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Burgemeester roept
gemeenteraad op tot
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Velserbroek is sinds zaterdag
35 groene daken rijker
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Sponsorloop op de Pionier: 5.550 euro voor giro
2 555
Velserbroek - Alle 16 scholen van OPO IJmond hebben zich ingezet om
een bedrag bij elkaar te halen voor giro 555, steun aan Oekraïne. Op De
Pionier in Velserbroek werd een zeer succesvolle sponsorloop gehouden.

De leerlingen zijn op zoek gegaan
naar sponsoren die hen per ronde of
voor een totaalbedrag wilden spon-

soren bij een sponsorloop. Op de
eerste voorjaarsachtige maandagmiddag van dit jaar was het in de

Velserbroek bekendstaande ‘asfalt’
naast de skatebaan ondanks de
verdrietige aanleiding een bruisend
en vrolijk geheel.
De speelruimte achter de school aan
de Floraronde was aangekleed met
blauw/gele zeilen en ballonnen om

Een staartje van Koning Winter
Velsen - Twee weken geleden was
het nog heerlijk vertoeven in het
lentezonnetje maar vorige week was
dit wel even anders. In de nacht van
donderdag op vrijdag heeft het flink
gesneeuwd. De tegeltjeswijsheid
‘april doet wat hij wil’ werd
bewaarheid.
De toch wel dikke laag sneeuw
verdween vrij snel maar met de állerlaatste sneeuw maakte Duncan
Bijenveld (5 jaar) vrijdag in Zeewijk
een mooie sneeuwpop en sneeuwhart. Moeder Charlotte: ,,En het grappige is dat de sneeuwpop het hele
weekend is blijven staan! We hadden
de sneeuw heel goed samengeperst
waardoor deze heel hard was
geworden en toen aangekleed met
sjaaltje en muts en zondag stond er
nog een deel!’’ Nu maar hopen dat
dit echt het laatste staartje van de
winter was. Foto: aangeleverd

Nieuwe gemeenteraad
aan de slag
Velsen - Mooie woorden, plechtige
momenten en volle publieke
tribunes vorige week in de raadzaal
van het gemeentehuis. Dinsdag werd
afscheid genomen van 18 raadsleden, woensdag werd de nieuwe
raad geïnstalleerd. Zes oud-raadsleden werden Koninklijk onderscheiden. Op de gemeentepagina’s in
deze krant leest u over deze onderscheidingen en wordt de nieuwe
raad voorgesteld. De raadsvergaderingen terugzien? Dat kan via
velsen.nl/gemeenteraad
en RTV Seaport.

aan te geven waarvoor gelopen werd.
Heel veel ouders, oma’s en opa’s,
andere familieleden en bekenden
kwamen de leerlingen aanmoedigen.
Na iedere ronde kregen de leerlingen
een www.albatrosbanden.nl
stempel als bewijs van hun prestatie. Met heel veel dank aan al die

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

sponsoren kunnen ze laten weten dat
ze voor Giro 555 het fantastische
bedrag van 5.550 euro bij elkaar
hebben gelopen!
Hoe toepasselijk is dit bedrag bij het
bekende gironummer?
Foto: aangeleverd

Mooi setje
wielen? Kijk
eens op de site
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ALBATROS BANDEN
VERKOOPPLANNEN?
IJMUIDEN GRATIS WAARDEBEPALING!
www.albatrosbanden.nl

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

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

INKOOP
INKOOP GOUD

48
34EURO
EUROPER
PER GRAM
VOOR
VOORUW
UWOUDE
OUDEGOUD
GOUD
VRAAGVRAAG
NAAR
ONZE
VOORWAARDEN
NAAR
ONZE
VOORWAARDEN

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

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

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

* Tevens
inkoopzilver
zilver (Altijd hoogste prijs)
*Tevens
inkoop
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Koninklijke onderscheiding
Aan het eind van de raadsvergadering
kregen de volgende zes (oud)raadsleden
door burgemeester Frank Dales een Koninklijke Onderscheiding opgespeld:
•
•
•
•

Tilly Mastenbroek-Wesseling was
raadslid van de VVD van 1998 tot maart
2022
Marianne Vos-Vester was raadslid van
Velsen Lokaal van 2006 tot maart 2022
Mireille Koedijker was raadslid voor SP
en PS van 2006 tot maart 2022
Ben Hendriks was raadslid van de PvdA
van 2006 tot 2014 en van 2016 tot 2017

•
•

en van 2018 tot maart 2022
Els Zorgdrager-van Laar was raadslid
van D66 van 2010 tot maart 2022
Piet van Deudekom was raadslid van
LGV van 2006 tot oktober 2021

•
Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau, omdat zij meer dan twaalf
jaar in de gemeenteraad hebben gezeten en
zich onvermoeibaar hebben ingezet voor de
gemeente en alle inwoners.
De vergadering is terug te kijken via
velsen.nl/gemeenteraad en RTV Seasport.
(foto: Reinder Weidijk)

velsen.nl

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

gemeentevelsen

gemvelsen

gemeente_velsen

50 CENTS
Wethouder Marianne Steijn was vorige week in buurthuis De Stek om het
startschot te geven voor de wedstrijd
50-cents, georganiseerd door het Sociaal wijkteam.
Leerlingen groepen 7 en 8 van verschillende Velsense basisscholen kregen elk
50 cent en moeten kijken hoe ze daar
meer geld mee verdienen. De klas die op 8
april het meeste geld heeft verdiend, wint!
Deelnemende scholen zijn de Plataan, de
Zefier, de Vuurtoren en de Klipper. De actie is onderdeel van de Week van het Geld.

Afscheid gemeenteraadsleden 2018-2022
Op dinsdag 29 maart hebben achttien gemeenteraadsleden afscheid genomen van
de gemeenteraad. Burgemeester Frank
Dales bedankt alle raadsleden voor hun
jarenlange inzet voor Velsen. Ook prees
hij de raadsleden voor hun constructieve
samenwerking en de bereidheid om het
compromis te zoek in het belang van de inwoners.

Gratis naar de speeltuin voor minimagezinnen
Spelen is leuk en bewegen is gezond. Ook
voor kinderen die opgroeien in een gezin
dat iets minder te besteden heeft moet dit
mogelijk zijn. Heeft u kinderen tot 10 jaar
en heeft u een laag inkomen? Uw kind komt
dan in aanmerking voor een gratis seizoenkaart bij een van de volgende speeltuinen:
•
•
•

Wilt u een aanvraag doen?
Meer informatie over deze regeling vindt u op
www.velsen.nl/speeltuin

Alle raadsleden werden toegesproken door de
burgemeester, hun fractievoorzitter en keken
zelf ook nog terug op hun eigen raadswerk.
Daarbij gaven ze de nieuwe raadsleden ook
vaak tips mee voor de nieuwe periode.

De volgende raadsleden keren (vooralsnog)
niet terug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marc Hillebrink, Ewoud Kuin en Els
Zorgdrager van D66 Velsen
Bas Koppes, Laura Ouderkerken en Tilly
Mastenbroek-Wesseling van de VVD
Maurice Bok, Nathánaël Korf en Marianne Vos van Velsen Lokaal
Sige Bart en Milco Kwant van de LGV
Ben Hendriks van de PvdA
Robert van Koten en Mireille Koedijker
van PS
Annekee Eggermont van het CDA
Lieneke Post en Johan Visser van Forza!
Leen de Winter van de ChristenUnie

Stichting ‘De Veilige Haven’, Heerenduinweg 6a, in IJmuiden
Speeltuin Santpoort, Valckenhoeflaan 2,
Santpoort-Noord
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Dennekoplaan 96, 1974 VC IJmuiden

Foto: Reinder Weidijk

Gewijzigde openingstijden
in april
Het gemeentehuis is op vrijdag 15 april (Goede
Vrijdag) en maandag 18 april (tweede paasdag)
gesloten. We zijn deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2022
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan
is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel
treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit
de betreffende wijk. Zij komen op voor het
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de
gemeente en geven daarover gevraagd of on-

gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel
vaak gevraagd deel te nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar: www.
wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart
voor de gewenste wijk.
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor komende tijd. Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform

Locatie

Tijd

Datum

Velsen-Noord

Clubhuis FC
Velsenoord
Rooswijk

19.30

4 mei, 1 juni

IJmuiden-Noord

Planetenweg 2
(HuurRaad WBV)

19.30

13 april, 11 mei

IJmuiden-Zuid

Zalencentrum
Velserduin

19.30

20 april, 15 juni

Zee-en Duinwijk

Seniorencentrum
Zeewijkplein 260 *

19.30

22 juni, 11 sept

*Thema avonden

Even voorstellen

De 33 gezichten
van de nieuwe gemeenteraad

Bram Diepstraten
Velsen Lokaal

Kitty Wolfs
Velsen Lokaal

Süleyman Çelik
Velsen Lokaal

Joost Bleekman
Velsen Lokaal

Tineke van Ombergen-Vester
Velsen Lokaal

Jesslin Padmos
Velsen Lokaal

Patrick de Wildt
Velsen Lokaal

Sander Smeets
D66

Joanna van der Zanden
D66

Teresa da Silva Marcos
D66

Bas de Ruig
D66

Lucas Boelé
D66

Mike Rijkers
D66

Jeroen Verwoort
VVD

Lara Seegers
VVD

Eric van der Does
VVD

Cas Schollink
VVD

Leo Kwant
LGV

Leo Aardenburg
LGV

Floor Bal
LGV

Gideon Nijemanting
CDA

Cees Sintenie
CDA

Sander Scholts
Forza! IJmond

Ferry Levasier
Forza! IJmond

Iskandar Sitompul
GroenLinks

Ilse van Turnhout-Stoelman
GroenLinks

MaartenJan Hoekstra
GroenLinks

Marianne Steijn
PvdA

Ahmet Karateke
PvdA

Onika Pinkus
PvdA

Tommy Panis
Forum voor Democratie

Marcel Vonk
Forum voor Democratie

Frank Cornet
ChristenUnie
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Kennemerlaan 93, het veranderen van
voorgevel (27/03/2022) 37890-2022
• Kanaalstraat 7, bouwen van tijdelijke
(18 maanden) huisvesting (7 kamers)
(28/03/2022) 38327-2022
• Geleenstraat 9, renoveren dakopbouw
(30/03/2022) 39502-2022
• Jacob van Heemskerkstraat 16, bouwen
dakopbouw, toevoegen appartement
(01/04/2022) 41067-2022
Velsen-Zuid
• Ver Loren van Themaatlaan 16, plaatsen dakkapel (voorzijde), vervangen begane grondvloer (01/04/2022) 409412022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, vervangen kozijnen (29/03/2022) 38767-2022

•

dakopbouw (29/03/2022) 4051-2022
Zuidpier noordkant Seaport Marina,
wijzigen verleende tijdelijke vergunning (traileronderstel, zonnepanelen)
(29/03/2022) 15687-2022

Velsen-Zuid
• Van Hogendorplaan 5, legaliseren plaatsen toegangshek met poort
(31/03/2022) 16821-2022
Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 15, bouwen bijgebouw met kelder (29/03/2022) 166122022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Vareniusstraat 11, bouwen aanbouw
(29/03/2022) 37790-2022

Santpoort-Zuid
• Harddraverslaan 51, plaatsen erfafscheiding (29/03/2022) 39245-2022
• Harddraverslaan 51, plaatsen speelhuisje (29/03/2022) 39247-2022

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B
en Wijkerstraatweg 119/121B, bouwen
verdieping en verbouwen naar 7 woningen (29/03/2022) 150559-2021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 134, plaatsen dakopbouw met loggia (29/03/2022) 386162022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Velserbroek
• Floraronde 115, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (29/03/2022) 39216-2022
• Zadelmakerstraat 3, bouwen afscheiding en plaatsen luchtbehandeling
(30/03/2022) 39398-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• President Krügerstraat 35, plaatsen
dakopbouw (29/03/2022) 4045-2022
• President Krügerstraat 37, plaatsen

Santpoort-Zuid
• “Oldtimerdag Santpoort 2022”, op 10
september 2022, locatie: Velserenderlaan 2 (01/04/2022) 40893-2022

Santpoort-Noord
• “FoodFeest”, op 9 en 10 september 2022
van 17:00 t/m 23:30 uur, locatie: Broekbergerplein (30/03/2022) 39508-2022
Velserbroek
• “Avondvierdaagse Velserbroek 2022”,
op 28, 29, 30 juni en 01 juli 2022, locatie: start/ finish Vestingplein 60
(28/03/2022) 38557-2022

•
•

“Personeelsuitje zorginstelling Sint
Jacob”, op 23 juni 2022 van 19:00
t/m 23:00 uur, locatie: Westlaan 41
(31/03/2022) 40384-2022

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• 4e Havenstraat 20, bouwen dakopbouw
(29/03/2022) 104505-2021
• Dokweg 40, tijdelijk (2 jaar) plaatsen
kantoorunit (29/03/2022) 3666-2022
• Radarstraat 113, vergroten 2e verdieping (29/03/2022) 15580-2022
• Kennemerstrand nabij 200 t/m 472,
plaatsen 18 meerpalen (29/03/2022)
18790-2022
• Grahamstraat 4, wijzigen gebruik naar
wonen (begane grond) (31/03/2022)
14349-2022
• Wilgenstraat 36, splitsen woning in
2 appartementen en wijzigen gevel
(31/03/2022) 27803-2022
Velsen-Noord
• Concordiastraat ong. tegenover 84 (kavel 7&12), bouwen bedrijfsverzamelgebouw (inclusief terreininrichting en
hekwerken) (29/03/2022) 145509-2021
• Velserbosstraat 14, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (31/03/2022) 25642-2022
Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, medegebruik als zorgboerderij van het agrarisch bedrijf
(29/03/2022) 9520-2022
• Harddraverslaan 42, kappen boom
(29/03/2022) 29785-2022
• Willem de Zwijgerlaan 59, brandveilig gebruik van hotel (29/03/2022)
114227-2021
Driehuis
• Waterloolaan 15, bouwen aanbouw/garage met dakterras en niet overdekte
patio (29/03/2022) 16503-2022

Velserbroek
• Wilhelmina Druckerstraat 11, plaatsen
2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(29/03/2022) 20945-2022
• Wagenmakerstraat 31, wijzigen constructie (intern) (31/03/2022) 222902022
• Zandhoornbloem 3, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(31/03/2022) 22664-2022
•

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
• Grahamstraat 259, aanpassen hoekraam (31/03/2022) 29037-2022

Verleende exploitatievergunningen
APV artikel 2:15
Velsen-Zuid
• Rijksweg 116, exploitatie horeca-inrichting met terras (29/03/2022) 281672022

Overige bekendmakingen
•
•

Vastellen straatnaam in Velsen-Noord
Vaststellen straatnamen locatie Missiehuis

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

Donaties van Rotary Club Velsen
Velsen - Vier organisaties kregen dinsdagochtend van Rotary Club Velsen
een cheque van 1000 euro: de Vissenloop, Summer Park Sessions, mozaiekbank in Velserbroek en Oekraïne.

Van links naar rechts Cor en Joske Haver namens de Vissenloop, Maarten Redeker
namens Summer Park Sessions, Jelle Blaauwboer namens Rotary Club Velsen, en
Ardy Blok namens de mozaiekbank Velserbroek. Foto: aangeleverd

Joske en Cor Haver namen de cheque
namens de organisatie van de Vissenloop in ontvangst. Op 21 mei 2022 is
de datum waarvoor heel Velsen
uitloopt voor de Vissenloop. Maar liefst
12 medewerkers en 80 vrijwilligers zijn
in touw om de organisatie goed te
laten verlopen. Meedoen of meer
weten? Kijk op www.vissenloop.nl
Mozaïekbank Velserbroek
Mensen verbinden, na corona, daar is

echt behoefte aan aldus Ardy Blok. Zij
is de initiatiefneemster voor het
bekleden van een 3 meter lange
betonnen bank met mozaïekstukjes.
Iedereen kan meedoen maar met
name mensen met een beperking zijn
van harte uitgenodigd om mee te
doen, voor het ‘echte’ werk begint,
krijgen de deelnemers een workshop
om de bank nog mooier te maken
straks. Er zijn nu 24 vrijwilligers
geworven, maar er kunnen er nog

meer bij. De bank, die Ardy beschouwt
als een teken van hoop, krijgt een
mooie plek bij de ingang van het
Promenadepark.
Meedoen? geeft je op bij Ardy.blok.@
quicknet.nl
2e editie Summer Park Sessions
Maarten Redeker barst enthousiast los
als wij vragen: waarom organiseren
jullie dit? Maarten: De culturele sector
stond, door corona, stil de afgelopen 2
jaar, daarom zijn wij vorige jaar
begonnen om artiesten een podium te
geven. Dat bleek een groot succes en
daarom een tweede en veel uitgebreidere versie van Summer Park Sessions
met hopelijk veel bezoekers nu dat
weer is toegestaan. We hebben nu al
36 organisaties die meedoen. Naast
uitvoerende artiesten is er ook een
markt met ruimte voor beeldende
kunst en ook musea sluiten aan.
Kortom het wordt een geweldige
bijeenkomst. Ook willen we (op
verzoek van Rotary) de mensen uit
Oekraïne betrekken in de organisatie.
De organisatie bestaat nu uit 6 medewerkers, maar we hebben echt nog
vrijwilligers nodig, ik denk wel 50.’’ Kijk
op www.summerparksessions.nl en
lees het hele ambitieuze programma
of wordt vrijwilliger!
Inzamelingsactie Rotary voor de
slachtoffers uit Oekraïne
Ook voor dit goede doel is 1000 euro
ter beschikking gesteld. Voorzitter van
Rotary Club Velsen Jelle Blaauwbroek
nam namens Rotary Nederland de
cheque in ontvangst.

Floris volgt naast zijn werk een koks-opleiding en heeft daardoor de kant-en-klaarmaaltijden naar een hoger niveau gebracht. Foto: aangeleverd

De Volendammer pakt door
met nieuwe maaltijden
IJmuiden - De altijd goedlachse
Floris werkt inmiddels al weer 2 jaar
bij de Volendammer en is het
zonnetje van de zaak geworden.
Floris wordt enorm gewaardeerd
door het team van de vis-specialiteitenzaak aan de Cepheusstraat en bij
de klanten.
Floris volgt naast zijn werk een koksopleiding en heeft daardoor de kanten-klaar-maaltijden naar een hoger
niveau gebracht.
Maaltijden van zijn hand zijn bijvoorbeeld de goedlopende ovenmaaltijden Kabeljauw Mediterannee en
zalm met asperge schotel.

Kabeljauw Mediterannee is een
gebakken stuk kabeljauw met aardappelschijfjes en groenten overgoten
met een heerlijke mediterraanse
saus. de aspergeschotel is een
gebakken zalmfilet met gekookte
aardappelen en ei in een sausje.
Beide maaltijd 15 minuten
opwarmen in de oven op 180 graden.
Floris is altijd bezig met nieuwe
ideeën en een goede inspiratiebron.
Vishandel Molenaar, ook bekend als
de Volendammer zit op Cepheusstraat 29 in IJmuiden. Telefoonnummer: 0255-511620.
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VELSEN-ZUID, DRIEHUIS,
V E L S E R B RO E K , S A N T P O O R T NOORD EN SANTPOORT-ZUID
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00 - 12.30 uur
vrijdag gesloten
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier
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Scholieren Vellesan krijgen
presentatie over cryptovaluta
IJmuiden - Leerlingen uit de bovenbouw van het Vellesan College kregen
woensdagmiddag in het kader van de ‘Week van het Geld’ een presentatie over cryptovaluta. De school had hiervoor Rogier van Kuijk uitgenodigd. Hij is cryptodeskundige en oprichter van het internetplatform ‘Een
Rijker Leven’ waarop hij adviezen geeft over het laten groeien van je
vermogen. In drie groepen kregen de leerlingen uitleg over het ontstaan
van cryptovaluta en over de toepassingsmogelijkheden nu en in de
toekomst.
Door Raimond Bos
Aan zijn toehoorders, scholieren in
de leeftijd van veertien tot zestien
jaar oud, vroeg Van Kuijk of ze al
precies wisten wat ze later willen
worden. ,,Het is niet erg als je het nog
niet weet, de weg ontvouwt zich
vanzelf.’’ Zelf begon hij al op 11-jarige
leeftijd met beleggen en trad
daarmee in de voetsporen van zijn
vader. Zo’n acht jaar later wist hij
zeker: ,,Ik wil miljonair worden.’’ Over
het ontstaan van de cryptomunten

legde hij de scholieren uit: ,,Het is
een manier om een transactie te
doen zonder tussenkomst van een
derde partij, zoals een bank. Dat
scheelt ook in de transactiekosten.’’
Inmiddels bestaan er zo’n 18.500
verschillende cryptomunten. ,,De
meesten daarvan zijn echt bagger’’,
aldus Van Kuijk. Hij vervolgde: ,,Ze
worden gehypet, dan ga je ze kopen,
maar ze zijn niets waard. Dan ben je
dus je geld kwijt.’’ De grote vraag is
natuurlijk welke cryptomunten je
momenteel het beste zou kunnen

Rogier van Kuijk tijdens zijn presentatie op het Vellesan College. Foto: Bos Media Services

kopen. Van Kuijk: ,,Ik kan je niet een
bepaalde cryptomunt aanbevelen,
want ik ben geen financieel adviseur.
Ik bekijk wel wat de potentie is van
bepaalde cryptomunten. Daar
besteed ik aandacht aan op mijn
platform ‘Een Rijker Leven’. Maar als je

geld wilt investeren, zet dan niet alles
in op cryptovaluta. Dat is heel onverstandig. En beleg altijd alleen met
geld dat je kunt missen.’’
Een langere versie van dit verhaal is
te vinden op www.jutter.nl

Burgemeester roept gemeenteraad op
tot verdraagzaamheid en solidariteit
Velsen - Tijdens een buitengewone raadsvergadering is woensdagavond
de nieuwe gemeenteraad van Velsen officieel geïnstalleerd. De raadsleden legden naar eigen keus de eed of de belofte af en elke partij kreeg
van burgemeester Frank Dales het woord om zich kort uit te spreken over
de resultaten van de verkiezingen en de verwachtingen voor de komende
vier jaar. Dales riep op tot verdraagzaamheid en solidariteit binnen de
raad.
Op buitengewoon serieuze toon
sprak Dales de gemeenteraadsleden
toe. Hij feliciteerde alle raadsleden
met hun benoeming, in het bijzonder
de raadsleden die met voorkeursstemmen in de raad zijn gekozen.
,,Dat is echt een prestatie. Maak die
verwachting waar.’’ De burgemeester
ging daarna in op de voorbeeld-

functie die raadsleden hebben.
,,Jullie moeten het voorbeeld zijn,
zoals jullie vinden dat we het in
Velsen met elkaar doen. Op het
terrein van integriteit, met de cultuur
waarop we met elkaar omgaan in
deze kamer, qua verdraagzaamheid,
ook solidariteit naar elkaar en
respect.’’ Dales haalde een situatie

elders aan, waarin raadsleden rollend
met elkaar over straat gingen:
,,Niemand zit buiten te wachten op
vechtende raadsleden.’’
Verbinding
Dales lijkt zich zorgen te maken over
de onderlinge verhoudingen in de
samenleving en in het verlengde
daarvan ook in de gemeenteraad. Hij
stelde: ,,We hebben allemaal een
gemeenschappelijk belang en dat is
het belang van Velsen en van de
Velsenaren. Natuurlijk zijn jullie
gekozen door je achterban en
natuurlijk moet je, mag je de
belangen van die achterban verde-

digen en naar voren brengen. Maar
uiteindelijk, bij de besluitvorming
heeft een ieder van jullie de verantwoording om het totaalbelang mee
te laten weten. Als iedereen alleen
voor zijn eigen parochie preekt, dan
komen we geen meter verder. Juist
als we verbinding vinden met elkaar
en met elkaar vinden wat het belang
is van de Velsenaren, dan zijn we een
krachtige raad.’’
Een langere versie van dit verhaal is
te vinden op www.jutter.nl. Op de
gemeentepagina’s voorin deze
editie vindt u alle nieuwe
raadsleden.

Zussen steken handen uit de mouwen
Door Arita Immerzeel
IJmuiden - Zondagmiddag stonden
langs de Kanaaldijk vier volle vuilniszakken op enige afstand van
elkaar naast het hek tussen het
fietspad en de rijbaan. Ze blijken
neergezet door de zussen Wil
Kaasenbrood en Karin Hoekstra.
Met grijpers en vuilniszakken in een
houder rapen zij zwerfvuil op, wat
daar is achtergelaten of
neergegooid.
De twee vitale zestigers vertellen
enthousiast over hun actie. ,,Van
onze broer, die in Limburg woont,
leenden we de spullen om te rapen.
Hij kreeg van de gemeente waar hij
woont handschoenen, vuilniszakhouders, grijpers en vuilniszakken.”
Dat Gemeente Velsen ook burgers
ondersteunt met materiaal, als zij
hun woonomgeving helpen
schoonhouden, daar kijkt Wil van
op. ,,Ik woon in IJmuiden en wist
dat niet. Vandaar dat ik de spullen
leende.” Karin woont in Hoofddorp
en ergerde zich aan het vuil naast
de Kanaaldijk. Het viel haar altijd
op, als ze naar haar zus reed. ,,We

krijgen leuke reacties van automobilisten, ze toeteren en steken hun
duim op. Ook fietsers roepen, dat
we goed bezig zijn. En we zetten
ook onze dagelijkse stappen!’’
Vervelende reacties zijn er niet, al
was er wel een meneer, die hen
gevaarlijk bezig vond, zo naast de
weg. ,,Daarom dragen we hesjes,”
vult Wil haar zus aan. ,,En we doen
voorzichtig, al wordt er wel hard
gereden. Maar wàt een vuil ligt hier
toch. In drie kwartier tijd hadden
we al vier zakken vol. En we hadden
vanmorgen ook al vier zakken
ergens anders geraapt. Straks halen
we de zakken op. Trouwens, in
Limburg mag je je volle zakken
ergens verzamelen, bijvoorbeeld
achter een benzinestation. Dan
regelt de gemeente, dat ze daar
worden opgehaald.”
Niet alleen blikjes en plastic flesjes
zijn de vondsten vandaag. Karin en
Wil vinden ook veel snoeppapiertjes en chocoladewikkels. De meest
bijzondere vondsten waren toch
wel een gelukspoppetje, een
IJmuider Courant en een halve
stofzuiger.

,, Wàt een vuil ligt hier toch. In drie kwartier tijd hadden we al vier zakken vol.’’
Foto: Arita Immerzeel
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Verdeling van de woning
bij echtscheiding of
verbreking samenleving

Dé buitenplaats van Amsterdam. Stad, strand, natuur en zee, alles is vlakbij. Je stapt daar
echt in een andere wereld. Er is zo veel te doen, daar word je vrolijk van. Je wordt er
volledig in de watten gelegd, dat maakt het droomplaatje compleet! Foto: aangeleverd

ectiﬁcatie artikel
Land oed in
r idber
Santpoort - In het artikel ‘Culinaire Paasbrunch op Landgoed Duin &
Kruidberg’ in de Jutter|Hofgeest van vorige week is een fout geslopen.
Wij vragen uw aandacht voor de juiste informatie omtrent Landgoed
Duin & Kruidberg.
Landgoed Duin & Kruidberg is van
origine het grootste woonhuis van
Nederland. Sinds 1948 heeft het
Landgoed een officiële hotelfunctie.
Met 75 hotelkamers, een culinair
restaurant op de begane grond van
het Landhuis en een recent
vernieuwd Souterrain met bijpassende Loungebar, een echte
droomlocatie.
In het Restaurant worden culinaire
gerechten geserveerd met een
professionele glimlach! Het restaurant
is dagelijks geopend vanaf 12.00 uur.
Iedere zondag wordt er een Sunday
Afternoon Tea geserveerd waarbij u
aan de hand van vier gangen geniet
van een heerlijke middag vol zoete en
hartige lekkernijen.
In het Souterrain wordt dagelijks het
ontbijt geserveerd aan de hotel-

eilin

gasten, de Loungebar is geopend
vanaf 17.00 uur.
Het Koetshuis Nova Zembla, de
verschillende stijlzalen en het
moderne conferentiecentrum lenen
zich uitstekend voor een zakelijke
bijeenkomst, huwelijksdag, condoleance en familieviering.
Optimaal ontspannen is mogelijk in
Spa & Wellness ’t Princenbosch waar
het team van gespecialiseerde Wellnesstherapeuten voor de gasten klaar
staat. Sinds kort is het ook mogelijk
om gebruik te maken van de Spa &
Wellness zonder hotelreservering.
Sinds 2019 is het Landgoed eigendom
van Hoscom. Hoscom ontwikkelt en
exploiteert aansprekende hotelconcepten waar gasten volledig zichzelf
kunnen zijn. Hotels met ieder een
eigen identiteit en thematiek.

te n Liset

Velsen - Liset van Wijnen (42) is al
enige tijd druk bezig met haar stichting SteunLiset. Ze heeft deze stichting opgezet om zo haar stamceltherapie te kunnen bekostigen om haar
MS te stoppen. Er zijn al diverse
acties geweest zoals; sponsorloop,
lotingen, kerstkaarsen en bloembollen verkoop. Inmiddels is het tijd
voor de volgende actie! Een heuse
veiling die mede mogelijke gemaakt
wordt door ondernemers en particulieren die spullen of diensten hebben
gedoneerd. Zo komt de gehele
opbrengst ten goede aan de

Als echtgenoten, geregistreerde partners of
samenlevers uit elkaar gaan, kunnen problemen
ontstaan over de vraag hoe de gemeenschappelijke woning moet worden verdeeld. De vraag
kan bijvoorbeeld ontstaan wie de woning zou
moeten of mogen overnemen en voor welk
bedrag.
Uitgangspunt: verdeling van
de woning vorderen
Het wettelijke uitgangspunt is dat iedere echtgenoot of partner de verdeling van de woning kan
vorderen bij de rechter. De wet bepaalt namelijk
dat niemand verplicht is om met een ander een
goed (de woning) te blijven bezitten. Als de ene
partij de woning wil verdelen maar de andere
partij niet meewerkt, dan kan de ene partij dus
de verdeling vorderen bij de rechter. Dit kan ook
als partijen er samen niet uit zijn gekomen.
Overnemende partij zal vergoeding moeten
betalen aan de andere partij
Als de vordering tot verdeling bij de rechter
wordt ingediend, dan bepaalt de rechter hoe
en aan wie de woning zal worden toegedeeld.
Als de ene partij aantoont dat hij/zij de woning
financieel gezien zou kunnen overnemen, dan
bestaat de kans dat de rechter de woning aan die
partij zal toedelen. Helemaal als de andere partij
geen interesse heeft in de woning. De overnemende partij zal dan doorgaans wel de woning
moeten overnemen tegen de alsdan geldende
marktwaarde, waarbij een eventuele overwaarde
moet worden gedeeld. Dit betekent dat de overnemende partij een vergoeding zal moeten betalen aan andere partij. Over deze vergoedingen
kunnen veel discussies ontstaan, maar gebleken
is dat die vergoedingen door de huidige huizenmarkt behoorlijk hoog kunnen oplopen.

Verdeling door
het te koop zetten
van de woning
op Funda
De rechter kan onder
omstandigheden
ook bepalen dat
de woning aan een
derde partij moet
worden toegedeeld,
bijvoorbeeld door
het te koop zetten
Mr. Mitchel Schildwacht
van de woning op
Funda. In dat geval
wordt de waarde van de woning bepaald door de
prijs waarvoor de woning wordt verkocht. Ook
in dat geval zal de alsdan geldende overwaarde
moeten worden gedeeld door beide partijen.
Verdeling tegenhouden
Tot slot kan in bijzondere omstandigheden
worden bewerkstelligd dat de verdeling voor een
bepaalde termijn, soms zelfs tot drie jaren, wordt
tegengehouden. Bijvoorbeeld, als het belang van
inwonende kinderen dat met zich brengen.
Maak goede afspraken
Let dus goed op dat over de verdeling van de
woning goede afspraken worden gemaakt. En
als dat niet mocht lukken, zal in een procedure
over de verdeling moeten worden gedebatteerd
waarbij strategie en kennis over dit onderwerp
van cruciaal belang zullen zijn. De praktijk leert
dat voorafgaand advies en overleg met een advocaat het verschil kan maken.
Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar
m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853
Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

stamceltherapie.
Op vrijdag 15 april om 6.00 start de
online veiling en deze zal sluiten op
vrijdag 22 april om 22.00 uur. Inmiddels kunt u al even kijken wat voor
mooie prijzen er gedoneerd zijn!
Namelijk op www.veiling.steunliset.
nl.
Zo zijn er diverse schilderijen, een
heuse privé vliegtocht!, boeken, sierraden, tegoedbonnen en nog veel
meer! Neem dus snel even een kijkje
op de site en volg de laatste ontwikkelingen en acties op facebook
steunliset.

Uw
hoortoestel
tot 30 april

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

en da
oonlocatie de e enboo
van tichtin hiladel hia

*
€ 0,

*Bekijk de voorwaarden op onze website:

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

IJmuiden, Plein 1945 1

IJmuiden - Zondag 10 april opent Woonlocatie de Regenboog van Stichting Philadelphia voor verstandelijke
beperkten de deuren. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen en ervaren hoe mooi en gezellig de cliënten hier
wonen. Er zijn momenteel 2 open plekken/kamers vrij die de 7 cliënten die er nu wonen graag willen laten zien aan
degenen die interesse hebben? De open dag is van 13.00 tot 16.00 uur. Het adres is Schiplaan 2 c in IJmuiden. Foto:
aangeleverd
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Palmpaasstokken maken
in de oud-katholieke kerk
IJmuiden - Op zaterdagmiddag 9
april zijn alle kinderen van harte
welkom om palmpaasstokken te
komen maken in verenigingsgebouw De Bolder. Op zondagmorgen
10 april (Palmzondag) mogen de
kinderen met hun palmpaasstokken
meedoen in de palmprocessie in de
kerk.
Een palmpaasstok is een houten kruis
dat met gekleurd crêpepapier en
snoepjes versierd wordt. De hele
versiering heeft een symbolische
betekenis die uitgelegd wordt.
Bovenop het kruis wordt een haantje
van papier geprikt. Tijdens de viering
van Palmzondag (zondag 10 april) is er
een palmprocessie door de kerk; er
worden palmtakjes aan de palmpaasstokken bevestigd en de kinderen
dragen de stokken mee in een feestelijke optocht door de kerk.
Het knutselen aan de palmpaasstokken begint op zaterdagmiddag
om 14.30 uur in verenigingsgebouw
De Bolder aan de Bloemstraat 124 in
Oud-IJmuiden. Je hoeft je niet vooraf
aan te melden. Bij vragen: munchharald@gmail.com of bertennanda@

ziggo.nl.
De dienst van Palmzondag begint op
zondag om 10.00 uur in de oud-katholieke kerk aan de Koningin Wilhelminakade 119. Ook wie geen stok heeft
gemaakt is van harte welkom.
Met de viering van Palmzondag
gedenken christenen de intocht van
Jezus in Jeruzalem. Het is het begin
van de Goede Week, de week voor
Pasen, waarin Jezus’ lijden en sterven
worden herdacht. Met Pasen, het
belangrijkste christelijke feest, wordt
Jezus’ verrijzenis uit de dood gevierd.

Een mooi geknutselse Palmpaasstok.
Foto: aangeleverd

COLUMN IJMED

Sportfysiotherapeut Bas Meijer. Foto: Mark Sassen

Hardloopblessures voorkomen

TYPISCH IJMUIDEN
Tabakswinkel Van Nieuwkoop
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon een van de mooie taferelen
die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor
de voormalige tabakswinkel van Van Nieuwkoop op
de hoek van de Kanaalstraat en de Visseringstraat.
Door Erik Baalbergen
Op de noordwestelijke hoek van de Kanaalstraat en de
Visseringstraat vinden we een hoekpand met nog origineel ogende typisch IJmuidense gevels. Het pand staat te
boek als een gemeentelijk monument. Volgens het monumentenrapport is het een ‘een kenmerkend voorbeeld
van een traditioneel laat 19de-eeuws woonhuis met
eenvoudige winkel’. Aan de Kanaalstraatzijde vinden we
links een café. Aan de kant van de Visseringstraat vinden
we rechts naast het pand een tuinmuurtje en het
Bell-huisje.
Winkel en bovenwoning
Het hoekpand is gebouwd in 1899. In 1900 wordt de reder
J. Engelhart eigenaar. In dat jaar laat hij het pand
verbouwen door de IJmuidense timmerman Pieter van
der Oord. Het pand wordt uitgebreid en opgesplitst in
een winkel met woning op de begane grond en een
aparte bovenwoning. In de winkel begint Engelhart een
tabak- en sigarenhandel. De ingang van de winkel bevindt
zich in de afgeschuinde hoek. Boven deze ingang bevindt
zich een houten balkon, zodat de bewoners van de
bovenwoning een stapje “buiten” kunnen zetten.
In latere jaren is het balkon verdwenen. Op alle oude
foto’s sinds het begin van de twintigste eeuw zien we dat
het linker bovenraam aan de Visseringstraat geblindeerd
is. Sinds de splitsing kent het pand twee huisnummers.
Tot aan de hernummering van de huizen aan de Kanaalstraat in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn deze 19
voor de winkel en 19a voor de bovenwoning.
In 1912 komt de winkel in handen van Adriaan (Adrianus)
van Nieuwkoop en zijn vrouw Antje. Zij zetten de zaak
jarenlang voort als winkel in ‘Tabak, Sigaren en Sigaretten’
als hun gedeeltelijke broodwinning. Adrianus is kwitantieloper (‘incasseerder’ of ‘wisselloper’) bij de bank en later
gemeentebode. Antje houdt zich met de winkel bezig.
Wielrenner
Adrianus is in zijn tijd een bekende IJmuidenaar. Hij maakt
zich tot ruim na zijn tachtigste verdienstelijk in het plaatselijke verenigingsleven. Hij is al vroeg lid van voetbalvereniging Stormvogels en zit in het bestuur van de supportersvereniging van deze club. Ook is hij fanatiek actief in
de wielersport. Op zijn veertigste verjaardag (!) rijdt hij als
veteraan op een gewone fiets zijn eerste wielerwedstrijd
van 140 kilometer en wint hij daarbij de tweede prijs. In

De voormalige tabakswinkel van ‘moeder Van Nieuwkoop’
hoek Kanaalstraat/Visseringstraat in 2019.
Foto: Erik Baalbergen

de jaren daarna gaat hij op een racefiets rijden en wint hij
veel prijzen. Hij is medeoprichter van wielrennersvereniging ‘De Bataaf’ in Halfweg in 1923. Hij organiseert bij het
vijfenzeventigjarig bestaan van IJmuiden in 1951 een
grote wielerronde, waar meer dan 25.000 bezoekers op
afkomen. Adrianus is in 1971 op 89-jarige leeftijd
overleden.
Terug naar het hoekpand. In 1926 wijzigt het huisnummer
van de winkel in 29 en dat van de bovenwoning in
29rood. Het pand overleeft, net als veel andere gebouwen
in het buurtje, de sloopwoede van de Duitsers en de geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Na
de oorlog zetten Adriaan en Antje van Nieuwkoop de
zaak voort onder meer als ‘Sigarenmagazijn’ en ‘Sigarenhandel’. In 1956 nemen zoon Klaas en zijn echtgenote
Catharina de zaak over.
Moeder Van Nieuwkoop
Klaas overlijdt medio jaren zestig. Zijn weduwe Catharina
zet de zaak voort. De gevel aan de Visseringstraat is jarenlang versierd met een sigarettenautomaat en reclameborden voor merken als Ritmeester, Senator, Velasquez,
Drum, Roxy en Belinda. Vissers en IJmuidenaren weten
jarenlang de weg naar de zaak van ‘moeder Van Nieuwkoop’ met de koperen S-bocht op de winkeldeur en de
grommende potkachel te vinden, voor een pruimpje,
pijptabak, een sigaartje of sigaretje, een krantje, de voetbalpoaol of gewoon even een babbeltje. Catharina besluit
de zaak in 1974 na 62 jaar te sluiten. In de IJmuider
Courant annonceert zij: ‘In verband met mijn vergevorderde leeftijd, heb ik besloten mijn sinds 1912 bestaande
sigarenzaak aan de Kanaalstraat 29 met ingang van 28
oktober te sluiten. Ik dank al mijn cliënten voor het in mij
gestelde vertrouwen. Mevrouw C. van Nieuwkoop-Besse’.
Tot ver in de jaren zeventig oogt het pand nog als een
sigarenwinkel. Pas op een foto uit medio jaren tachtig
staat het pand als woonhuis, geheel ontdaan van tabaksen sigarettenreclame. Vandaag de dag is het een stille
getuige van IJmuidens bouwlustig en ondernemend
verleden.

Als de kou van de winter verdwenen is starten veel mensen in het voorjaar met hardlopen. We gaan dan fanatiek van start en merken al snel dat
onze conditie verbetert en de afstand die we kunnen lopen toeneemt.
Dat motiveert natuurlijk enorm waardoor we al snel geneigd zijn er nóg
een tandje bovenop te gooien. We gaan nog vaker hardlopen en voeren
daarmee de sportbelasting verder op. Maar na enkele weken hardlopen
blijkt dan soms dat de sportbelasting te snel is gegaan of te groot is
geworden en ontstaan er lichamelijke problemen zoals achillesklachten,
knieblessures of heupklachten. Deze klachten kunnen door fysiotherapie
verholpen worden, maar een blessure voorkomen is natuurlijk veel beter!
Bij IJmed is sportfysiotherapeut Bas Meijer gespecialiseerd in het behandelen van hardloopblessures maar ook in hardloopbegeleiding. “Mijn
ervaring is dat hardloopblessures vaak door een te snelle trainingsopbouw of door een verkeerde looptechniek ontstaan. En dat is te voorkomen. Iedere hardloper, van topsporter tot startende loper, kan namelijk
bij IJMed terecht voor begeleiding bij het opbouwen van de hardloopactiviteiten. Tijdens een consult wordt er dan naast een lichamelijk onderzoek ook een hardloopanalyse gemaakt om de looptechniek te beoordelen. Daarnaast krijgt de hardloper handvatten om de looptechniek te
verbeteren, hardloopadvies en een trainingsschema om de sportbelasting veilig op te bouwen.
Bij IJMed kan echter ook een speciale hardlooptraining gevolgd worden,
Restart2Run. Een acht weken durend hardloopprogramma waarin kleine
groepen volledig begeleidt worden bij het starten met hardlopen of het
hervatten met hardlopen na een sportblessure of revalidatietraject.
Binnenkort starten we weer met Restart2Run.
Wil je meer informatie of je direct aanmelden, neem dan contact op met
IJMed: 0255 53 22 11 of via mail: info@ijmed.nl

Koningsdag in Driehuis!
Driehuis - We mogen weer los, laten we gaan feesten! Na een winterslaap wordt Koningsdag in Driehuis weer ouderwets gezellig. Met de Local Boyzz en de 3House-DJ’s is het podium op het Oranjeveld weer spectaculair gevuld. Het
programma is de hele dag rijkelijk gevuld; een optocht met Soli, een feestelijke aubade, de rommelmarkt, de bosloop,
de kinderspelletjes en open podium; de hele dag plezier voor iedereen. Meer informatie vind je op Facebook, Instagram en www.ovdriehuis.nl. Het feest wordt door vrijwilligers georganiseerd. Jullie hulp is zeer welkom. Als je zin hebt
om mee te helpen meld je dan aan: info@ovdriehuis.nl. Foto: aangeleverd
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Bij de leukste Buuf van Nederland
Spaarndam - Als je in Spaarndam het dorp van Hansje Brinker - bent,
drink je koffie Bij de Buuf. Punt. Dat is
nu eenmaal zo. Vermaard om haar
eigen gebakken taarten, maar ook de
royaal belegde broodjes mogen er
zijn. Lekker met paling (vers gerookt
aan het IJ) of Oude Dorus (Spaarnwouder kaas); de lokale lekkernijen
die je doen besluiten hier zeker terug
te keren.
Na een wandeltocht langs Hansje
Brinker, de Kolk met de oude Kolksluis, de Stompe Toren en de karakteristieke dijkhuisjes, of een fietstocht
langs alle andere toeristische hoogtepunten, plof je neer op het gezellige
terras voor een lekkere borrelplank of
lunch. Binnen kan natuurlijk ook. Hier
proef je echt nog de sfeer van weleer
door de nostalgische fotowanden.
Snuffel nog even bij de leuke woonaccessoires, plantjes, souvenirs of
neem overheerlijke verse kant-enklare maaltijden mee. Er is hier zoveel

Bij de Buuf ben je aan het juiste adres voor een leuke en educatieve wandeltocht of
fietstour, gewoon een goeie kop koffie, een fijn sfeertje en een leuke herinnering.
Foto: aangeleverd

leuks en lekkers te verkrijgen.
Kortom: Bij de Buuf ben je aan het
juiste adres voor een leuke en educatieve wandeltocht of fietstour,
gewoon een goeie kop koffie, een fijn

sfeertje en een leuke herinnering. Je
vindt Bij de Buuf naast AH
Spaarndam.
Moeten we nog meer vertellen?
www.bijdebuufspaarndam.nl

Expositie ‘Omzeild’ over de knik
in het Noordzeekanaal geopend
Velsen - Vrijdag werd in Museumhuis Beeckestijn een nieuwe permanente expositie geopend. Het gaat om de privécollectie van de familie De
Weers, die een overzicht geeft van de aanleg van het Noordzeekanaal.
Dit kanaal zou aanvankelijk dwars door de buitenplaats Beeckestijn
aangelegd worden. Chiel de Weers (1945-2012) was managing director
van meerdere stuwadoorsbedrijven in IJmuiden en verzamelde alles dat
te maken had met de aanleg van het Noordzeekanaal.

Joke de Weers opende de expositie. Rechts van haar curator Michel van Duijnen.
Foto: Erik Laan Photos

Door Raimond Bos
De kortste verbinding tussen twee
punten is een rechte lijn. Van die
wijsheid was men ook in 1865 al
doordrongen. Dat was het jaar

waarin de eerste spade de grond in
ging om bij Velsen een kanaal naar
Amsterdam te graven. Wie echter de
landkaart bekijkt, komt al snel tot de
conclusie dat men uiteindelijk niet
koos voor graven in een rechte lijn.

Was het de invloedrijke Willem Boreel
van Hogelanden, destijds eigenaar
van de buitenplaats, die hier een
stokje voor stak? Hij was onder meer
voorzitter van de Tweede Kamer,
commissaris van de koning en
minister van staat geweest. Het is
aannemelijk om te veronderstellen
dat hij zich persoonlijk met het tracé
voor het te graven kanaal heeft
bemoeid, al blijft het speculeren. Dat
mysterieuze aan dit stukje Velsense
geschiedenis spreekt curator Michel
van Duijnen erg aan: ,,Eigenlijk houdt
deze expositie je een historische
spiegel voor van hoe we omgaan
met dergelijke beslissingen. Zulke
dingen gaan ook vandaag de dag
nog vaak mis.’’
De expositie werd geopend door
Joke de Weers in aanwezigheid van
haar broers Paul en Roel. Hun vader
Chiel begon jaren geleden met het
verzamelen van documenten en
prenten die iets met het Noordzeekanaal te maken hadden. Joke en haar
broers zijn bijzonder trots op de
expositie, die de komende jaren te
zien blijft in Museumhuis Beeckestijn.
Kijk op www.museumhuizen.nl/nl/
buitenplaats-beeckestijn voor
openingstijden en tickets.
Een lange versie van dit verhaal is
te vinden op www.jutter.nl

Paas Puzzel Pret voor kinderen
Santpoort-Noord - Winkeliersvereniging Puur Sanpoort organiseert
op zaterdagmiddag 16 april weer
een leuk paasspel voor de jongste
inwoners van Santpoort.
Kinderen kunnen van 12.00 tot 16.00
uur de paashaas helpen de geheime
paasletters te vinden. Deze letters
zijn verstopt in de etalages in het
winkelgebied en samen vormen ze
een code. Deze code kan pas
gekraakt worden als alle letters
gevonden zijn!
Kinderen zijn welkom om mee te
doen onder begeleiding van een

volwassene. De deelnemerskaart is
vanaf 12 uur op te halen bij de Paashaas in de Hoofdstraat. Hij moet
even worden gezocht, want hij
houdt van verstoppen! Een volle
kaart met gekraakte code is daar
ook weer in te leveren. Iedere
gekraakte code op een ingevulde
deelnemerskaart levert iets lekkers
op!
Een pen is handig, deelname is
kosteloos en op is op.
de paashazen zijn er klaar voor!
Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Beschermen en bevorderen
Afgelopen week kondigde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport een wijziging aan in het testbeleid rondom het coronavirus. Het is
veruit de grootste wijziging sinds we gestart zijn met het massaal testen
van inwoners op de aanwezigheid van het virus. Vanaf 11 april is een test
bij de GGD alleen nog nodig voor kwetsbare personen, mensen die
werken met kwetsbare mensen of zij die geen zelftest kunnen uitvoeren.
Het is vanaf dan ook niet meer nodig om een positieve zelftest te laten
bevestigen bij de GGD of om na vijf dagen een test te laten doen om uit
quarantaine te mogen. Dat betekent niet dat wij u zullen weigeren als u
de behoefte voelt om zich te laten testen, om welke reden dan ook. Onze
testlocaties blijven geopend en wij staan nog altijd zeven dagen per week
voor u klaar.
Ondertussen vraagt ook een nieuwe groep mensen onze aandacht. Ook
in onze regio bevinden zich inmiddels veel vluchtelingen uit Oekraïne die
opgevangen moeten worden. Wij proberen ze waar we kunnen uiteraard
ook zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bijvoorbeeld door vanuit de
jeugdgezondheidszorg spreekuren te organiseren op grote locaties en
door samen met de brandweer pendeldiensten op te zetten naar vaccinatielocaties (de vaccinatiegraad tegen corona is in Oekraïne bijzonder
laag).
Daarmee keren we langzaam weer
terug naar een situatie waarin
corona ons niet meer dagelijks in
zijn greep houdt en andere zaken
onze aandacht vragen en
verdienen. We belanden weer in
een nieuwe fase. Daarmee is niet
gezegd dat we overal maar vanaf
zijn, maar wel dat we opnieuw
kunnen prioriteren. We
beschermen onze kwetsbaren en
doen dat door rekening met hen
te houden en te luisteren, maar
ook door onze eigen gezondheid
te bevorderen. Alleen zo kunnen
Bert van de Velden (GGD GHOR).
we ervoor zorgen dat we dit
Foto: aangeleverd
hoofdstuk nu echt gaan afsluiten.

THUIS IN SANTPOORT

De Bewaarschool
Het gebouw aan de Wüstelaan 77-79 staat bij velen bekend als de
Bewaarschool van mevrouw Wüste. En dat klopt. In 1885 had mevrouw
Wüste-von Gotsch in ‘het Chalet’, het huidige restaurant Bosbeek, een
bewaarschool - we zouden nu zeggen: kleuterschool – opgericht voor
kinderen van drie tot zeven jaar. Het Chalet stond op haar landgoed
Spaarnberg, een landgoed dat een omvangrijk gebied ten westen en
oosten van de huidige Wüstelaan omvatte. Het Chalet was al snel te klein
en daarom liet mevrouw Wüste een echte school met een bijbehorende
onderwijzerswoning bouwen. Architect L.J. Ritter ontwierp een gebouw
met drie lichte, ruime leslokalen en twee speellokalen. Ook waren er vier
kindertoiletjes en zes lage fonteintjes voor het handenwassen. Via een
dwarsgang kwamen de kinderen in de tuin, prachtig gelegen in het bos.
Het was voor die tijd waarin bewaarscholen soms bestonden uit één
lokaal voor wel honderd kinderen, een moderne, goed geoutilleerde
school. De volksbibliotheek kreeg er ook een plek en ’s avonds werd het
gebouw druk gebruikt door de vele verenigingen die Santpoort toen al
rijk was.
Decennialang floreerde de school, maar toen de gemeente in de dertiger
jaren vanwege de economische crisis de subsidie introk, besloot het toenmalige bestuur tot sluiting. De school werd verbouwd tot badhuis. De
bibliotheek en de verenigingen mochten blijven. In 1978 is het badhuis
gesloten. Nu biedt het gebouw onderdak aan twee verenigingen: de
Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui en de Biljartvereniging Velsen.
Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems
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DONDERDAG 7 APRIL

De Roze Salon: de Regenboogbrigade van Velsen (onderdeel van
COC Kennemerland) houdt haar
maandelijkse bijeenkomst voor
LHBTI+ in Oma’s Kamer van Café
Middeloo in Driehuis. Iedereen is
vanaf 17.00 uur van harte welkom.
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IJmuiden. Toegang vrij.
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels,
20.00 uur. Aanmelden:
06-50923741.

Bolder aan de Bloemstraat 124 in
Oud-IJmuiden. Je hoeft je niet
vooraf aan te melden. Zondag om
10.00 uur optocht met de Palmpaasstokken in de Oud-Katholieke kerk
tijdens de dienst om 10.00 uur. Foto:
aangeleverd

’t Mosterdzaadje: Het Alma Duo
brengt de mooiste highlights uit de
sacrale muziek van o.a. Mozart,
Bach, Händel, Caccini, Franck, Rachmaninov en Dvorak en delen uit de
prachtige en aangrijpende Stabat
Mater van Pergolesi. 15.00 uur.
www.mosterdzaadje.nl.

Cursus reanimeren van 1 avond bij
Rode Kruis afdeling IJmond,
aanvang 19.30 uur. Meer informatie
en aanmelden via e-mail: opleidingen.ijmond@rodekruis.nl.

Het aangekondigde optreden van
Shantykoor Nortada om 15.00 uur
bij de Theeschenkerij in Velsen-Zuid
is afgelast vanwege de slechte
weersvoorspellingen.

IVN-excursie ‘Van het Meertje van
Caprera naar het Kopje’ start 18.30
uur bij de ingang van het openluchttheater, Hoge Duin en
Daalseweg 2, Bloemendaal.
Aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl. Foto: aangeleverd

’t Mosterdzaadje: Trio Kokako, piano,
(bas)klarinet en fluit, 20.00 uur. Het
programma deze avond beslaat 4
generaties van componisten: Olivier
Messiaen, Ton de Leeuw, Joep
Straesser, Dirk Dekker en Carlos
Michans. www.mosterdzaadje.nl.
Foto: archief
ZATERDAG 9 APRIL

Brand een kaarsje voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in VelsenZuid, 16.00-17.00 uur.
De Wereld Rond met Harmonie De
Spaarnebazuin in de Oosterkerk in
Haarlem (Zomerkade 165), 20.00
uur. Kaarten zijn aan de deur te
koop of te bestellen via spaarnebazuin1929@gmail.com. https://www.
spaarnebazuin.nl/.
ZONDAG 10 APRIL

Wervingsdag bij IJVV Stormvogels
(7-17 jaar), 14.00-16.00 uur.
Aanmelden: jeugdactiviteiten@
stormvogels.nl.

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

Filmtheater Velsen: 11.00 uur
Silence of the Tides (12+); 14.00 uur
Madres Paralelas (9+); 17.00 uur:
Belfast (12+); 20.00 uur: The Batman
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.
Foto: Madres Paralelas. Foto:
aangeleverd
Zeewijk wat vertel je me nou: de
muziekfilm ‘De Gouden Jaren van
de Jordaan’ wordt gedraaid in Seniorencentrum Zeewijk, 14.00 uur.

Repair Café en ruilbeurs voor
dames-zomerkleding in ’t
Brederode Huys in Santpoort-Zuid,
13.30-16.00 uur. Foto: aangeleverd
Stadsschouwburg Velsen: Veldhuis
& Kemper, 20.15 uur. www.stadsschouwburgvelsen.nl. Geen filmprogramma vandaag in Filmtheater
Velsen.

Optreden New Harbour Winds
(nieuwe afdeling IJmuider
Harmonie) in Winkelcentrum Velserbroek, 14.00-15.00 uur.

Pianoconcerten door de van
oorsprong uit Oekraïne afkomstige
pianodocente Marina Grigorowitsch
bij Koel in Theater de 3Klank, Driehuizerkerkweg 34A in Driehuis,
16.00 en 19.30 uur. Entree 10 euro,
grootste deel opbrengst komt ten
goede aan Oekraïne. Kaarten
bestellen via info@bijkoel.nl.
Open huis Woonlocatie de Regenboog van Stichting Philadelphia
voor verstandelijke beperkten,
13.00-16.00 uur. Er zijn momenteel 2
open plekken/kamers vrij. Het adres
is Schiplaan 2c in IJmuiden.
Wandelen met Levenslust APK van
Rouwdoula Patty Duijn. Vertrek van
wisselende locaties en weersafhankelijk. 10.30 - 12.00 uur. Bijdrage
voor koffie en gebak na het
wandelen. Aanmelden via info@
rouwdoula.nl of bel 06-52462630.
ZondagMiddagPodium in De Stek in
Velsen-Noord: optreden Cock
Zwanenburg, 14.00 uur. (Zaal open
13.30 uur)

Filmtheater Velsen: alleen de film
The Duke (AL) om 20.00 uur
vanwege theatervoorstelling ‘La Vita
è Bella’ van Danceworks Velsen.
www.filmtheatervelsen.nl. Foto: The
Duke. Foto: aangeleverd
MAANDAG 11 APRIL

Lezing over testament door
erfrechtspecialist Linda Kramer om
13.00 uur in Fletcher hotel-restaurant Spaarnwoude. Bijwonen gratis,
aanmelden 085-30376871. www.
erfrechtplanning.nl.
Postzegelavond van de Postzegel
Vereniging Santpoort, in Het Terras,
Dinkgeverlaan 17, Santpoort-Noord
vanaf 19.00 uur. Iedereen welkom.
Info: 023-5382274.
DINSDAG 12 APRIL

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is open van 10.00 tot
12.00 uur.
Filmthater Velsen: 17.00 uur: Belfast
(12+); 20.00 uur: Silence of the Tides
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.
Lezing ‘De Kustwacht in actie’ bij
Santpoorts Belang in ’t Brederode
Huys in Santpoort-Zuid, 20.00 uur.
www.santpoortsbelang.nl.
Laatste filmavond voor vrouwen
van dit seizoen in De Brulboei: de
romantische komedie Weg van jou.
Aanvang 20.00 uur en kaartjes à
3,50 euro zijn verkrijgbaar aan de
zaal.

VRIJDAG 8 APRIL

Gratis compost scheppen tussen
08.00 en 16.00 uur bij de wijkpost
Santpoort aan de Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid.
Foto: aangeleverd

Bomenexcursie Duin en Kruidberg
start 14.00 uur parkeerplaats Duin
en Kruidberg. Reserveren/
aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl. Foto: aangeleverd

Lenny Kuhr treedt op in ‘Engelmundus en Meer’ in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid, 15.00 uur.
Kaarten (15 euro) via www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of
06-18921501. Foto: aangeleverd

Filmtheater Velsen: geen
programma i.v.m. besloten
evenement.
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
OBS De Vliegende Hollander aan de
Casembrootstraat 58 in IJmuiden,
van 14.00 tot 18.00 uur.
Bidden voor vrede om 19.00 uur in
de Oudkatholieke Kerk aan de
Koningin Wilhelminakade 119 in

Palmpaasstok knutselen om 14.30
uur in verenigingsgebouw De

DanceWorks presenteert: La Vita è
Bella in Stadsschouwburg Velsen,
16.00 uur. Kaarten: www.stadsschouwburgvelsen.nl. Foto:
aangeleverd

Lezing Historische Kring Velsen over
oud-IJmuiden door Jan Zwanenburg in wijkcentrum de Hofstede,
Alette Jacobsstraat 227 in Velserbroek. Inloop 19.30, aanvang 20.00
uur. Reserveren gewenst via
penningmeester@historischekringvelsen.nl. Foto: aangeleverd
WOENSDAG 13 APRIL

Kringloopwinkel OIG-IHD op de
Industriestraat 66 is open van 09.00
tot 12.00 uur.
Teken en bereken je eigen zonnepaneleninstallatie tijdens Open Huis
Nova College Beverwijk, 16.00-18.00
uur. Aanmelden voor het open huis
kan via www.novacollege.nl.
Brand een kaarsje voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in VelsenZuid, 17.00-17.30 uur.

Liefdesfilosoof Jan Drost geeft
lezing ’Liefde in het digitale tijdperk’
in bibliotheek Velserbroek, 19.00
uur. Kaartverkoop is via de balie in
de Bibliotheek en via de website
www.bibliotheekvelsen.nl. Foto:
aangeleverd
Stadsschouwburg Velsen: de theaterbewerking van de internationaal
bejubelde debuutroman Bonita
Avenue van Peter Buwalda, 20.15
uur. www.stadsschouwburgvelsen.
nl.
EXPOSITIES

Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en met
vrijdag en zondag van 13.00-17.00
uur. www.pietervermeulenmuseum.
nl.
Museumhuis Beeckestijn is open op
vrijdag, zaterdag en zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 8 april
na 14.00 uur bijeenkomst genodigden opening tentoonstelling
‘Omzeild’. Toegang 6 euro. Tickets
uitsluitend online via www.museumhuizen.nl.
Zee- en Havenmuseum is open
zaterdag- zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie: ‘IJmuiden van badplaats
tot cruiseport’ en ‘Werken op en aan
het Noordzeekanaal’. 4 speurtochten en escapespel (12+). Audiotour met BN-ers. www.zeehavenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag
en zondag van 10.30 tot 16.00 uur.
Escaperoom-spel voor kinderen.
www.hoogovensmuseum.nl.
De Ruïne van Brederode is geopend
op woensdag, vrijdag en in het
weekend van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree 6 euro, kinderen 4-11 jaar 4
euro, kinderen 0-3 gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.
Expositie in de Stompe Toren,
Kerkweg 26 in Spaarndam op 10, 17,
18 en 24 april van 11.00 tot 17.00
uur: graveerwerk op glas en spiegels, foto’s en zelfgemaakte schapen
van Anita Assen en Mieke Metzelaar.
Entree gratis.
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Ruim baan voor Ecoport IJmuiden
Velsen - De huidige industriële zone
in de gemeente Velsen, met de haven
van IJmuiden, de staalfabriek en de
daaraan gelieerde bedrijven, moet
een compleet nieuw, innovatief en
toekomstbestendig industrieel
complex worden. Dat staat in het
plan Ecoport IJmuiden, dat voorziet
in een uniek circulair maak-cluster
met minder uitstoot, minder overlast
en als geheel beter voor milieu en
klimaat. Het plan betekent tevens
behoud van essentiële Nederlandse
maakindustrie en daarmee ook van
werkgelegenheid met mogelijk zelfs
duizenden toekomstige nieuwe
banen.
De basis van Ecoport IJmuiden is

terug te voeren op het in mei 2021
gelanceerde plan ‘Groen Staal’ van
FNV Metaal. Dat plan wordt ondersteund door een groep hoogleraren,
ondernemers en oud-directeuren
van Tata Steel Nederland (TSN) die
zich voor deze gelegenheid hebben
verenigd in de stichting Zeester. Het
plan voorziet in minder CO2- en
andere uitstoot door TSN door te
investeren in nieuwe, meer milieuvriendelijke productiemethoden
zoals elektrische ovens. Niet alleen
de leiding van Tata Steel Nederland
omarmde het ambitieuze plan al
snel. Ook de gezamenlijke milieuorganisaties, Tweede Kamerfracties en
stakeholders bij de provincie en
omliggende gemeenten reageerden

opgetogen op het initiatief.
Dit omdat het plan gaat over méér
dan alleen schone staalproductie.
Het voorziet in een compleet nieuw,
innovatief en toekomstbestendig
industrieel complex. De initiatiefnemers: ,,Een klimaat neutrale en circulaire economie. Wie wil dat niet? Elk
initiatief dat bijdraagt aan de duurzame en economische ambities van
Nederland dienen we met beide
handen aan te pakken. Daarom ruim
baan voor Ecoport IJmuiden; de
nieuwe innovatieve, groene, sociale
en circulaire thuisbasis voor de
Nederlandse maakindustrie. De tijd is
er rijp voor; laten we samen het ijzer
smeden nu het heet is.’’

Inwoners van Velsen kunnen hun
groenkennis testen en winnen!
Velsen - Gemeente Velsen geeft 50 zakken bloembollen weg. Alle inwoners kunnen meedoen aan de Vergroenquiz om hier kans op te maken én
leuke vergroentips voor de tuin of balkon ontvangen. Met deze actie wil
gemeente Velsen inwoners stimuleren tegels in te ruilen voor groen.
Het testen van groenkennis
Alle inwoners kunnen bijdragen aan
een groenere omgeving door een tuin,
balkon of dakterras te vergroenen. Met
gezellige voorjaarsbloeiers bijvoor-

beeld. De Vergroenmix kan zowel op
het balkon, dakterras als in de tuin
geplant worden. Door het inheemse
karakter van de bloemen groeien ze in
iedere tuin en zijn ze aantrekkelijk voor

de biodiversiteit. Want weinig groen,
door bijvoorbeeld betegelde tuinen,
vormt een bedreiging voor veel
insecten, zoals bijen en vlinders. Maar
hulp is onderweg! Gemeente Velsen
doet mee aan de Vergroenactie die
loopt tot 1 mei. Meer informatie of
deelnemen aan de quiz: vergroenactie.
nl/quiz. Vergroenen was nog nooit zo
makkelijk!

De Ruig fractievoorzitter D66Velsen,
Smeets wethouderskandidaat
Velsen - De nieuwe fractie van D66Velsen heeft Bas de Ruig unaniem
gekozen als nieuwe fractievoorzitter. De Ruig neemt het stokje over van
Sander Smeets, die door de fractie, eveneens unaniem, naar voren is
geschoven als de wethouderskandidaat.
Bas de Ruig was de laatste twee jaar
van de vorige periode al vicefractievoorzitter en stond bij de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen op plek
2 op de kieslijst. Sander Smeets was
de afgelopen periode fractievoorzitter en lijsttrekker, onder wiens
leiding D66Velsen van 5 naar 6 zetels
steeg.
Bas de Ruig over zijn benoeming tot
fractievoorzitter: ,,Ik ben trots het
vertrouwen van de fractie te hebben
gekregen. Samen gaan we aan de

slag voor een Velsen met meer
betaalbare woningen, gelijke kansen
door goed onderwijs en een beter
klimaat.’’
Sander Smeets over zijn voordracht
als wethouderskandidaat: ‘,,Ik wil de
kiezer bedanken voor het
vertrouwen in onze partij en mijn
fractie voor het vertrouwen in mijzelf
als wethouderskandidaat. Ik kijk vol
vertrouwen tegemoet naar de
volgende periode, met hopelijk weer
D66 in het college.’’

Bas de Ruig. Foto: aangeleverd

Petitie: huurders willen
oude verdeelsysteem terug
Velsen - Een online petitie over het verdeelsysteem voor sociale huurwoningen in deze regio is in de eerste vijf dagen al meer dan 250 keer
ondertekend. De petitie is vrijdagavond gestart door IJmuidenaar Jaime
Prijden. Hij constateert dat de kans op het vinden van een leuke en
betaalbare sociale huurwoning in de gemeente Velsen sterk is gedaald.
Volgens Prijden zijn sinds de invoering van het nieuwe verdeelsysteem
de wachtlijsten veel langer
geworden, de voorwaarden
verhoogd en de huren omhoog
getrokken. ,,Daardoor zijn deels
sociale huurwoningen in de vrije
sector beland en in Velsen aan het
sociale woningaanbod onttrokken’’,
legt hij uit. Hij wil met de petitie
bewerkstelligen dat de situatie van
vóór 2018 hersteld wordt. Niet
geheel toevallig bracht hij de
kwestie vlak vóór de verkiezingen

voor de gemeenteraad onder de
aandacht. Inmiddels zijn de gekozen
partijen in gesprek met elkaar om
een nieuwe coalitie te vormen.
Zodra de onderhandelingen afgerond zijn, wil Prijden het gesprek
met het nieuwe gemeentebestuur
aan gaan.
Hij licht toe: ,,Door de koppeling van
WoneninVelsen naar Mijnwoonservice sinds 27 november 2018 zijn de
huren explosief gestegen. Daarnaast
zijn voorwaarden aangepast en

uiteindelijk ook nog eens aan de
WOZ-waardes gekoppeld. Door deze
veranderingen is een tweedeling in
de maatschappij ontstaan als het
om huurwoningen gaat. Oude
woningen, die niet goed onderhouden zijn, vallen vaak onder de
lage sociale huur, nieuwere
woningen vallen al snel onder de
hoge sociale huur en bij het vrijkomen van een hoge sociale huurwoning is de kans groot dat deze in
de vrije sector belandt. Het gevolg is
dat mensen niet kunnen en of willen
doorstromen naar een andere
woning, want bij mutatie van een
woning gaat de huur vrijwel altijd
omhoog.’’ Woningbedrijf Velsen
wilde niet nader op de petitie
ingaan.

Een groen dak op je schuur is goed voor de biodiversiteit. Foto: aangeleverd

Velserbroek is sinds zaterdag
35 groene daken rijker!
Velserbroek - Dankzij initiatiefnemer Mariëlle van Warmerdam worden er
2 april 35 groene daken aangelegd in de Floraronde in Velserbroek. Met
hulp van De Dakvergroeners gaan alle bewoners zaterdag zelf aan de
slag om het groen op de daken te leggen.
Eind 2021 informeerde Mariëlle van
Warmerdam bij gemeente Velsen
naar subsidiemogelijkheden voor
een groen dak. Er bleek een regeling
bij het Hoogheemraadschap van
Rijnland te bestaan, maar om in
aanmerking te komen, zouden wel
meer mensen zich moeten
aansluiten… Samen met gemeente
Velsen bedacht Mariëlle daarom een
plan om de hele wijk te
enthousiasmeren.
Collectieve actie
Mariëlle stelde een brief op en die ze
bij 160 buren in de brievenbus
stopte. Ondertussen was er ook
contact met het gespecialiseerde
bedrijf De Dakvergroeners. die
boden staffelkorting aan als meerdere buren tegelijk een bestelling
plaatsten. ,,De prijs viel mee, dus
eigenlijk was de subsidie niet eens
meer zo belangrijk”, vertelt Mariëlle
met een lach. ,,Maar het werd ook
wel een sport om zoveel mogelijk
mensen mee te krijgen.”
35 buurtbewoners
En dat lukte! 35 buurtbewoners
hebben zich aangesloten. Het
bedrag dat de deelnemers betalen is
dankzij de collectieve korting €280,of €320,-, afhankelijk van het
gewenste systeem. Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, komt
daar nog eens €60,- korting per dak
bij. De subsidie is inmiddels aangevraagd, na 8 weken wordt duidelijk
of ze deze ook daadwerkelijk
ontvangen.

juist op dat moment de zon te
stralen, dus daar hadden we geluk
mee”, vertelt Mariëlle. Er was volop
ruimte om vragen te stellen. Veel
bewoners wilden bijvoorbeeld
weten of hun dak wel geschikt was.
De Dakvergroeners hebben steekproefsgewijs schuurdaken in de
buurt bekeken, en geconstateerd
dat de kwaliteit voldoende is. Elk
deelnemend dak wordt voor de
zekerheid van tevoren nog gecontroleerd. Enkele mensen vroegen
zich daarnaast af of zo’n daktuin veel
onderhoud vergt. Ook daarop kwam
een geruststellend antwoord: twee
keer per jaar controleren op onkruid
en bijmesten is voldoende. Dat is
ongeveer een kwartiertje werk per
jaar.
Nog meer groene daken
Gemeente Velsen juicht het
aanleggen van groene daken van
harte toe. Inwoners die eenzelfde
soort actie willen opzetten, kunnen
zich melden via duurzaam@velsen.
nl. Ook andere duurzame initiatieven
zijn welkom. Inmiddels zijn inwoners
in Santpoort een tweede project
gestart om daken te vergroenen.

Groen dak
Een groen dak is een dak dat bedekt
is met begroeiing zoals mossen,
bloemen, bomen en grassen. Het
heeft verschillende voordelen, zo
beschermt het een dak tegen slijtage, zorgt het voor extra isolatie en
kan regenwater beter weglopen.
Maar misschien nog wel belangrijker: de beplanting heeft een luchtzuiverende werking en bevordert de
biodiversiteit.
Kijkdag
Een deel van die bewoners schreef
zich in na een kijkdag van De
Dakvergroeners, die speciaal voor
deze collectieve actie een voorbeelddak kwamen tonen. ,,In een
verder regenachtige periode begon

Mariëlle van Warmerdam is de
initiatiefneemster van de groene
schuurdaken in Velserbroek.
Foto: aangeleverd
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Optreden New Harbour Winds
in Winkelcentrum Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 9 april geeft
New Harbour Winds bij goed weer
van 14.00 tot 15.00 uur een concert
in winkelcentrum Velserbroek. New
Harbour Winds is een splinternieuwe
afdeling binnen de IJmuider
Harmonie, een enthousiaste groep
muzikanten die iedere week fanatiek
repeteren aan een uiteenlopend
repertoire. Van de bekende Böhmischer traum tot aan passievolle pasodobles. De stukken worden gespeeld
met veel karakter en worden
versterkt door onder andere visuals.
Dit alles onder leiding van dirigent
Harmen Cnossen.
Na twee concerten te hebben
gegeven in en bij de Ruïne van

KORT
Lezing bij
Santpoorts Belang

Brederode presenteert New Harbor
Winds zich nu aan het winkelend
publiek in, Velserbroek is de eerste in
deze reeks. Ook bij de Vissenloop op
21 mei 2022 zullen zij te horen en
zien zijn.
Interesse om New Harbour Winds te
horen spelen? Neem dan graag
contact op via priscillaruijgrok@
gmail.com. Interesse om bij onze
enthousiaste en groeiende groep te
komen spelen? Kom luisteren 9 april
of kom naar een repetitieavond,
iedere maandagavond vanaf 20.00
uur aan de Tolsduinerlaan 12 in
Velsen-Zuid. Aanmelden kan op het
bovenstaande mailadres.

De rit ging in een prachtige bus uit 1966. Foto: aangeleverd

Op stap met De Zonnebloem
IJmuiden - Donderdag had De
Zonnebloem afdeling IJmuiden-West
een dagje uit georganiseerd naar de
bollenvelden in Noord-Holland en
aansluitend een bezoek aan het NZH
vervoer museum in Haarlem. De
tocht was geregeld in samenwerking
met het NZH vervoer museum en de
bus was een prachtig historisch
exemplaar uit 1966.
Na vertrek rond 10.00 uur vanuit het
verzamelpunt bij het woonzorgcentrum De Moerberg was de eerste
stop Restaurant Johanna’s Hof in
Castricum voor koffie en appeltaart
met slagroom. Daarna ging de tocht
richting Egmond aan Zee. Daar een
rondje over de boulevard met

prachtig helder zicht op de Noordzee
en verder op weg via de Eeuwigelaan
naar het dorp Bergen. Helaas bleek
dat veel tulpenvelden nog waren
afgedekt met plastic maar her en der
waren toch nog wel kleurige stroken
bollen te zien.
Rond 13.00 uur aangekomen bij het
NZH vervoer museum in de Waarderpolder werden ze daar onthaald op
een lunch met broodjes en daarna
verdeeld in groepjes zodat enthousiaste vrijwilligers van het museum de
gasten een interessante rondleiding
konden geven. Iedereen kan terugzien op een leuke maar wel een
beetje koude dag.

Actie in Driehuis voor Oekraïne
De heerlijkste gerechten uit 7 culturen in De Stek. Foto: aangeleverd

Feestdiner met burgemeester
Frank Dales in De Stek
Velsen-Noord - In wijkcentrum de
Stek , onderdeel van Welzijn Velsen,
was het afgelopen donderdag groot
feest. 7 culturen kookten gezamenlijk
een diner voor 60 personen met
gerechten uit hun land. Eerder
hadden de deelnemende koks workshops gevolgd waar zij elkaars
recepten leerden koken. Iedere deelnemer nodigde gasten uit en zo werd
er tot slot een feestdiner gehouden.
De opening werd gedaan door
burgermeester Frank Dales, met een

persoonlijk verhaal over hoe moeilijk
maar ook mooi het kan zijn als je in
een ander land komt wonen opende
hij het buffet. Er was keuze uit vele
heerlijke gerechten en iedereen
genoot zichtbaar. Na een uitgebreid
toetjesbuffet werd de afsluiting
gedaan door wethouder Marianne
Steijn. Het feestdiner werd mogelijk
gemaakt door het preventie akkoord
en georganiseerd door de welzijnswerkers Judith de Ruyter en Lydia
Moreira van Wijkcentrum de Stek.

Driehuis - Op zaterdag 16 april van
10.00 tot 12.00 uur is er een inzameling van producten voor Oekraïne in
de Engelmunduskerk in Driehuis en
ook op het kerkplein van de Mariakerk in Haarlem-Noord.
De lijst van goederen waar dringend
behoefte aan is, luidt als volgt: naast
paracetamol, verbandmateriaal ,
babypoedermelk en luiers is er
behoefte aan makkelijke schoenen
(sportschoenen), slaapzakken, plaids
en yogamatjes om op te slapen,
zaklampen, (oplaadbare) batterijen
en powerbanks om telefoons te
kunnen opladen. Aan etenswaar is

ook grote behoefte zoals ingeblikt
voedsel (voorzien van opener),
verpakte noten, soepen met noedels,
ook meel, gist, havermout, rijst en
pasta. De goederen worden naar
Haarlem gebracht, één keer per week
vertrekt van daaruit een grote vrachtwagen naar Lviv, een stad in het
westen van Oekraïne. De goederen
gaan dus naar vluchtelingen in het
land zelf. Foto: aangeleverd

Santpoort-Zuid - Op dinsdagavond 12 april geeft Kees
Brinkman een lezing over de
activiteiten en acties van de
Kustwacht bij de vereniging
Santpoorts Belang. Kees
Brinkman is een gepassioneerd
spreker met hart voor de zaak;
een vrijwilliger met vele ervaringen en verhalen.
De lezing begint om 20.00 uur
en wordt gehouden in ’t
Brederode Huys, Blekersveld 50,
Santpoort-Zuid. Kaarten à € 6,00
zijn verkrijgbaar aan de zaal of te
bestellen via de website www.
santpoortsbelang.nl.

Wonenplus Velsen
zoekt tuinvrijwilliger

Velsen - Wonenplus Velsen
biedt praktische diensten aan
die het mogelijk maken dat
mensen van 65 jaar en ouder en
mensen met een beperking
langer zelfstandig kunnen
blijven wonen. Men is op zoek
naar vrijwilligers die het tuinteam willen uitbreiden. Het gaat
om lichte tuinwerkzaamheden.
Als tuin vrijwilliger heeft u recht
op een onkostenvergoeding.
Heeft u interesse of wilt u meer
informatie dan kunt u contact
op nemen met Lydia Moreira,
moreira@welzijnvelsen.nl, telefoon 0255-518888. Wonenplus is
een onderdeel van Welzijn
Velsen.

Eten in De Stek

Velsen-Noord - Iedere
maandag, dinsdag en woensdag
kunt u verse maaltijden eten in
Wijkcentrum de Stek. Maandag
tussen 12.00 en 13.00 een maaltijdsoep voor €3,50. Op dinsdagavond serveert het eetcafé een
warme maaltijd voor €4,00 om
18.00 uur en tot slot kunt u op
woensdag om 12.00 uur
aanschuiven voor een vers
gekookte 3 gangen menu voor
€7,50. Meldt u zich wel uiterst
twee werkdagen van te voren
aan bij Wijkcentrum de Stek.
Voor informatie: moreira@
welzijnvelsen.nl of 0251-226445.

Muziekfilm in
Seniorencentrum Zeewijk

Links Lida Courchaine en rechts Hedy Domingo. Foto: aangeleverd

Pensionering wordt feestje
IJmuiden - Op vrijdag 1 april was het ondanks de kou en gure wind een gezellige boel in de Gerard Doustraat in IJmuiden. Buschauffeuse Rolien Viskil is
met pensioen gegaan en laat hiermee het personenvervoer achter zich. Om
haar te verrassen en dit groots te vieren hadden haar buren een lied voor haar
geschreven op de melodie van ‘Aan de Amsterdamse grachten’ van Wim
Sonneveld. Voor de muzikale begeleiding hadden de buren draaiorgel De Vrijheid ingehuurd en ze zongen haar gezamenlijk toe. Het glas werd geheven en
het bleef nog wel even gezellig in de straat. De pensionada staat rechts van de
hond. Foto: Renske de Jong

Publiek kiest voor ‘Pepers, Prei,
Paprika’ van Lida Courchaine
IJmuiden - Bij de afsluiting van de
tentoonstelling van amateur tekenen schildervereniging Terpen Tijn in
de bibliotheek werd donderdag de
Publieksprijs uitgereikt. Gedurende
de tentoonstellingperiode konden
de bezoekers hun stem uitbrengen
op hun favoriete schilderij uit de
werken die voor deze prijs in
aanmerking kwamen.
Het werk met verreweg de meeste

stemmen was dit jaar het drieluik
‘Pepers, Prei, Paprika’ van Lida
Courchaine. Uit de hierop uitgebrachte stemmen werd de winnaar
van het schilderij getrokken. De
gelukkige die het werk mee naar huis
mocht nemen was Hedy Domingo.
Terpen Tijn heeft door de aandacht
die het kreeg met de tentoonstelling
10 nieuwe leden mogen
verwelkomen.

IJmuiden - Zaterdag 9 april
wordt in Seniorencentrum
Zeewijk de muziekfilm De
Gouden Jaren van de Jordaan
gedraaid. De muziek van Johnny
Jordaan, Tante Leen en Willy
Alberti. Zaal open 13.00 uur,
start film 14.00 uur. Entree (aan
de zaal) 2 euro.

Postzegelavond

Santpoort-Noord - Maandag 11
april is er weer een postzegelavond van de Postzegel Vereniging Santpoort in Het terras,
Dinkgeverlaan 17, Santpoort. Op
deze avond wordt een veiling
gehouden, voorafgaand kunnen
de kavels bekeken worden.
Wilt u meer weten over de Postzegel Vereniging, bel dan
0255-756195.
Vanaf 19.00 uur bent u van harte
welkom.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. militaire rang (afk.); 3.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 4. verdriet; 5. spotnaam voor
Amerikaan; 6. bewijs van eigendom; 7. broekdraagband; 8.
snijwond; 9. kever; 10. paardenslee; 11. plaatselijke taal; 16.
boerderijdier; 18. Europeaan; 20. uitroep van berusting; 21.
schil of vel; 23. wrede romeinse keizer; 25. palmmeel; 26.
figuur uit Shakespeare; 27. zoekmachine op internet; 29. trammelant; 32. plaats in België; 34. harddrug (afk.); 36. luchthaven;
37. godin van het onheil; 39. babysit; 40. alvorens (begin); 42.
Amsterdamse dierentuin; 43. begrip of besef; 45. omslag voor
papieren; 46. barbaars en wreed; 51. Europeaan; 53. plechtige
belofte; 54. gift aan een arme; 55. knapperig; 56. karakter; 57.
proefopname; 59. deel van de voet; 60. gezellig dineren; 62.
niet vast op de benen; 63. spreekzanger; 66. familielid; 67. kerkelijke straf; 69. ogenblik; 71. klein hert; 73. metaalsoort; 74.
inwendig orgaan; 75. slank en tenger; 78. op grote afstand; 80.
gesloten; 82. rivier in Italië; 85. de onbekende (Lat. afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. soort waterijsje; 7. financiële uitkering; 12.
afslagplaats bij golf; 13. deel van een schip; 14. gevangenis;
15. klein kind; 17. proper en schoon; 19. tafelgast; 21. familielid; 22. elektrisch geladen deeltje; 24. past op ieder potje
(crypt.); 27. dun en mager; 28. Europeaan; 30. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 31. een en ander (afk.); 32.
iedere; 33. waadvogel; 35. glad van oppervlakte (effen); 37.
meisjesnaam; 38. Europese vrouw; 41. afstammeling; 42.
opmerkzaam en toegewijd; 44. evenzo (Lat.); 46. de gehele
filmploeg; 47. afbeeldingsformaat; 48. cijferlijst op school; 49.
delfstof; 50. hieltje van de ham; 52. melkklier; 54. onbrandbaar
gevaarlijke stof; 56. Duitse tv-zender; 58. zeventallig orkestje;
61. mollengang; 62. gemeentepils; 64. rivier in Engeland; 65.
zachte metaalsoort; 67. drankenbuffet; 68. niet glanzend; 70.
bladader; 72. sporenplant; 73. met fijn zand gevulde tijdmeter;
76. ontkenning; 77. openbaar ministerie (afk.); 78. zangvogel;
79. effen en vlak; 81. oude lengtemaat; 82. schrijfgerei; 83. slot
(afloop); 84. kloosterzuster; 86. luchtpijpje voor zwemmers; 87.
schoolvak.
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Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode Lengerique!
Mail de oplossing voor woensdag 13 april naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam,
adres en telefoonnummer.

Puzzel lekker mee en maak kans op een
cadeaubon van € 25,- van Lingerie en Badmode
Lengerique
Lengerique is een prettige speciaalzaak in Santpoort-Noord en omstreken voor Borstprotheses, Lingerie
en Badmode. Een erkende lingerie styling winkel waarbij
kwaliteit gegarandeerd is op gebied van maatadvies, kleur

en figuurtips. Daarnaast ook S.E.M.H. erkent voor het
aanmeten van Borstprotheses.
Hoofdstraat 1542071 EM Santpoort-Noord.
Tel. 023-5375822

Belangstellenden worden geadviseerd door studenten. Foto: aangeleverd

Teken en bereken je eigen zonnepaneleninstallatie tijdens Open Huis Nova College
Beverwijk - Op woensdag 13 april 2022 ben je tussen 16.00 - 18.00 uur
van harte welkom op het ROC Nova College, Campus Beverwijk om zelf
een tekening en een berekening te maken met daarin hoeveel zonnepanelen er op jouw huis passen, wat de opbrengst is en wat de terugverdientijd is voor de aanschaf van zonnepanelen. Docenten en studenten
laten je hiermee ervaren wat er met opleiding Junior Consultant Duurzaamheid in de praktijk allemaal kan.

Studenten van de opleiding Junior
Consultant Duurzaamheid worden
opgeleid om te adviseren over het
verduurzamen van bijvoorbeeld
kantoorpanden en huizen. Ze leren
een duurzaamheidsproject van
begin tot eind uit te voeren: van het
opstellen van de projectbegroting

tot en met de oplevering.
Erdogan Öztürk, Opleidingsmanager
MyTec, Elektrotechniek en opleiding
Duurzaamheid: ,,Tijdens het open
huis laten de studenten graag zien
wat ze in de praktijk hebben geleerd.
Het leuke hiervan is dat de bezoekers de zelf gemaakte tekening en
berekening mee naar huis krijgen en
er dus ook echt iets aan hebben. De
studenten praten ook graag met
potentiële studenten over wat deze
studie inhoudt, de plekken waar ze
stagelopen en de vele kansen die ze
hebben als ze straks hun opleiding
hebben afgerond.”
Veel jongeren maken zich sterk voor
een groene en duurzame wereld Op
dit moment wordt er veel gesproken
over zonnebloemolie. Dit heeft de
studenten van de MyTec opleiding
doen besluiten om tijdens het open
huis te laten zien hoe het proces van
het maken van zonnebloemolie
eruitziet.
Mathijn Korf, programmamanager
MyTec: ,,Studenten van MyTec lopen
onder andere stage bij Cargill in
Amsterdam, waar de zonnebloemolie voor heel Nederland wordt
geproduceerd. In de praktijklessen
op school wordt het proces nage-

bootst en speciaal voor het Open
Huis laten studenten aan bezoekers
zien hoe je het beste zonnebloempitten kunt persen. MyTec is een
techniekopleiding waarin je de basis
meekrijgt van werktuigbouwkunde,
elektrotechniek en operationele
techniek. Halverwege de opleiding
kiest de student om zich te specialiseren op één van de vakrichtingen.
Zo leiden wij samen met het bedrijfsleven vakmensen op die de
toekomst nodig heeft, technici met
een brede kennis van techniek en
een specialisme.”
Technische opleiding
biedt vele kansen
Als je kiest voor een technische
opleiding ben je verzekerd van werk.
Werkgevers staan voor je in de rij als
je deze opleiding hebt afgerond en
dat zal je leven lang zo blijven.
Er is een tekort aan technische
vakmensen. Dat zorgt ervoor dat er
hoge salarissen worden betaald.
Hoger dan in heel veel commerciële
functies.
Kom langs
Aanmelden voor het open huis kan
via www.novacollege.nl.
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Na 2 jaar corona weer een
avondvierdaagse in Velserbroek
Velserbroek - De dorpsvereniging
Velserbroek organiseert weer een
Avondvierdaagse. Deze zal plaatsvinden van dinsdag 28 juni tot en
met vrijdag 1 juli, start en finish bij
het Polderhuis op het Vestingplein.

de leden van Duikteam IJmond voor en op het duikschip de Nehalennia, waarmee wordt gedoken op de vele wrakken in de
Noordzee voor de kust van IJmuiden. Foto: aangeleverd

Duikteam IJmond 50 jaar
IJmuiden - Vorig jaar bestond Duikteam IJmond 50 jaar. De oprichters
van Duikteam IJmond zijn in 1968
ooit begonnen als leden van het
toenmalige Duikteam Amphora uit
Amsterdam. Dit groepje duikers vond
het tijd voor een eigen vereniging in
IJmuiden en op 4 mei 1971 werd
Duikteam IJmond opgericht. Bij de
start een klein clubje duikers maar nu
al sinds jaar een dag een duikvereniging van meer dan 100 leden waarbij

in 50 jaar veel is opgebouwd. Door de
tijd zijn er 3 clubhuizen versleten
maar sinds 2016 zit Duikteam IJmond
in een mooi nieuw clubhuis bij de
kleine sluis van IJmuiden. Voor de
deur van het clubhuis ligt het duikschip de Nehalennia waarmee wordt
gedoken op de vele wrakken in de
Noordzee voor de kust van IJmuiden.
Duikteam IJmond bezit ook een
mooie collectie klassieke en moderne
duikhelmen. Deze zijn operationeel

en hier wordt regelmatig mee
gedoken door de leden die net een
stapje verder willen. Het Duikteam
IJmond fotoarchief met 40.000 foto’s
laat een mooie historie zien. De officiële viering is vanwege corona uitgesteld naar zaterdag 23 april. Hierbij
wil men alle geïnteresseerden uitnodigen voor de jubileumreceptie die
van 15.00 tot 17.30 uur gehouden
wordt in het clubhuis van Duikteam
IJmond.

Om dit evenement mogelijk te
maken is men dringend op zoek naar
vrijwilligers die zich op 1 of liefst
meerdere avonden vanaf 18.00 uur
willen inzetten als verkeersregelaar
en/of willen assisteren bij de controleposten en de opbouw en inrichting
van het Vestingplein op vrijdag 1 juli
waar alle deelnemers en natuurlijk de

vrijwilligers feestelijk onthaald zullen
gaan worden bij de finish.
Verkeersregelaars moeten minimaal
18 jaar zijn. Zij krijgen een gratis
e-learning cursus. Ze krijgen iedere
avond een consumptie en op vrijdag
een hapje en drankje in het Polderhuiscafe als dank voor hun inzet.
Wil je helpen stuur dan een mail naar
verkeersregelaars@dorpsverenigingvelserbroek.nl of meld je aan via
www.dorpsverenigingvelserbroek.nl
waar je ook meer informatie vindt. Of
bezoek de facebookpagina van
dorpsvereniging Velserbroek.

Geslaagd badmintontoernooi
IJmuiden - Negentien teams van
acht Velsense scholen deden dit
weekend mee met het scholen
badmintontoernooi in Sporthal
Zeewijk.
Het toernooi was georganiseerd door
badmintonclub BC Velsen. Het werd
een gezellige sportieve dag met
alleen maar winnaars, maar Bram,
Jelte en Jack van team Bosbeekschool waren in de categorie tot 10
jaar onverslaanbaar en mochten de
beker mee naar huis namen. Foto:
aangeleverd.

Het was een inspirerende, positieve en leerzame avond. Foto: Dennis Gouda Fotografie

Jeugd RKVV Velsen steekt veel
op van trainersclinic Telstar
Velsen - Maandag 28 maart was er
een trainers-clinic voor Velsen O13-1
bij Telstar onder leiding van hoofdtrainer Telstar Andries Jonker en assistent-trainer en oud profvoetballer
Michael Dingsdag. De clinic werd
bijgewoond door ruim 50 jeugdtrainers en -coaches van Velsen en vertegenwoordigers van het jeugdbestuur
en de Technische Commissie.
Volgens Andries Jonker moet trainen
en voetballen ten eerste vooral leuk
zijn, het moet plezier geven. Vervolgens moet door het geven van leuke
en voetbalinhoudelijke trainingen
een kind ook beter gaan voetballen.

Daarna het echte werk, de trainingclinic met Velsen O13-1. Door middel
van een loop- en coördinatiewarming up en een pass en trapvorm
probeerden de beide trainers zowel
aan de spelers als de trainers/coaches
duidelijk te maken dat voetbaltrainingen bij de jeugd gaan om het
aantal balcontacten en niet om het
lopen en springen. Dus train voetbalgericht, was het devies. Hierna volgde
een afwerkvorm met koppen, positiespel en partijspel met wisselende
teams en keepers. Hier was het devies
dat je door middel van gerichte,
enthousiaste en positieve coaching,

je een training daadwerkelijker beter
en vlotter kunt laten verlopen.
Na afloop konden eerst de spelers
van O13-1 vragen stellen aan Andries
Jonker. Zo weten we nu dat Xavi van
Barcelona de beste speler is met wie
Andries Jonker ooit heeft gewerkt,
dat hij Messi heeft ontmoet op
13-jarige leeftijd en dat Andries assistent-trainer was bij Bayern München
onder Louis van Gaal en niet onder
Pep Guardiola zoals spelers eerst
dachten.
Het was een inspirerende, positieve
en leerzame avond.

VSV werkt aan doelsaldo
Velserbroek - De zondag 1 van VSV
had afgelopen donderdag en zondag
2 wedstrijden op het programma
staan tegen de op papier mindere
goden Nieuw West United en RCH.
Het krachtsverschil bleek achteraf
veel te groot, waardoor VSV in deze
wedstrijden in totaal 20 doelpunten
scoorde en er slechts 1 tegen kreeg.
Op zondag 10 april staat de thuiswedstrijd tegen Purmerend op het
programma en zal VSV naar verwach-

ting veel meer tegenstand gaan
ondervinden in de strijd voor de 3
punten.
De zaterdag 1 moest thuis tegen
Haarlem/Kennemerland aantreden,
die een week daarvoor verrassend
Jong Hercules had verslagen. VSV
verzuimde weer eens om vroegtijdig
afstand te nemen, waardoor het de
gehele wedstrijd spannend bleef,
maar VSV met een 1-0 overwinning

wel aan de goede kant van de score
bleef.
De komende 2 weken gaat VSV
respectievelijk maar THB en De
Kennemers op bezoek, waar normaal
gesproken van gewonnen moet
worden, maar VSV zal wel goed bij de
les moeten blijven om onderschatting te voorkomen.
Voor de volledige tekst van dit
artikel zie www.jutter.nl.

De deelnemers van TVIJ aan de selectiewedstrijden voor het NK dat in juni wordt
gehouden. Foto: aangeleverd

TVIJ op weg naar het
NK trampolinespringen
Velserbroek - Eind juni vindt het NK
Trampolinespringen plaats in
Rotterdam. Op 26 maart en 2 april
waren de eerste twee plaatsingswedstrijden in de 3e en 2e divisie plaats.
Ondanks de lange pauze vanwege
corona deed TVIJ toch nog met 8
deelnemers mee aan deze
wedstrijden. Finn Riepema, Dave van
Berghem, Rosalina van Schuylenburg, Tristan Bonninga, Rosa Mak en
Ruben Walkeuter kwamen uit in de
3e divisie en Faith van den Brande en
Lisanne Hak één klasse hoger in de
2e divisie.
Na twee wedstrijden is Ruben
Walkeuter met twee eerste plaatsen
al zeker van plaatsing. Voor Finn
Riepema is het nog even spannend:

Op 26 maart werd hij nog tweede
maar afgelopen weekend wist hij de
gouden medaille te winnen. Nog een
keer op het hoogste podium betekent plaatsing… op naar de
volgende wedstrijd! Ook de
synchroonkoppels Ruben & Tristan
(op 2 april goed voor een zilveren
plak) en Dave & Finn (1x 1e en 1x 2e)
kunnen nog een startbewijs voor
Ahoy bemachtigen. Voor alle
anderen is het NK waarschijnlijk niet
meer haalbaar, maar er zijn wel hele
mooie resultaten geboekt.
Komend weekend zijn de plaatsingswedstrijden voor de eerste en
eredivisie.
Voor de volledige tekst van dit artikel
zie www.jutter.nl.
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COLUMN FRITS RIJPERMAN
IJmuidenaar Frits Rijperman droomde ervan om
stergitarist te worden. Hij is teamleider in een
zorginstelling geworden en speelt voor de lol
trompet in een jazzband. Hij schrijft regelmatig een
column met een eigen illustratie over oude trends
en nieuwe hypes in de moderne muziek.

Piet Schol: Beter dan het Riha orgel

Duo Inside Out. Foto: Leonardus Lee

Ode aan Pablo Casals en Jardin
Féerique in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op Goede
Vrijdag, 15 april om 20.00 uur geven
de pianiste Ellyne Wieringa en de
celliste Jobine Siekman in ‘t Mosterdzaadje een concert dat in het teken
staat van de beroemde Catalaanse
cellist Pablo Casals. Het programma
omvat de muziek die hij graag
speelde, zelf componeerde of waar
hij mee verbonden was.
De naam Inside Out is een verwijzing
met een knipoog naar de zogenaamde ‘harp ín de vleugel.
De harpiste Doriene Marselje en de
pianiste Celia García-García vormen
het Duo Inside-Out. Op tweede

Paasdag, maandag 18 april om 15.00
uur in ‘t Mosterdzaadje komen ze
met het programma Jardin Féerique
in ‘t Mosterdzaadje. Celia: ,,Dit is een
concert om even bij weg te dromen.
Wij kiezen bewust voor de verfijnde,
elegante en soms ook sensuele
Franse muziek omdat wij het publiek
willen onderdompelen in warm bad
van heerlijke geluiden.’’
‘t Mosterdzaadje. Kerkweg 29, Santpoort-Noord 023-5378625 www.
mosterdzaadje.nl. Vanaf een half uur
voor aanvang is de zaal open. Richtlijn voor de bijdrage 10 euro. Reserveren kan ook: penningmeester@
mosterdzaadje.nl of via de website.

Man met dun grijs haar, windjack aan en een vriendelijke blik. Piet Schol wacht mij op. Hij is één van de vaste
organisten van het grote kerkorgel van de Engelmundus kerk in Oud-IJmuiden. Terwijl we de trap op
lopen richting het balkon van de kerk stopt Piet me een
folder toe over de ruim honderdjarige geschiedenis van
het instrument. Wat hij niet weet is dat ik hoop straks
ook een stukkie te mogen spelen op zijn machtige
orgel. Bovengekomen opent Piet de klep van het kerkorgel, schakelt wat knopjes in. Een ingespannen blik, hij
versmelt met de toetsen. Zo mooi, zo majestueus.
Opeens herken ik Whiter Shade of Pale van de popband
Procol Harum uit 1967. Zanger Gary Brooker pikte ’t uit
Air van Johann Sebastian Bach. Het lied Whiter Shade
of Pale was de favoriet van Peter R. de Vries en steeg
daardoor naar een nummer drie positie in de top 2000.
Als een soort eerbetoon aan de vermoorde journalist.
In mijn kinderjaren werd het singletje vaak gedraaid
door mijn ouders. Zij hielden van de klassieke invloed.
Een paar jaar later omarmde ik het elektronisch orgel
dat ons huis werd ingesleept. Thijs van Leer, de toetsenist van Focus werd mijn grote held. Zo wilde ik ook
klinken en zocht naar alle klanken uit het register,
bespeelde de baspedalen en zette de ritmebox op
repeat. Zelf vond ik toen dat het redelijk ging en
leunend op de witte toetsen klonk het best een beetje
als Procol Harum of als Focus of het intro van Child in
Time van Deep Purple. Maar ik kwam in werkelijkheid
niet verder dan een lullig bossa-nova ritme of een suffe
rock-bonkebonk door de speaker. Tik-tak-cha-cha-cha.
In de reclames op tv en in de bladen werden de bespelers in oubollige huiskamerinterieurs afgebeeld. ‘Het
Riha orgel: het betaalbare huisorgel met de onbetaalbare klank.’ Jaja, maar niet voor Frits Rijperman. Ik liet
ons orgel links liggen en klampte me vast aan mijn
scheurende elektrische gitaar.
Terug naar Piet Schol, de organist van de Engelmunduskerk. Hij is als kind begonnen met de mondharmo-

nica en later overgestapt op accordeon. Hij dirigeerde
koren en toen kwam opeens de vraag of hij een keer
kon invallen op het orgel. Dat doet hij nu al 46 jaar. Piet
speelt voor mij nog een paar puike gospels en laat wat
swing in zijn spel toe. Ik joel en applaudisseer. Dit is
kicken. Wat een geluid. Dan stopt hij. Of ik ook even
wil? Aha, top! Op deze kans had ik gewacht. Mijn
vingers rusten op een dubbele reeks klavieren met
achter mij die enorme pijpen. Voor me zie ik de grote
hoge ruimte van de kerk en beeld me kort in hoe ik de
noten laat aanzwellen naar een iconisch Whiter Shade
of Pale. Ik probeer een riedeltje, mis wat noten en
verdwaal in een veelheid aan pedalen. Dat valt nog niet
mee zeg. Ik zou nu graag zo spelen als Piet, maar ik ben
Piet niet. Er lijkt wel een vertraging in te zitten voordat
je de ingetoetste klank eruit krijgt: ‘As the ceiling flew
away’. Inderdaad, gauw wegwezen. Voor mij helaas
geen: ‘Crowd called out for more’.

Piet Schol versmelt met de toetsen. Foto: Frits Rijperman

De vorige editie was een groot succes. Foto: aangeleverd

Hockeyen voor kinderen in India
Velsen - Rotaryclub IJmond en
Hockeyclub Strawberries organiseren op 27 mei voor de tweede
keer een schoolhockeytoernooi
voor leerlingen van alle basisscholen uit Velsen. Daarmee
steunen ze hockeyprojecten voor
kansarme kinderen in India.
Scholen kunnen zich aanmelden.

hun leeftijdgenootjes in India, door
geld in te zamelen.”
Voor de basisscholen heeft de
Bovelander Foundation een educatief programma ontwikkeld over
India. Rotaryvoorzitter Beatrijs Wijnberg roept daarnaast lokale ondernemers op dit project te steunen, financieel of in natura. Een deel van de
opbrengst zal worden besteed aan
lokale sportieve doelen voor
kinderen.

Kijk voor meer nieuws op:

Hockey voor India is een initiatief van
Rotaryclub IJmond en de Bovelander
Foundation van oud-hockey international Floris Jan Bovelander. Deze
stichting helpt kinderen en jongvolwassenen uit kansarme gebieden in
India om te bouwen aan een betere
toekomst.
,,Het mooie van dit toernooi is dat
kinderen uit de buurt meer gaan
bewegen en kennis kunnen maken
met de hockeysport,” vindt Pieter
Oosthoek van Strawberries en Rotary.
,,Daarnaast helpen ze spelenderwijs

www.

Deelname aan het toernooi is kosteloos, voor materialen wordt gezorgd.
Van de scholen wordt gevraagd dat
zij hun leerlingen stimuleren om in
hun omgeving geld in te zamelen
voor het goede doel. Scholen en
sponsoren kunnen zich aanmelden
bij Frank Huitenga, frank.huitenga@
outlook.com, 06 20 11 76 59. Zie ook
www.hockeyvoorindia.com.

Kijk voor meer nieuws op:

www.

Daar zijn ze weer!
IJmuiden - Ieder jaar weer hét teken dat het zomerseizoen eraan komt: het plaatsen van de strandhuisjes op het kleine
en grote strand van IJmuiden. 1 april is de magische datum voor de huisjeseigenaren. Foto: Mattijs Kuiper

Bridgeclub de Santhaes zoekt leden
Santpoort - Bridgeclub de Santhaes
in Santpoort-Noord bestaat dit jaar
65 jaar en zoekt nieuwe leden. De
bridgeclub speelt iedere maandagmiddag om 13.15 uur in het recreatiegebouw van Stichting Velserhooft,
aan de Valckenhoeflaan 18. Op

maandagmiddag 2 mei spelen zij de
slotdrive van het bridgeseizoen
2021-2022. De overige 4 maandagmiddagen van deze maand (9, 16, 23
en 30 mei) spelen zij door met een
open deur beleid, iedereen mag
meedoen voor 4 euro per keer.

Aanmelden en informatie: Hans
Fijnaut, 06-53289884. Wilt u leren
bridgen? Bridgeclub de Jump in
IJmuiden is voornemens in
september op de maandagavond
weer een nieuwe cursus “leren
bridgen” te starten.

BIBLIOTHEEK VELSEN

ZOVEEL MEER DAN BOEKEN!

Word lid tijdens
de BoekenWeek
en ontvang een
leuke tas
cadeau!

Liefdesﬁlosoof in bibliotheek
Velserbroek - April is de maand van de filosofie met het thema ‘intieme vreemden’ en het
thema van de Boekenweek is dit jaar ‘ode aan
de eerste liefde’. Daarom heeft Bibliotheek
Velsen Jan Drost uitgenodigd voor een lezing
op 13 april. Jan Drost kan duiding geven in
het moderne landschap van de liefde. Aan de
ene kant lijkt er veel veranderd in de wereld
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Heemstede Bedankt!

Heemstede Bed
Heemstede Bedankt!
Waardijk Schoenen en Boekhandel Blokker bedanken Heemstede voor de enthousiaste
aanloop tijdens de opening en de weken er na. Het was een geweldige start!
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Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand is jarig

De komst van de BoekStartCoach is een intensivering van de samenwerking tussen
Bibliotheek Velsen en het consultatiebureau in IJmuiden. Foto: aangeleverd

BoekStartCoach bij
consultatiebureau in IJmuiden
Velsen - Vanaf 1 april kunnen jonge ouders de BoekStartCoach tegenkomen in het consultatiebureau in IJmuiden. De BoekStartCoach is een
medewerker van de Bibliotheek Velsen, die ouders van jonge kinderen
enthousiast maakt voor voorlezen en boekjes.
BoekStartCoach Judith Huitenga
komt één ochtend in de week, afwisselend op maandag- of donderdagochtend, de jeugdarts en -verpleegkundige ondersteunen op het
gebied van taalontwikkeling. Tijdens
de wachtmomenten van ouders bij
het consultatiebureau gaat Judith in
gesprek met ouders over boekjes,
voorlezen en de bibliotheek. Ook
geeft ze voorlees- en boekentips en
kunnen ouders vragen stellen over
mediaopvoeding.
De komst van de BoekStartCoach is
een intensivering van de samenwer-

king tussen Bibliotheek Velsen en het
consultatiebureau in IJmuiden.
Bibliotheek Velsen en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland werken al
vele jaren samen met het leesprogramma BoekStart: ouders krijgen
via het consultatiebureau een bon
waarmee ze een gratis abonnement
bij de bibliotheek kunnen afsluiten.
Als ouders langskomen in de bibliotheek om hun kindje lid te maken,
krijgen ze direct een koffertje met
daarin twee boekjes cadeau. Ouders
kunnen dan direct beginnen met
voorlezen.

HEEL VELSEN LEEST
Voorlezen is goed voor ieder kind. Juf Sjoerdtje Rasmussens is onderwijsassistent op Waldorf aan zee, leest haar drie kinderen maar al te
graag voor en is gek op kinderboeken. Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand een column in deze krant.
“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”
Pippi Langkous.
“Ik kan me geen mens voorstellen die zo kinderachtig is als ik.”
Astrid Lindgren
Wie kent deze uitspraken niet? In vele slaapkamers wordt nog dagelijks
voorgelezen uit Pippi Langkous, Ronja de Roversdochter of Michiel van
de Hazelhoeve.
En nu is er een nieuw boek. Niet van Astrid Lindgren, maar over haar. Een
heuse biografie geschreven voor kinderen. Een heel fijn boek dat ons een
kijkje geeft in de geschiedenis van deze wereldberoemde schrijfster. Waar
werd zij geboren? Wie waren haar ouders? Had zij zelf kinderen? Waar
bedacht ze alle gekke verhalen over Pippi?
Vragen die je beantwoord wilt zien als je een spreekbeurt over deze
beroemde schrijfster wil houden. Ikzelf lees graag biografieën. Maar heb
gek genoeg nog nooit een biografie gelezen voor kinderen. Maar met
deze schrijfster kan dat niet anders. Een fijne biografie voor kinderen over
een van de grootste kinderboekenschrijfsters ooit. Deze dame klom op
hoge leeftijd nog in bomen. En de wijze les die ik dan ook graag
meeneem na het lezen van dit boek is ‘word nooit (echt) volwassen” Het
lijkt mij heerlijk om dat kind in ons
te blijven koesteren. Bomen
klimmen is misschien te veel
gevraagd, maar stampen in de
plassen moet kunnen op zijn tijd.
Het boek Leve Astrid is heel fijn
geschreven. Een document voor
ieder kind dat graag haar boeken
leest en misschien wel zelf een
kinderboekenschrijver wil worden.
Laten we dan afspreken dat ik
daar dan weer een stukje over
schrijf op deze plek.
Dit boek is geschreven door
Barbara Rottiers en uitgegeven
door Pelckmans. Het is geschikt
voor kinderen vanaf 9 jaar.

Santpoort - Op 27 oktober 2022 is
het precies 90 jaar geleden dat kerk
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand, de Naaldkerk in Santpoort,
werd ingezegend en in gebruik
genomen. Om dit te vieren zal er een
Mariaviering plaatsvinden op zondag
15 mei om 10.30 uur. De kerk zal
daarvoor feestelijk worden aangekleed met Mariabeelden en foto’s/
tekeningen van Maria. Een ieder die
Mariabeelden/foto’s/afbeeldingen
beschikbaar wil stellen kan deze inleveren bij het Parochiecentrum
(ingang Frans Netscherlaan) op

maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en
11.30 uur tot uiterlijk 12 april.
Op zondag 18 september zal er een
feestelijke Eucharistieviering zijn
waarin bisschop Jan Hendriks zal
voorgaan. Deze dag zal een dag van
ontmoeting zijn, natuurlijk met
koffie, soep en een broodje. Voor de
liefhebbers is er een bingo. Noteer
het alvast in uw agenda!
Over de overige activiteiten zoals o.a.
een presentatie over de historie van
de Naaldkerk en een concert met het
Naaldkoor, volg binnenkort de
nodige informatie.

Santpoorter bouwt mee aan
waterstof boot op TU Delft
Delft/Santpoort-Noord - De potentie van waterstof demonsteren en
daarmee de energietransitie in de maritieme industrie versnellen – dit is
wat het TU Delft Hydro Motion Team wil bereiken. Martin van Schie uit
Santpoort-Noord, samen met nog 24 gemotiveerde studenten, zet zijn
studie een jaar aan de kant om een waterstof-aangedreven boot te
ontwerpen, bouwen, testen en racen.
Martin is na het behalen van zijn
vwo-diploma aan het Ichthus
Lyceum in Driehuis begonnen aan de
studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek op de TU Delft.
Binnen het Hydro Motion team is
Martin verantwoordelijk voor het
ontwerp van de struts en de draagvleugels, waardoor de boot boven
het wateroppervlak kan vliegen.
Het Hydro Motion Team
In 2006 is het team opgericht als het
Solar Boat Team, 15 jaar hebben de
teamleden de maritieme industrie
geïnspireerd met boten aangedreven
door zonne-energie. Vorig jaar heeft
het team de stap gemaakt naar
waterstof en daarbij de eerste vliegende waterstof boot ter wereld
geproduceerd! Het vorige team
hergebruikte in hun ontwerp een
romp ontworpen voor een zonneboot. Dit jaar zijn alle onderdelen van
de boot voor het gebruik van waterstof ontworpen. Met deze boot wil
het team de potentie van waterstof
demonstreren door te racen in de
Open Sea Class van de Monaco
Energy Boat Challenge! Aan deze
race doen teams mee met boten die
op groene energie varen, zonder dat
zij broeikasgassen uitstoten.
De teamleden hebben de keuze voor
waterstof gemaakt omdat waterstof
veel potentie heeft in de maritieme
industrie. Waterstof heeft een hoge

energiedichtheid en kan gemakkelijk
opgeschaald worden. Dit is waarom
waterstof goed in containerschepen
geïmplementeerd zou kunnen
worden. Martin: ,,Met de hoeveelheid
waterstof die wij meenemen op onze
boot van 7 meter kunnen we al 400
km varen. Stel je voor hoe ver een
containerschip van 200 meter zou
kunnen komen op waterstof.’’
Helaas is er geen wondermiddel als
het gaat om de energietransitie.
Verschillende toepassingen vereisen
verschillende duurzame energiebronnen. Om een duurzame
toekomst te bereiken moet iedereen
zijn steentje bijdragen en zijn ogen
openhouden voor duurzame alternatieven. Daarom neemt het TU Delft
Hydro Motion Team het voortouw in
het ontdekken van de capaciteiten
van waterstof en daarmee werken
aan een duurzame toekomst.

Cock Zwanenburg
in De Stek

Velsen-Noord - Het ZondagMiddagPodium verzorgt zondag 10
april een optreden van Cock
Zwanenburg in Wijkcentrum de
Stek, Heirweg 2a, Velsen-Noord.
Een middagje ouderwets
genieten van Hollandse meezingers. Het is de laatste voorstelling van dit seizoen, dus kom
allemaal, zing mee en geniet!
Kaarten à 5,00 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. De voorstelling
begint om 14.00 uur en vanaf
13.30 uur is de zaal open.
Zie ook www.welzijnvelsen.nl.

Filmavond voor vrouwen
in De Brulboei

IJmuiden - In Buurthuis De Brulboei wordt dinsdagavond 12
april de laatste filmavond voor
vrouwen van dit seizoen
gehouden. Gekozen is voor de
romantische komedie Weg van
jou. De ambitieuze Evi hoopt op
een baan in Rio de Janeiro, maar
wordt tot haar schrik in
Terneuzen geplaatst...
De film begint om 20.00 uur en
kaartjes à 3,50 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer weten?
Bel 0255 510652.
Zie ook www.welzijnvelsen.nl.

Lezing Jan Zwanenburg

Velserbroek - Op dinsdag 12
april zal de bekende IJmuidenaar Jan Zwanenburg in wijkcentrum de Hofstede, Alette
Jacobsstraat 227 in Velserbroek
komen vertellen over het leven
in Oud-IJmuiden. De oude
straten, de havens, de vis en zijn
band met de zee. Inloop vanaf
19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Hij gaat daar ook liedjes over
zingen, begeleid met accordeon.
En uiteraard gaat hij ‘moegdreek
tarpen’. Het omgekeerd praten,
de Oud-IJmuidense geheimtaal,
ontwikkeld eind 19e eeuw door
de vletterlieden.
Deze lezing vindt plaats in de
cyclus maandelijkse lezingen
van de Historische Kring Velsen.
De toegang is voor HKV-leden
gratis. Niet leden betalen € 3,-.
Reserveren via penningmeester@
historischekringvelsen.nl.

Pianoconcert bij Koel
Martin van Schie. Foto: aangeleverd

Repair Café en ruilbeurs
voor dames-zomerkleding
Santpoort-Zuid - Zaterdag 9 april
van 13.30 tot 16.00 uur zitten er in ’t
Brederode Huys weer vrijwilligers
klaar om u te helpen met attributen
waarvan u zich afvraagt of die nog te
repareren zijn.
Deze middag is er ook een zomerkleding ruilbeurs voor dames. Kleding,
tassen én accessoires kunnen
worden ingeleverd voor aanvang van
de beurs vanaf 12.00 uur en op
afspraak. Belt u dan even
023-5261305 of 06-49918876. De
kleding moet schoon en heel zijn,
alle knopen eraan, ritsen goed e.d.
De kleding mag niet verwassen zijn,
geen rare verkleuringen en/of

KORT

pluisjes hebben en mag niet te gedateerd zijn. Regel is dat u evenveel
kleding mag meenemen als die u
inbrengt. Er is een paskamer beschikbaar en in het gelijktijdig te houden
Repair Café kan kleding worden
ingenomen of verkort. Niet geruilde
kleding gaat naderhand naar een
non-profitorganisatie.
U bent van harte welkom, ook om
alleen eens te kijken, een drankje te
nemen en een praatje te maken op
zaterdagmiddag 9 april in ’t
Brederode Huys, Blekersveld 50, 2082
EK Santpoort- Zuid, tel. 023-5383016.
Voor meer informatie zie: www.
repaircafé.org.

Driehuis - Op zondag 10 april
speelt Marina Grigorowitsch een
prachtig solo pianoconcert bij
Koel in Driehuis. Zij komt
oorspronkelijk uit Oekraïne en is
als pianodocent al ruim 4 jaar
werkzaam bij Koel. Zondag
speelt zij om 16.00 en om 19.30
een concert van ongeveer een
uur met muziek van onder
andere Chopin, Debussy en
Rachmaninoff. Marina is
betrokken bij lokale initiatieven
rondom humanitaire hulp aan
Oekraïene. Al eerder haalde Koel
600 euro op waarmee babyvoeding werd gekocht. Een deel van
de opbrengst van dit concert zal
wederom ten goede komen aan
een lokaal initiatief.
Kaartjes kosten 10 euro
(kinderen tot 12 jaar 5 euro) en
zijn te bestellen via info@bijkoel.
nl. Het adres: Theater de 3Klank,
Driehuizerkerkweg 34A in
Driehuis.

