een postzegelavond
van de Postzegel Vereniging
Santpoort, met natuurlijk een
veiling. De kavels worden op de
avond ingeleverd en men heeft
voldoende tijd om deze te bekijken. De avond zal worden gehou-

Live chatten met PWN
Regio - PWN is vanaf nu ook via
live chat bereikbaar. Klanten kunnen op pwn.nl/contact rechtstreeks vragen stellen aan een
medewerker. ,,Wij streven ernaar
om elke klant te bedienen op de
manier waarop het voor hen uitkomt”, aldus Joke Cuperus, algemeen directeur van PWN.
Naast telefoon, sociale media en
het contactformulier kunnen klanten van PWN nu ook met een medewerker chatten via de live chat
op pwn.nl/contact. Met deze nieuwe functionaliteit stellen klanten
snel en laagdrempelig vragen aan
PWN. Joke Cuperus: ,,We willen
het onze klanten zo makkelijk mo-

gelijk maken. Door meerdere contactmogelijkheden aan te bieden
kunnen klanten persoonlijk en efficiënt geholpen worden.”
De live chat is op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur beschikbaar. Door te klikken op ‘Start chat’
verschijnt er meteen een chatvenster in het scherm.
Als alle medewerkers in gesprek
zijn, verdwijnt de knop waarmee
de klant een gesprek kan starten,
tot er weer iemand beschikbaar is.
De klant kan dan wel contact opnemen via de andere contactmogelijkheden als telefoon, sociale media en het contactformulier.
(foto: aangeleverd)

The Passion in de
Naaldkerk in Santpoort
Santpoort - Dit jaar wordt een lokale versie van The Passion gebracht door samenwerking van
het Naaldkoor uit SantpoortNoord en Sound Of Life uit Uitgeest. Dit muziekproject onder
leiding van de dirigente Titia Mij-

nen Joosen is op zaterdag 13 april
in de Naaldkerk in SantpoortNoord om 19.30 uur. Er zal vooral
Nederlandstalig repertoire gezongen worden en het lijdensverhaal
wordt verteld. De entree is vrij en
iedereen is van harte welkom.

den in het Terras, Dinkgrevelaan
17, Santpoort-Noord en iedereen
is van harte welkom
Om 19.00 uur is de zaal open en
er is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten over de Postzegel Vereniging Santpoort, bel
0255-756195 na 18.00 uur.

Informatieavond over de
toekomst van de Naaldkerk
Santpoort - Op maandag 15 april
om 19.30 uur is er een informatieavond voor alle parochianen uit
de R.K Parochies Santpoort/ Velserboek in de Naaldkerk ofwel OLVAB kerk. Tijdens deze avond zullen de parochianen geïnformeerd
worden over de plannen die de
Personele Unie (PU) heeft en wil
voordragen aan de Bisschop. Dit
voorstel gaat over 5 kerken, waarvan de OLVAB kerk er een is. Er zal
een duidelijke uitleg komen hoe
de PU tot dit besluit gekomen is
met samenwerking met deze 5
parochies. Tijdens deze vergadering zal de Beheercommissie de
toehoorders uitnodigen om mee
te denken aan de toekomst van
de Naaldkerk. Het bestuur bestaande uit David Hoogeboom,
Simon van Veen en Nanda Ramakers wil iedereen uitnodigen
die zich betrokken voelt bij deze parochie en kerk. Inloop vanaf 19.00 uur, de koffie/thee staat
klaar. Adres Naaldkerk: Frans Netscherlaan 12, 2071 AZ SantpoortNoord. (foto: aangeleverd)
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Duin en Kruidberg Lenteloop
Santpoort - Op zondag 7 april zal
om 12.00 uur de Duin en Kruidberg Lenteloop voor de zesde
keer gehouden worden.
Deze kleinschalige prestatieloop,
er worden zo’n 200 deelnemers
verwacht, onderscheidt zich doordat er alleen maar door natuurgebied gelopen wordt over harde,
half verharde en zandpaden.
De afstanden zijn 11, 6 en 3 kilometer. Er is ook een tocht voor
wandelaars van 11 kilometer uitgezet, zij starten om 11.00 uur.
Alle inschrijfgelden komen ten
goede aan een weeshuis in Chennai, India, het goede doel dat de
Stichting Santpoort Helpt Maben zich exclusief toegelegd op dras, de organisator van de loop,
poort Noord. Voor inlichtingen
de bewerking en vertolking van al ruim 30 jaar ondersteunt.
de muziek van Claude Debussy. De start is bij landgoed Duin en en inschrijven: www.duinenkruidTijdens het concert geven ze een Kruidberg, vlakbij station Sant- lenteloop.nl. Tot 30 minuten voor
toelichting. Ze nemen het publiek
mee in hun visie op de wereld van
Debussy.
Deze had voor gitaar willen componeren, maar de gitarist die hij
ter verkenning van het instrument uitnodigde kwam nooit opdagen. Ter gelegenheid van het
100ste sterfjaar van Debussy in IJmuiden - Blaaskwintet ‘Niet
2018 heeft Trio Debu een pro- Strijken’ speelt zaterdag 6 april
gramma samengesteld met zelf in de Oud-katholieke Engelmungearrangeerde pianowerken. Be- duskerk aan de Wilhelminakade
schouw Trio Debu als de uit- in IJmuiden delen uit de Matkomst van een avond die nooit thäus Passion van Johann Sebasheeft plaatsgevonden. Ze bren- tian Bach. Tussen de muziekdelen
gen een hommage aan de gitaar- leest Johannes van Riessen het lijliteratuur door er zelf een bijdra- densverhaal voor. Dit verhaal, ook
wel Passie genoemd, gaat over de
ge aan te doen.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, laatste dagen van Jezus. Het lijSantpoort-Noord, 023-5378625. densverhaal uit het evangelie van
Vanaf een half uur voor aanvang Mattheüs ligt ten grondslag aan
is de zaal open.Toegang vrij, een de beroemdste Passion van Bach.
bijdrage in de onkosten wense- Zijn prachtige muziek wordt in
lijk. Zie ook: www.mosterdzaadje. een kort en intiem concert op
toegankelijke wijze ten gehore
nl. (foto’s: aangeleverd)
gebracht, aantrekkelijk voor alle
leeftijden.
Blaaskwintet ‘Niet Strijken’ is een
lokaal ensemble van fluit, hobo, teld. De verteller betrekt de kinklarinet, hoorn en fagot. Uit klas- deren op speelse wijze actief bij
sieke opera’s en andere grote mu- het verhaal. In september verziekwerken maken ze arrange- zorgde het kwintet een kindermenten voor hun eigen bezet- concert in onze kerk, waarbij het
ting. In speciale concerten voor sprookje Assepoester op muziek
kinderen wordt de plot van een van Gioacchino Rossini werd uitopera tussen de delen door ver- gevoerd.

Stabat Mater van Pergolesi en
gitaartrio Debu in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 5
april om 20.00 uur wordt het Stabat Mater van Pergolesi in ‘t Mosterdzaadje uitgevoerd door Marijke Goenendaal (sopraan) en Sarah Mareels (alt). De begeleiding
is van het Barokensemble Concerto Valiante. Het ensemble onder leiding van klavecinist Leonardo Valiante voert tevens werken uit van Purcell, Dall’Abaco,
Telemann en Albinoni.
‘Huilend stond de moeder aan de
voet van het kruis, waaraan haar
zoon te sterven hing’. Zo luidt
de beginregel van het gedicht
dat omstreeks 1300 geschreven
werd en waar Pergolesi zijn huiveringwekkend mooie muziek op
schreef.
Muziek over universele rouw,
waar een ieder troost uit kan putten. Op zijn sterfbed (1736), hij
was toen 26 jaar, schreef hij het
slot duet. Met deze uitvoering
komt een lang gekoesterde wens
van Marijke Groenendaal uit. Haar
samenwerking met Sarah Mareels
en Concerto Valiante is een gou-

de start kan ter plaatse nog ingeschreven worden. (foto: aangeleverd)

Door Blaaskwintet ‘Niet Strijken’ en verteller

Highlights uit de Matthäus Passion

den greep. Er zijn veel uitvoeringen in het verschiet komende
tijd.
Het gitaartrio Debu speelt op zondag 7 april om 15.00 uur in ‘t Mosterdzaadje een programma waarin de muziek van Claude Debussy
centraal staat. Dit jonge, enthousiaste gitaartrio uit Amsterdam
bestaat uit Eva Aukes, Bas Gaakeer en Ward Reijmerink. Ze heb-

In eerdere voorstellingen brachten ze onder andere De Toverfluit
van Mozart, Hans en Grietje van
Humperdinck en Peter en de Wolf
van Prokofiev. Aanvang 20.00 uur,
de entree is gratis, met een collecte voor de onkosten bij de uitgang. (foto: aangeleverd)

Presentatie op 8 april in De Hofstede

Nieuwe uitgave Historische Kring Velsen

Velsen - Maandag 8 april presenteert Historische Kring Velsen zijn nieuwe jaarboek Velisena
27/2019. In deze uitgave een zestal artikelen over Velsen in historische perspectief. Het eerste artikel is van Gerard J. Telkamp over
de verrassende herkomst van de
naam van hofstede Thorn in Santpoort-Noord. In dit verhaal komt
de naam Laurillard voor naar wie
in Santpoort-Zuid een straat is
vernoemd.
De redactie ging op onderzoek
naar deze persoon, ooit een zeer
geliefd predikant. Een uitvoerige en veelzijdige beschrijving
van de Duinweg- of Duivelslaan
waar Laurillard zijn laatste dagen
Evers (alt), Erik Janse (tenor), Mar- doorbracht komt van Erik Baalbertijn Sanders (bas). De evangelis- gen. Lenie Hagen vertelt het vertenpartij wordt vertolkt door Vin- haal van de oprichting en het eincent Lesage en de Christuspartij de van de Da Costaschool in Velsen-Noord (foto) en daarmee van
door Matthijs Mesdag.
Het door Eline Schmidt geleide haar grootvader die er de eerste
kinderkoor KOEL KIDS uit IJmui- schooldirecteur was. Zij kon hierden verleent, evenals vorig jaar, voor uit het archief van zowel de
school als haar familie putten. Rihaar medewerking.
Het koor van de COV IJmuiden,
aangevuld met een aantal projectzangers, bestaat uit ruim 100
zangers en zangeressen en zal
zorgen voor een onvergetelijke
Velsen - OIG/IHD, de stichting die
avond.
Vrijdag 12 april, aanvang 19.30 ouderen vervoert en activiteiten
uur. De Nieuwe Kerk (Kanaal- voor ouderen en gehandicapten
straat 250, IJmuiden) gaat open organiseert, zoekt voor de kledingom 18.45 uur. Toegang 29,50 euro ophaaldienst vrijwilligers die een
voor volwassenen, jongeren tot ochtend in de week daaraan mee
en met 16 jaar 15 euro. (Dit is in- willen helpen. Elke werkdag worclusief een consumptie in de pau- den de kledingcontainers door een
groepje vrijwilligers geleegd in de
ze).
Kaarten kunnen besteld worden kleine vrachtwagen. Om de ploevia e-mail: kaartverkoop@cov- gen te versterken zoekt men vrijwilijmuiden.nl, of telefonisch bij Ti- ligers die op een werkdag naar keuneke Zwanenburg: 0255-525693. ze van 8.15 tot 12.00 uur tijd hebVerdere informatie is te vinden op ben. Aanmelden via info@oig-ihd.
de website: www.cov-ijmuiden.nl. nl of via 0255-515133 tussen 08.00
en 14.00 uur. (foto: aangeleverd)
(foto: aangeleverd)

Matthäus Passion COV IJmuiden
IJmuiden - Traditiegetrouw zal
de Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach
uitvoeren in de Nieuwe Kerk aan
de Kanaalstraat in IJmuiden.
Dit op muziek gezette lijdensverhaal van Christus is een vaste waarde in de aanloop naar het
Paasfeest.
Landelijk gezien zijn er zeer veel
uitvoeringen van dit prachtige
werk en de liefhebber kan kiezen
uit vele zeer professionele uitvoeringen met bekende koren en solisten of uit het eveneens grote aanbod van amateur-oratoriumkoren met begeleiding van
(semi)-professionele orkesten en
solisten.
Van groot belang is de locatie van
uitvoering. Voordeel van een uitvoering in een concertzaal is het
comfort van de zitplaats en de,
over het algemeen, goede akoestiek. Qua beleving komt dit dan
ook over als een concert.
Vindt de uitvoering plaats in een
kerk dan is over het algemeen het
zitcomfort wat minder, de akoes-

tiek per kerk verschillend, maar
de beleving van het verhaal is dan
veel intenser.
In IJmuiden wordt de Matthäus
Passion uitgevoerd in een kerk.
De uitvoeringen worden geroemd om hun intimiteit en de
toehoorders hebben een intense
beleving van het verhaal. Bijzonder moment is het luiden van de
klok van de kerk voor de aanvang.
Ook de akoestiek in de Nieuwe
Kerk is heel goed.
Veel toehoorders komen ‘van buiten’ omdat het in IJmuiden zo
mooi wordt uitgevoerd en overkomt.
Dit jaar vindt de uitvoering plaats
op 12 april om 19.30 uur. De muzikale leiding is in handen van dirigent Piet Hulsbos. In de begeleiding door het Barokensemble
Eik en Linde, dat op authentieke
instrumenten of kopieën daarvan speelt, wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de originele bronnen uit Bachs tijd. Verder wordt aan dit concert meegewerkt door de solisten Titia van
Heyst (sopraan), Anne-Marieke

na Boudesteijn-Van Vliet schreef
een artikel over de Anti Revolutionaire Partij Velsen en Jan Morren is
diep in de geschiedenis en de archieven gedoken voor een artikel
over het gebied van De Ticht en
de tiende die daar werd geheven.
De presentatie van Velisena
27/2019 is in Wijkcentrum De Hofstede in Velserbroek en wordt

voorafgegaan door korte lezing
door het bestuur en de molenaar
van molen De Zandhaas over het
beheer en de exploitatie van deze
historische molen.
Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Velisena 27/2019 is na
8 april te koop in de Velser boekhandels. (foto: familie-archief Hagen)

Vrijwilligers gezocht bij OIG/IHD
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Subsidie voor in dienst
nemen statushouders
Velsen - In 2017 en 2018 hebben zich in totaal 16 statushouders in de gemeente Velsen gevestigd. In totaal bedroeg het
aantal statushouders in februari van dit jaar in Velsen 282. Net
als in andere gemeenten is het
lastig om alle statushouders
snel aan betaald werk te helpen. Dat schrijft het college van
burgemeester en wethouders
in antwoord op vragen van D66
Velsen.

Johannes-Passion door
Vocaal Ensemble Kwarts
Regio - Zondag 14 april om 14.30
uur zal de Johannes-Passion van
J.S. Bach worden uitgevoerd door
Vocaal Ensemble Kwarts onder
leiding van Gerrit Maas, met medewerking van barokensemble
Florilegium Musicum en vocale
solisten in de Doopsgezinde Kerk,
Frankestraat 24 in Haarlem.
Kaarten zijn te bestellen via www.
vocaalensemblekwarts.nl. In de
voor-verkoop 20 euro, aan de zaal
25 euro.
Op de Goede Vrijdag van 1724
voerde Bach voor het eerst de Johan-nes-Passion uit in de Nicolai
Kirche in Leipzig. Hij deed dit met
wat hem ter beschikking stond;
een klein maar kleurrijke instrumentale bezetting en een groep
zangers van bescheiden omvang. Hoe dat toen klonk laat Vocaal Ensemble Kwarts horen, bijna 300 jaar na de eerste keer. Niet
minder monumentaal en meeslepend dan de vaak grote uitvoe-

ringen van tegenwoordig maar
wel zo doorzichtig dat je elk detail kunt horen. Een zuchtende altviool. Een schrijnend duet
van tenoren en bassen. De laagste snaar van de luit. Een haan die
kraait.
De begeleiding wordt verzorgd
door barokensemble Florilegium
Musi-cum, dat volledig op oude
instrumenten speelt. Hierdoor
komt de klank van de 18e eeuw
nog meer tot uiting, Kleine solorollen worden door de koorleden
uitgevoerd, in Bach’s tijd de normale praktijk. Voor de grote aria’s
en de rol van evangelist zijn vier
professionele zangers aangetrokken; Erik Janse, Luise Kimm, Sinan
Vural en Johanneke Vogel.
De uitvoering vindt eenmalig
plaats op Palmzondag 14 april
en is een unieke gelegenheid om
iets van de eerste ervaring van
1724 te beleven. (foto: aangeleverd)

De Grote RekenDag 2019
op De Rozenbeek
Velserbroek - Op woensdag 3
april zijn alle kinderen van De Rozenbeekschool uit Velserbroek
een groot deel van de ochtend
bezig geweest met allerlei activiteiten rond het thema van de 17e
Grote RekenDag: ‘Uit verhouding’.
De ochtend begon met een catwalk van alle juffen en meesters
die er raar uit zagen: ze hadden
een veel te grote hoed op, enorme schoenen aan of een te klein
shirt. De kleding was ‘uit verhouding’! De kinderen zongen er met
z’n allen een rap bij.
In de groepen 3 en 4 bijvoorbeeld
zagen de kinderen een klein
deurtje in hun klas met een briefje erop van het kleine mannetje
M (zie foto). Hoe zou mannetje M
eruit zien? Hoe klein moet alles
voor hem zijn?
En in de groepen 5 en 6 bedachten de kinderen met elkaar hoe
groot een beker of een dobbelsteen moet zijn voor De Grote RekenReus.
Op een andere manier bezig zijn

met rekenen is het doel van de
Grote Rekendag. De kinderen
hebben van alles geleerd over
verhoudingen, schaal, vergroten
en verkleinen.
De enthousiaste reactie: ,,Volgend jaar doen we weer mee!’’
(foto: aangeleverd)

Expositie Bloeiende Bollen
Regio - In april komen in Haarlem en de Bollenstreek letterlijk
de bloembollen tot bloei. Uiteraard zet ook Museum Haarlem de
bloemen buiten. De kleine tentoonstelling Bloeiende Bollen,
van 4 april tot en met 27 augustus te zien in Museum Haarlem,
geeft een veelzijdig beeld van de
hoogtijdagen van de Haarlemse
bollenindustrie. Een ode aan de
regio.

seren zich, de export van bollen
floreert en de verkoop van afgesneden bloemen neemt toe.
De tentoonstelling Bloeiende
Bollen belicht deze wereldberoemde industrie die haar oorsprong in deze streek vindt, en
Nederland nog altijd tot ver buiten haar landsgrenzen op de wereldkaart zet met de vele prachtige praalwagens die als een langgerekt bloeiend lint tijdens het
Bloemencorso vrijwel langs het
Jaarlijks bezoeken vele honderd- museum trekt.
duizenden toeristen en belangstellenden de bollenvelden rond- Het museum bevindt zich in het
om Haarlem en Zuid-Kennemer- winkelhart van historisch Haarland. Niet voor niets, want deze lem, aan het Groot Heiligland
regio geldt als de bakermat van 47, 2011 EP Haarlem. Openingsde bloembollenteelt. Het hoog- tijden zijn dinsdag t/m zatertepunt ligt rond 1900 als hier de dag van 11.00-17.00 uur en zonbollen worden gekweekt,
dag en maandag 12.00-17.00 uur.
verhandeld en geëxporteerd. Me- Zie ook www.museumhaarlem.
nig Haarlemmer verdient er zijn nl. (foto: omslag Floracatalogus
boterham mee. Kwekers organi- 1935, aangeleverd)

maanden lang begeleid en ondersteund om hun weg te vinden
in Velsen en om actief te participeren in de samenleving.
Sinds de start in de tweede helft
van 2018 zijn 71 personen begonnen met een dergelijk traject. Ook zijn 54 statushouders inmiddels begonnen aan een werktraject, dat wil zeggen dat ze zes
maanden lang worden begeleid
naar een baan waarbij zoveel mogelijk gekeken wordt naar duurzame uitstroom. D66 Velsen atHet college geeft in het schrij- tendeerde het college op de goeven uitleg over een actieplan de resultaten die in Haarlem en
dat is opgesteld voor de integra- Bloemendaal zijn bereikt met een
tie en participatie van statushou- methode waarbij gedurende drie
ders. In de eerste helft van 2018 tot zes maanden een subsidie van
heeft een aanbesteding plaats- vijfhonderd euro wordt verstrekt
gevonden om partijen te con- aan bedrijven die een statushoutracteren die statushouders kun- der in dienst nemen. Het collenen begeleiden op weg naar inte- ge laat weten dat in Velsen een
gratie en participatie. In de twee- soortgelijke subsidie onder dede helft van 2018 zijn de eerste zelfde voorwaarden kan worden
maatwerktrajecten gestart Velsen aangevraagd en gaat contact oploopt daarmee alvast vooruit op nemen met het Haarlemse bedrijf
de nieuwe Wet Inburgering, die Zandbergen, één van de bedrijnaar verwachting in januari 2021 ven waarbij deze manier van werin werking treedt. Zo worden sta- ken succesvol is gebleken. (Bos
tushouders bijvoorbeeld twaalf Media Services)

Lentewandeling op
eeuwenoude buitenplaats
Regio - Een lentewandeling
op zondagmorgen op buitenplaats Overplaats in Heemstede is een bijzondere belevenis.
Overplaats is een historische
buitenplaats met eeuwenoude, eerbiedwaardige bomen en
een fraaie vijver en in het voorjaar is het er prachtig! Zin om
mee te wandelen? Iedereen is
welkom op zondag 14 april om
10.00 uur.
Een gids van Landschap NoordHolland begeleidt de tocht. Sa-

men gaat men op zoek naar de
verschillende stinsenplanten en
andere voorjaarsbloeiers die zo
typisch zijn voor deze plek, zoals
bijvoorbeeld kievitsbloem, vogelmelk en Salomonszegel. Het
is er verder ook rijk aan vogels.
Je komt ogen en oren te kort!
Wanneer: zondag 14 april van
10.00 tot 11.30 uur. Vertrekpunt:
Glipperweg 4c, 2104 AK Heemstede (grens Bennebroek). Reserveren:
www.gaatumee.nl.
(foto: Johan Stuart)

Line Up Bevrijdingspop bekend
Regio - Op zondag 5 mei vindt in
de Haarlemmerhout het jaarlijkse
bevrijdingsfestival plaats. Bevrijdingspop Haarlem maakte deze
week de line-up bekend van haar
Houtpodium (hoofdpodium), het
Jupilerpodium powered by Sena,
het Kinderfestival Rabobankpodium en het Plein van de Vrijheid.

se invloeden, zoals moderne jazz
en singer-songwriter muziek. Zij
is mede met EU-subsidie toegevoegd aan de line-up. De 23-jarige Jordan Mackampa is een moderne troubadour, gezegend met
een prachtige, warme stem. Ongepolijst EUT staat voor lak aan
compromissen en levert popliedjes vol contrasten aan het HaarHoutpodium
lemse publiek. Internetfenomeen
Winnaar Rob Acda Award | Yorick Donnie aka ‘De Fenomeen’ aka
van Norden | Sam Feldt Live | Jett Maradonnie aka CELiNE DiONNiE
Rebel | Van Dik Hout | Jungle by is al jaren de leipste rapper van
Night | Miss Montreal | Fun Lovin’ het Leidseplein. Zet je snelle planCriminals | Ronnie Flex & Deuxpe- ga maar op, ouwe! Thijs Boontjes
rience
voert als zanger en toetsenist zijn
eigen Dans- en Showorkest aan.
Het Houtpodium opent traditio- E1 Ten verwierf eeuwige faam als
neel met de winnaar van de Rob frontman van Gotcha! Dertig jaar
Acda Award. Deze wordt op 19 en vele samenwerkingen later
april bekendgemaakt in Patro- mogen we hem opnieuw op Benaat. Edison-genomineerde Haar- vrijdingspop verwelkomen. Komt
lemmer Yorick van Norden bracht dat zien!
in 2018 zijn tweede album The De Likt laat zich niet in een muJester uit. DJ Sam Feldt Live is een zikaal hoekje drukken. Hun mix
‘moderne house superster’ en een van pompende, funky beats en
van de landelijke Ambassadeurs harde, ritmische rijm werkt vervan de Vrijheid die per lucht- rassend... ‘Ja dat bedoel ik!’ KD
machthelikopter de bevrijdings- SOUNDSYSTEM is een 5-koppige
festivals aandoet. De multi-geta- dance-, MC- en DJ-crew uit Haarlenteerde Jett Rebel weet als oud- lem. Op Bevrijdingspop speelt
Ambassadeur van de Vrijheid wat deze Afro-Caribische sensatie saer nodig is om het Bevrijdings- men met onder anderen Amartey
pop-publiek voor zich te winnen. & LAKSHMI.
Van Dik Hout viert haar 25-jarig jubileum dit jaar onder ande- Kinderfestival Rabobankpodire op Bevrijdingspop en is ook de um
hoofdact van het 4 mei Herden- Aardblij | Het Verhaaltheater (Pekingsconcert, op hetzelfde podi- tra van Dam) | Dans & Balletstuum. Jungle by Night heeft als ne- dio Jolein | Les Mills - Born 2 Mogenkoppig collectief uit Amster- ve | DJ Belle & Springende Spruidam een zeer dansbare live-act ten Disco | DUDE Entertainment |
in huis. Miss Montreal is de even Haarlemse DJ School
charmante, humoristische als muzikale Sanne Hans die sfeer en Het Kinderfestival is traditioneel
zang laat samenvloeien tot de de plek waar kinderen en hun ouperfecte festivalact. Fun Lovin’ Cri- ders de vrijheid vieren. Naast de
minals uit New York is de headli- optredens op het Kinderfestival
ner van Bevrijdingspop 2019. De Rabobankpodium kun je je laten
band maakte in 1996 internatio- schminken, klimmen op de klimnaal naam met haar debuutsin- muur of bijvoorbeeld knutselen
gle Scooby Snacks en is sindsdien met schoongemaakt afval van het
wereldwijd een veelgevraagde festivalterrein.
act. Ronnie Flex sluit Bevrijdingspop 2019 af met zijn vaste bege- Plein van de Vrijheid i.s.m. Holeidingsband Deuxperience.
geschool Inholland Haarlem en
Haarlems Toekomst
Jupilerpodium powered by Se- Winnaars Hart Haarlem | Sara
na
Kristin | Peperbek | TerraDown |
Kalvijn | Laura Polence | Jordan FLEUR | Gyo Kretz | The Last Wave
Mackampa | EUT | Donnie | Thijs | GUYY | LOVE COUPLE | Natte SokBoontjes | E1 Ten | De Likt | KD ken DJ Team
soundsystem & friends
Het Plein van de Vrijheid wordt
Het Jupilerpodium powered by ook in 2019 ingevuld met opSENA opent dit jaar met de im- komende bands uit regio Haarmens populaire YouTuber Kal- lem. Bezoek het plein om in een
vijn. Ben je lid van zijn KALFAM? ontspannen sfeer kennis te maZorg dan dat je de start van de ken met een enorme diversiteit
programmering niet mist! Lau- aan muzikaal talent vanuit Hora Polence woont sinds 2007 in geschool Inholland (conservatoAmsterdam, waar zij Letse volks- riumopleiding) en Haarlems Toemuziek combineert met wester- komst.

Voorjaarswandeling
langs stinsenplanten
Regio - Wat is heerlijker dan een
wandeling in de natuur in het
vroege voorjaar? Kom zaterdag
13 april naar de historische buitenplaats Leyduin, tussen Heemstede en Bloemendaal, en wandel mee onder de eeuwenoude
bomen. In deze tijd van het jaar
staan er veel stinsenplanten in
bloei, een prachtig gezicht tussen
het frisse groen van de nieuw uitgelopen bladeren.
Stinsenplanten groeien vooral op
oude landgoederen, buitenplaatsen en in kloostertuinen, waar ze

soms al in de achttiende eeuw
zijn aangeplant. De gids van
Landschap Noord-Holland vertelt
je er alles over en wijst je de verschillende soorten zoals sneeuwroem, gevlekte aronskelk, slangenlook, voorjaarszonnebloem
en sterhyacint.
Wanneer: zaterdag 13 april van
14.00 tot 15.30 uur. Vertrekpunt:
Parkeerterrein buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, 2114 BJ
Vogelenzang. Reserveren: www.
gaatumee.nl. (foto: Henk van
Bruggen)

Lotgenotengroep rouw
IJmuiden - Bent u iemand die
graag wil praten over het verlies
van uw partner met mensen die
weten waar het over gaat? Dan
is de lotgenotengroep rouw misschien iets voor u.
Een klein groepje komt eens per
maand bij elkaar om te praten
en elkaar te steunen. Bent u geinteresseerd, kom dan op dinsdag 9 april van 10.00 tot 11.00

uur naar Buurtcentrum De Spil
(Frans Halsstraat 29) in IJmuiden.
Wilt u meer informatie of bent u
wel geïnteresseerd maar net de
9e verhinderd? Neemt u dan contact op met Elisabeth Hoekstra
(Sociaal Wijkteam) 06-83231221/
ehoekstra@swtvelsen.nl.
Of kom op de volgende datum:
14 mei. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Gemeenten bestrijden
criminaliteit samen
Regio - Om het witwassen van
zwart geld en andere criminele praktijken een halt toe te roepen, gaan de gemeenten in de
IJmond intensiever samenwerken.
Nog dit jaar zal het beleid met betrekking tot de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door het openbaar bestuur) door
de gemeenten onderling op elkaar worden afgesteld. Deze wet
moet voorkomen dat een afgegeven vergunning wordt misbruikt
voor criminele activiteiten. Hierbij
kan worden gedacht aan de afgif-

te aan een horecavergunning aan
een café dat feitelijk is opgezet om
zwart geld afkomstig uit drugshandel wit te wassen. Door samen te werken, zorgen de burgemeesters er voor dat er in Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen volgens een uniforme werkwijze toepassing wordt gegeven
aan de wet. Ook zullen ze informatie gaan uitwisselen over verdachte aanvragers. Hierdoor wordt het
moeilijker voor criminelen om in
één van de andere gemeenten actief te zijn. (Bos Media Services)
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brengen. Voor de kinderen t/m
12 jaar is er de cupcake wedstrijd.
Om 14.00 uur geven de Delta Singers hun concert in de kerk. Om
15.00 uur is de prijsuitreiking voor
de mooiste en smakelijkste taarten en cupcakes.
Poppentheater in de Bosbeekschuur, Wüstelaan 83 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Eigenwijs Musicalkids spelen ‘Little
shop of horrors’. Aanvang 19.30
uur.

4 APRIL

Publieksdag Forteiland. De vertrektijden zijn: 10.45, 12.45 en
15.10 uur. Retourvaart naar keuze
om: 13.00, 15.15 of 17.15 uur. (foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Huis geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.
Maandelijkse rondleiding door
huis en tuinen. Aanvang 14.00
uur. Deelname 7 euro p.p. Aanmelden via info@buitenplaatsbeeckestijn.nl
Orcs op de Ruïne van Brederode voor ‘de strijd tussen mens
en beest’. Geopend van 11.00 tot
17.00 uur. Toegang 5 euro, kinderen van 0 tot 3 jaar gratis.
Koffieconcert Christelijk Mannenkoor IJmuiden en Brass8 in het
Kruispunt in Velserbroek. Aanvang 12.00 uur. Toegang gratis.

Expositie van beeldend kunstenares Eveline Vos in Galerie De
Waag, Spaarne 30 in Haarlem.
Tot en met 21 april. Openingstijden: donderdag t/m zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Zondag 7
april om 16.00 uur vindt de feestelijke opening plaats. (foto: aangeleverd)
Feestelijk lustrum van de Engelmunduskerk in Driehuis. Om
20.00 uur lezing over de geschiedenis van de kerk. Voor informatie: henk@vanrixel.net of bel 0255
517180.

Lezing door Pieter Terpstra getiteld: ‘Mens zijn in een veranderende wereld’ bij Odd Fellows,
Stationsweg 95 Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 is iedereen welkom. (foto: aangeleverd)

5 APRIL

Bibliotheek IJmuiden: Praathuis
van 10.00 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Huis
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen
Museum. Voor iedereen vanaf 4
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.

Stabat Matar van Pergolesi in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

6 APRIL

IVN Zuid-Kennemerland organiseert een ochtendwandeling
langs duinmeer de Oosterplas
in Bloemendaal. De groep verzamelt om 09.00 uur bij informatiebord, ingang Bleek en Berg, Bergweg 60 in Bloemendaal. Deelname gratis, aanmelden verplicht
via www.np-zuidkennemerland.
nl of 023-5411123.

Blaaskwintet ‘Niet Strijken’ speelt
highlights uit de Matthäus Passion in de Oud-katholieke Engelmunduskerk,
Wilhelminakade
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, collecte bij de uitgang. (foto: aangeleverd)

7 APRIL

Snuffelmarkt van 09.00 tot 16.30
uur bij Expo Haarlemmermeer.
Zie ook wwwexpolhaarlemmermeer.nl.

Bunker Museum IJmuiden, Kromhoutstraat, Westonstraat (begin
Badweg) opent weer haar deuBij Bo, Kennemerlaan IJmui- ren voor het nieuwe seizoen. (foden bestaat 5 jaar. Vanaf half 10 to: Ruud Pols)
wordt dit feestelijk gestart met
een champagne-ontbijt. Opgeven hiervoor kan via info@jackyhart-bijbo.nl of WhatsApp 0682684312. (foto: aangeleverd)
Kader 38/2 biljarttoernooi, Kampioneschappen van Gemeente
Velsen i.s.m. Woonzorgcomplex
De Hofstede. Finaledag, aanvang
09.45 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Huis geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.
Open dag in Serviceflat De Luchte in Driehuis. Van 11.00 tot 15.00 IVN Zuid-kennemerland organiseert een vogelexcursie in natuuruur.
gebied De Hekslootpolder. Verzamelen 09.30 uur bij infopaneel
parkeerplaats van Redoute/Slaperdijk in Spaarndam. (foto: aangeleverd)

Kader 38/2 biljarttoernooi, Kampioneschap van Gemeente Velsen i.s.m. Woonzorgcomplex De
Hofstede. Aanvang 19.30 uur. (foto: aangeleverd)
Telstar - SC Cambuur. Aanvang 20.00 uur, in het Rabobank
IJmond Stadion.
Klaverjassen bij Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.
Kleding- en speelgoedbeurs bij
OBS De Vliegende Hollander,
Casembrootstraat 58 IJmuiden.
Van 15.00 tot 17.00 uur.
Feestelijk lustrum van de Engelmunduskerk in Driehuis: overdag
zijn er activiteiten voor kinderen
in en rond de kerk. Vanaf 19.30
uur is er Engelmundus muziekcafé met optredens van de plaatselijke bands.

Oervolk Feest bij Boerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van
12.00 tot 14.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur. Voor kinderen van 6
t/m 14 jaar. Reserveren via www.
peutersinhetwild.nl/agenda.

positie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen Museum. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Workshop knutselen van 13.30
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenForellenkwintet van Schubert in op de entreeprijs.
de Oude Kerk in Spaarndam. Aanvang 15.00 uur, Kerk open 14.30 Bibliotheek IJmuiden: Taalspreekuur. (foto: aangeleverd)
uur van 14.00 tot 16.00 uur. Voorleestfeest van 14.30 tot 15.30 uur.
Jamsessie met Crazy & Old in Ca- Craft Café van 19.00 tot 21.00 uur.
fé De Griffioen, Frans Naereboutstraat 9. Aanvang 16.00 uur.
Informatieavond
Groenstructuurplan Velsen in gemeentehuis, 19.30-21.30 uur. Aanmelden:
groenstructuurplan@velsen.nl.

8 APRIL

Wandelclub voor mensen met geheugenproblemen. Start 10.00
uur vanaf dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 SantpoortNoord. Wandeling duurt ± 45 minuten in rustig tempo. Na de wandeling koffie/thee en een geheugenspelletje. Voor interesse als
deelnemer of begeleider: 023- Lezing ‘Zondagskind’ van Judith
Visser in Bibliotheek Velserbroek.
3031228.
Vanaf 19.30 uur. (foto: aangelePostzegel Vereniging Santpoort verd)
organiseert weer een postzegelavond in Het Terras, Dinkgreve- Thema-avond over de Vervolglaan 17 in Santpoort-Noord. Aan- de Kerk bij Baptisten Gemeente
IJmuiden, Eemstraat 30. Aanvang
vang 19.00 uur.
20.00 uur, inloop 19.30 uur.

Duin en Kruidberg Lenteloop.
Start 12.00 uur voor 11, 6 en 3 kilometer. Er is ook een wandeltocht van 11 kilometer, deze start
om 11.00 uur. (foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen
Museum. Voor iedereen vanaf 4
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.

ZoMiPo in buurtcentrum De
Dwarsligger, Planetenweg 338
IJmuiden met optreden Plug In.
Zaal gaat om 13.30 uur open.
Verhaallezing ‘Zet je intuïtie op de
eerste plaats’ bij Carmen de Haan
in St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1
Bloemendaal. Aanvang 14.00 uu.
Stadsschouwburg Velsen: Eigenwijs Musicalkids spelen ‘Little
shop of horrors’. Aanvang 14.30
uur.

Feestelijk lustrum van de Engelmunduskerk in Driehuis: om
10.30 uur is er een feestelijke eredienst in de kerk. Om 13.00 uur
start het korenlint met optredens
van tien verschillende koren van
de vijf kerken van de FranciscusEngelmundus en meer.... optreparochie. Toegang is gratis.
Orcs op de Ruïne van Brederoden Brothers-4-tune. Aanvang
de voor ‘de strijd tussen mens en Lezing ‘De dragelijke zwaarte van 15.00 uur, zaal open 14.30 uur.
beest’. Geopend van 11.00 tot het bestaan; over de het leven (foto: aangeleverd)
17.00 uur. Toegang 5 euro, kin- verlichtende muziek van Johann
deren van 0 tot 3 jaar gratis. (fo- Sebastian Bach.’ door Klaas Vos in Optreden Flowertown Jazzband
to: Polychromical, Susan Mutsaer) De kapel, Potgieterweg in Bloe- in Café ‘t Hemeltje, Bloemendaalseweg 102 in Bloemendaal. Van
mendaal. Aanvang 10.30 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
14.30 tot 17.30 uur. Toegang graopen van 13.00 tot 17.00 uur. Extis.
positie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Gitaar Trio Debu in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortFeestelijk lustrum van de EngelNoord. Aanvang 15.00 uur. Toemunduskerk in Driehuis: vangang gratis, bijdrage in de onkosaf 13.00 uur kunt u uw taart voor
ten wenselijk. (foto: aangeleverd)
wedstrijd ‘Heel Driehuis Bakt’ in-

Filmavond voor vrouwen in
Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166 IJmuiden. Film ‘De Dirigent’, aanvang 20.00 uur.

Presentatie nieuwe uitgave Velisena 27/2019 bij Historische Kring
Velsen in Wijkcentrum De Hofstede in Velserbroek. Aanvang 20.00
uur, zaal open 19.30 uur. (foto: fa- Stadsschouwburg Velsen: Leonie
Jansen, Carel Kraayenhof en Jemilie-archief Hagen)
roen van Veen spelen juweeltjes
uit de Folkmusic. Aanvang 20.15
uur. (foto: Jaap Reedijk)

9 APRIL

Stichting Gezond Natuur Wandelen. Start om 09.45 uur bij buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 11 APRIL
29 IJmuiden. Belangstellenden Bibliotheek IJmuiden: Taalspreekkunnen zich aanmelden via con- uur van 10.00 tot 12.00 uur.
tact@gezondnatuurwandelen.nl.
Koffieochtend in Bibliotheek VelKledingbeurs Het Kruispunt van serbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Inloopmiddag fibromyalgie in het
Lotgenotengroep rouw in de Spil, Spaarne Gasthuis Hoofddorp. Van
Frans Halsstraat IJmuiden. Van 13.30 tot 15.00 uur.
10.00 tot 11.00 uur.
Bibliotheek IJmuiden: Craft Café van 10.00 tot 12.00 uur. Praathuis van 10.00 tot 12.00 uur. Taalspreekuur van 14.00 tot 16.00 uur.
Klaverjassen in De Brulboei, Kanaalstraat IJmuiden. Van 13.30
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro
per keer. Meer informatie: 0255- IVN Zuid-Kennemerland organiseert excursie op landgoed
510652.
Caprera en landgoed SchapenSpreekuur Sociaal Wijkteams in duinen. Verzamelen om 18.30 uur
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, bij hek van Brederodelaan 145 in
voor patiënten en hun familie. El- Bloemendaal. Aanmelden: www.
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot np-zuidkennemerland.nl of 02316.30 uur onder de trap in de hal 5411123. (foto: aangeleverd)
van het ziekenhuis.
Open huis in het Odd Fellowgebouw, Stationsweg 95 IJmuiden.
Vanaf 19.30 uur. (foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Maria
Goos en Marcel Musters in ‘Smoeder’, 20.15 uur. (foto: Daria Birang)

10 APRIL

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
0255-522330.

Bijbels Themacafé in de ontmoetingsruimte Adelbertuskerk,
Rijksstraatweg 28 Haarlem. AanZee- en Havenmuseum IJmuiden vang 20.00 uur. (afbeelding: aanopen van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- geleverd)
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Voor jong en oud begrijpelijke uitvoering

‘An Other Mattheüs Passion’

Wandelen door de
Bloemendaalse natuur
Regio - Op zaterdag 6 april organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een prachtige ochtendwandeling langs duinmeer de Oosterplas in Bloemendaal. Tijdens deze excursie kunt u volop genieten van de omgeving en meer te
weten komen over het duinlandschap. Welke invloeden hebben
mens en dier gehad op de duinen
en wat zijn de nu de ‘Thijsse-bosjes’? Wat is er te zien vanaf het uitzichtpunt Starreberg? Welke specifieke zaken zijn er per seizoen
te zien? Denk aan de ontluikende
bomen in het voorjaar, de vruchten en paddenstoelen in het najaar en hoe de bomen zich tegen

de kou in de winter beschermen.
In elk jaargetijde valt er genoeg
te beleven hier. Wilt u weten wat
allemaal precies? Dan moet u deze dag zeker komen! Het meenemen van eten en drinken wordt
aangeraden. Deze activiteit is niet
geschikt voor kinderen.
Vooraf aanmelden is verplicht.
Deelname is gratis. De groep verzamelt om 09.00 uur bij het informatiebord, ingang Bleek en Berg
(Bergweg 60, Bloemendaal). De
excursie zal ongeveer 3 uur duren. Aanmelden en meer informatie via www.np-zuidkennemerland.nl of tel. 023-5411123.
(foto: aangeleverd)

Regio - Na jaren van grote ‘An
Other Passion’-musicalprojecten
wordt dit jaar een voor Nederland unieke klassieke variant met
jongeren van het Clavis Ensemble uitgevoerd in samenwerking
met de Immanuelkerk, Verhalenhuis Haarlem en meer dan honderd zangers: ‘An Other Mattheüs
Passion’. Deze wereldberoemde
Mattheüs Passion van Bach klinkt
zaterdag 20 april om 19.30 uur in
een kortere en voor jong en oud
begrijpelijke uitvoering.
In anderhalf uur hoort men het
beginkoor, bijna alle koralen, enkele aria’s en het slotkoor. Dominee René van der Rijst vertelt tussendoor het verhaal in alledaagse taal. Een mooie kennismaking
dus voor jeugd en mensen die
nog niet bekend zijn met de Mattheüs. Daarnaast zal het publiek
uitgenodigd worden twee bekende koralen mee te zingen, zodat iedereen betrokken wordt bij
het concert.
Het Clavis Ensemble speelt als
eerste jeugdorkest in Nederland
de highlights uit de Mattheüs
Passion. Dit stuk van Johann Sebastian Bach is ongekend populair, maar nog niet zozeer bij
de jeugd. Hier brengt deze versie verandering in. Onder leiding
van hun docenten van De Vioolschool Haarlem, die zelf ook meespelen in dit gilde-orkest, wagen
de jonge strijkers zich aan de-

ze prachtige muziek. Zij hebben
zich met hart en ziel toegewijd
aan dit meesterwerk en laten dat
graag horen.
Meer dan honderd ervaren en
beginnende Mattheüs zangers
zingen mee in deze scratch variant, waarin in één repetitiedag
de puntjes op de i worden gezet
voor het avond concert. Conservatorium solisten met Haarlemse
roots zingen enkele aria’s, waaronder ‘Erbarme dich’ en ‘Aus Liebe’. De ervaren koordirigent Niels
Kuijers leidt het koor en organist
Jeroen Koopman begeleidt op orgel en het speciaal van de Doopsgezinde kerk overgebrachte kistorgel.
Zaterdag 20 april, aanvang 19.30
uur (zaal open 19.00 uur). Kaarten
à 8 euro zijn te koop via: www.
verhalenhuishaarlem.nl. Verhalenhuis Haarlem en Immanuelkerk, van Egmondstraat 7, Haarlem. (foto: aangeleverd)

Gedaantewisselingen
in Waagexpositie

Rondspeuren door een
verboden landgoed
Regio - Op donderdag 11 april
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een unieke excursie
op twee prachtige landgoederen. Men gaat een avondwandeling maken door Landgoed
Caprera en Landgoed Schapenduinen, twee karakteristieke stukjes Bloemendaal die vlak
naast elkaar liggen. Ze bestaan
grotendeels uit een gevarieerd
loof- en dennenbos en staan bekend om hun prachtige landhuizen, fraaie mospaden, rijke vogelstanden. Zo worden de monumentale oude bomen in het
gebied gebruikt als nestlocaties voor onder andere spechten en boomklevers, maar ook
door dieren als eekhoorns. Ook
de stinsenplanten in het gebied
zijn echte blikvangers en in deze tijd van het jaar op hun allermooist. Landgoed Schapen-

duinen is in particulier bezit
en daardoor normaliter ontoegankelijk voor publiek. Het IVN
Zuid-Kennemerland heeft echter geregeld dat ze deze dag
toch een kijkje in dit gebied mogen nemen. Een buitengewone
kans dus om dit mooie gebied
te verkennen!
Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Vooraf aanmelden is verplicht.
Deelname is gratis. De activiteit
is niet geschikt voor jonge kinderen. De groep verzamelt om
18.30 uur bij het hek van Brederodelaan 145, Bloemendaal. Er is
voldoende parkeergelegenheid
aanwezig. De excursie zal ongeveer anderhalf uur duren. Aanmelden en meer informatie via
www.np-zuidkennemerland.nl
of tel. 023-5411123. (foto: aangeleverd)

Regio - De Haarlemse beeldend
kunstenares Eveline Vos exposeert de komende drie weken
met nieuw werk in Galerie De
Waag aan het Spaarne in Haarlem. Het thema van haar tentoonstelling luidt “Metamorphoses”.
Vanuit haar achtergrond als lerares modeltekenen en textiel heeft
Eveline Vos zich in de loop der tijd
op het maken van collages geconcentreerd. En wel met behulp
van allerlei materiaal, zoals foto’s,
papier, stoffen, acrylverf, oliekrijt
en inkt. Collages met afbeeldingen van personen waarin sprake is van diverse gedaantewisselingen. Soms wordt de geportretteerde (doorgaans vrouwen)
zelfs omgeven door vissen en vogels, zeer bewust door Eveline op
deze wijze neergezet. Want, zoals zij zelf onder woorden brengt,
hopelijk werkt het bizarre uiterlijk prikkelend bij de kijker. De

seerd door de Stichting Vrienden van de Oude Kerk. Aanvang: 15.00 uur (kerk open:
14.30 uur). Toegang: 15 euro.
Locatie: Oude Kerk, Kerkplein 2
, Spaarndam. Meer informatie:
www.vriendenoudekerk.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - Op zondag 7 april organseert het IVN Zuid-Kennemerland
een interessante vogelexcursie in
natuurgebied de Hekslootpolder.
Men gaat op zoek naar weidevogels en hun verschillende gedragskenmerken bestuderen.
De Hekslootpolder is het enige veenweidegebied in Haarlem waar nog weidevogels broeden. Voorbeelden hiervan zijn
de Grutto en de Kievit. De polder
staat bekend om zijn vele watervogels die er het hele jaar te zien
zijn. Maar hoe klinkt het gefluit
van deze vogels? Waaraan hebben zij hun naam te danken? En
waarom is de Hekslootpolder ei-

Regio - Vrijdag 12 april wordt in
Sociëteit Vereeniging te Haarlem
voor de tweede keer het Innovatiecafé gehouden. Dat is bedoeld
voor ondernemers uit Haarlem,
Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede en Velsen en omstreken die
werk maken van innovatie. Op
basis van interviews door Jaap
Sluis wordt in beeld gebracht hoe
zij dat doen en wat anderen daarvan kunnen leren. Het gratis toegankelijke Innovatiecafé is een
initiatief van de Rabobank Haarlem en Omstreken, gemeente
Haarlem, Sociëteit Vereeniging,
communicatieadviesbureau De
Coalitie en Hogeschool Inholland. Ook ondernemende mensen zónder bedrijf zijn 12 april
van harte welkom.
In het Innovatiecafé ligt de nadruk op de praktijk en minder op
de theorie. Aan het woord komen
ondernemers uit Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort
en Velsen die innovatief bezig zijn
op het gebied van onder meer
duurzaamheid,
arbeidsmarkt,
technologie, robotica of circulari-

teit. De interviews gaan over het
benutten van kansen, overwinnen van tegenslag, bedenken en
realiseren van innovaties en de
rol van overheid en onderwijs.
De door de Rabobank aangeboden borrel na afloop van de interviews is een laagdrempelige manier om innovatiecontacten tussen vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en onderwijs
te initiëren of te verdiepen. Sociëteit Vereeniging fungeert als
gastheer, mede omdat veel leden
ondernemer zijn.
De inloop is 12 april vanaf 15.30
uur. De interviews door Jaap Sluis
worden in een pittig tempo van
16.00 tot 17.00 uur gehouden.
Aansluitend wordt er nagepraat
en geborreld. De toegang is gratis. Ook belangstellenden van
buiten de regio zijn welkom. Wie
wil komen, moet zich vooraf aanmelden op https://www.societeitvereeniging.nl/agenda of via
sluis@decoalitie.nl. Sociëteit Vereeniging is gevestigd aan de Zijlweg 1 in Haarlem. (foto: aangeleverd)

Lezing in De Kapel
werken van Eveline Vos zijn vanaf donderdag 4 april tot en met
zondag 21 april 2019 te bezichtigen in Galerie De Waag Spaarne 30 te Haarlem. (Openingstijden: donderdag t/m zondag van
13.00 tot 17.00 uur) Op zondag 7
april om 16.00 uur vindt de feestelijke opening van deze tentoonstelling plaats. Met een muzikale
inleiding door gitarist Nick Vos en
zangeres Celina Yebra. Zie ook:
www.kzod.nl,
www.facebook.
com/kunst.zijonsdoel. (Jan Reijnders, foto: aangeleverd)

Forellenkwintet van
Schubert in Spaarndam Weidevogels bewonderen
in de Hekslootpolder
Regio - Zondag 7 april speelt
het Strijktrio Europa met pianist
Jonathan Waleson en bassist
Len Bielars het Forellenkwintet
van Frans Schubert in de oude
Kerk in Spaarndam. De vrienden
van Schubert kwamen regelmatig bij hem thuis om zijn nieuwste composities te spelen en om
zijn muziek meer bekendheid te
geven.
Deze avonden in de salon van
Frans werden legendarisch,
men noemde ze Schubertiades.
Een van de belangrijkste werken
die ontstonden op zo’n avond is
het Forellenkwintet, geschreven
voor de bezetting die aanwezig
was bij een van die vriendenbijeenkomsten.
Dit concert wordt georgani-

Innovatiecafé in
Sociëteit Vereeniging

genlijk zo populair bij zoveel vogelsoorten? Voor de beste belevenis raadt men u aan om een
verrekijker mee te nemen.
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging
Behoud de Hekslootpolder. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. De groep verzamelt om 09.30 uur bij het infopaneel op de parkeerplaats van Redoute/Slaperdijk, Spaarndam. De
excursie zal ongeveer 3 uur duren. Meer informatie via Eric van
Bakel, e-mailadres ericvanbakel@
hetnet.nl, of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland. (foto: aangeleverd)

Regio - Op zondag 7 april verzorgt Klaas Vos een lezing met als
thema ‘De draaglijke zwaarte van
het bestaan; over de het leven
verlichtende muziek van Johann
Sebastian Bach.’
U ziet: de titel is de omkering van
het beroemde boek van Kundera’s ‘De ondraaglijke lichtheid van
het bestaan’. In Bach’s tijd was het
leven zwaar vanwege hard, lang
en moeizaam werken, de immer
sluimerende en dan plots opdui-

kende epidemieën, de dood die
altijd op de loer lag en het daarmee gepaard gaande besef van
sterfelijkheid. En dat is mutatis
mutandis ons in de grond ook
niet vreemd. Ook wij kennen kopzorgen en hartzeer. Bach heeft
een muzikaal wapen gevonden,
waardoor toen en nu dat bestaan
draaglijk wordt. Het hoe en wat
hoopt men u te laten horen en te
laten beleven. De lezing begint
om 10.30 uur.

Quiz in Museum Kennemerland

‘Wat is dit voor een ding?’
Regio - ‘Wat is dit voor een ding’?,
is in het museum één van de meest
gestelde bezoekersvragen in Museum Kennemerland.
Het museum heeft daarom uit eigen
collectie twaalf eigenaardige curiositeiten op een rijtje gezet en onderwerp gemaakt van een quiz. Dit
als aardigheidje tijdens de Nationale Museumweek. Knappe bezoeker
die de vragen foutloos weet te beantwoorden.
De quiz is een extra attractie ter gelegenheid van de vijfde Nationale
Museumweek (8 tot en met 14 april)
met als thema: ‘Ontdek samen ons
echte goud, dichterbij dan je denkt!’
Ruim vierhonderd musea in het hele land doen mee. Ze zetten hun
pronkstukken in de schijnwerpers en
organiseren bijzondere activiteiten.

Museum Kennemerland sluit zich
hierbij van harte aan. Behalve de
reeks curiositeiten kunnen de bezoekers de vaste tentoonstelling bekijken met onder meer het Velser
aardewerk, de herinneringen aan de
rijke buitenplaatsen en allerlei archeologische schatten. Bezienswaardig
is tevens de tijdelijke fototentoonstelling ‘Zo vierden we feest in Kennemerland’ met tal van herkenbare
evenementen.
Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
in Beverwijk.
Openingstijden: zaterdag, zondag
en woensdag van 14.00 tot 17.00
uur. Toegangsprijs: volwassenen en
kinderen vanaf 12 jaar: 5 euro. Meer
informatie: www.museumkennemerland.nl. (foto: aangeleverd)

