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ZATERDAG 20 APRIL
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

FC VVC

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Van links naar rechts: Bram Diepstraten (wethouder bereikbaarheid en mobiliteit), Nanou Beekman (directeur
netwerkontwikkeling West-Nederland Noord bij Rijkswaterstaat) en Jeroen Verwoort (wethouder havens).

Meer spitsponten

Sluizenroute nog twee jaar dicht

TELSTAR
RODA JC
MAANDAG
22 APRIL
14.30 UUR

Velsen - De sluizenroute blijft
nog twee jaar lang dicht. Rijkswaterstaat zegt de veiligheid
anders niet te kunnen garanderen. De bouw van de nieuwe
grote zeesluis, die de grootste
ter wereld moet gaan worden,
heeft forse vertraging opgelopen en daarom zal het verkeer
ook de komende twee jaar nog
een alternatieve route moeten
vinden. Het aantal spitsponten
wordt uitgebreid.
Normaal gesproken vertrekt zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal elke twintig minuten een veerpont.
Sinds de afsluiting van de sluizenroute zijn er gedurende de och-

tend- en avondspits elke tien minuten afvaarten. De spitsponten worden momenteel zeven
uur per dag ingezet, binnenkort
wordt dat opgetrokken tot tien
uur per dag. Daarmee sluit de
spitspont beter aan op de ploegendiensten bij Tata Steel.
Wethouder Bram Diepstraten
noemt de langere afsluiting van
de sluizenroute vervelend, maar
is wel blij dat er nu duidelijkheid
is en dat Rijkswaterstaat erkent
dat de effecten voor Velsen en
omgeving groot zijn.
Hij waardeert het dat vanuit de
directie van Rijkswaterstaat nu
persoonlijk contact wordt opgenomen met het college van Velsen wanneer er sprake is van ca-

lamiteiten. Ook voor wethouder
Jeroen Verwoort was het besluit
om de sluizenroute nog twee jaar
dicht te houden een onaangename verrassing. Hij wijst erop dat
de doorstroming van en naar de
IJmuidense haven regelmatig op
slot zit. Toch kijkt hij vooral ook
met trots naar het enorme project rond de zeesluis.
,,Goed voor ons, maar ook voor
de hele metropoolregio Amsterdam’’, waarvan wij de toegangspoort zijn.’’
Volgens Rijkswaterstaat kan de
sluizenroute pas eind maart 2021
weer worden vrijgegeven voor
het verkeer. De uitbreiding van
het aantal spitsponten gaat in op
6 mei. (Bos Media Services)

DEZE WEEK IN DE KRANT

2e Paasdag geopend
Kom naar de showroom
voor onze voorjaarsacties!
Broekerdreef 134-140 Velserbroek

vandervlugt.nl
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Ruim 1100 leerlingen op Koningsspelen
Velsen - ,,Kunnen we de dans aan
het eind nog een keer doen?”
Werd meteen gevraagd nadat
de openingsdans, de Pasapas,
klaar was. Toen wisten de kinderen nog niet dat ze daar aan het
eind van de ochtend helemaal
geen energie meer voor zouden
hebben. Vrijdag 12 april waren weer de jaarlijkse Koningsspelen op het IJmuider Strand,
recht voor Paviljoen Noordzee.
Er deden in totaal zo’n 1100 kinderen van 6 verschillende basishet strand en stonden kort daarscholen mee.
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geschreeuw was vastgesteld dat
iedereen van de Franciscus, de
Zefier, de Origon, de Rozenbeek,
de Toermalijn én het Kompas aanwezig was, ging de muziek aan
en was duidelijk zichtbaar dat er
vooraf veel aandacht was besteed
aan de Pasapas.
Tijdens de voorbereidingen van
dit grote evenement zijn de
buurtsportcoaches
bijgestaan
door 10 enthousiaste studenten
van Inholland Sportkunde. Zij
hebben de spellen bedacht en
uitgewerkt. De begeleiding van
de spellen op de dag zelf vond
grotendeels plaats door de leerlingen van het Vellesan College,
sportklas jaar 2.
Ook de IJmuider Reddingsbrigade was aanwezig tijdens de Koningsspelen, zij verzorgden de
EHBO én gaven ook 2 spellen. Ge-

KOZIJNEN

AmberJewels
AmberJewels
AmberJewels

lukkig konden zij zich voornamelijk richten op het geven van de
spellen, omdat er weinig ongelukjes waren.
Het programma voor de kleuters
eindigde om elf uur, de andere
groepen hadden een programma
tot twaalf uur. Na iedere 20 minuten klonk er een wisselsignaal
en verplaatsten de groepen zich
naar het volgende spel. Soms was
het even zoeken naar de spellen,
want door de vloed tijdens de opbouw moest de plattegrond iets
aangepast worden.

Auto zwaar beschadigd

IJmuiden - Een geparkeerde auto
is zondag in alle vroegte zwaar beschadigd geraakt door brand. De
brand aan de Plutostraat nabij de
Zuiderkruisstraat werd rond kwart
over twee ontdekt waarop direct de
brandweer werd gealarmeerd. De
toegesnelde brandweer heeft het
vuur geblust maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de wagen
grotendeels verwoest zou raken. De
oorzaak van de brand is nog onbekend maar brandstichting is niet uitNadat het programma voor ieder- gesloten. De politie heeft de zaak in
een af was gelopen, was er nog onderzoek. (foto: Michel van Bergen)
de mogelijkheid om de dag met
de Pasapas af te sluiten. Sommigen gingen lekker naar huis, andere kinderen bleven nog lang
staan bij het podium. (foto’s: aangeleverd)
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Sportgala Velsen zoekt jurylid
•
•
•
•
•
•
Jurylid gezocht

Symposium

Hoe worden sportkampioenen gekozen?

Wat te doen als het water vanuit de
Noordzee of vanuit de rivieren ons bedreigt en de randstad overstroomt? Die
vraag stond centraal tijdens een symposium op 4 april in de Felison Cruise Terminal in de haven van IJmuiden.

Veilig en gezellig

Vrijmarkten Koningsdag 2019
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook
in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en volwassenen spontaan hun spulletjes aan. De gemeente stelt wel een aantal
voorwaarden aan dit jaarlijkse, koninklijke
gebeuren.

Voor jong en oud

Activiteiten in het Pieter
Vermeulen Museum

Gebied vrijmarkt
Kermis
Afvalcontainer (gesloten) 6m3
Afvalplaats 30m3
Afzetting
Gesloten voor voertuigen in beide richtingen

Kermis
Plein
1945

HEMA

Uit het college
Kermis op Plein 1945
Het Kennemerplein en de Kennemerlaan
in IJmuiden worden op dit moment opgeknapt. Door deze werkzaamheden is het
niet mogelijk om de kermis IJmuiden op
te bouwen op het Kennemerplein. De organisator en de gemeente Velsen zijn opzoek gegaan naar een andere locatie en
kwamen uit bij Plein 1945. De kermis staat
nu van 26 april tot en met 1 mei op Plein
1945.

•

Meer informatie:
•
•
•
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Gewijzigde openingstijden
meivakantie
Gewijzigde openingstijden meivakantie

Maandag 29 april 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen.
De andere reguliere openingstijden op
maandag blijven van kracht.
• Zondag 21 april en maandag 22 april
2019 (1e en 2e Paasdag) gesloten.
• Babypeuterlessen op donderdag 18, 25 • Zwemlessen op woensdag 24 april en 01
mei 2019 zullen aangepast worden aanapril en 2 mei 2019 en op vrijdag 19, 26
geboden.
april en 03 mei 2019 komen te vervallen.
• Aquajogging op vrijdagmiddag 19 april • Zaterdag 27 april 2019(Koningsdag) geTijdens
meivakantie
erapril
extraenvrijzwemmen
van 19 april t/m 03 mei 2019.
sloten.
(GoededeVrijdag),
vrijdagis26
vrij•
Vanaf
uur gelden
de reguliere opedag
03
mei
2019
zal
worden
verplaatst
Van zondag 28 april t/m donderdag 02 mei ligt er een17.00
"Nijlpaard
Hindernisbaan"
in het
ningstijden.
naar het doelgroepenbad op de reguliere
wedstrijdbad.
tijd.
Recreatebad
Wedstrijdbad
Tijdens de meivakantie is er extra vrijzwemmen van 19 april t/m 3 mei 2019.
Van zondag 28 april t/m donderdag 2 mei ligt
er een “Nijlpaard Hindernisbaan” in het wedstrijdbad.

•

Vrijdag

19-04

10.00-15.30 uur

10.00-15.30 uur

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23-04
24-04
25-04
26-04

10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur

10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

29-04
30-04
01-05
02-05
03-05

10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur

10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur




Babypeuterlessen op donderdag 18, 25 april en 2 mei 2019 en op vrijdag 19, 26 april
en 03 mei 2019 komen te vervallen.
Aquajogging op vrijdagmiddag 19 april (Goede Vrijdag), vrijdag 26 april en vrijdag 03
mei 2019 zal worden verplaatst naar het doelgroepenbad op de reguliere tjd.


Maandag 29 april 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. De
andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.


Zondag 21 april en maandag 22 april 2019 (1 e en 2e Paasdag) gesloten.



Zwemlessen op woensdag 24 april en 01 mei 2019 zullen aangepast worden
aangeboden.


Zaterdag 27 april 2019(Koningsdag) gesloten.


Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.

Meivakantie: MegaSportmix in
Sporthal IJmuiden-Oost
Dinsdag 30 april 2019 vindt in sporthal
IJmuiden-Oost de MegaSportmix plaats.
Kinderen uit de gemeente Velsen kunnen
dan weer sporten met de buurtsportcoaches!
Er worden allerlei leuke sportonderdelen
neergezet zoals: levend airhockey en sjoelen,
tennis, hockey, turnen en nog veel meer.

Kinderen van de groepen 1 t/m 3 zijn welkom van 10:00-12:00 uur, kinderen van de
groepen 4 t/m 8 zijn welkom tussen 13:00 en
15:00 uur.

Piet en Riet Bosschert-Van Eden zijn al
wel 65 jaar met elkaar getrouwd. Natuurlijk vierden zij afgelopen vrijdag hun Briljanten jubileum met een receptie in zalencentrum Velserduin dat in het bezit is
van hun zoon en schoondochter. In bijzijn van familie, vrienden en oud-bekenden werd het bruidspaar door locoburgemeester Jeroen Verwoort in het zonnetje
gezet.

107 jaar worden. Piet en Riet hopen dus nog
wat mooie jaren te hebben samen. (Foto
Reinder Weidijk)

Kosten: € 2,50
Inschrijven kan via: www.sportpasvelsen.nl

Laag inkomen? Kinderen gratis
naar het zwembad
Echtpaar Bosschert
Briljanten bruidspaar
Gemeente Velsen geeft kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een 10-badenkaart voor Zwembad De Heerenduinen in IJmuiden.

Voor wie is de gratis 10-badenkaart bedoeld?
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van het
minimum) en een kind in de leeftijd van 10
tot 18 jaar? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een 10-badenkaart voor zwembad
De Heerenduinen. Met deze kaart kan uw
kind tien keer gratis zwemmen!
Kind geen zwemdiploma?
Let op: heeft uw kind geen zwemdiploma? Dan
wordt uw kind alleen onder begeleiding van

een volwassene toegelaten tot het zwembad.

Hoe vraagt u de gratis 10-badenkaart
aan?
Ga naar de website van Velsen: www.velsen.
nl. Onder het kopje ‘Zwembad’ download u
het aanvraagformulier. Ontvangt u een uitkering van de gemeente Velsen? Dan krijgt u het
aanvraagformulier deze week thuisgestuurd.
Ik heb de aanvraag ingediend, hoe gaat
het nu verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u snel
daarna een brief die u kunt inleveren bij het
zwembad. U krijgt dan per kind in de leeftijd
van 10 tot 18 jaar een 10-badenkaart.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis tijdens feestdag
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april
(Tweede Paasdag).

Piet (86) was vroeger o.a. werkzaam als automonteur en buschauffeur. Ook verwarmde
hij samen met zijn zoon de marktkooplui van
de weekmarkt in IJmuiden met een bakkie
koffie. Riet (91) was dan thuis en zorgde voor
hun 2 kinderen. Daarnaast was ze lid van het
bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen afdeling Velsen.
In goede gezondheid genieten Piet en Riet
nu van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze vinden het heerlijk om
samen autoritjes te maken en te tuinieren in
hun volkstuin. De moeder van Riet mocht
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Concordiastraat is een voorrangsweg geworden
De Concordiastraat in Velsen-Noord is een
voorrangsweg geworden. Dit is aangegeven met haaientanden en verkeersborden.
Het verkeer vanuit de Kraandrijverstraat en
de andere zijwegen moeten nu voorrang
verlenen aan het verkeer op de Concordiastraat.

Nu de Concordiastraat een voorrangsweg

is geworden is er beter zicht op het verkeer.
Hierdoor worden de aanwezige kruispunten verkeersveiliger. Ook is er een route voor
doorgaand verkeer ontstaan vanaf de Pontweg
via de Concordiastraat en de al in de voorrang
gelegen Wijkermeerweg, Basisweg en Lijndenweg tot aan Verkeersplein Noord. Daardoor kan (vracht)verkeer in het bedrijfsgebied
beter doorstromen.

Rectificatie:
In de infopagina van vorige week is een verkeerd artikel bij de foto geplaatst.

IJmuiden aan Zee groeit (verder) uit tot een
uniek gebied

Vergunning aangevraagd voor het
plaatsen van vier kunstwerken
Milieuvriendelijke onkruidbeheersing in Velsen
Net als in uw tuin is er ook in de straten
van Velsen weleens onkruid te vinden. Hoe
gaat de gemeente daar mee om?

Milieuvriendelijk onkruid bestrijden
De gemeente vindt het belangrijk om voor de
gezondheid van haar inwoners en het milieu
geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken.
Om onkruid tegen te gaan gebruikt Groenvoorziening verschillende milieuvriendelijke
methoden zoals:
• heet water
• onkruid weg borstelen
• onkruid wegbranden

Kustplaats IJmuiden aan Zee BV heeft een
vergunning aangevraagd voor het plaatsen van vier kunstwerken in het gebied
IJmuiden aan Zee. De kunstwerken dragen bij aan een nieuwe manier van beleving, anders kijken naar de omgeving. Dat
past bij de experimentele manier waarop
wordt nagedacht over de toekomst van
deze mooie, bijzondere plek.

Verschil tussen de milieuonvriendelijke
en –vriendelijke methoden?
Met behulp van bestrijdingsmiddelen werd
onkruid snel aangepakt. Milieuvriendelijk
onkruid bestrijden kost meer tijd. Dat maakt
dat we nu actie ondernemen vanaf het moment dat er in beperkte mate ( 4%-8%) onkruid tussen (stoep)tegels en straten zit. Op
grind- en schelpenpaden wordt onkruid niet
verwijderd vanwege de hoge kosten hiervoor.

Kustplaats IJmuiden aan Zee BV werkt aan de
ontwikkeling van het gebied rondom het Marina Seaport IJmuiden, onderdeel van IJmuiden aan Zee. Het gebied wordt een kustplaats
met bijzondere en gevarieerde woningen,
kwalitatief hoogwaardige horeca, shops, culturele en recreatieve voorzieningen. Waar
bewoners en bezoekers kunnen genieten van
de natuur, de zee en het rauwe karakter van
IJmuiden.

Er zal dus iets meer onkruid te vinden zijn in
Velsen, maar dit is in het belang van het milieu.

De ruïne van Brederode krijgt
meer dan vijftig BeestenBende
leden op bezoek
Regelmatig gaan ze met hun team op pad
om zwerfafval op te ruimen. Als dank voor
hun goede opruimwerk, waarmee ze de
dieren in hun buurt beschermen, worden
de Bende-leden een paar keer per jaar uitgenodigd voor een leuke activiteit.

Op woensdag 11 april waren zij te gast bij de
eeuwenoude Ruïne van Brederode. In groepen
werden ze rondgeleid door de verschillende
ruimtes waar ze luisterden naar de verhalen
van lang geleden.
Na de tocht was er tijd voor een zwerfafval-

Afvalinzameling rond de feestdag
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag maar
HVC is dan gewoon geopend. Dit houdt in dat
de afvalinzameling gewoon doorgaat en ook
dat al onze afvalbrengstations geopend zijn.
Kijk voor de openingstijden van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation op www.hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

De vier kunstwerken van AVL (Atelier Van
Lieshout) zijn onder de kenners befaamd: de
Domestikator en de bijbehorende Refter, de
duurzame Tribal Toilet Tower en de Bikinibar.
De interactieve kunstwerken blijven staan tot
2024 en worden onder andere gebruikt als uitkijkpost, voor filmavonden, tentoonstellingen
en bijeenkomsten. De kunstwerken worden
geplaatst op dezelfde plek waar ook de Campsite in ontwikkeling is. De Campsite is een bijzondere overnachtingsplek met verschillende
Tiny Houses.

Tijdens Pasen haalt HVC geen afval op. Ook
de afvalbrengstations zijn gesloten. Wanneer
jouw bak op tweede paasdag zou worden geleegd, wordt het afval op een andere dag opgehaald. Kijk in de HVC afval-app of in de
afvalkalender via www.hvcgroep.nl wanneer
jouw afval wordt opgehaald.

De kunstwerken en Campsite zijn beide onderdeel van de innovatieve voorloopfase,
voorafgaand aan de definitieve gebiedsontwikkeling. In de innovatieve voorloopfase
worden tijdelijke plekken gerealiseerd, waarin ruimte wordt gegeven aan experimenten op
het gebied van duurzaamheid en innovatie.

race, waar de kinderen lieten zien hoe goed en
snel(!) zij met de afvalknijpers overweg kunnen. Ondanks de kou en wind lieten ze geen
stukje zwerfafval wegwaaien, alles verdween
keurig in de emmers.
De BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in Velsen in de leeftijd van 6 tot en
met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden
van hun eigen buurt.
Voor meer informatie of lid worden: www.
mijn beestenbende.nl (Foto: gemeente Velsen)
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Renovatie speelplekken
De gemeente renoveert elk jaar een aantal
speelplekken. Dit jaar renoveren wij de
volgende speelplekken: Klipper, Wieringeraak (voetbalkooi), Aletta Jacobsstraat
en Watermuur in Velserbroek, Breesaperhof en de Van Rijswijkstraat in VelsenNoord.

Kinderen denk mee!
Zodra een speelplek aan de beurt is om opgeknapt te worden, nodigt de gemeente de kinderen en ouders (de bewoners) uit de buurt uit
om naar hun ideeën en wensen te luisteren. De
gemeente vindt het belangrijk dat kinderen de
nieuwe speeltoestellen kiezen. Hun ideeën en
wensen worden dan ook echt meegenomen in
het ontwerp van de te renoveren speelplek.

Paashaas in Velserbeek
De paashaas komt naar de kinderboerderij
in park Velserbeek! Beide paasdagen is hij
tussen de kippen, geiten, schapen, ezels,
varkens, zwanen en pauwen te vinden.

Wat is er te doen met Pasen bij de kinderboerderij?
Er zijn allerlei leuke feestelijkheden en er zijn
ook al wat op de kinderboerderij!
• Natuurlijk deelt de paashaas paaseitjes
uit.
• De paashaas verstopt iets bijzonders op
de kinderboerderij, wie het vindt krijgt
een leuke verrassing.

•
•
•

Natuurlijk kun je ook op de foto met de
paashaas.
Er zijn weer lammetjes en kuikentjes!
Kom je de jonge dieren bewonderen?
Park Velserbeek is met zijn kinderboerderij, speeltuintje, hertenkamp, volière,
schapenweiden en park altijd een leuk
uitje met de kinderen.

Adres:
Kinderboerderij Velserbeek
Parkweg 5
1981LA Velsen-Zuid
Open tussen 12.30 en 16.30 uur

Speelplek nu ook toegankelijk voor kinderen in een rolstoel
Een afgesloten of slecht toegankelijk hek. Stoepranden die niet zijn voorzien van rolstoelhellingen. Deze en andere obstakels voor kinderen in
een rolstoel worden verholpen. Speelplekken
moeten natuurlijk voor ieder kind toegankelijk
zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de
speelplekken toegankelijk zijn, 20% is niet toegankelijk. Dit heeft voornamelijk te maken met
een afgesloten of slecht toegankelijk hekwerk/
poort en-of stoepranden die niet zijn voorzien
van rolstoelhellingen. Wanneer wij de speelplekken de komende jaren renoveren verhelpen
wij de obstakels.
Meer informatie?
De gemeente publiceert alle renovatieplannen
op de gemeentepagina en op de website.

Thema opening strandseizoen
IJmond ‘Afval verzamelen’
Afgelopen zaterdag opende diverse strandpaviljoens samen het strandseizoen.
Het thema van de opening was ‘afval verzamelen’. Wie een tas vol afval bij elkaar had gejut kon de tas inleveren bij de deelnemende
strandpaviljoens in ruil voor een kopje koffie
of thee, of een lekker ijsje. Bij ZanDiego mochten kinderen zelfs gratis trampolinespringen
na het inleveren van de tas.
Als je het jutten even zat was kon je gratis meevaren met de watertaxi tussen strand Noord-

pier en IJmuiden aan Zee.
De wethouders van Beverwijk onthulden bij
de ingang van het strand in Wijk aan Zee een
kunstwerk gemaakt van afval. De gemeentes
zijn van plan om naast dit kunstwerk van Rik
Hermans meerdere kunstwerken van afval op
het strand te plaatsen. Langs deze kunstwerken komt een wandelroute zodat iedereen ze
kan zien. Strandpaviljoens en gemeentes vinden een schoon en veilig strand belangrijk
voor bezoekers.

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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

Mini-excursie

Herinrichting openbare ruimte
IJmuiden aan Zee op 15 mei 2019
De laatste jaren is er hard gewerkt op en
rond de stranden in Velsen. Zo is in 2017 de
strandopgang bij strand paviljoen Beach
Inn volledig vernieuwd, werd in 2018 de
openbare ruimte op strand Noordpier aangepakt en zijn we op dit moment bezig
met het opnieuw inrichting van de openbare ruimte op het strand van IJmuiden aan
Zee. Op 15 mei organiseert de gemeente
een mini excursie over het opnieuw inrichting van de openbare ruimte op het strand
van IJmuiden aan Zee.

Waar & Wanneer
Woensdag 15 mei van 15.30 tot 17.00 uur bij
Paviljoen Zeezicht aan het Kennemerstrand
180 in IJmuiden.
Tijdens deze excursie willen we u meer vertellen over hoe dit project tot stand is gekomen.
Hoe ziet het hele traject van de herinrichting

van de openbare ruimte op het strand van
IJmuiden eruit.
Programma
• Ontvangst koffie/thee en iets lekkers (paviljoen Zeezicht)
• Presentatie
• Kleine excursie in de openbare ruimte
• Afsluiting
Lijkt het u leuk om meer te weten te komen
hoe dit alles tot stand is gekomen? Doe dan
mee aan deze excursie! Meld u vóór 10 mei
aan door een mailtje te sturen naar gyonet@
velsen.nl
Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.
Wees er snel bij want vol=vol! Voor vragen of
informatie kunt u contact opnemen met Gamze Yonet via 0255-567200. Tot 15 mei!

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

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

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

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

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 6 april tot en met 12 april 2019
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Stephensonplein 9, plaatsen dakopbouw
(07/04/2019) 17949-2019
Boerhaavestraat 11, plaatsen dakopbouw
(08/04/2019) 18547-2019
Sparrenstraat 46, wijzigen van 2 woningen
naar 1 woning (09/04/2019) 18924-2019
Rijnstraat
61,
plaatsen
dakopbouw
(09/04/2019) 19107-2019
Canopusplein 9, plaatsen dakkapel (voor- en
achterzijde) (11/04/2019) 20033-2019
Burgemeester Rambonnetlaan 24, plaatsen
uitbouw (achterzijde) (11/04/2019) 197942019
Berkenstraat 8, plaatsen tweelaagse uitbouw
met dakterras (achterzijde) (11/04/2019)
19825-2019

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35, brandveilig gebruik brandweerpost (09/04/2019) 18944-2019
‘s Gravenlust 37, veranderen van het Firezone tankstation naar ESSO Express
(12/04/2019) 20571-2019
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0007, het gebruiken van
de 3e en 4e etage voor polikliniek, operatieen verpleegkamers
(12/04/2019) 20663-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor
meer informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Egmondstraat 6, oprichten bedrijfsgebouw
(11/04/2019) 6846-2019

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 62, plaatsen vlaggenmast (07/04/2019) 17966-2019

Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, aanleg toegangspad door
openbaar plantsoen (11/04/2019) 6713-2019

Santpoort-Noord
Antillenstraat 6, plaatsen erker (09/04/2019)
18799-2019
Middenduinerweg 22, kappen boom
(08/04/2019) 18481-2019

Driehuis
Van Maerlantlaan 12, vergroten woning
(10/04/2019) 6854-2019

Driehuis
P.C. Hooftlaan 11, oprichten Bed & Breakfast
(11/04/2019) 19878-2019

Ingekomen aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
Kruimeltje de Film 2, op 2 mei 2019 en 3 mei
2019, locatie: Torenstraat / Hoofdbuurtstraat
en het pleintje (09/04/2019) 19245-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 6 april tot en met 12 april 2019 de
volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op
grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Allerzielen Velsen Verlicht, op 30 oktober
2019 van 18:30 uur tot 21:30 uur, locatie:
Westerbegraafplaats, ingang Fultonstraat 6
(08/04/2019) 18927-2019
Avond4daagse IJmuiden / Velsen, op
3 juni 2019 t/m 5 juni 2019 van 17:30
uur tot 21:00 uur en op 6 juni 2019 van
17:30 uur tot 22:00 uur (08/04/2019) 192052019
Velsen-Zuid
Marbella White Festival, op 23 juni 2019
van 13:00 uur tot 23:00 uur, locatie: De Ven Spaarnwoude (08/04/2019) 18986-2019

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

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden

Kanaalstraat 31 RD, verbouwen bovenwoning in twee appartementen (10/04/2019)
25703-2017
Tussenbeeksweg 14, wijzigen gevel
(10/04/2019) 7347-2019
Orionweg ong., verlengen tijdelijk (twee
jaar) plaatsen van een reeds geplaatste
noodmast t.b.v. mobiele telecommunicatie
(10/04/2019) 5910-2019
Iepenstraat 4, wijzigen voorgevel, vergroten 1e verdieping en plaatsen dakopbouw
(11/04/2019) 5221-2019
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 156, vergroten woning
en constructieve doorbraak (10/04/2019)
7239-2019
Velserbroek
De Zeiler 168, plaatsen berging voorkant
woning (10/04/2019) 13170-2019
Kerkenmaaijerskamp
35,
plaatsen dakkapel (voorzijde) en vervangen dakkapel (achterzijde) (11/04/2019)
7350-2019
Geweigerde filmvergunningen APV artikel 2:72
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning geweigerd voor:

Velsen-Zuid
Goede Tijden Slechte Tijden, op 17 april
2019 van 07:00 uur tot 20:00 uur, locatie:
Valleiweg (Spaarnwoude)
(09/04/2019) 13721-2019
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit gedurende zes
weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals
college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen

haakjes vermeld.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Kermis IJmuiden, op 26 april 2019 van
13:00 uur tot 23:00 uur, 27 april 2019 van
10:00 uur tot 23:00 uur en 28
april 2019 tot en met 1 mei 2019 van 13:00
uur tot 23:00 uur, locatie: Plein 1945
(10/04/2019) 4043-2019
Herdenking 04 mei 2019, op 4 mei 2019 van
16:00 uur tot 20:30 uur, locatie: Burgerzaal
Gemeentehuis, Plein 1945,
begraafplaats Westveld (10/04/2019) 43222019
Velsen-Zuid
Viering Koningsdag, op 27 april 2019 van
09:00 uur tot 21:00 uur, locatie: plantsoen
gelegen aan de Van
Tuyllweg (08/04/2019) 2918-2019
Driehuis
Koningsdag Driehuis 2019, op 27 april 2019
van 10:00 uur tot 21:30 uur, locatie: het grasveld aan de Aagtevonklaan
(12/04/2019) 6526-2019

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten
een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor het volgende perceel:
• Zandaak 38, 1991 NV VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970

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

van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 25 april
2019
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij
te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de
publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open
de raadskalender en klik op de datum van
deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen
van de vergaderingen van de raad Velsen live
te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en
via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567251 of via de mail griffie@
velsen.nl met vermelding van het onderwerp,
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
De griffie neemt dan contact met u op.
De Agenda
Vrijgeven geoormerkt geld uit reserve
visie op Velsen voor Interessant IJmuiden
De gemeenteraad wordt voorgesteld geld beschikbaar te stellen om in het kader van de
Visie op Velsen 2025 voor het thema ‘Interessant IJmuiden’ een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor IJmuiden te maken. Deze
visie moet de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die er in IJmuiden zijn en die er
in de toekomst nog komen samenvatten en
op elkaar afstemmen. Participatie van inwoners en andere betrokken partijen is belangrijk onderdeel bij het maken van deze visie.
De visie moet voor de zomer van 2020 klaar
zijn.

Zienswijze ontwerp-actieplan geluid
2018-2023 gemeente Velsen
De gemeente is verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een actieplan op te
stellen. In 2017 zijn geluidsbelastingkaarten
voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Op basis van deze kaarten is een ontwerp-actieplan geluid voor de periode 2018-2023 opgesteld waarin geluid beperkende maatregelen
zijn opgenomen voor (delen van) de Hagelingerweg (noordwest van Kweekerslaan),
Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg,
De Geul en de Zeeweg (deel ten noorden van
Heerenduinweg). De intentie is om op deze
wegen stil asfalt toe te passen. De Raad kan
een zienswijze indienen op het ontwerp-actieplan.
Oormerken budget in de reserve Visie op
Velsen voor diverse impulsprojecten
In juni 2015 heeft de raad budget beschikbaar gesteld om vijf impulsprojecten te starten. Het gaat om Citymarketing & de Rauwe
Loper, Kustplaats IJmuiden aan Zee, BRAK!,
Havenkwartier, Techport en Offshore Windenergie. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken in Velsen’. De gemeente voert de
impulsprojecten uit in nauwe samenwerking
met de betrokken partijen in de gemeente.
Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats
IJmuiden aan Zee, Havenkwartier en Offshore windenergie is extra budget gewenst.
Deels om projecten af te kunnen ronden,
deels om ingezette ontwikkelingen verder
vorm te kunnen geven. In totaal gaat het om
een bedrag van € 1.495.000. De raad wordt
voorgesteld dit bedrag te reserveren voor besteding aan deze projecten. Op 11 april is het
voorstel besproken in een sessie.
De ideale buitendienst
Op 14 maart is de raad geïnformeerd over het

onderzoek naar het meest wenselijke scenario voor een volwaardige en toekomstbestendige buitendienst voor de gemeente Velsen.
Uit dit onderzoek komt het scenario “Dichtbij de Samenleving” als beste scenario naar
voren. De raad wordt nu gevraagd om een
oordeel te geven over de keuze voor dit scenario. Op 11 april is het voorstel besproken
in een sessie waarbij is aangekondigd dat er
mogelijk een amendement wordt ingediend
bij de raadsvergadering.
Skaeve Huse (vaststellen bestemmingsplan)
In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Velison Wonen en
Woningbedrijf Velsen voor het realiseren
van een Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek. In de overeenkomst is afgesproken te beginnen met drie wooneenheden.
Skaeve Huse biedt huisvesting voor mensen
die door hun leefwijze onaangepast woongedrag vertonen en daardoor (tijdelijk) niet in
een groep of wijk passen. De bewoners krijgen een kans om in een rustige omgeving met
intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren, zodat een terugkeer naar
een reguliere woonvorm mogelijk is. Om wonen op de locatie mogelijk te maken, moet de
bestemming worden gewijzigd. Negen omwonenden hebben gezamenlijk één zienswijze ingediend. De omwonenden kunnen
niet instemmen met de gekozen locatie. Geprobeerd wordt om met hen tot een acceptabele oplossing te komen. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat deze locatie aan de
Broekeroog de voorkeur heeft. De provincie
Noord-Holland kan instemmen met het realiseren van de woonfunctie in buitenstedelijk
gebied, op voorwaarde dat de woningen niet
de bestemming “Wonen-Zorg” krijgen (zoals
voorgesteld), maar de bestemming “Maatschappelijk”. Voorgesteld wordt daarom om
het bestemmingsplan gewijzigd vast te stel-

len. De voorgestelde nieuwe bestemming
‘Wonen-Zorg’ wordt gewijzigd naar ‘Maatschappelijk’ om de bijzondere woonfunctie
mogelijk te maken.
Voorstel voor extra financiering Veilig
Thuis Kennemerland 2019
In deze sessie wordt de raad gevraagd om
zich een oordeel vormen over het ter beschikking stellen van een extra subsidie ter
hoogte van € 253.876 voor het jaar 2019 aan
Veilig Thuis Kennemerland. Veilig Thuis
Kennemerland heeft een spilfunctie in het
oplossen van acuut huiselijk geweld en het
doorbreken van huiselijk geweld. Gebleken is
dat Veilig Thuis structureel meer geld nodig
heeft om de taken naar behoren te kunnen
uitoefenen. Zo zijn er al langere tijd wachtlijsten bij Veilig Thuis Kennemerland. Ook is
er sprake van personele tekorten en een hoog
ziekteverzuim bij de organisatie. Daarnaast
heeft Veilig Thuis een aantal extra wettelijke taken erbij gekregen die het takenpakket
flink uitbreiden. Voor de jaren 2020 en verder zal via de Perspectiefnota extra geld worden aangevraagd.
Kadernota Grondprijzen 2019 van het
grondbeleid
De kadernota grondprijzen omvat de kaders van de gemeenteraad waarbinnen het
college haar bevoegdheid kan uitoefenen.
De gemeente Velsen voert voor de uit te geven gronden een grondprijsbeleid waarbij
de waarde van de grond gerelateerd is aan
de daarop te realiseren bestemming of ligging. De grondprijzen zijn marktconform en
worden, afhankelijk van de bestemming, berekend middels verschillende grond waarderingsmethodes. Daarnaast wordt de oude
nota Snippergroen ingetrokken omdat de kaders voldoende zijn vastgelegd in de kadernota Grondprijzen en Vastgoedbeheer.

Beenhakker: dé tegelspecialist
in IJmuiden en omstreken

Ideeën opdoen in meer
dan veertien showtuinen
Heemskerk - Wie Bakker Buitenleven zegt, zegt sierbestrating,
tuinhout en tuinmeubelen. De
bekende tuinspecialist aan de
Ambachtsring 13 in Heemskerk
heeft een reputatie hoog te houden. Op maandag 22 april, Tweede Paasdag, is Bakker Buitenleven speciaal open voor het publiek. Er zijn dan leuke acties
waar klanten volop van kunnen
profiteren.

Één van de tuinen bij Bakker Buitenleven is een duurzame tuin. De
producten komen uit Europa, niet
uit verre landen, of het zijn gerecyclede producten. ,,Daarbij hebben
ze een NL-greenlabel en zijn dus
gecertificeerd”, aldus Ramon.

De specialisatie van Bakker Buitenleven is bij heel veel klanten uit de
regio bekend. Ramon: “We timmeren al ruim tien jaar aan de weg met
dit concept. We leveren niet alleen
,,Mensen kunnen op die dag inspi- aan de consument, ook aan doeratie opdoen in meer dan veertien het-zelver dan wel de hovenier. Teshowtuinen die bij ons zijn opge- vens kunnen we bemiddelen voor
bouwd”, laat eigenaar Ramon Bak- de consument en hem of haar in
ker weten. ,,Iedere tuin is volgens contact brengen met een vakman.
een thema ingericht en dat maakt Ook voor ontwerpen is men bij ons
het wel heel gaaf. Je kunt er onder aan het goede adres. We kennen
andere de loungesets uit proberen immers ‘de markt’. Ons doel is om
met meestal all-weather kussens. mensen te inspireren voor het reaDat zijn kussens die goed bestand liseren van hun droomtuin.’’
zijn tegen ieder soort weer en niet
verkleuren. Met de unieke avond- In de prachtig ingerichte tuinen
tuin die deze winter is gebouwd is kunnen de mensen een beeld krijhet zeker de moeite waard om bij gen hoe hun ideale tuin er uit kan
ons een kijkje te komen nemen.”
komen te zien. Van veranda’s tot

IJmuiden - Beenhakker Tegels bestaat al sinds 1904 en importeert tegels rechtstreeks uit Italië en Spanje. Voor Beenhakker is het belangrijk om kwaliteit te leveren. De tegelhandel werkt daarom alleen
met fabrikanten die bekend staan
om hun kwaliteit. De eigen import
zorgt er ook voor dat Beenhakker
Tegels altijd snel op de hoogte van
de nieuwste trends is.
De nieuwste trends worden in de
showroom in IJmuiden gepresenteerd. In de showroom wordt een
ruime selectie tegels getoond,
waarvan een groot deel direct uit
voorraad geleverd kan worden. Ook
kunt u een monstertegel mee naar
buitenverblijven en van tegelter- huis nemen om te bekijken hoe de
rassen tot klinkerpaadjes; alles net- tegel in uw eigen ruimte toont. In de
jes en overzichtelijk opgesteld. De showroom zijn ook enkele badkameeste tuinmeubelen die je kunt mer-voorbeelden in opstelling van
testen zijn direct leverbaar. ,,We 180 bij 180 centimeter gemaakt. In
hebben bijna alles op voorraad, we deze opstellingen wordt een vloerkunnen snel leveren en men hoeft tegel met verschillende wandtenauwelijks te wachten. Dit geldt gels gecombineerd. Hierdoor krijgt
ook voor sierbestrating en tuin- u een goede indruk van diverse
mogelijkheden in combinaties van
hout”, verduidelijkt Ramon.
Hij geeft voorts aan dat er op Twee- wandtegels en vloertegels.
de Paasdag demonstraties worden
gegeven. ,,Iedereen is van harte
welkom. Naast de showtuinen kun
je bij ons ook prima terecht voor
sierbestrating en tuinhout wanneer
je zelf aan het klussen bent. Bij de Santpoort - Het biljart kaderteam
sierbestrating en tuinhout zijn er van Warme Bakker Ad Ketels/BV
eveneens mooie kortingen in pet- Velsen is er voor het derde jaar op
to. Verder hebben we een barbe- rij in geslaagd om de play-off te becue en voor de kleintjes een spring- reiken middels een knappe derde
plaats in de nationale kadercompekussen.”
Bakker Buitenleven aan de Am- titie poule West-Nederland. Dat bebachtsring 13 in Heemskerk is op tekent wederom play-off wedstrijmaandag 22 april, Tweede Paasdag, den spelen om zo mogelijk plaatgeopend van 10.00 tot 17.00 uur. sing voor de nationale halve finale
Tel: 0251-232314, www.bakkerbui- te bereiken.
Zaterdag 20 april wordt in het clubtenleven.nl. (foto: aangeleverd)

Bij de showroom is ook het magazijn. Door de grote voorraad die in
het magazijn aanwezig is, kan een
groot deel van de collectie direct
meegenomen worden. Eventueel
kunnen uw tegels ook met eigen
transport bezorgd worden. Beenhakker Tegels heeft altijd een grote
selectie voorraadaanbiedingen. Dit
zijn aanbiedingen die lange tijd geldig zijn en direct uit voorraad mee-

genomen kunnen worden. Daarnaast kunnen deze aanbiedingen
per stuk meegenomen en retour
gebracht worden. Bij het kopen van
voorraadaanbieding weet u dus zeker dat u nooit meer tegels koopt
dan nodig is.
Beenhakker, Dokweg 36 in IJmuiden,
www.beenhakkertegels.nl,
0255-514010. (foto: aangeleverd)

Kaderteam Ad Ketels speelt Play-off
lokaal van de biljartvereniging Velsen aan de Wüstelaan 79 in Santpoort op hoog niveau gebiljart tussen de spelers van team Warme
Bakker Ad Ketels, team Op de Klos
1 uit Eijsden en team Van Esch Biljarts uit IJsselstein uit de nationale kadercompetitie. Alleen de winnaar van deze play-off gaat door
naar de halve finale nationaal. Er
zijn enkele zeer sterke 57/2 spelers
bij dus dat belooft fantastisch bil-

jartspel.
In een gezellige en sportieve ambiance worden er 12 kaderpartijen
biljarten gespeeld. Het lokaal is geopend vanaf 10.30 uur, wedstrijden
beginnen om 11.00 uur. Toegang is
vrij voor iedereen en gratis. Bovendien is er voor elke bezoeker koffie
met gebak.
Iedereen is welkom bij Biljartvereniging Velsen, kom genieten van
mooi biljartspel.

Het Technisch College Velsen viert het

100-jarig bestaan

IJmuiden - Het Technisch College Velsen viert het
100-jarig bestaan op grootse wijze. In samenwerking met de Stadsschouwburg Velsen wordt door
leerlingen de unieke theatervoorstelling Artech
geproduceerd, die op 27 en 28 mei te zien zal zijn.
Tevens zal op 24 mei in het schoolgebouw een grote reünie plaatsvinden.
Het aanbod van Technisch College Velsen mag gerust uniek
genoemd worden. Niet alleen qua samenstelling, maar ook
gezien de beschikbare faciliteiten. Als één van de weinige
VMBO-scholen in Nederland is het Technisch College Velsen
nog helemaal in techniek gespecialiseerd. In de praktijklokalen staan daarom gespecialiseerde machines en gereedschappen, waardoor de leerlingen in staat zijn om zich te bekwamen in werkzaamheden in de bouw-, metaal-, installatie-,
voertuigen- en elektrotechniek. Het 100-jarig bestaan van
de school wil men beslist niet ongemerkt voorbij laten gaan,
daarom is onder de noemer Artech een bijzonder project
opgezet. Onder leiding van vier kunstenaars, geselecteerd
door het team van de Stadsschouwburg Velsen, zijn de leerlingen al sinds september bezig met de voorbereidingen van
een theatervoorstelling.

leverde onder meer de waterpomphaai als resultaat op. Wij
zijn stomverbaasd over de creativiteit van de leerlingen en
de leraren zijn dat ook.’’ Het werken binnen de structuren
van de school is af en toe een hele klus: ,,Je hebt te maken
met docenten, zij moeten de leerlingen weggeven terwijl ze
ook met andere dingen bezig zijn. Je bent afhankelijk van het
systeem. Dat werkt in mijn ogen soms wat langzaam, je moet
eerst langs vijf roostermakers, de directeur en de klassenleider voordat je kunt beginnen. Maar dat levert wen een
creatieve spanning op.’’ Het eindresultaat zal op 27 en 28
mei te zien zijn, iedereen kan via www.stadsschouwburgvelsen.nl/artech inmiddels kaarten voor de twee voorstellingen
reserveren. Het eerste kaartje voor Artech werd afgelopen
maandag symbolisch door onderwijswethouder Marianne
Steijn overhandigd aan schooldirecteur Frank Out.

Eigen instrumenten bouwen
Toetsenist, componist en zanger Joshua Aaron is artistiek leider van het project, samen met drie andere kunstenaars begeleidt hij de leerlingen op weg naar het podium. ,,Een heel
uitdagend project, omdat je van te voren niet weet waar je
terecht komt. Je kent de interesses van de leerlingen niet en
je weet niet of ze muzikaal zijn’’, vertelt hij. Na inmiddels een
aantal maanden met ze te hebben gewerkt, concludeert hij:
,,Er zitten zeker muzikale kids tussen, die een goed ritmegevoel hebben of op een keyboard zonder enige techniek een
melodietje in elkaar kunnen flansen. Mijn insteek is dat het
motorisch zo simpel mogelijk blijft, zodat ze direct resultaat
hebben van wat ze doen.’’ Aanvankelijk vormde het maken
van een muziekstuk de basis van de voorstelling, maar inmiddels is daarin verandering gekomen. ,,Als je geen leerlingen
hebt met muzikale ervaringen, dan heb je ook geen muziekstuk om naar te luisteren’’, legt hij uit. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om heel veel decorstukken te maken, een
soort miniwereldjes. In die wereldjes zullen zogenoemde
stop-motionfilmpjes worden gemaakt, die in de voorstelling
worden verwerkt. ,,We laten de wereldjes bewegen, dan is
de muziek ineens een begeleiding voor het bewegende beeld
geworden.’’

Maatschappelijke betrokkenheid
Op het Technisch College Velsen wordt niet alleen aandacht
besteed aan techniek, maar ook maatschappelijke thema’s
worden er behandeld. Dit is een bewuste keuze van de
schoolleiding. ,,We willen buiten een goede loodgieter ook
vooral een goede burger afleveren’’, verduidelijkt woordvoerster Linda van der Meulen. De leerlingen uit het derde
leerjaar zijn, in het kader van het jubileumproject, gekoppeld
aan de Soroptimisten, een wereldwijd opererende organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van de rechten
van vrouwen en kinderen in de maatschappij. In groepjes van
vijf à zes leerlingen maken ze een voorstel om dit onderwerp
onder de aandacht te brengen, het beste idee wordt beloond
met een bedrag van 250,- euro om het daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Bovendien krijgen de leerlingen ook een cijfer
voor dit werkstuk, dat weer meetelt voor de schoolresultaten.

Waterpomphaai
Los hiervan volgen de leerlingen ook workshops creatief
schrijven. Aaron: ,,Ze kregen bijvoorbeeld de opdracht om
een gereedschap met een nieuwe functie te verzinnen. Dat

Grote schoolreünie
Iedereen die ooit aan het Technisch College Velsen verbonden
is geweest, hetzij als leerling, hetzij als medewerker, is welkom tijdens de grote schoolreünie die op 24 mei zal plaatsvinden tussen 15.30 en 18.00 uur. Hoewel het schoolgebouw in
de loop der jaren wel wat is veranderd, is veel ook hetzelfde
gebleven. Een mooie gelegenheid dus om het schoolgebouw
nog eens van binnen te komen bekijken en herinneringen op
te halen aan vroeger jaren. Via www.technischcollegevelsen.nl
kan men zich voor deze reünie aanmelden.
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Van Delden Mode zet topmerk
Meyer in de schijnwerpers
IJmuiden - Eén van de bestverkochte broekenmerken in ons land
is Meyer. Het Duitse familiebedrijf levert al decennialang broeken die zich vooral kenmerken door de uitstekende pasvorm. De
IJmuidense herenmodezaak Van Delden Mode aan het Plein 1945
(nummer 52) houdt van 18 tot en met 26 april een Meyer event
met naast aandacht voor de nieuwe zomercollectie een aantal
leuke extra’s…!

Al sinds 1978 is Van Delden Mode
een begrip in IJmuiden. De zaak,
met een oppervlakte van tweehonderd vierkante meter, werd
in door Pieter Geraedts overgenomen van oprichter Henk van
Delden en heeft een grote schare vaste klanten uit de regio. De
naam Meyer is prominent in de
winkel aanwezig, simpelweg omdat dit topmerk voor elke man
een passende broek in de collectie heeft. ,,Zij weten aan welke eisen een goede broek moet voldoen’’, vertelt Pieter Geraedts. Hij
vervolgt: ,,Meyer heeft al ruim vijftig jaar de productie van de broeken in eigen beheer, de volledige
productie vindt in Europa plaats
en behalve de perfecte pasvorm
staat het merk er ook om bekend
ties kennen zijn ze ook geschikt dat het naast de reguliere confecvoor de beginnende deelnemer. tiematen ook sterk is in kwartmaDe lessen worden gegeven in de ten en lengtematen.’’
‘Finse School’, in een ruime lichte
De collectie voor de komende zozaal met spiegelwand.
Ervaar zelf de kracht van Pilates mer is inmiddels in de winkel te
in jouw lijf tijdens deze ’body en bewonderen en toont een breed
mind les’. Vanaf 10 mei starten de kleurenpalet, waardoor er voor
lessen, iedere vrijdagmorgen om elke man iets moois te vinden
is. Iedereen die tijdens het Mey09.00 uur.
er event een broek van Meyer
of een M5 (by Meyer) aanschaft,
Meer informatie of aanmelden:
info@pilatesstudiodriehuis.nl krijgt daarbij 1/5 staatslot caVolg alle actuele informatie van deau! Daar komt op zaterdag 20
Pilates Studio Driehuis ook via april nog een tweede actie bij,
want uitsluitend op die dag maInstagram en Facebook.
ken klanten ook nog eens kans
(foto: aangeleverd)
om een Meyer broek cadeau te
krijgen. Vraag naar de voorwaarden van deze actie in de winkel of
bekijk de pagina Van Delden Mode op Facebook.
Overigens zal op 20 april ook de
Nederlandse agent van het Duitse broekenmerk in de winkel
aanwezig te zijn. Onder het genot van een hapje en een drankrestaurant Ratatouille Food & Wi- je kunnen klanten zich dan optine;
• 2 juni Brouwerskolkje Exclusief,
Wesley Borstel;
• 9 juni Restaurant Fris, Rick May;
• 23 juni Restaurant HOUT, Martijn
Franzen;
• 14 juli Restaurant N.A.P. BloeIJmuiden - Op donderdag 18
mendaal, Jordy Schraven;
• 21 juli Bistrobar Indonesia, Agus april vindt het jaarlijkse Verse Vistival weer plaats in en rond Plein
Hermawan;
• 15 september Sterrenrestaurant 45 in IJmuiden.
ML, Mark Gratama en Kevin Kion; Velsense jongeren van 12 tot 18
• 29 september Southern Cross, jaar tonen hun talenten op gePeter Edwards.

maal laten informeren over het
merk Meyer.
Natuurlijk kunnen klanten ook tijdens dit Meyer event gebruik maken van de kleermakerservice,
dat wil zeggen dat een broek, als
die niet helemaal op lengte is,
gratis op lengte wordt gemaakt.
In de ochtenduren zal er koffie met gebak in de winkel klaar
staan, gedurende de middag zul-

len regelmatig hapjes worden geserveerd.
,,Voor ons is Meyer de best verkopende broek. Toch kent nog niet
iedereen deze merknaam, daarom willen we juist met dit event
de naam Meyer nog meer aandacht geven. Er zijn kantoenen
broeken, spijkerbroeken en pantalons, dus voor ieder wat wils.’’
En om de zomerse outfit compleet te maken, heeft Van Delden
Mode natuurlijk ook een prachtige collectie overhemden, jacks,
colberts, polo’s en shirts in de rekken hangen van topmerken als
Fellows United, Hugo Boss, NZA,
Baileys en Giordano. (foto: aangeleverd)

Hokus Pokus PILATES Pas…’Ik wou dat
er in Driehuis Pilates-les was’
Driehuis - Ben jij niet zo’n
sportschooltype en wil je toch
sterk en soepel de zomer in?
Lysanne van der Weijden ontdekte dat de houding van de
mens dagelijks heeft te lijden
onder de huidige werkomstandigheden en stress. Lysanne:
,,We zitten veel en letten vaak
niet op onze houding.’’ Tijdens
de Pilates-les train je de dieperliggende spieren die zorgen voor een goede houding
en dat helpt blessures te voorkomen.

wust beweegt met concentratie,
controle, coördinatie, flow, precisie en een diepe ademhaling. Belangrijk daarbij is goede begeleiding, want ieder lichaam is anders. Geen gedoe met ingewikkelde fitnessapparaten, maar gewoon grondoefeningen op een
matje.

De oefeningen wisselen elkaar af
op basis van stretch, controle en
kracht en zijn zeer effectief.
Pilates is een complete body
workout en goed te combineren
met andere sporten. Doordat de
Pilates betekent dat je zeer be- Pilates-oefeningen opbouwposi-

Regio Haarlem is culinair evenement rijker:

De gastronomische hoofdstad
vanaf het water
Haarlem - Dat Haarlem dit jaar
tot Gastronomische Hoofdstad
van Nederland is verkozen is
misschien nog niet tot iedereen
doorgedrongen, maar wel bij alle
toprestaurants in de regio. In een
unieke reeks van 9 zondagen laten de beste chef-koks uit de regio zien waar ze allemaal toe in
staat zijn. In samenwerking met
Stad Dockum en LEVEN!

ten, lekkere wijnen en een unieke sfeer.
Ieder restaurant brengt een eigen
dynamiek en sfeer mee en krijgt
de ruimte een eigen invulling te
geven. Wel bestaat iedere tocht
uit ten minste een aperitief met
een amuse, 5 gangen walking
dinner en wijnen geselecteerd in
samenwerking met Vinites.
Daarnaast worden een aantal
tochten aangevuld met live muMagazine presenteren zij vanaf ziek en DJ’s.
12 mei een unieke culinaire belevenis, ‘De gastronomische hoofd- De data zijn:
stad vanaf het water.’ Tijdens een • 12 mei Roy Eijkelkamp van twee
4 uur durende tocht door de re- sterrenrestaurant De Bokke- Details zijn te vinden op www.
gio worden de opvarenden ge- doorns;
gastronomischehoofdstadvanaftrakteerd op de mooiste gerech- • 26 mei Jozua Jaring van sterren- hetwater.nl.

Het echtpaar staat, ondanks de
inmiddels hoge leeftijd, nog altijd volop in het leven. In Santpoort genieten de beide echtelieden van hun volkstuin en bij
hun eigen woning in IJmuiden
hebben ze een eigen klaverjasclub, waar ze tevens met de medebewoners genieten van een
lekker borreltje.
De geboren IJmuidenaar Piet
Bosschert werkte in het verleden onder meer als automonteur en buschauffeur, ook was
hij veel onderweg in Limburg als
vertegenwoordiger.
Ook voor de marktkooplui in
IJmuiden is hij een bekende ver-

schijning, want hij zorgde er
maar liefst 23 jaar lang voor dat
zij voorzien werden van een vers
gezet kopje koffie. Zijn vrouw
Rie hield zich, naast de zorg voor
hun twee zoons, onder meer
bezig met verenigingswerk bij
de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen en bij de IJmui-

bied van film, theater, mode,
dans, muziek en de talentklas.
Vooraf hebben ze workshops gevolgd op verschillende gebieden.
Donderdag zullen ze tussen 15.00
en 17.00 uur hun kunsten verto-

nen. Bij gastvrije winkeliers, in lege winkels en op de trappen van
het stadhuis.
Iedereen wordt uitgenodigd om
te komen en zich te laten rondleiden door de ‘modemeisjes’.

Film over razzia imponeert

Beverwijk/Velsen-Noord - Voor een bomvolle bioscoopzaal van
Cineworld gaf documentairemaker Roy Dames dinsdagavond uitleg over zijn film ‘Oorlog tot in het graf’. Gefascineerd door de razzia, die op 16 april 1944 de hele samenleving van Beverwijk en
Velsen ontwrichtte, maakte hij een documentaire die exact 75
der Harmonie, waarvan ook haar jaar na dato zijn première beleefde.
man jarenlang deel uitmaakte.
Genieten van het leven doen ze Dat de film daadwerkelijk dinsdag genomen Nederlanders moesten
nog steeds volop, als de gezond- in première kon gaan, mag een verblijven.
heid het toelaat hopen ze dan wonder heten. Hoewel Roy Da- Ook de Beverwijkse wethouder
ook van harte om over vijf jaar mes er zeven jaar lang aan werkte, Brigitte van den Berg sprak dinshet 70-jarig huwelijk te mogen was de film eigenlijk nog steeds dagavond tot de aanwezigen.
vieren. (foto: Reinder Weidijk Fo- niet helemaal af. In de dagen ,,Wat mij vooral raakt is hoe jong
voorafgaand aan de eerste verto- deze mannen waren’’, aldus de
tografie)
ning werden nog scènes toege- wethouder. Twee broers van haar
voegd of bewerkt en ook de ge- oma werden destijds door de
luidsmontage was nog niet in or- Duitsers meegenomen, de overde.
tuiging heerste toen nog dat ze
De filmmaker bezorgde de be- een dag later weer thuis zouden
stuursleden van Stichting 16 zijn, omdat ze het bewijs bij zich
april 1944 en de directie van Ci- droegen dat ze onmisbaar waren
neworld zenuwachtige momen- in de fabriek. Het zou allemaal anten, want pas toen het publiek al ders lopen. Journalist en tv-mabinnendruppelde, verscheen ook ker Ad van Liempt sprak voorafRoy Dames zelf ten tonele met de gaand aan de vertoning van de
film in zijn hand. Die moest toen documentaire kort met Roy Danog snel klaargezet worden, ter- mes zelf. ,,Waarom redt de een
wijl het publiek inmiddels luis- het wel om te overleven en de anterde naar de introductie van Cor der niet?’’ Deze vraag stelde DaBart. Hij houdt zich al jaren be- mes centraal in zijn project. Hij
zig met het uitpluizen van de fei- concludeerde: ,,Je moet voor jeten over de razzia. Zijn eigen oom zelf een knop kunnen omzetten.
Cor, naar wie hij werd vernoemd, Als je te veel aan thuis denkt, dan
kwam destijds om het leven in de red je het niet.’’ In de documentaiDuitse stad Borna, ten gevolge re komen mannen aan het woord
van de erbarmelijke omstandig- die zelf de Duitse kampen hebben
heden waaronder de gevangen overleefd, maar ook nabestaan-

Echtpaar Bosschert 65 jaar getrouwd
IJmuiden - In 1954 gaven Piet
Bosschert en Rie van Eden elkaar het jawoord. Afgelopen
vrijdag vierde het IJmuidense echtpaar het 65-jarig huwelijk in zalencentrum Velserduin, dat door één van de twee
zoons van het echtpaar wordt
beheerd. Locoburgemeester
Jeroen Verwoort kwam langs
om het echtpaar namens de
gemeente Velsen te feliciteren.

Verse Vistival 2019

den van enkele mannen die nooit
terugkeerden.
Twee nog levende betrokkenen,
Aad Kommer en Klaas Walthuis,
waren zelf in de zaal aanwezig.
,,Twee krasse knarren van 95 jaar’’,
beschreef Cor Bart ze. Andere namen die in de film regelmatig
voorbij komen zijn die van Dick
Burger (overleed in Duitsland op
20-jarige leeftijd) en Jaap Bos, die
de kampen wel overleefde dankzij
ingrijpen van een Duitse vrouw,
die er letterlijk tussen sprong toen
Bos werd afgeranseld door een SSer. Op de vraag of hij vervolgens
een verhouding heeft gehad met
de Duitse vrouw, wordt in de film
verder ingegaan. Indrukwekkend
is ook deze uitspraak van een nabestaande van een razziaslachtoffer: ,,Ik leerde mijn vader beter
kennen door de brieven die hij
had geschreven, dan in het echt.’’
Al met al een filmdocument dat in
feite verplichte kost zou moeten
zijn voor alle inwoners van Velsen
en Beverwijk. Dat de film eigenlijk nog steeds niet helemaal af
is, omdat hier en daar het geluid
een storende echo bevat, woorden soms wegvallen en de ondertiteling van de Duitse teksten niet
altijd synchroon loopt, namen de
kijkers dinsdagavond voor lief.
(Bos Media Services)
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COLOFON Geschreven door Nico Stikker
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Jeugdboek De Soep
ligt nu in de winkel
De Soep is een razend spannend en bij vlagen reuze grappig boek over vijf kinderen die
door een ongeluk opgezadeld
worden met superkrachten. Levensgevaarlijke
superkrachten. Ieder voor zich lijken hun
krachten weinig waard en vooral voor henzelf gevaarlijk, maar
door slim samen te werken verslaan ze zelfs de grootste schurken. Het boek kijkt met frisse
blik naar het tegenwoordig in
films razend populaire thema
‘superhelden’.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Schrijver Nico Stikker groeide
op in Driehuis en liet zich voor
De Soep inspireren door de vijvers en de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die verscholen liggen in de bossen rond
het dorp. Hij belandde uiteindelijk in Haarlem waar zijn twee
kinderen werden geboren en
woont tegenwoordig met zijn
gezin in Castelldefels nabij Barcelona.

Velsen - Nico Stikker, geboren
in Driehuis, schreef het jeugdboek De Soep. Na de zeer enthousiaste ontvangst vorige
week donderdag door de zes-

Vanaf vandaag ligt jeugdboek
De Soep van Nico Stikker in enkele geselecteerde boekhandels in IJmuiden (The Readshop) en Haarlem (Gillissen,
Kiekeboek en Kennemer Boekhandel). (foto: aangeleverd)

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.700
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

de-groepers van de Sint Bavoschool in Haarlem-Noord kan
gemeld worden dat De Soep nu
in verschillende boekwinkels te
koop is.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
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nu wel met vermelding van IJmuiden. Bij alle geboortes is de vader
‘broodbakker’ van beroep. Na enkele jaren verhuist het gezin naar
Wormerveer en wordt Albertus hotelhouder en later winkelier.

Als Koning Willem III en de andere feestgangers na de feestelijke opening van het Noordzeekanaal en de doop van IJmuiden
op 1 november 1876 zijn vertrokken, blijft IJmuiden als een afgelegen gehuchtje achter. Dat is precies zoals Amsterdam dat wil: geen
concurrentie van een havenplaats
aan de monding van hun eigen
kanaal. Het jonge IJmuiden heeft
niet eens een eigen toegangsweg.
Naast de sluizen, het kanaal en de
duinen staat er slechts de hoognodige bebouwing. De enige woningen nabij de sluizen zijn voor het
sluispersoneel en de commiezen
van de ‘klaringsdienst’. De Amsterdamse Kanaalmaatschappij laat in
1875 bij de sluizen een rijtje woningen voor de sluismeesters en sluiswachters en hun gezinnen bouwen. Ten westen daarvan laat het
Departement van Financiën zeven ‘commiezenwoningen’ bouwen voor de ambtenaren voor het
innen van accijnzen en invoerrechten. IJmuiden biedt dan nog geen
woonruimte voor de bemanningen van de sleepboten en de vletterlieden. Zij betrekken in de beginjaren noodgedwongen armzalige woningen en keten in de
buurt, zoals op de Heide, de voormalige kanaalgraverskolonie tussen IJmuiden en het dorp Velsen.

Het pand op adres Kanaalstraat
C24 blijft nog enige tijd in gebruik als bakkerij. In 1914 verhuist het ‘Heeren-Modemagazijn
Joh. de Waard’ naar het pand. De
Waard vestigt in 1911 zijn eerst herenmodezaak op nummer C26a,
iets oostelijker in de Kanaalstraat.
Voor pantalons, hemden, boorden,
borstrokken, hoeden, wollen sokken, bretels en kniewarmers weten
de IJmuidense mannen de zaak te
vinden. In 1914 verplaatst de zaak
voor uitbreiding naar de voormalige bakkerij. Acht jaar later betrekt
De Waard het naastgelegen pand
bij de zaak en wordt ook kinderkleding verkocht. Rond 1926 wijzigt
het adres van het hoekpand in Kanaalstraat 48.

Maar spoedig na de doop wordt
er druk gebouwd in IJmuiden en
groeit de bevolking. Mensen voor
onder meer het loodswezen en de
posterijen komen in IJmuiden wonen. In september 1877 telt IJmuiden 267 inwoners, en drie maante klanten’’, vertelt Jeanita. ,,Zij den later, eind 1877, zijn er al ruim
hebben allemaal op ons ge- honderdtwintig meer. IJmuiden
stemd en zie hier, het is gelukt!’’ wordt beter ontsloten als een jaar
Jeanita is trots en wil dit resultaat deze week samen met haar
klanten vieren.
,,Degenen die deze week komen eten krijgen een bubbeltje om het te vieren. Dus reserveer, maar wacht niet te lang, IJmuiden - Het IJmuider Zee- en
want wij zijn op vakantie van Havenmuseum is in de meivakan21 april tot en met 2 mei.’’ Re- tie van zaterdag 20 april tot en
serveren kan op 023-5378781. met zondag 5 mei veel middagen
extra open. Zondag 21 april, Eer(foto: aangeleverd)
ste Paasdag is het museum gesloten, maar maandag 22 april, Tweede Paasdag, is het museum extra
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Koningsdag, zaterdag 27 april, is
het museum ook gesloten. Daarom is de motorendraaimiddag deze maand al op zaterdag 20 april.
overheerlijke chocoladehaas ver- Kinderen zullen zich niet vervediend! Meedoen is mogelijk voor len in het museum en mogen (bijkinderen vanaf vier jaar, maar het na) overal in- en aankomen. Er zijn
aantal kaarten is beperkt. Er kun- drie verschillende speurtochten
nen maximaal tweehonderd kin- van peuter tot puber. Verder lederen op jacht gaan naar de ge- ren kinderen knopen leggen, kunheime letters. Deze actie wordt nen ze hun hoofd steken in een
gehouden tussen 12.00 en 16.00 duikerspak, kapitein spelen in het
uur. Kijk op www.puursantpoort. stuurhuis van de kotter in het buinl voor meer informatie of bezoek tenmuseum of op de brug en nog
de pagina Puur Santpoort op Fa- veel meer. Klim ook naar de gecebook. Door deze pagina te vol- renoveerde toren en geniet van
gen, ben je altijd op de hoogte het grandioze uitzicht. Bezoek
van dergelijke leuke acties van de de nieuwe informatieve exposiwinkeliers!
tie ‘Festung IJmuiden’ en lees en

Eetlokaal ‘t Palet leukste
restaurant van Velsen
Santpoort-Noord - Eetlokaal ‘t Palet op de Hoofdstraat
in Santpoort is maandag verkozen tot het leukste restaurant van Velsen. Maandag namen eigenaren Jeanita en Cor
bij Thuishaven in Amsterdam
de fel begeerde Award in ontvangst.
Tot 13 maart kon gestemd worden voor deze verkiezing. ,,We
zitten in oktober dit jaar al 25
jaar hier op de Hoofdstraat en
hebben al jaren heel veel vas-

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de voormalige bakkerij op
de zuidwesthoek van de Kanaalstraat en de Visseringstraat.
later de IJmuiderstraatweg wordt
geopend. In deze jaren wordt aan
het latere Sluisplein een Post- en
Telegraafkantoor geopend. Ook
worden aan het latere Willemsplein een Politiebureau met brandweerpost en de eerste herenhuizen, met ijskelders voor bewaren
van slootijs, gebouwd. Scholen en
kerken volgen pas later.
Waar mensen komen wonen laten
ook ondernemers zich zien. Naast
IJmuidens eerste hotel ‘Nommer
Een’ en het pompeuze ‘Hotel Willem Barendz’ met vier verdiepingen en een imposante koepel aan
de latere Kanaalstraat komen er
steeds meer kroegen; IJmuiden
loopt tenslotte ‘op jenever’, zo beweert men. Ook vestigen ambachtslieden en winkeliers zich in
het sterk ontwikkelende IJmuiden.
In 1877 laat de 23-jarige bakker Albertus Pott uit Maassluis nabij de
sluizen, op de zuidwesthoek van
de Kanaalstraat en de Visseringstraat een bakkerij met winkel en
bovenwoning bouwen, naar ontwerp van de Maassluise architect
F.J. Henderson. Het wordt de eerste
bakkerij in IJmuiden. Vóór de opening van deze bakkerij wordt het
brood door de duinen of langs het
kanaal vanuit Velsen aangevoerd.
Albertus is in 1875 in Maassluis getrouwd en verhuist met zijn vrouw
Maartje en eerste kind naar IJmuiden. In april 1878 wordt hier zijn
tweede kind geboren. In de geboorteakte van de gemeente Velsen lezen we dat het kind geboren is ‘in het huis staande nabij de
Noordzeesluizen’; IJmuiden wordt
niet vermeld. In 1879 en 1881 worden nog twee kinderen geboren,

Vanaf medio jaren dertig heeft De
Waard ‘zwarte hemden’, koppels en
zwarte dassen met ‘oranje wit bleu
streepje’ en ‘roode driehoek’ in zijn
assortiment. Hij adverteert daarmee in bepaalde kringen en wordt
daarmee landelijk leverancier...
In oktober 1940 opent De Waard
een filiaal in de nieuwe winkelgalerij op het Kennemerplein. De
Waard blijft tijdens de oorlog actief
in IJmuiden. Vlak na de oorlog gebruikt bureau Wijsmuller het hoekpand. Halverwege de jaren vijftig
vinden we de lompen-, oudijzeren oudpapierhandel van Max Gosschalk in het pand. In latere jaren
zitten achtereenvolgens verschillende bedrijven in het pand, zoals een papiersnijinrichting en een
dakdekkersbedrijf.
Het pand is inmiddels een gemeentelijke monument. Het is recentelijk flink opgeknapt heeft
daarbij een nieuw pannendak gekregen. Het is eind 2018 verkocht.

Zee- en Havenmuseum extra open

Paas-puzzelpret
in Santpoort
Santpoort - De winkeliers van
Puur Santpoort hebben weer een
hele leuke actie voor de kinderen bedacht. Op zaterdag 20 april
loopt de paashaas in het winkelgebied rond. Hij is daar niet zomaar, hij deelt gratis speelkaarten uit aan de kinderen. Met deze kaart in de hand kunnen de
kinderen vervolgens gaan speuren naar letters, die in het winkelgebied verstopt zijn. Als alle
letters gevonden zijn, kan de code worden gekraakt. Lukt het om
de puzzel op te lossen? Dan is een

zie wat er in de oorlog in en rondom IJmuiden is gebeurd. Of bezoek ‘Museumschatten’ en maak
zelf een selfie in het museum met
jouw favoriete museumstuk. Alle
selfies worden in september tentoongesteld. Het museum bestaat
dit jaar 25 jaar en viert dat het gehele jaar met veel festiviteiten.
Iedereen van 25 jaar heeft gra-

tis toegang. Alle bezoekers kunnen middels een prijsvraag iedere
maand prachtige prijzen winnen.
Kortom genoeg redenen om deze
vakantie het museum (weer) eens
te bezoeken. Museumkaart is geldig. Zie voor alle info www.zeehavenmuseum.nl. Het adres is: Havenkade 55, IJmuiden. (foto: aangeleverd)
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Van alles te doen in de meivakantie
in het Pieter Vermeulen Museum

Driehuis - Tijdens de meivakantie is de expositie ‘De Afval-Experience’ te zien voor kinderen vanaf 4 jaar: in een 12-tal uitdagende, gekke, grappige en educatieve
trainingsonderdelen leren ze van
alles over zwerfafval, en vooral dat
afval opruimen niet stom is maar
juist stoer!
Vanaf 1 mei is ook de mini-expositie van het hoogheemraadschap
van Rijnland, ‘Het Waterleven’ in
sloten, vijvers en rivieren, te zien
met een echt aquarium waarin het
waterleven in de sloot te bewonderen is en je oog in oog kan komen te staan met een reuzevis van
wel 1,5 meter.
Op woensdag 24 april en woensdag 1 mei is er voor de kleintjes
om 13.30 uur de (na entree van
het museum, toegang gratis) poppenkastvoorstelling ‘Rommel in

het bos’ (vanaf 3 jaar).
Ga aan de slag met blik of schilder
een salamander of kikker. Op dinsdag 23 april, woensdag 24 april,
vrijdag 26 april, dinsdag 30 april
en vrijdag 3 mei kun je van 13.30
tot 15.30 uur meedoen aan de
knutsel-workshops: maak van blik
een pennenbakje of slang of lieveheersbeestje. Je kunt ook kiezen
voor het beschilderen van een salamander of kikker van gips. Kosten 1,50 euro + de entreeprijs voor
het museum.
Op woensdagmiddag 1 en 8 mei
van 13.00 tot 16.00 uur is Henk
Meijer, specialist op het gebied
van waterkwaliteit, -dieren en –
planten bij waterschap Rijnland
en natuurgids bij het IVN, in het
museum om van alles te vertellen
over waterdieren, gezond water,

waterplanten etc.
Als je met een afgesloten potje,
flesje of bakje uit je eigen vijver
of uit de vijver of sloot in de buurt
naar het museum komt, kun je onder begeleiding van Henk aan de
slag met een aantal testjes waarmee je kunt meten hoe schoon
en gezond het water is. Met loepjes kun je ontdekken of er ook kleine diertjes of planten in het water zitten. Zitten die er in? Gaaf!
Via zoekkaarten en met hulp van
Henk, ontdek je welke diertjes en
planten dat zijn en wat zij betekenen voor het water.
Op de locatie Brak science center aan het IJmuider strand bij het
Kennemermeer kunnen kinderen
tussen de 7 en 13 jaar op donderdag 2 mei meedoen met het Zoutwaterlaboratorium. Als een echte
onderzoeker neem je monsters uit
de zee en kan je zelf experimenten
uitvoeren. Je leert de basisbeginselen van het laboratorium werk
onder professionele begeleiding
van het Hemlab team. Kaartjes zijn
voor 6,50 euro online verkrijgbaar!

Kofferbakmarkt
op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 20 april
wordt op Plein 1945, van 09.00
tot 16.00 uur, een kofferbakmarkt
georganiseerd. Hier worden geen
kramen ingezet. De verkoop van
tweedehandsartikelen
wordt
vanuit de kofferbak of een kleedje gedaan. Wilt u deelnemen aan
deze markt dan kan men contact
opnemen met telefoonnummer
0255-533233 of 06-10475023. De
volgende kofferbakmarkten zijn
op 25 mei, 15 juni, 13 juli, 10 augustus, 21 september en 5 oktober.

Dodenherdenking
met toneelstuk ‘Lotte’

Santpoort-Noord - Na 6 seizoenen met volle zalen is dit jaar
voor de laatst keer het aangrijpende toneelstuk ‘Lotte’ te zien
in de Dorpskerk Santpoort-Noord
op zaterdagmiddag 4 mei. PuOp woensdagavond 1 mei van- bliek dat het stuk zag, heeft het
af 19.30 uur vertelt Henk Meijer in nog steeds over dit indrukwekhet museum over het waterleven kende drieluik, dat je dus gezien
in de sloot, (zwem)plas en vijver. móet hebben.
Hoe schoon en gezond is het wa- Niet Anne Frank, maar Lotte staat
ter in onze omgeving en op welke centraal, de vrijwel onzichtbamanier kan de kwaliteit verbeterd re vrouw van Pfeffer. Door Anworden: wat doet Rijnland daar- ne wordt Pfeffer, of ook wel Dusaan en wat kun je zelf doen? De le- sel ‘de achtste onderduiker’ gezing is gratis maar het is voor de noemd, in haar Dagboek wegorganisatie prettig als u zich voor- gezet als dom, traag van begrip,
af aanmeldt via info@pieter-ver- conservatief en kleingeestig.
meulen-museum.nl. (foto: aange- Lotte leeft na de oorlog noodgedwongen met dit voor haar moeileverd)
lijk verteerbare grafschrift, want
zó is Pfeffer door Anne dus de geschiedenis ingegaan.

De Haven loopt… óók in 2019

IJmuiden - In een tijd waarin zelfmanagement in de chronische
zorg een belangrijk item is, wil
Huisartsenpraktijk De Haven een
positief ste(u)ntje bijdragen. Men
biedt de mogelijkheid om in de

maanden mei, juni, juli, augustus en september iedere woensdagavond te wandelen met een
zorgverlener uit de praktijk. Dit
doen ze voor het vierde jaar en ze
zijn enthousiast omdat gebleken

is dat er werkelijk dingen veranderen als mensen het wandelen
ontdekken.
De huisartsenpraktijk doet dit
niet alleen, er is een samenwerking met onder andere Stichting
Welzijn Velsen, Nicole Sheridan
en Ad Otten. Zij zijn betrokken en
geven de mogelijkheid voor wandelaars om bij hen aan te haken
in bestaande wandelgroepen,
hiermee kan leefstijl en beweging
gewaarborgd worden. Er wordt
meestal gestart vanaf Huisartsenpraktijk De Haven, maar soms ook
vanuit De Spil om alvast kennis te
kunnen maken met de omgeving
en medewerkers.
Ook diëtiste en fysiotherapie betrekt men in het programma
waardoor het een compleet aanbod van zorg wordt.
Zie ook: www.nationalediabeteschallenge.nl/dehaveninbeweging. (foto: aangeleverd)

DCIJ-nieuws:

Brederode Dalton en Hoeksteen
stranden in halve finale

Velsen - In november begonnen
31 schoolteams aan hun damavontuur bij het door Damclub IJmuiden
(DCIJ) georganiseerde schooldamtoernooi van de gemeente Velsen.
Daarna mochten de bovenste drie
teams door naar het Noord-Hollands kampioenschap. Inmiddels
waren kampioen De Hoeksteen en
nummer twee Brederode Dalton
zelfs doorgedrongen tot de halve
finale van Nederland. Zij mochten
afgelopen zaterdag in Amstelveen
met dertien andere scholen ie strijd
om drie finaleplaatsen aangaan.

Uiteindelijk bleek na acht rondes
dat een finaleplaats iets te hoog
gegrepen was. Wel finishte de Brederode Dalton, met DCIJ-kopman
Jens Mischke in de gelederen, op
een keurige vijfde plaats. Met vier
overwinningen en evenveel nederlagen en het zwaarste programma
van alle teams eindigde het bovenaan een grote groep van zes teams
met acht punten. Met slechts twee
punten minder werd De Hoeksteen,
met o.a. DCIJ’ers Lars van Eeken en
Raphaël Schoemaker, veertiende.
De avond daarvoor was Rapha-

el Schoemaker op de clubavond
nog naar de vijfde plaats geklommen bij de voorjaarscompetitie
van de DCIJ-jeugd. Tegenstander
Sake Pippel dacht nog net remise
te pakken, maar verloor door een
tric-tracmotief. Raphaël passeerde
dankzij zijn overwinning Storm van
den Berg, die ten onder ging tegen
nummer drie Lars van Eeken. Ook
de nummers één en twee maakten geen fout: Jens Mischke won
van Tamar Out en Martijn Schoenmaker klopte Daan Louwerse. Tot
slot steeg Zion Nibte naar de achtste plaats na een zege op Hidde, die
de dag daarna mee zou spelen bij
De Hoeksteen.
Op Goede Vrijdag organiseert DCIJ
om 20.00 uur samen met Schaakclub Kijk Uit het paasdam- en
schaaktoernooi in de Jan Campertschool in Driehuis. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Voorafgaand speelt de jeugdafdeling vanaf 19:00 uur een sneldamtoernooi
om chocolade-eieren. (foto: aangeleverd)

De maker van het stuk, Fred Rosenhart, belicht met Lotte het karakter van Fritz Pfeffer, die een belangrijke rol speelde in het Achterhuis.
Pfeffer speelde een essentiële rol
in haar leven. Maar wie was hij nu
werkelijk? Fritz was de grote liefde van Lotte. Lotte wist niet waar
Fritz ondergedoken zat. Anne
Frank schilderde hem heel anders
in haar dagboek, dan hoe Lotte
hem beleefde. as Fritz Pfeffer een
sikkeneurige, kleinzielige en irritante man?
Spelers: Anne Frank - Maria Eldering; Lotte Pfeffer - Joan Roeleveld; Fritz Pfeffer - Fred Rosenhart. Vanaf 12 jaar. Toegangsprijs:
vrijwillige bijdrage.
Zaterdagmiddag 4 mei 16.00 uur
in de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65. (foto: Jan Roeleveld)

Lotenverkoop
Zonnebloem
Velserbroek - Zoals ieder jaar
gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Velserbroek,
langs de huizen om loten te verkopen. De opbrengst hiervan is
deels voor de Zonnebloem en
deels voor de afdeling zelf. De
verkoop vindt plaats vanaf dinsdag 23 april tot en met 26 april en
vanaf 29 april tot en met 3 mei.

3566 euro
voor ReumaNederland
Santpoort - De jaarlijkse collecte voor ReumaNederland (oude
naam was: Reumafonds) heeft in
de beide woonkernen Santpoort
3.566 euro opgebracht. De coördinator bedankt de gevers en de
collectanten.

Akrides U14-1 kampioen
Velsen - Al twee jaar zijn deze
jonge basketballers bezig met
hun droom. Beter worden, zo
hoog mogelijk eindigen en misschien wel eens als eerste eindigen.
Afgelopen zondag werd het U141 team van Akrides dus onverwacht kampioen. Afgelopen zaterdag werd gewonnen van een

van de directe concurrenten uit
Almere. Het gevolg was een eerste plek in de competitie. De gedoodverfde kampioen Leiden
verloor, in een spannende thriller
tegen de U14 van Amsterdam op
zondagochtend, hun plek voor
de beslissingswedstrijd. Derhalve werden de jongens en ene dame, kampioen vanaf een bank,

bed of achter een game-console,
ergens in Velsen. De trotse coaches wisten wel dat hun team beter werd maar dat ze kampioen
werden geeft maar weer eens
aan dat heel hard werken en afspraken nakomen, de belangrijkste elementen, naast het hebben
van heel veel plezier, in sport zijn!
(foto: aangeleverd)

Sfeervol koffieconcert Bosbeekschool
Santpoort - Zondagochtend
stroomde de Bosbeekschool vol
met (groot)ouders en leerlingen
om een koffieconcert bij te wonen.
De muziek werd verzorgd door
leerlingen van school. Er waren
leerlingen die prachtig piano speelden, maar er was ook een meisje
dat zong. Andere instrumenten die
bespeeld werden, waren de gitaar,
dwarsfluit en viool. Er was ook nog
een groep van 8 jonge violisten die
na 6 weken les hun eerste optreden
verzorgde. Er waren zelfs leerlingen
uit groep 1 bij die heel kundig de
viool hanteerden. Vol trots brachten zij verschillende liedjes ten gehore. Het was een heel geslaagd en
sfeervol koffieconcert waarbij veel
leerlingen hun talenten, maar vooral hun plezier op muzikaal gebied
lieten zien. (foto: aangeleverd)

22

18 april 2019
Buitenplaats Beeckestijn: Huis geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.

▲
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.

Vanaf 11.00 uur, zaal open 10.30
uur wordt in het clublokaal van
de biljartvereniging Velsen aan
de Wüstelaan 79 in Santpoort op
hoog niveau gebiljart tussen de
spelers van team Warme Bakker
Ad Ketels, team Op de Klos 1 uit
Eijsden en team Van Esch Biljarts
uit IJsselstein uit de nationale kadercompetitie.

18 APRIL

daal. Met als thema ‘Vernieuwing’. in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
Aanvang 10.30 uur.
uur. Toegang gratis, bijdrage in de
Buitenplaats Beeckestijn: Huis onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)
GESLOTEN.
Pieter Vermeulen Museum GESLOTEN.
Clara de Kip is jarig en dat gaan ze
vieren met leuke activiteiten op
Boerderij Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid. Van 12.00 tot 13.00 uur,
13.30 tot 14.30 uur en van 15.00
tot 16.00 uur. Voor kinderen van
2 t/m 6 jaar. Kosten 7,50 euro per
kind. Reserveren via www.peutersinhetwild.nl/agenda
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
GESLOTEN.

23 APRIL

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

Bibliotheek IJmuiden: Voorleesfeest. Van 14.30 tot 15.30 uur.
Craft Café van 19.00 tot 21.00 uur.
(foto: aangeleverd)

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

25 APRIL

Voorstelling ‘Lijden en bevrijden’
in de Grote Kerk in Beverwijk. Het
programma begint om 16.30 uur.

Cabaretier Martijn Koning in het
Kennemer Theater in Beverwijk,
20.15 uur. (foto: Corné van der
Stadsschouwburg Velsen: TopStelt)
musici Niki Jacobs, Eric Vloeimans
en Jeroen Zijlstrat. Aanvang 20.15
uur. (foto: Anne van Zantwijk)

19 APRIL

Op Boerderij Westerhoeve aan
de Middenduinerweg 80 in Santpoort-Noord worden om 11.30
uur de koeien weer naar buiten
gelaten. (foto: aangeleverd)

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café
Café Bartje, Hoofdstraat Sant- van 10.00 tot 12.00 uur. Van 10.00
poort-Noord. Optreden Freddie tot 12.00 uur Praathuis en van
14.00 tot 16.00 uur Taalspreekuur.
and Friends. Aanvang 17.00 uur.
(foto: aangeleverd)
Dinopark, dino-eieren en sporen zoeken op Boerderij Zorgvrij,
22 APRIL
Genieweg Velsen-Zuid. Van 12.00 Koffieochtend in Bibliotheek VelTweede Paasdag
tot 13.00 uur, 13.30 tot 14.30 uur serbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
en van 15.00 tot 16.00 uur. Voor (foto: aangeleverd)
Wandelen in een rustig tem- kinderen van 5 t/m 8 jaar. Kospo van 10.00 tot 10.45 uur. Start ten 7,50 euro per kind. ReserveDorpshuis Het Terras, Dinkgrevel- ren via www.peutersinhetwild.nl/
aan 17 in Santpoort Noord.
agenda

Puur Santpoort organiseert een
leuke actie voor de kinderen. De
paashaas loopt in het winkelgebied rond. Hij deelt gratis speelkaarten uit aan de kinderen. Met
deze kaart kunnen kinderen vervolgens gaan speuren naar letters, die in het winkelgebied verstopt zijn. Deze actie wordt ge- Buitenplaats Beeckestijn: Huis
houden tussen 12.00 en 16.00 geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
uur. Zie ook www.puursantpoort. Toegang 2 euro per persoon.
nl
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling
‘Museumschatten’. Expositie ‘Festung
IJmuiden’ tot en met 1 september. Jubileumjaar: Iedere maand
kans op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber. Motordraaimiddag.

Bibliotheek IJmuiden: Boekstartpret van 10.00 tot 10.45 uur. Van
10.00 tot 12.00 uur Praathuis. (foto: aangeleverd)

COV Haarlem zingt Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach
in de Philharmonie in Haarlem.
Zie ook www.covhaarlem.nl. (foto: aangeleverd)

Eierspeurtocht
in
Speeltuin
Santpoort,Valckenhoeflaan Santpoort-Noord. Van 13.30 tot 17.30
uur.

IVN Zuid-Kennemerland organiseert Stinsenplantendag. Inloop
vanaf 11.00 uur bij Thijsse’s Hof,
Molenlaan 2 Bloemendaal. Toegang en deelname gratis. (foto:
aangeleverd)

Bibliotheek IJmuiden: Taalspreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. (afbeelding: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ’Opstand in
IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’. Expositie
‘Festung IJmuiden’ tot en met 1
september. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

Bibliotheek Velserbroek: De
Bricks Challenge. Kom naar de bibliotheek en ga aan de gang met
LEGO®. (afbeelding: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Huis
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 2 euro per persoon.
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen
Museum. Voor iedereen vanaf 4
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Seniorenvereniging
VelsenNoord organiseert een Paaskien
in wijkcentrum De Stek in VelsenNoord. Aanvang 19.00 uur, zaal
open 18.15 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ’Opstand in
IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’. Expositie
‘Festung IJmuiden’ tot en met 1
september. Jubileumjaar: Iedere
maand kans op mooie prijzen. 3
Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

Rock4 in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. Tiende programma van deze Acapellagroep
staat in het teken van de Beatles.
(foto: John Klijnen)

Excursie ‘De bomen van Landgoed Duin en Kruidberg’. Verzamelen bij parkeerplaats Landgoed Duin en Kruidberg, Duin- en Paaseitjes zoeken op Ruïne van
Kruidbergerweg 91 Santpoort- Brederode in Santpoort-Zuid.
Rondleiding door de ruïne om
Noord. (foto: aangeleverd)
11.30, 13.00 en 14.30 uur. Zie ook
www.ruinevanbrederode.nl. (foto: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘De Afval-experience’. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Aan de slag
met blik of schilder een salamander of kikker. Van 13.30 tot 15.30
uur. (foto: aangeleverd)
Tentoonstelling ‘De Afval-experience’ in het Pieter Vermeulen
Klaverjassen in De Brulboei, Ka- Museum. Voor iedereen vanaf 4
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro
per keer. Meer informatie: 0255- Algemene
ledenvergadering
510652.
Senioren Vereniging Velsen in
dorpshuis Het Terras, DinkgrevelSpreekuur Sociaal Wijkteams in aan 17 in Santpoort-Noord. AanRode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, vang 15.15 uur.
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ’Opstand in
IJmuiden’. JubileumtentoonstelJohannes Passie in de Dorpskerk
ling ‘Museumschatten’. Expositie
in Bloemendaal. Van 19.30 tot
‘Festung IJmuiden’ tot en met 1
20.30 uur. Toegang gratis.
20 APRIL
september. Jubileumjaar: Iedere
Kofferbakmarkt op Plein 1945 in
maand kans op mooie prijzen. 3
IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00 uur. Laatste voorstelling ‘Harry zoekt Speurtochten voor kinderen van 24 APRIL
OIG tweedehandswinkel open
een huis’ in de Bosbeekschuur, kleuter tot puber.
aan de Industriestraat 66 IJmuiStart van het Fortenseizoen tij- Wüstelaan 83 Santpoort-Noord.
dens Paasweekend (20 t/m 22 Aanvang 15.00 uur. (foto: aange- Telastar-Roda JC in Rabobank den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info:
april). Kijk voor een fort in de leverd)
IJmond Stadion. Aanvang 14.30 0255-522330.
buurt op www.startfortenseiuur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
G-Disco in jongerencentrum De
zoen.nl.
open van 13.00 tot 17.00 uur. ExBranding, Betelgeuzestraat IJmuipositie ’Opstand in IJmuiden’. Juden. Aanvang 20.00 uur.
bileumtentoonstelling
‘Museumschatten’. Expositie ‘Festung
Paaswake in de EngelmundusIJmuiden’ tot en met 1 septemkerk Driehuis. Aanvang 21.00 uur.
ber. Jubileumjaar: Iedere maand
kans op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

21 APRIL

‘Door de nacht klinkt een lied’ in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangele- Stekken ruilen bij ATV De Hofgeest, Spekkenwegje 2 Santverd)
poort-Noord. Van 10.00 tot 12.00
Klaverjassen bij Stormvogels, Zui- uur. (foto: aangeleverd)

Eerste Paasdag
Eucharistieviering in de Engelmunduskerk in Driehuis. Aanvang 10.30 uur.
Ds. Katrijne Bezemer houdt een
religieuze bijeenkomst in De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemen-

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘De Afval-experience’. Voor iedereen vanaf 4 jaar.
Van 13.00 tot 17.00 uur. Aan de
slag met blik of schilder een salamander of kikker. Van 13.30 tot
15.30 uur. Poppenkastvoorstelling ‘Rommel in het bos’. Aanvang
Pianorecital Thomas Alexander 13.30 uur.

Laatste IJmuiden wat vertel je....
in De Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Deel 2 en 3 ‘Even Omzien’ wordt
dan vertoond. (foto: aangeleverd)

Bijbellezen met kritische gelovigen in de Parochiezaal van de Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg 113 Driehuis. Aanvang 19.30
uur.(foto: aangeleverd)
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Velsen wint in
Amsterdam van AGB

Zondag stond voor RKVV Velsen de altijd lastige wedstrijd tegen AGB in Amsterdam op het
programma. Zelden wordt daar
door Velsen gewonnen en thuis
hadden de geelblauwen met
grote moeite een gelijkspel uit
het vuur gesleept. Er stond een
stevig oostenwindje over een
droog en hobbelig veld: geen
recept voor mooi voetbal zodat
beide ploegen al snel voor de
lange bal gingen.
De eerste kans was voor Velsen:
een schot van Bastiaan Scholten
werd nog net geblokt bij de eerste paal. Een lange bal van Daniel Zuiverloon bereikte even later de weg sprintende Giovanni Dorst. Door de wind gedragen ging zijn voorzet ruim voorbij het doel. Ook een voorzet
vanaf rechts (Marc Kloosterboer)
stichtte gevaar. De inzet van Patrick Castricum kon nog net tot
hoekschop worden verwerkt. Af
en toe roerde AGB zich en de
ploeg bleek niet ongevaarlijk. Zo
schoot Younnes Makraou via Daniël Zuiverloon in het zijnet. De
meeste mogelijkheden waren
De mannen van Velsen 2 zijn zondag kampioen geworden van de reserve eerste klasse ‘18-‘19. De voorsprong op de concurrentie was zo groot echter voor Velsen. Na een pass
dat het kampioenschap nu al kan worden gevierd. Na de wedstrijd barstte terecht een groot feest los op sportpark Driehuis. Volgend jaar speelt van Jesper Gutteling vond Pahet team in de reserve Hoofdklasse. (foto: aangeleverd)
trick Castricum de uitstekende
doelman Selahattin Dagasan op
zijn weg. Halverwege de eerste
helft was het dan toch raak voor
Velsen. Bij een snelle uitbraak
van Daniël Zuiverloon scoorde
Marc Kloosterboer op aangeven van Bastiaan Scholten: 0-1.
Niet veel later was de stand al
Op sportpark Zeewijk was Over- naast het Overbos-doel vloog. zien: de tweede werd dit steeds afgeslagen aanval kwam de bal in weer gelijk. Een vrije trap voor
bos uit Hoofddorp de tegen- Een kwartier voor tijd werd Fahim erger en dat resulteerde in een de buurt van Doesburg, die met AGB vanaf rechts bereikte de instander van Stormvogels en 82 Zade in de trechter aangespeeld foutenfestival over en weer.
een omhaal voor de eerste keer lopende Younnes Makraou die
minuten lang waren de spelers en nadat hij zich mooi had vrij ge- Halverwege de tweede helft deze wedstrijd doelman Serné feilloos inkopte: 1-1. Nadat Pavan trainer Maurice Kuiper veel speeld, wilde hij doelman Floris kwam José Leone in het veld voor passeerde, 3-1.
trick Castricum in de handen van
te lief voor hun tegenstander, Serné, die in bloedvorm verkeer- Wolthuis en ruim een kwartier Hierna waren er nog twee opge- de AGB-doelman had gekopt en
omdat zij het gewoon verdom- de, met een lob verrassen, maar voor tijd konden voor Overbos legde kansen voor Stormvogels te Giovanni Dors en vervolgens Paden de vele gecreëerde kansen met zijn vingertoppen bracht Ser- weer een aantal kansen geno- noteren: Keus zag zijn schot op de
om te zetten in een doelpunt. né redding. Een minuut later is teerd worden: zo verscheen Max lat belanden en een pass van LeoTevens had Stormvogels maz- het aan de andere kant wel raak: Doesburg alleen voor doelman ne richting Scholten was net iets
zel, dat Overbos-topscorer (19 Kay Keus bereikte Etkin Zivka- Serné, maar vanaf 5 meter schoot te scherp waardoor hij een teendoelpunten) Jasper de Bie van- ra, die vervolgens heel beheerst hij te zacht in de handen van de lengte te kort kwam.
wege een hielblessure niet in- doelman Donny Kool voor het IJmuidense sluitpost en topsco- Stormvogels belandde door dezetbaar was.
eerst het nakijken gaf, 1-0.
rer De Bie, even daarvoor in het ze overwinning in de strijd om
Drie minuten later was het op- veld gekomen, zag doelman Ser- de derde periode op de tweede
De eerste kans van de wedstrijd nieuw raak voor Stormvogels: né een door hem genomen vrije plaats achter Kagia, dat door een
was reeds in de tweede minuut vanaf de achterlijn nam Blok een schop gestrekt uit de hoek halen. overwinning op ZSGOWMS kamvoor Overbos: de bonkige spits vrije schop, die voor de voeten Door de aanvallende impul- pioen van de derde klasse B werd.
Maarten Wels, die jaren geleden van Zivkara belandde, maar zijn sen van de Hoofddorpers kreeg Pancratius won van IJmuiden en
nog voor Stormvogels uitkwam, schot geblokt zag om vervolgens Stormvogels voorin meer de blijft om de strijd om de tweede
lanceerde Tijn Albers, maar zijn Joey Wolthuis wel te zien scoren, ruimte en dat resulteerde in de plaats in de eindrangschikking op
harde schot werd over gescho- want vanaf 12 meter joeg hij in de 82ste minuut in het derde doel- twee punten achterstand staan.
ten. Overbos bleef de gevaarlij- rebound de bal in de touwen, 2-0. punt. Op links werd Thomas Om deze strijd is DEM, dat thuis
ke ploeg en in de zesde minuut
Scholten in de diepte gestuurd, van Kon.HFC verloor, ver weggeontving Timo Blom de bal via ve- Overbos ging vanaf het eerste behield het overzicht en bereikte zakt en staat met nog vier wedle schijven, maar ook hij had een fluitsignaal in de tweede helft op rechts Leone, die, na eerst een strijden te gaan, op acht punten.
slecht vizier door het leder naast op zoek naar de aansluitingstref- paar schijnbewegingen gedaan te Kortom, voor Stormvogels komt
te schieten.
fer, creëerde zich in het begin op- hebben, voor de derde keer doel- een periodetitel steeds dichterbij.
Halverwege de eerste helft vuur- nieuw een aantal kansen, die op- man Kool het nakijken gaf, 3-0.
Zaterdag komt FC VVC uit Nieuw
de Brian Ezeoke vanaf 24 meter nieuw gemist werden. De eer- Drie minuten later kwam Overbos Vennep naar sportpark Zeewijk.
een kanonskogel af die rakelings ste helft gaf rommelig voetbal te eindelijk tot scoren, want bij een

trick twee mogelijkheden hadden laten liggen kwam de rust.
Direct na de thee had Velsen opnieuw een voorsprong voor het
grijpen. Een corner van Giovanni
Dors viel voor de voeten van Mischa Plug die in kansrijke positie hoog over schoot waarna de
doelman van AGB wederom een
sta in de weg bleek na een schot
van Marc Kloosterboer. Aan de
andere kant noteerden wij een
mogelijkheid voor Younness Makraou, maar zijn schot ging net
naast.
De wedstrijd was door de omstandigheden niet echt mooi,
maar het bleef wel reuze spannend. Beide ploegen streden
om de winst en dat leverde nogal wat overtredingen op. Na een
kwartier een grote kans voor
Marc Kloosterboer na een voorzet van Giovanni Dors. Op spectaculaire wijze wist doelman Dagasan een achterstand te voorkomen. Ook Giovanni Dors had
nog een mogelijkheid, maar ook
hij stuitte op de keeper. Ruim
een kwartier voor tijd een vrije
trap genomen door Daniël Zuiverloon.
De uitkomende doelman maakte zijn enige fout en Marc Kloosterboer kon de bal over hem
heen koppen voor 1-2. Eindelijk
was daar de voorsprong die al
een tijdje in de lucht hing. AGB
bleef gevaarlijk met de lange bal
maar gelukkig is daar dan altijd
de luchtmacht van Velsen die
wel bestand is tegen deze aanvallen.
De winst was binnen. Dankzij
het verlies van JOS/Watergraafsmeer bij Boshuizen is Velsen
weer een plaatsje opgeschoven
richting kop van de ranglijst. (foto: Frans van der Horst)

Velsen - De Culturele Stichting
Velser Gemeenschap houdt op
dinsdag 30 april haar jaarvergadering. De vergadering wordt gehouden in buurthuis De Brulboei
aan de Kanaalstraat en begint op
20.00 uur.

Naast de gangbare agendapunten zal gastspreekster Stella van
Lieshout van Theatermanifestatie
IJmond een korte presentatie geven over het stuk dat van 12 tot
en met 15 september in IJmuiden
zal worden opgevoerd.

Jong Velsen nu al kampioen

Stormvogels verslaat Overbos

Jaarvergadering
Velser Gemeenschap

Thema-avond Dit Koningskind en Sprank:

Denken over wonen

VV IJmuiden

Eerste nederlaag na 5 maanden
VV IJmuiden reisde naar Pancratius af met een incomplete selectie. Toch kon de tegenstander behoorlijk onder druk worden gezet. De IJmuidenaren speelden
hun spel en Pancratius counterde,
zoals altijd.
Het was dan ook Pancratius die in

de eerste helft op een 1-0 kwam.
IJmuiden zette in de tweede helft
nog wat druk bij maar het zat de
mannen allemaal niet mee. Helemaal toen Pancratius op een 2-0
voorsprong kwam. De mouwen
werden wat meer opgestroopt
met als gevolg dat Delano Post

vanaf de penaltystip in de 65ste
minuut 2-1 van kon maken. Met
nog 25 minuten te gaan kon het
nog. Er waren nog wel wat kansen
voor IJmuiden maar deze konden
niet benut worden. En zo was de
eerste nederlaag daar na 17 november.

Bij de dames (zie aangeleverde
foto) boekte het eerste een knappe 0-1 zege bij KDO. Het was zeker geen gemakkelijke wedstrijd,
maar ze hebben gewonnen en
dat telt volgens de dames.
Zaterdag speelt IJmuiden uit bij
HYS om 14.30 uur.

IJmuiden - Op dinsdag 7 mei organiseren Dit Koningskind en
Sprank een thema-avond. De
avond is bedoeld voor ouders
van kinderen met een verstandelijke beperking, die zich oriënteren op begeleid wonen voor hun
zoon of dochter. De avond begint
om 20.00 uur en vindt plaats in
de Petrakerk, Spaarnestraat 8 in
IJmuiden.
Dit Koningskind ondersteunt
christenen met een beperking bij
de integratie in kerk en samenleving. Sprank biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking die zich
thuis voelen in een christelijke
omgeving. Bonna van der Wijngaard, consulent bij Dit Koningskind, spreekt over het thema ‘los-

laten’ en Eva van Loon, consulent
advies en bemiddeling bij Sprank,
geeft informatie over mogelijkheden voor zorg en wonen.
Vragen die aan de orde komen
zijn onder andere: Wanneer is
mijn kind eraan toe om uit huis
te gaan? Hoe ga ik daar als ouder
mee om? Hoe weet ik welke begeleiding mijn zoon of dochter
nodig heeft en hoe vraag ik een
indicatie aan? Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Ouders, verwanten en andere belangstellenden zijn van
harte welkom.
Aanmelden en informatie: Eva
van Loon, e.vanloon@stichtingsprank.nl, www.stichtingsprank.nl,
www.ditkoningskind.nl.

08
26

8 februari 2018

18 april 2019

TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende
9 februari
AJAX
Volgendethuiswedstrijd:
thuiswedstrijd:vrijdag
maandag
22 april20.00
14.30uur
uurTelstar
Telstar- -Jong
Roda
JC

Jeugdige supportersWedstrijd
centraal Jong
op maandag tweede paasdag
Ajax bijna

Op tweede paasdag is het Rabobank IJmond Stadion het
decor van een heroïsche strijd.
Telstar ontvangt Roda JC en zal
om 14.30 uur binnen de lijnen
de strijd aangaan met de Koempels uit Kerkrade.
De gehele dag zal in het teken
staan van de jeugdige supporters. In en rond het veld worden
daarom diverse activiteiten georganiseerd waar de jongste supporters aan kunnen deelnemen.
De stadiondeuren zullen al om
12.30 uur openen en tussen 12.30
uur en 13.30 uur is het hoofdveld
geheel beschikbaar voor de kin-

uitverkocht

deren en hun ouders. Zo kun je en meer informatie kun je vinden
onder andere voetvolleyen, foo- op www.telstarclinics.nl. (foto:
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Senioren bij Telstar op de mat
tijdens Walking Football

Telstar wint met 4-2 van Cambuur, verliest in Enschede met 1-0

Witte Leeuwen lijken playoffplaatsen toch nog weg te geven

Na de galavoorstelling tegen Cambuur Leeuwarden (4-2 winst, Want dat goede gevoel, is wel dered.), leek even niks te gek meer in Velsen-Zuid. ‘Niks te gek meer’, gelijk ergens op gebaseerd. Telin de zin van: na zo’n moeizaam seizoen toch nog zicht houden star had een ijzersterke reeks achop de nacompetitie. In Enschede wachtte een ouderwetse, en mis- ter de rug.
schien wel belangrijkste, testcase tegen FC Twente. Een week na Over de nacompetitie werd weer
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Clinic voor kwetsbare kinderen

terende, sportieve middag. Na
ontvangst met een drankje en
iets lekkers was het tijd voor het
echte werk. De kinderen kregen
een voetbalshirt en een paar
door Nike gesponsorde voetbalschoenen. Zo konden ze als een
echte speler mee het veld op
met de selectiespelers. Na de clinic werden de kinderen rondgeleid door het stadion en de dag
werd afgesloten met een hapje
en een drankje. En als klap op de
vuurpijl kreeg elk kind ook nog

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

Repair Café

Skill games groot succes!

Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 februari wordt weer een Repair CaWoensdag 3 april organiseer- op het bekende computerspel
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De Skill games waren gebaseerd beeld Frank Korpershoek het
het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische

Maak kans op een unieke TelSTART

Cees Glas of Joop Brand was. Een mag natuurlijk ook niet ontbre- geven kan tot donderdag 18 april
ieder is verliefd geworden op het ken. Als de wedstrijd start brengen 17.00 uur. (foto: aangeleverd)
mooie witte tenue en de strijd op
het veld. Een liefde die vaak generaties mee gaat en wordt overgegeven van ouder op kind.

Graag nodigen wij vijf koppels van
ouder en kind uit voor de wedstrijd
Telstar - Roda JC op tweede paasgoede voorbeeld bij Jeu de Foot, dag.
Mendes Morreira bij The Golden Een ouder die zijn kind voor de eerStriker en Sven van Doorm bij het ste keer meeneemt naar de Wittonnen schieten. Uiteraard kre- te Leeuwen. Een ouder die zijn of
gen de prijswinnaars mooie prij- haar kind het Telstargevoel wil lazen mee naar huis!
ten ervaren, een ouder die zijn of
Al met al kijken wij terug op een haar kind wil laten toetreden tot de
zeer geslaagd evenement, met nieuwe generatie Witte Leeuwen,
dank aan de Selectie spelers en een ouder die zijn of haar kind een
het enthousiasme van de deelne- onvergetelijke dag wil bezorgen.
mers. (foto: aangeleverd)
Met wie maak jij een TelSTART?
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Ik wil naar buiten!
Jij ook?
Fish & Seafood Waasdorp

Paella en gamba’s van de
grill op beide paasdagen
IJmuiden - Beide paasdagen zal
er op het terras van het restaurantgedeelte naast de visspeciaalzaak van Nico Waasdorp van
12.00 tot 20.00 uur Spaanse vis en
paella worden gegrilld. In actie
komt de Spaanse chef Juan Delgado. Hij grillt zalm, gamba’s per
portie en de overheerlijke vis-paella, een bordje vol genieten.
Om de lente en het mooie weer
te vieren kan men na een bezoek
aan strand, zee of haven genieten
op het terras van deze overheerlijke Spaanse gerechten. Wil men
dit lekker in eigen tuin of strandhuisje oppeuzelen, geen probleem, deze gerechten kunnen
ook worden meegenomen.
Natuurlijk kan men in de visspeciaalzaak ook een keuze maken van
het uitgebreide zeebanket uitgestald op ijs. De tapas en salades
en overheerlijke gebakken kibbeling van Alaska Pollack of kabeljauw, beide duurzaam gevangen
en MSC-gecertificeerd. Speciale
paas-actie: een kilo overheerlijke kibbeling voor 17,50 euro met
gratis saus.
Voor een paasbrunch zie de advertentie met overheerlijke soepen, vissalades, oesters, kreeft of
krab, paling en sushi en sashimi
zowel kant en klaar of om zelf aan
de slag te gaan. ,,Wij hebben alles
in huis om zelf sushi of sashimi op
tafel te zetten’’, aldus Nico Waasdorp. ,,Maar kiest u voor gemak
dan hebben wij rijk gevulde vis-

salades en gebakken visschotels,
zie onze site en bestel.’’
BBQ-kriebels? Waasdorp heeft
een ruim assortiment gamba’s,
visspiezen en vis voor op de grill.
Tot slot een mooie BBQ-actie: 2
stuks dorade voor 9,99 euro of
2 stuks zeebaars voor 12,50 euro. Gratis schoongemaakt! Kortom het is weer de moeite waard
om naar de Haven van IJmuiden
af te reizen en te genieten van alles wat de zee ons biedt.
Waasdorp Fish & Seafood is te
vinden op de Halkade 27 in IJmuiden. (foto’s: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Wil je energie opdoen?
Niets helpt beter dan leuke activiteiten
te doen in het groen! We mogen dan ook
van geluk spreken, dat we zoveel groen in
onze gemeente hebben. In Spaarnwoude
kun je verrassend veel meemaken en het
is dichterbij dan je denkt. Vandaag neem
ik je mee in mijn bezoek aan de boerderij.

IJmuiden - De showroom van
Geels Meubelen puilt uit van
de creatieve woonideeën. Dit is
hét moment voor een bezoekje,
want diverse showroommodellen worden met extra kortingen verkocht. Bovendien heeft
Geels Meubelen enkele zeer
aantrekkelijke acties. Luxueus
wonen was nog nooit zo voordelig!

Op de afdeling ‘luxury living’ staat
een prachtige collectie meubelen
op basis van de nieuwste trends
met accenten in goud- en zilverkleuren. Het zijn ware pronkstukken waarmee je de inrichting van
je woonkamer net dat beetje extra geeft. Nieuw is ook de zogenoemde ‘krokoprint’, leverbaar
op alle bankstellen van het gerenommeerde merk Urban So-

R.NL

Evenementen
Op zaterdag 1 juni is het Wereldmelkdag,
een dag waarop overal ter wereld het
Spinnenbos
bestaan van melk wordt toegejuicht als
Ik ben bij Informatieboerderij Zorgvrij,
,,Het spinnenbos is voor echte avonturiers”, onderdeel van gezonde voeding. Zorgvrij
waar veel volwassenen en kinderen hun
vertelt Sonja vrolijk. ,,Kinderen ontdekken verkoopt zelf melk van haar biologische
hart ophalen. Aan de lammetjes die net
hier dat spinnen niet eng zijn, integenkoeien en organiseert die dag activiteiten
geboren zijn, de koeien die gemolken
deel!” In een rugzak, die bij de balie van
rondom melk. Te denken valt bijvoorbeeld
worden, de speeltuin, het spinnenbos. Wat Sonja te verkrijgen is, zitten opdrachten,
aan het mogen melken van koeien, de
al niet meer? Sonja werkt voor de boerde- materialen en uitleg voor de speurtocht
aanwezigheid van een ijs- en kaasmaker
rij en vertelt ons er alles over. Ook mag ik
door dit spannende bos. ,,De tocht duurt
en het met de voetjes in de modder momet de boer meelopen en -helpen bij het ongeveer een uur en is voor kinderen van gen, iets wat koeien zelf heerlijk vinden.
voeren van de dieren en het melken van
8 tot 12 jaar, maar opa’s en oma’s vinden
Getuige de potstal, waar de mest wordt
de koeien.
het leuk om mee te doen”, vertelt Sonja.
‘opgepot’, een fijne ondergrond voor de
koeien om te relaxen. Woensdagmiddag
Biologische boerderij
Sonja zegt, dat er maar liefst 35 vrijwilli15 mei kun je op de boerderij kijken naar
,,De traditionele koeiendans is niet
gers zijn om de boel op de boerderij draai- het scheren van de schapen en bijna
meer zo springerig”, vertelt de boer. ,,De
ende te houden. Voor het begeleiden van de hele zomer is er een poppenkast. Wil
poten, uhh benen, zijn niet zo stijf, want
schoolklassen bij speurtochten, maar ook je precies weten wat er te doen is op
de koeien lopen los sinds de boerderij
voor hulp in de geurtuin of aan de balie.
boerderij Zorgvrij? Bekijk dan de agenda
biologisch is”. De dieren hebben de ruimte, Tijdens het interview gaat de telefoon. Ze hier op de website: www.spaarnwoude.nl/
maar de bezoekers ook. Kinderen rennen
krijgt een melding, dat een schaap op haar zorgvrij.
om mij heen in blauwe overall. ,,Wat stinkt zij ligt. ,,Dat schaap ligt in het schapenhok,
het hier”, hoor ik de kinderen zeggen als ze want dat is de plek waar de lammetjes
Tekst: Brigitte Schiering
binnen lopen. Er is een verjaardagspartijtje geboren worden”, vertelt ze. ,,Vanaf 1 mei
Foto: Jacqueline van den Heuvel
aan de gang en er worden oer-Hollandse
wordt dit hok een workshopruimte, die je
spellen gedaan. ,,Het is voor sommige
kunt huren”, gaat ze verder.
Adres: Informatieboerderij Zorgvrij
kinderen een heel andere wereld, vies
Genieweg 50 (aan de R101) te Velsen-Zuid.
worden is hier heel normaal” vertelt boer
Vergaderen op de boerderij
Parkeren is gratis.
Klaas verder. ,,Op zondagen is er veel
Naast deze workshopruimte heeft de

fa. Deze print kennen we natuurlijk al van onder meer schoenen
en modeaccessoires, maar maakt
nu ook zijn opmars in de meubelbranche. Wie qua huisinrichting liever kiest voor een industriële look, kan aan de overzijde van de straat terecht bij Store
24, voor een fraaie collectie meubelen waarbij hout en metaal de
boventoon voeren. Voor beide
zaken geldt dat klanten tijdelijk
een dinercheque ter waarde van
vijftig euro ontvangen bij besteding van tenminste duizend euro
aan meubelen. Deze dinercheque
is te verzilveren bij Italiaans restaurant Da Maurizio aan de Velserduinweg 161. Speciaal voor
de paasdagen geeft Geels Meubelen nu tien procent korting op
de gehele collectie van het merk
Richmond. Kom snel langs en
profiteer van dit extra voordeel.
Geels Meubelen is op tweede
paasdag geopend van 11.00 tot
17.00 uur. De aangekochte meubelen worden altijd gratis tot in
de woning bezorgd. Geels Meubelen is gevestigd aan de Lange Nieuwstraat 182-188, Store 24
aan de overzijde op nummer 185.
(foto: aangeleverd)
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Tuincentrum Osdorp klaar voor
traditionele Paasshow

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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HUIS
UIS!

N!

boerderij nog veel meer ruimtes. Bijvoorbeeld twee leslokalen en een speelgedeelte, dat ook voor evenementen ingezet
wordt.

Extra paasvoordeel bij Geels Meubelen

WIJZER.NL

N

bezoek, zeker nu met de lammeren, maar
het gaat allemaal heel relaxed, want je
kunt overal heen, bijvoorbeeld naar het
spinnenbos”.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Osdorp - Tijdens de Paasshow centra in Noord-Holland. Kom tijkan men op 1ste Paasdag (12.00 dens de paasdagen langs en be-17.00 uur) en 2de Paasdag (9.30- kijk het zeer uitgebreide assorti18 uur) terecht in Tuincentrum ment en de nieuwste tuintrends.
Osdorp voor tuin- en woonartikelen. Met tuinplanten, kamerplan- Bij tuincentrum Osdorp vind je
ten, tuinmeubelen, barbecues, het grootste aanbod tuinplanten
tuinhout en
bestrating.
die je op je gemak overdekt kunt
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
komen uitzoeken.
1ste en 2de Paasdag geopend
Het grote assortiment is opgeMet 16.500 m² aan winkelopper- deeld in verschillende plantenvlak en meer dan honderd me- groepen, zoals: éénjarige tuindewerkers die hun uiterste best planten, vaste tuinplanten, struidoen om de klanten naar tevre- ken en heesters, klimplanten, sierdenheid te helpen is tuincentrum grassen, fruitbomen en -planten,
Osdorp een van de grootste tuin- kruidenplanten, rozenplanten en

mediterrane tuinplanten.
Barbecues
Het mooi weer komt eraan dus
tijd om gezellig te gaan barbecueën. De tuin is een verlengstuk
geworden van de huiskamer en
barbecueën is daar een belangrijk
onderdeel van. Bij Tuincentrum
Osdorp vindt u ongeveer 250 verschillende barbecues van bekende merken als Green Egg en Weber. Tuincentrum Osdorp, Osdorperweg 247 Amsterdam Osdorp,
020-6676060, www.osdorp.nl. (foto: aangeleverd)
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Lezing in
De Kapel

‘De hulp heb ik hier gevonden!’

Erkenning door internist voor
Afslankstudio Velserbroek

Velserbroek - Annet van Afslankstudio Velserbroek kan het
nog steeds niet geloven... Onlangs kreeg ze een telefoontje
van een internist van het ziekenhuis. Hij complimenteerde Annet met haar werk. ,,Daar kan
geen pilletje tegenop’’, aldus de
internist.
Op een woensdagmiddag in oktober kwamen Gerda en Arnold
Grapendaal uit Beverwijk de afslankstudio binnen, voor een
vrijblijvend intakegesprek. Gerda liep al jaren bij een diëtiste
en in het ziekenhuis bij de inter-

nist, zij moest nu vier keer per
dag insuline gaan spuiten vanwege haar suikerziekte. En nu
wilde ze hulp gaan zoeken bij
het afvallen en om te voorkomen dat zij de rest van haar leven insuline moest gaan gebruiken. Ze zag de advertentie van
Afslankstudio Velserbroek in
de krant en besloot samen met
haar man ervoor te gaan. Na het
intakegesprek zijn zij gelijk begonnen, een kuur op de Cryolipolyse, de presso en de BIO
HCG. Binnen vier weken waren
alle waardes naar beneden en
hoefde zij niet meer vier keer

per dag te prikken. Gerda is 24
kilo en haar man Arnold 25 kilo
lichter binnen 5 maanden. ,,We
hebben een heel nieuwe levenswijze en genieten elke dag’’, vertelt Gerda. ,,We zijn zelfverzekerder en voelen ons goed. Het leven is een feestje, we gaan af en
toe gewoon uit eten en zijn ons
veel bewuster van wat we eten.
Ik had lievelingsvesten in maat
52, het kostte moeite om daar
afstand van te doen maar ik ben
er trots op dat ik nu maat 40 pas.
We zijn blij dat we de stap genomen hebben om hulp te zoeken
en die hulp hebben we hier gevonden’’.
Toen de internist van Gerda het
verhaal hoorde besloot hij naar
de Afslankstudio te bellen om
hen te complimenteren. Annet is nog steeds onder de indruk. ,,We vinden het fantastisch
om mensen te helpen in hun
strijd tegen overgewicht, vooral buikvet is gevaarlijk voor ons
lichaam, daardoor ontstaan allerlei ziektes en dan zo’n erkenning, daar ben ik trots op’’, aldus
Annet. Wilt u ook hulp om van
uw overgewicht af te komen u
bent van harte welkom voor een
vrijblijvend intakegesprek!
Afslankstudio
Velserbroek,
Klompenmakerstraat 7 in Velserbroek. Tel. 023-5490556. (foto:
aangeleverd)

Kijk uit; het is weer tekentijd
Regio - Van 15 tot en met 21 april
is het de Week van de Teek. Landschap Noord-Holland is één van
de organisaties die meewerkt
aan dit landelijke initiatief.
De lente is het traditionele aftrapmoment voor de campagne, want in deze tijd van het jaar
worden de teken weer actief. Net
nu het mooi weer is en iedereen er op uit trekt om te genieten van de natuur. Extra opletten
dus, want deze kleine beestjes
kunnen voor veel ellende zorgen.
Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen
mensen een tekenbeet op. Dan is
het vooral belangrijk om de teek
snel te verwijderen. Landschap
Noord-Holland stelt daarom een
gratis tekenpas beschikbaar voor
een veilige verwijdering van teken.
Veilig de natuur in met een eigen tekenpas
Landschap Noord-Holland vindt
dat iedereen onbezorgd van de
natuur moet kunnen genieten.
Daarom heeft de natuurorganisatie 10.000 gratis tekenpassen beschikbaar. Zo’n tekenkaart blijkt
een van de beste en meest veili-

De risico’s
Als je door een teek gebeten
bent, loop je het risico op de ziekte van Lyme, een infectieziekte.
Om dat te voorkomen, moet een
teek moet zo snel mogelijk worden verwijderd.
Hoe langer de teek in de huid
zit, des te groter de kans op deze ziekte. De nimf, de onvolwassen teek, is waarschijnlijk de belangrijkste overbrenger van deze ziekte. Ze zijn niet groter dan
een speldeknop en vaak moeilijk
te zien.

ge manieren te zijn om een teek
te verwijderen. Dankzij het handige formaat (creditcard) is de tekenpas makkelijk mee te nemen
in de portemonnee en zijn mensen altijd voorbereid. Bovendien
heeft de pas een inkeping om zowel volwassen als jonge teken
(nimfen) snel en soepel te verwijderen. Inwoners van Noord-Holland kunnen de pas aanvragen
op landschapnoordholland.nl/
tekenpas. Maar wees er snel bij.
Want op=op.

De beste bescherming
Je kunt jezelf het beste beschermen door gesloten kleding te
dragen: lange mouwen, lange broek. En als je buiten bent
geweest, altijd je kleding en lichaam controleren op teken.
Teken en nimfen (jonge teken)
moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. De beste en veiligste manier is om dat met een
tekenpas te doen. Meer informatie over de risico’s en de beste beschermingsmaatregelen zijn te
vinden op: www.lymevereniging.
nl. (bron: RIVM)

Voor particulieren

Cursus maaien met de zeis
Regio - Hoe maai je graslanden,
ruige bermen en rietveldjes zonder herrie? Steeds meer mensen
zijn het stof en de geluidsoverlast
van de bosmaaier zat. Er is daarom weer vraag naar het gebruik
van de ouderwetse zeis! Landschap Noord-Holland biedt daarom op 23 mei een cursus aan
voor particulieren.
Landschap Noord-Holland geeft
al sinds de jaren 80 cursussen
aan vrijwilligers in het hanteren
van de zeis bij het natuurbeheer.
Maar ook tuinbezitters en hoveniers vroegen naar het gebruik
van de zeis. Voor hen organiseert het Landschap nu een cursus. Maaien met de zeis heeft veel
voordelen. Het is stiller, schoner
en soms zelfs sneller dan maaien
met een bosmaaier! Landschap
Noord-Holland wil het gebruik
van de zeis daarom graag promoten. Daarin past ook de jaarlijkse afvaardiging van een NoordHollands team naar de landelijke
zeiswedstrijd.

Bij de cursus leert men maaien
van gras en ruigte op een vlak
terrein, de zeis te onderhouden
en te scherpen en de zeis veilig te hanteren en transporteren.
Aangezien in Noord-Holland van
oudsher meer riet en ruigte met
de zeis wordt gemaaid dan gras,
oefenen we bij deze cursus het

maaien van ruigte. De cursus is
op donderdag 23 mei van 9:00 tot
16:30 uur. Snel aanmelden is belangrijk want het aantal plaatsen
is beperkt. De kosten bedragen
50 euro. Opgeven voor de cursus
via:
www.landschapnoordholland.nl/zeisen. (foto: Landschap
Noord-Holland)

Regio - Op zondag 21 april zal
ds. Katrijne Bezemer de religieuze bijeenkomst leiden in De Kapel, met als thema: Vernieuwing.
Het is Paasmorgen. Er wordt in de
kerken gevierd dat de leerlingen
ontdekken dat Christus niet dood
is maar leeft. Een leeg graf en ontmoetingen van Jezus met de discipelen geven dit aan. Tegelijkertijd begint het voorjaar en is Jeruzalem het hart van dit nieuwe
begin. Pasen is een feest van opstanding en hoop. Maar kan alles
echt vernieuwd worden? In moeilijke fasen in ons leven wordt vaak
gezegd; ‘je moet het loslaten’, of;
‘je moet het een plekje geven’.
Maar is dat nu wel reëel? De bijeenkomst begint om 10.30 uur.

Winnaar The Voice in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen heeft beslag weten te leggen op een van de concerten in
de eerste tournee van Dennis van
Aarssen, de kersverse winnaar
van The Voice of Holland 2019.
Op vrijdag 29 november treedt
de prijswinnende zanger met zijn
grote bigband in Velsen op. De
kaartverkoop voor het concert is

op 8 april van start gegaan.
Dennis van Aarssen is een soort
wonderboy die eerst keurig zijn
marketingopleiding
afmaakte
maar ondertussen in zijn vrije tijd
droomde van een carrière in de
muziek en showbusiness. Na het
winnen van The Voice of Holland
lijkt die droom dichterbij te komen. (foto: aangeleverd)

Met ‘Het vermoeden van Poincaré.’

Het Volk terug in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Toneelgroep Het Volk
heeft een unieke status in het Nederlandse toneellandschap. Bert
van Bunschoten en Wigbolt Kruijver speelden zich met hun hang
naar absurdistisch en vervreemdend toneel naar een eenzame
hoogte. Geen gezelschap deed
het ze na. En nog steeds is er een
trouw publiek voor de fijnbesnaarde toneelminiatuurtjes van
Het Volk te porren.
Dit seizoen spelen Wigbolt en
Bert ‘Het vermoeden van Poincaré’. Een kluchtig, naar het absurdisme neigend stuk dat zich
afspeelt in een ingesneeuwd Alpen-chalet ergens op een skihelling. Gekleed in lederhosen, op
het hoofd een jagershoed met
een veertje erop, doden twee zestigers de tijd. Zij zijn gedwongen
elkaar beter te leren kennen door
elkaar verhalen te vertellen. Dat
doen zij in geestige en rijke dialogen. Maar ze luisteren niet naar
elkaar. Hoewel ze zich uitputten
in vormelijkheden, zijn ze onderhuids vooral lomp en onbeleefd
tegen elkaar. Met andere woorden: de heren richten met hun

voorstelling een indrukwekkend
standbeeld op van het mannelijk
onvermogen. Dat is onthutsend
maar bij vlagen ook heel vermakelijk. Donderdag 2 mei is de
voorstelling te zien in de Stadsschouwburg Velsen. (foto: Hans
Vissers)

Cultuurhistorische rondleiding

Huis Leyduin van binnen
Regio - Het hele jaar door kan
je heerlijk wandelen op de fraaie
buitenplaats Leyduin in Vogelenzang. Maar tijdens deze rondleiding op zondag 28 april bekijkenn de deelnemers huis Leyduin
ook van binnen! Men hoort meer
over de familie Dorhout Mees die
het huis heeft laten bouwen. En
over huisknecht Johan Vittali en
de bokkewagen…
Leuke verhalen en anekdotes
over de rijke bewoners door de
eeuwen heen, die hier ‘s zomers
verbleven en zo de stinkende
stad ontvluchtten.
De gids van Landschap NoordHolland neemt de deelnemers
natuurlijk ook mee naar buiten.
Men wandelt via het voormalige
Juffershuis (nu Gasterij Leyduin)
langs de Leybeek die over de buitenplaats kronkelt, naar het fraaie
uitzichtpunt de Belvedère, een
grapje dat de vroegere bewoners
ons hebben nagelaten.
Wanneer: zondag 28 april van

14.00 tot 15.30 uur.
Vertrekpunt: Parkeerterrein buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, 2114 BG Vogelenzang
Reserveren: www.gaatumee.nl.
(foto: Dutchphoto)

Haarlem
Filmstad
Regio - Vrijdag 19 april om 13.30
uur geeft het Gilde Haarlem een
rondleiding door de stad met als
thema de filmindustrie in Haarlem. Zo’n 100 jaar geleden was
de Filmfabriek Hollandia bij het
Spaarne het middelpunt van de
Nederlandse filmindustrie. Deelnemers bezoeken tevens het Museum Haarlem en het ABC die
een tentoonstelling over deze
periode hebben samengesteld.
De wandeling start bij het Museum Haarlem. De kosten bedragen €10,50 per persoon (met Museumkaart 4,00). Aanmelden kan
door het sturen van een e-mail
naar gildewandelingen@gmail.
com of te bellen op werkdagen
tussen 9.00 en 10.00 of 18.00 en
19.30 uur naar tel. 06-16410803.

Lentebridge
in Het terras
Santpoort - Op dinsdagmiddag 7,
14, 21 en 28 mei kunnen bridgeliefhebbers terecht in SantpoortNoord. Bridgevereniging Het Terras
houdt dan de Lentebridgedrives.
Men biedt deze vier bridgedrives
aan voor 10 euro per persoon. Wil
men niet alle keren meedoen, dan
kost het 3 euro per keer. Gespeeld
worden zes ronden van vier spellen. Locatie Velserhooft, Valckenhoeflaan 1B in Santpoort-Noord.
De drives starten om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur. Inschrijving
uiterlijk 13.15 uur. Tijdens de gezellige nazit is er een kleine versnapering. Geïnteresseerd om mee
te doen? Bel 06-22069062 of mail
naar gbauritius@hotmail.com.

Tweetal na
achtervolging
aangehouden
Regio - In de nacht van zaterdag
op zondag heeft de politie na een
achtervolging door onder andere
Santpoort en Velserbroek in Bevewijk twee mannen aangehouden. Agenten zagen rond 04.15
uur na een melding op de Johan
Verhulstweg in Bloemendaal een
auto staan waarvan de koplampen los hingen. In de omgeving
zagen agenten een voertuig rijden en besloten de inzittenden te
controleren. De bestuurder kreeg
een stopteken. Maar in plaats van
te stoppen gingen de auto er vandoor. De achtervolging ging door
Santpoort, Velserbroek en Beverwijk. Op de Velsertraverse in Beverwijk wisten agenten de auto te
stoppen. Na een korte achtervolging te voet wisten agenten het
tweetal aan te houden. De verdachten zijn meegenomen naar
het politiebureau.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Reddingsmaatschappij
op zoek naar nieuwe redders

Soli bereidt zich voor op groot spektakel
Velsen - The Night of Music van
Soli op 25 mei ter ere van het
110e verjaardag van de Velsense muziekvereniging belooft
een groot spektakel te worden.
Het speciaal voor deze gelegenheid samengestelde enorme orkest en koor oefenden afgelopen weekend met de solisten Esther ‘Funky Diva Ezz’ de
Haas, Gerard Alderliefste en DJ
DNS en dat klonk ronduit indrukwekkend.

met Vrienden van Amstel Live. Diverse artiesten wisselen elkaar af
met aanstekelijke en toegankelijke nummers van Aretha Franklin tot en met Queen en orkest
en koor spelen medleys van Doe
Maar en allerlei andere Hollandse
hits. En na het concert is er een afterparty met DJ DNS en de 100%
Pretband.

met Cor Bakker en Paul de Leeuw
heeft gespeeld. En DJ DNS zorgt
voor soundeffects tijdens een
medley van hits uit de jaren tachtig.
Carel Kraayenhof speelt samen
met het orkest uiteraard Adios nonino, waarmee hij bij Maxima op haar bruiloft in 2002 een
traan ontlokte. Dit melancholische werk, dat de Argentijnse
Samen met Shirma Rouse zorgt grootmeester Astor Piazzolla ooit
Esther de Haas op 25 mei voor de schreef voor zijn overleden vader,
soul in het programma met klas- deed de huidige koningin waarEerder was er al met Souldiva siekers als Proud Mary en River schijnlijk aan haar vaderland en
Shirma Rouse gerepeteerd en Deep, Mountain High. Maar ze haar bij de plechtigheid afwezige
bandoneonist Carel Kraayenhof laat zich ook van een ander kant vader denken.
en pianist Cor Bakker komen ook horen in het jazzy nummer Fee- En er staat nog veel meer op het
nog langs. Daarmee valt De Ri- ling Good in de uitvoering van programma van the Night, dat
go Verffabriek Night of Music, zo- Michael Bublé.
voor de jubilerende muziekverals het evenement in de tennishal Gerard Alderliefste brengt de van eniging een historisch hoogteVelserbroek officieel heet en dat hem bekende Franstalige lied- punt moet worden. Zie voor alle
als tweede hoofdsponsor Rabo- jes Une Belle Histoire en Vivre info en kaarten www.soli.nl. (foto:
bank IJmond kent, te vergelijken (Laat me), die hij ook regelmatig Ron Pichel)

IJmuiden - Bij de term ‘zeehelden’ denken we veelal aan de
zeevaarders uit de zeventiende
eeuw, zoals Piet Hein, Michiel
de Ruyter en Maarten Tromp.
De zeehelden anno 2019 zijn
echter de vrijwilligers van de
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, kortweg
KNRM. Bij nacht en ontij staan
ze paraat om te assisteren bij
noodsituaties op zee. Volgende maand houdt de organisatie een open dag, waarbij donateurs in de gelegenheid zijn om
een stukje mee te varen op zee.

Het terrein van de KNRM aan
de Haringkade in IJmuiden herbergt niet alleen het onderkomen van de vrijwilligers die de
reddingsboot NH1816 bemannen, hier staat ook het landelijke
hoofdkantoor van de organisatie
met vijftig fulltime banen. Hiertoe behoren onder meer de beroepsschippers van de tien grote boten die de KNRM landelijk in
dienst heeft, maar ook de onderhoudsmonteurs en een team dat
zorg draagt voor de fondsenwerving. De KNRM ontvangt namelijk geen subsidie en is volledig afhankelijk van donaties, nalatenschappen en giften van bedrijven. Het is een hele klus om elk
jaar weer voldoende financiële
middelen in kas te krijgen. Alleen
al de IJmuidense reddingsboot
NH1816 kost ongeveer vier miljoen euro, overigens is dit een geheel nieuw type boot, door de bemanning ook wel ‘de boot van de
toekomkst’ genoemd. Uitgangspunt is dat de bemanningsleden
comfortabeler naar zee gestuurd
kunnen worden. Zo is onder meer
het geluidsniveau aan boord teruggebracht van ruim 95dB naar
70dB en krijgt men bij een ruwe
zee minder klappen te verduren.
Het reddingsstation in IJmuiden
telt momenteel zestien zogenoemde ‘opstappers’, dit zijn de
vrijwilligers die bij een alarmmelding met de boot uitvaren. Dat

Sven van Urk en Walter Schol, vrijwilligers bij het KNRM-station IJmuiden
zouden er bij voorkeur wat meer
moeten zijn, want voor één uitruk
zijn al minimaal zes personen nodig. ,,Drie binnen en drie buiten’’,
vertelt Walter Schol. Hij combineert zelf deze vrijwilligersfunctie met een baan in loondienst
van de KNRM. Het blijkt voor de
organisatie niet mee te vallen
om nieuwe vrijwilligers aan zich
te binden, want: ,,Je leeft als het
ware KNRM. Als je ’s avonds thuis
komt, zet je de auto zo neer dat
je eventueel midden in de nacht
direct weg kunt rijden. Als je naar
bed gaat, hang je een setje kleren
zo neer dat je het snel kunt aantrekken. Tien minuten nadat het
alarm is afgegaan, moet de boot
vertrekken. Een vrijwilliger moet
dus altijd dichtbij de boot wonen.’’
Een alarm kan betrekking hebben
op een breed scala aan situaties,
variërend van motorproblemen
op een schip tot aan het oppikken van een drenkeling uit zee,
maar ook voor een hond die vanaf de pier het water in is gesprongen, wordt regelmatig uitgerukt.
Voordat een vrijwilliger als opstapper aan boord gaat, is eerst
een trainingsperiode van drie
jaar doorlopen. Gedurende die

tijd worden cursussen gevolgd
en uiteindelijk wordt zelfs een
week lang in Schotland getraind
om helemaal klaar te zijn voor het
echte werk. Natuurlijk moet een
vaarbewijs worden gehaald, maar
ook zaken als het omgaan met
communicatieapparatuur en cursussen EHBO en reanimatie behoren tot het traject. Lang niet elke vrijwilliger die zich aanmeldt,
blijft in het team. Ook de privésituatie moet hierbij goed aansluiten. Gaat iemand bijvoorbeeld
buiten de regio werken of heeft
een vrijwilliger thuis de zorg voor
de kinderen, dan komt het vrijwilligerswerk voor de KNRM vaak in
gedrang. Voor de organisatie een
hard gelag, want in dat geval is
veel tijd geïnvesteerd in iemand
die uiteindelijk niet in actie komt.
Daarom wordt elk jaar opnieuw
een wervingsactie gestart om voldoende vrijwilligers te vinden. Iedereen die belangstelling heeft
om dit avontuur aan te gaan en
ook een echte zeeheld wil worden, kan op 11 mei aanstaande
een kijkje komen nemen achter
de schermen.
Op www.knrm.nl is hierover uitgebreide informatie te vinden.
(Bos Media Services)

Passion Velsen was
warm en koud tegelijk
Velsen-Zuid - Zaterdag en zondag werd de Passion Velsen voor
het eerst opgevoerd in de tuin
van de oude Engelmunduskerk in
Oud Velsen.
Het publiek genoot, wat brachten
de spelers en zangers de boodschap die de organisatie in gedachte had tot waarheid: namelijk het verbinden van mensen,
saamhorigheid en liefde geven

en ontvangen. Het was een geweldig project met ongeveer 100
mensen die erbij betrokken waren in de maanden januari tot 14
april. Door ieders enthousiasme
stond de productie als een huis.
Bijna 600 mensen stonden zondag, in de kou, in de tuin te luisteren. Zaterdagavond, op de generale repetitie waar ook zo’n
60 mensen waren, vielen de

sneeuwvlokken nog en hadden
de spelers het echt koud, maar de
warmte en liefde spatte eraf, wat
een zangkwaliteiten zit er toch in
Velsen.
Een groot compliment aan alle
medewerkers, zangers, zangeressen, spelers en de organisatie.
Wie weet krijgt het een vervolg.
(tekst: Yvonne Bax, foto: Erik Baalbergen)

Dodenherdenking bij Tata Steel

Velsen-Noord - Op zaterdag 4
mei vindt bij Tata Steel de jaarlijkse herdenking plaats van alle burgers en militairen die sinds
de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en
bij vredesmissies. Hans van den
Berg (directeur van Tata Steel in
IJmuiden) en een vertegenwoor-

diger van de Centrale Ondernemingsraad zullen namens directie en medewerkers van Tata
Steel in Nederland kransen leggen bij het oorlogsmonument
aan de Wenckebachstraat en bij
het gedenkteken ter herinnering aan de dwangarbeiders uit
de oorlogsjaren. Tijdens de her-

denkingsbijeenkomst wordt in
het bijzonder stilgestaan bij de
69 medewerkers van het staalbedrijf die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hun
namen staan op het oorlogsmonument en zullen door medewerkers van Tata Steel worden opgelezen tijdens de plechtigheid. Leden van het Tata Steel Orkest zullen de plechtigheid begeleiden.
Tata Steel nodigt iedereen die belangstelling heeft uit om de herdenking bij te wonen.
De herdenking begint om 9.45
uur en eindigt om 10.30 uur. Na
afloop is er gelegenheid om een
kop koffie te drinken in het Congrescentrum van Tata Steel.
Bij het oorlogsmonument staan
momenteel de eerste Staalmeestertulpen in bloei. Deze bijzondere, speciaal gekweekte vuurrode tulp is het cadeau van de
IJmondgemeenten aan Tata Steel
in IJmuiden in verband met het
100-jarig bestaan van het staalbedrijf. (foto: aangeleverd)

Succesvolle Dressuurdag
bij Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - In navolging van
voorgaande jaren werd ook dit
jaar bij Manege Hippisch Centrum Velsen besloten om een
grootse dressuurdag te organiseren. Ruitersportzaak Levade te
Haarlem had zich bereid gevonden deze dag te sponsoren.
Een groot aantal deelnemers had
zich voor deze gezellige wedstrijd
ingeschreven in de F-proeven
vanaf F1 t/m F20.
In de pension/lease rubriek behaalde Maudy Selhorst in de
F11 proef een knappe score van
229 punten en stond op de 1ste
plaats. Een tweede plaats ging
naar Senna van Hooff en derde
werd Danielle de Beurs.
In de rubriek F5 t/m F20 manege pony’s en paarden werd Jesna

Bohoslawec eerste met het paard
Beaujolais. Tweede werd Doutsen
Miedema met Leo en derde Sterre de Niet en Panthera.
In de rubriek manege pony’s en
paarden F1 t/m F4 ging de eerste prijs naar Rosalie Jongejans .
Tweede werd Vic Mulder en Silwana Awalom mocht de derde prijs
in ontvangst nemen.
De beste ruiters van de ochtend
en de beste ruiters van de middag maakten kans op mooie prijzen beschikbaar gesteld door Ruitersportzaak Levade en de wisselbekers.
Om 17.30 uur kon men ook de
punten van de middagproeven
gaan tellen en vergelijken en ook
daar kwam een kanshebber uit
voort. De punten vergelijkend

kwamen de juryleden tot de conclusie dat uiteindelijk Maudy Selhorst de overtuigende winnaar
was in de F proeven hoog met
229 punten op de pony Macho.
Maudy mag de wisselbeker een
jaar mee naar huis nemen.
Jesna Bohoslawec mocht de wisselbeker in ontvangst nemen
voor de F-proeven laag met 228
punten op het paard Beaujolais.
Voor de uitslagen van de succesvolle dressuurwedstrijd zie www.
hippischcentrumvelsen.nl.
Zondag (1e paasdag) 21 april is er
een buitenrit naar de Kennemerduinen en maandag 22 april (2e
paasdag) is er een Kur op Muziek
en Pas de Deuxwedstrijd aanvang
14.00 uur. (foto: aangeleverd)
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Ontmoetingsgroep
nabestaanden
Laatste ‘IJmuiden wat....’
IJmuiden - Op 25 april is alweer
de laatste ‘IJmuiden wat...!’ van
dit seizoen in De Brulboei en dat
doet men met een ‘ouwe bekende’. Gedraaid wordt ‘Even omzien’ deel 2 en 3 met voor velen
herkenbare beelden uit de periode 1940 tot en met 1978. Kaar-

ten à 3 euro zijn verkrijgbaar aan
de zaal. De eerste film begint om
20.00 uur.
Meer weten? Bel 0255 510652
en zie ook www.welzijnvelsen.nl.
Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden.(foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Inloophuis
Kennemerland start vanaf donderdag 9 mei met een ontmoetingsgroep voor nabestaanden.
De zeven bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor iedereen die
een partner of dierbare naaste
heeft verloren aan kanker.
Rouw- en verliesbegeleider en
counselor Marianne Vreeken
biedt de deelnemers een veilige
plek. In een open en laagdrempelige omgeving zal veel ruimte
worden geboden aan het uitwisselen van ervaringen en aandacht

voor het verlies en de rouw.
De bijeenkomsten vinden plaats
op donderdag 9 mei, 16 mei, 23
mei, woensdag 29 mei, donderdag 6 juni, 13 juni en 20 juni van
19.30 tot 21.30 uur in het Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51. De eigen bijdrage voor
deelname bedraagt 35 euro voor
deze zeven bijeenkomsten. Voor
deze groep kunnen maximaal zes
personen worden ingeschreven.
Voor meer informatie: info@inloophuiskennemerland.nl of 0238885367.

De bomen van Landgoed
Duin en Kruidberg

Voor tentoonstelling

Bosbeekschool
zoekt beeldmateriaal
Santpoort-Noord - De Bosbeekschool, basisschool voor openbaar onderwijs in SantpoortNoord, viert in september 2019
dat er 150 jaar lang onderwijs
wordt gegeven op de plek waar
de school staat. Tijdens de historische week, van 9 tot en met
14 september zijn er tal van activiteiten. Voor de publiekelijke
tentoonstelling over de historie
wordt beeldmateriaal gevraagd.
Op een eerdere oproep kwamen veel reacties; veel oud-leerlingen of zelfs hun kinderen bieden oude materialen ter beschikking voor het vullen van de tentoonstelling. Wat echter nog ont-

breekt zijn recente beeldmaterialen, van oud-leerlingen van De
Bosbeekschool van bijvoorbeeld
tien, twintig of dertig jaar geleden. Bent u zo’n leerling, een
ouder of oud-collega en heeft
u (school)foto’s van excursies of
musical, rapporten, werkstukken
of andere (beeld)materialen met
een verhaal en wilt u deze met
anderen delen? Stuurt u dan alstublieft een e-mail naar jubileumbosbeekschool@opoijmond.
nl onder vermelding van tentoonstelling ‘150 jaar onderwijs’.
U kunt ook bellen met schoolleider Wouter Sommers: 023- Santpoort-Zuid - Een feestelijke
gebeurtenis vorige week vrijdag
5377037.
in de salon van Rob Peetoom in
Santpoort.
Deze maand bestaat Rob Peetoom precies 50 jaar. In 1969 opende hij zijn allereerste salon aan de
Bloemendaalsestraatweg 125 in
Santpoort. Deze salon wordt nog
altijd met veel plezier gerund
Santpoort - Op zaterdag 20 april door zijn eerste vrouw Joke Dekom 15.00 uur zal de laatste voor- ker, tevens inwoonster van Santstelling zijn ‘Harry zoekt een huis’ poort want zij woont sindsdien al
in de Bosbeekschuur tegenover boven de salon.
Molen de Zandhaas in SantpoortNoord op de Wüstelaan 83. Ook
leuk voor de allerkleinsten!
Er zijn weer nieuwe voorstellingen in aantocht. Theater Poppengrollen, met poppenspeelster Lydia Dikker verzorgt de voorstelling. Aanmelden kan op theaterpoppengrollen@gmail.com, info
op www.theaterpoppengrollen.
nl, entree 6 euro per persoon, betaling ter plaatse in de Bosbeekschuur.
Na afloop is er gelegenheid zelf
met poppenkastpoppen te spelen. (foto: aangeleverd)

Feestje bij Rob Peetoom

Al 50 jaar vaste klant

Laatste voorstelling
‘Harry zoekt een huis’

Mevrouw den Dikken, inmiddels 90 jaar, is sinds de opening
al klant en bezoekt al 50 jaar wekelijks de salon voor een fijne behandeling. Reden genoeg voor
Rob om zelf even langs te komen
tijdens haar bezoek en mevrouw
te verrassen met een mooie bos
bloemen.
Op de foto een vergulde mevrouw Den Dikken met Rob en
Joke, die blij waren haar een keer
in het zonnetje te mogen zetten.
(foto: aangeleverd)

Samen met een gids leert u de
bomen herkennen aan de hand
van een bomenkaart.
Naast de biologie komt ook de
geschiedenis van de omgeving
aan bod. Wist u bijvoorbeeld dat
een beukenbos vroeger ook wel
‘Heilige Hallen’ werd genoemd?
En een eikenboom in de zomer
‘de koning van de natuur’? Kortom: een leuke, veelzijdige activiteit waaruit veel te leren valt!
Doet u ook met ons mee?
Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Vooraf aanmelden is gewenst.
Deelname is gratis. De groep verzamelt om 14.00 uur bij de parkeerplaats van Landgoed Duin en
Kruidberg (Duin- en Kruidbergerweg 91, Santpoort-Noord). De excursie zal ongeveer 2 uur duren.
Meer informatie en aanmelden
via www.np-zuidkennemerland.
nl of tel 023-5411123. (foto: aangeleverd)

Combi-ticket voor
Bunker Museum IJmuiden

tot en met 19 mei verkrijgbaar bij
de kassa van het Bunker Museum IJmuiden. Het Bunkermuseum is iedere eerste en derde zondag van de maand geopend. De
openingstijden zijn van 11.00 tot
16.00 uur.
Het Bunker Museum is te vinden
aan de Badweg nr. 38 in IJmuiden,
tegenover Camping de Duindoorn.
Voor informatie over het Bunker
Museum IJmuiden bezoekt men
de site www.bunkermuseum.nl
of neem een kijkje op onze Facebookpagina. Hier vindt men ook
alle events.

Nog 14 geslaagden bij VZV

Een lekker zacht nestje...
Santpoort - In het voorjaar zie je vogels allerlei materialen verzamelen voor in hun nest. Deze kauwtjes hebben de zachte haren van het
Fjordenpaard Lilly van Iris van Westerop uitgekozen. Hele plukken komen van de wintervacht af, en het paard vindt het allemaal wel prima!
(foto: Anja Vogel)

Klootschietnieuws
panse zelfverdedigingskunsten
en vechtsporten en betekent het
demonstreren van het judo door
de judotechnieken tot in perfectie uit te voeren voor een 5-koppige jury.
De judoka’s krijgen tijdens deze
trainingsstage les van de Japanse
grootmeesters. Het doel is om de
judotechnieken te verbeteren om
ze vervolgens weer over te dragen aan de andere leden van de
judo kata groep van Oyama. (foto: aangeleverd)

Santpoort - Op zaterdag 20 april
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een interessante natuurexcursie in Santpoort-Noord. We
gaan een prachtige boswandeling maken door Landgoed Duin
en Kruidberg en ons richten op
de verschillende bomen om ons
heen.
Het Landgoed Duin en Kruidberg is een heerlijk gebied om
in te wandelen, vol met groen en
bloei. Maar staan we er eigenlijk
wel eens bij stil wat we allemaal
precies zien in dit landgoed? Wat
weten we nou echt over de natuur hier? Door te kijken naar
blad en bloem komen we al heel
veel te weten. Maar ook knoppen
en schors vertellen ons veel waardoor juist het vroege voorjaar
zo’n interessante tijd is. Er staan
diverse inheemse boomsoorten in het gebied zoals de eik of
taxus; maar ook later aangeplante soorten als de witte abeel, een
populierensoort, komt u er tegen.

IJmuiden - Bunkeren en nog
eens bunkeren. Voor de bunkerliefhebber kan het de komende
maanden niet op. Om alle evenementen van het Bunker Museum IJmuiden voor een prikkie te
bezoeken heeft het Bunkermuseum een wel heel aantrekkelijke
actie. Toegang tot het Bunkermuseum, VIP bij het Historisch Weekend en entree tot de Schnellbooten Torpedobunker op de Bunkerdag. Dit alles voor 12,50 (volwassenen). De Bunkerdag vindt
plaats op 25 mei en het Historische weekend 15 en 16 juni.
Deze combi-ticket is van 21 april

Delegatie Oyama op
trainingsstage in Japan

Velsen - Een delegatie van 6 judoka’s van Oyama vertrekt zaterdag onder leiding van judoleraar
Joop Pauel naar Tokio, waar zij
gaan trainen in de Kodokan Dojo.
De Kodokan is de hoofddojo (oefenruimte) en het Mekka van het
judo. De dojo werd in 1882 gesticht door Jigoro Kano (grondlegger van het judo) en is gesitueerd in Tokio.
De Oyama judoka’s beoefenen
op wedstrijdniveau het judo kata. Judo kata is een term uit de Ja-

Excursie

Velsen-Zuid - Het was even wennen voor de klootschieters van
Full Speed. Daar loop je in de luwte met een heerlijk warm zonnetje in de rug en pats boem is het
over. Plotseling een wolk voor de
zon en dan is het opeens winter.
Ongelooflijk wat een temperatuurverschil binnen één seconde!
Hopelijk heeft dit geen gevolgen
voor de gezondheid van de deelnemers, die als vanouds vastberaden doorgingen hun kloten zo
ver mogelijk door de paden van

Spaarnwoude te jagen. De groep
met Jan S., Lia, Sander D. en Willem Jr slaagden erin de Koeienroute in 70 schoten onder de knie
te krijgen. Met het team van Willem Sr, Jan G., Harm, Nico en Peter ging het wat minder, want zij
hadden 81 schoten nodig om dezelfde afstand te overbruggen.
Volgende week wordt er geschoten voor een Paassurprise. Ga
voor meer info over Full Speed
naar www.fullspeedsport.club of
bel 06-24973470.

Velsen - Helaas zijn vorige week
in het verhaal over 56 geslaagden bij VZV de 14 kandidaten die
hun C-diploma behaalden weggevallen. Olivia van den Bos, Finn
Korbee, Joshua van der Westen,
Amir Al Tamimi, Emiran Kolsuz,
Safa Ghazal, Pepijn de Mik, Lina
Heemskerk, Noa de Bruijn, Sepp
de Ruiter, Berfin Kolsuz, Jelle de
Vlieger, Sepp de Smit en Joey
Groen behaalden dat diploma,
ofwel “het zwemvelig-bewijs”.
Zwemveiligbewijs wil zeggen dat
deze kinderen zwemveilig zijn,
dit betekent dat je in en om het
water kunt overleven en op een
veilige manier kunt bewegen en
recreëren in de Nederlandse watercultuur. Zwemveiligheid wordt

bepaald door jouw vaardigheden
in het water, door wat je aan het
doen bent en door de omstandigheden.
Je bent zwemveilig als je de
zwemvaardigheden beheerst, je
fysiek en mentaal in staat bent
om jezelf te redden in het water, jJe vertrouwen hebt in jezelf,
je het leuk vindt om te zwemmen en je je prettig en vertrouwd
voelt in het water.
De omstandigheden bepalen ook
of je zwemveilig bent: de dynamiek van de omgeving en je hebt
in de gaten waar mogelijke gevaren in de omgeving zijn en weet
hoe je moet handelen.
En dat alles kan worden geleerd
bij de VelserZwemVereniging.

Algemene Ledenvergadering
Senioren Vereniging Velsen
Santpoort - Senioren Vereniging
Velsen houdt op donderdag 25
april haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Iedereen is van

harte welkom deze bij te wonen.
Plaats: dorpshuis Het Terras aan
de Dinkgrevelaan in SantpoortNoord. Aanvang: 15.15 uur.
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Donateurs,
we kunnen
niet zonder
Velsen - Binnenkort gaat onze
jaarlijkse nieuwsbrief voor de donateurs weer op de post.
Ik geef toe, het is een wat verouderde vorm van communicatie,
maar ik denk dat juist veel van
onze donateurs het op prijs stellen om onze informatie “gewoon”
op papier te ontvangen.
Al is deze keuze een relatief dure, druk- en portokosten zijn zo
langzamerhand een flinke aanslag op het budget, toch vinden
wij een goed contact met onze donateurs van groot belang,
want zonder de giften die we
jaarlijks ontvangen zouden we
niet kunnen bestaan.
Daarom is de afgelopen maanden een team van vrijwilligers
druk in de weer geweest met het
samenstellen van deze nieuwsbrief en ze hebben er weer wat
moois van gemaakt. Het thema is
dit jaar ons 30-jarig jubileum.
Dat is natuurlijk vanzelfsprekend,
want dat we 30 jaar bestaan hebben we mede te danken aan onze donateurs.
En daarom is het zorgwekkend
om te constateren dat het aantal donateurs elk jaar terug loopt.
Het is lastig om daar een oorzaak
voor te vinden.
Het is logisch dat er sprake is van
natuurlijk verloop, want sommige van onze donateurs worden
ouder en overlijden.
En natuurlijk maken soms de familieleden van onze gasten, na
een paar jaarlijkse donaties ,een
heroverweging, want je moet in
dit leven nu eenmaal keuzes maken.
Uiteraard heb ik daar alle begrip
voor, maar ik ben ervan overtuigd dat onder de lezers van deze column er velen zijn die Hospice De Heideberg een dermate
warm hart toedragen dat ze heel
graag een donatie zouden willen doen.
En omdat we een Anbi stichting zijn is de gift ook nog eens
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat is toch ook mooi
meegenomen nietwaar.
Daarom zou ik u heel graag in
overweging geven om donateur
van ons hospice te worden. U
kunt ons bellen op 023-5493214,
of een mailtje sturen naar info@
hospicevelsen.nl.

Robert van Westerhoven
Voorzitter Hospice De Heideberg

Heel Velsen
leest voor

Voorlezen is goed
voor ieder kind.
Peuterjuf Sjoerdtje
Rasmussens leest
haar drie kinderen
maar wat graag
voor en is gek op
kinderboeken.
Ze schrijft er voor haar werk
een blog over en iedere maand
een column in onze krant.

Velsen - Over enkele weken
vieren wij onze vrijheid. We herdenken allen die zijn gevallen.
Maar waarom doen we dat eigenlijk. Wie waren die mensen
en hoe leefden zij? Hoe was de
oorlog voor hen? En heeft de
oorlog echt in ons land plaatsgevonden?
Allemaal vragen die kleuters en
jonge kinderen kunnen gaan
stellen. En hoe leg je hen dan
op een vriendelijke manier uit
wat oorlog is. Zonder hen alle
verschrikkelijke beelden te laten zien van oorlogen die nu
nog woeden.
Ik heb twee boeken mogen
ontvangen die kunnen helpen
bij deze vragen.
Het eerste boek is een boek
over Anne Frank in de serie ‘van
klein tot groots’, over belangrijke vrouwen uit de wereldgeschiedenis.
Dit boek is zeer geschikt voor
kleuters. Het vertelt het verhaal van Anne Frank en hoe het
kwam dat juist haar dagboek
een veel gelezen boek werd. Er
wordt op een eenvoudige manier uitgelegd wie Hitler was,
zonder direct haat te voelen.
De prachtige tekeningen laten
heel goed zien wie Anne Frank
was. Een heel gewoon meisje, dat opgroeide in Duitsland
en later in Nederland. De tekeningen zijn in zwart wit. Mij gaf
juist dat het gevoel dat er echt
iets heel ergs is gebeurd. Alleen
de ruitjes van het Dagboek zijn
in kleur. Hierdoor wordt benadrukt dat het dagboek erg belangrijk is.

eens staan er Duitsers voor de
deur en moet Marius mee om
te werken in de Duitse fabrieken. Fietje bedenkt een slim
plan en hoopt dat ze Marius en
haar duif Charlie ooit weer terug gaat zien.
Wat zal de oorlog hen nog meer
brengen?
Verboden te vliegen is werkelijk prachtig geschreven en het
neemt je mee naar het leven
van Fietje en Marius. Sommige
hoofdstukken in het boek worden geschreven alsof de duiven
hun verhaal doen. Ontzettend
goed bedacht en beschreven.
Martine Letterie schreef ook
het bekroonde, prachtige boek
‘Kinderen met een ster’. Over
Joodse kinderen die tijdens de
oorlog een ster moesten dragen.

Van klein tot groots: Anne Frank
Sveta Dorsheva en Maria Isabel
Sanchez Vegara
Uitgeverij De vier windstreken

Het tweede boek dat ik ontving
heet ‘Verboden te vliegen’. Ik
heb het boek in één ruk uitgelezen. Het verhaal raakte en ontroerde mij. In het verhaal volgen we Fietje en haar broers en
zussen, ze wonen op een prachtige plek in Nederland. Samen
met haar broer Marius houdt
ze duiven. Totdat de Duitsers
invallen en het gezin alles op
alles moet zetten om de duiven te redden. De Duitsers vorderden de duiven in tijdens de
oorlog. De duivenmelkers zagen hun duiven nooit meer terug. Fietje en Marius zorgen er- Verboden te vliegen
voor dat hun duiven kunnen Martine Letterie en Rick de Haas
onderduiken in de kelder. Op- Uitgevrij Leopold, WPG media.

Eerste NK-startbewijzen TVIJ binnen
Velsen - Na de vierde plaatsingswedstrijd in de derde en vierde
divisie heeft TVIJ al zes startbewijzen voor het NK in handen. De
synchroonparen Roen Salcedo &
Connor Smith, Tristan Bonninga &
Jeroen Vollaard en Lisanne Hak &
Faith van den Brande veroverden
voor de tweede keer de gouden
medaille en wisten zich hiermee
direct te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap in Ahoy
in juni. Ook individueel waren er
meerdere TVIJ-successen. Naast
wederom individuele medailles voor Roen, Connor, Tristan en
Julia de Vries waren de podiumplekken voor Faith (3e) en Noëlle Kuipers (3e) onverwachte TVIJsuccessen. ’s Ochtends ging Noëlle bij het synchroonspringen nog
helemaal de mist in, maar ze wist
zich te herpakken en een geweldige derde oefening neer te zetten waarmee ze bijna alle concurrenten achter zich liet.
De grootste overwinning was deze keer echter voor Naut Miedema. Na steeds genoegen te moeten nemen met zilver of brons,
wist hij ditmaal zijn concurrent
uit Alkmaar wel te verslaan en
mocht hij het hoogste podium
beklimmen.

De topper Romana Schuring zal
komend weekend overigens afreizen naar Minsk om daar haar
eerste World Cup wedstrijd van
dit seizoen te springen. De KNGU
heeft sinds 1 januari 2019 alle financiën voor trampolinespringen stopgezet, wat betekent dat
Romana haar wedstrijden zelf

moet bekostigen. Zoekt u nog
een goed doel voor uw sponsorgeld, dan zal Romana hier heel
blij mee zijn, want het hele World
Cup traject gaat haar ongeveer
15.000 euro kosten. Voor meer informatie kan men opnemen met
TVIJ: info@tvij-trampoline.nl. (foto: aangeleverd)

Strawberries H1 verspeelt zege
Driehuis - In de strijd tegen degradatie heeft Strawberries H1
zondag geen goede zaken gedaan. De thuiswedstrijd tegen
hekkensluiter Athena werd niet
gewonnen, waardoor de achterstand op de veilige tiende plaats
nog steeds vijf punten is. De
schuld voor het gelijke spel lag
volledig bij Strawberries, dat in de
laatste minuten met nog slechts
negen spelers op het veld stond.
Twee domme gele kaarten zorgden voor het numerieke ondertal.
Eerder in de wedstrijd kreeg de
thuisploeg ook nog twee groene en een gele kaart. De wedstrijd was een kopie van het laatste thuisduel voor de winterstop,
waarin ook in de laatste minuut
de gelijkmaker viel op het moment dat Strawberries met negen
man in het veld stond. Ook toen
werd op knullige wijze de voor- doelen en wist Strawberries-spesprong weggegeven.
ler Floris Welman het openingsdoelpunt te scoren. Een kwartier
Deze zondag was de stand in de voor tijd kwamen de Amsterdamrust 0-0. De eerste helft was van mers uit het niets langszij. Strawhet niveau dat je kon verwachten berries was hierna beter en scoorvan de twee onderste teams in de na drie minuten het tweede
de tweede klasse. Beide ploegen doelpunt. Jeroen Snellen schoot
hadden veel last van de spanning de bal in de verre hoek langs de
en hadden zichtbaar angst om te keeper van Athena.
verliezen. In de tweede helft ont- Toch was deze tweede treffer zostond er meer gevaar voor beide als gezegd niet genoeg voor de

drie punten. Athena haalde de
keeper eruit en speelde met een
extra veldspeler, zette vervolgens
hoog druk op de verdediging van
Strawberries en pakte toch nog
het puntje.
Teleurstelling alom bij Strawberries, dat de komende weken met
een Houdini-act moet komen wil
het uit de degradatiezone geraken. (Finn van Leeuwen, foto: Anna Niesten)

Repair Café Velserbroek
Velserbroek - Vrijdag 26 april is
er weer een Repair Café in Velserbroek, van 14.30 tot 16.30 uur in
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227. Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die
draait om (samen) repareren. Er
is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren aan kleding,

Donna Lynton
bij Seaport TV
Velsen - De bekende Amerikaanse zangeres Donna Lynton (‘Theme of Charlie’s Angels’ en ‘Let the
curtain fall’) is weer even in Nederland. Vrijdag 19 april om 13.00
uur is ze te horen bij RTV Seaport.
Mark Metselaar praat met Donna
over haar leven, carrière en muziek. (foto: aangeleverd)

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

WWW.LIJFENGEZ

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Ze mogen weer!

Santpoort - De eerste zwaluwen zijn gearriveerd, de zomer komt er aan, daarom gaan aankomende zaterdag om half 12 de koeien van boerderij Westerhoeve weer naar buiten. Omdat dit een leuke gebeurtenis is,
is iedereen welkom om hierbij te komen kijken. Op de boerderij zijn ook schapen met lammetjes aanwezig.
De boerderij is te vinden op de Middenduinerweg 80 in Santpoort-Zuid. (foto: aangeleverd)

WWW.LIJFENGEZONDH
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Zes maanden les volgen op ‘School at Sea’
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Sophie (16) wil reis van haar leven maken
Velsen - De 16-jarige Sophie
van der Pol is van plan de reis
van haar leven te gaan maken.
Zes maanden op het schip van
School at Sea naar het Caribische gebied. Een droom die
echter alleen werkelijkheid kan
worden als ze voldoende geld
bijeen weet te krijgen om de
reis te kunnen maken. Daarom
is de IJmuidense op zoek naar
bedrijven die haar willen sponsoren.
Via een vriendin hoorde Sophie voor het eerst over School at
Sea. ,,Dat was vorige zomer’’, vertelt ze. ,,Ik doe aan duiken en die
vriendin ook. Zij was meegegaan
met School at Sea.’’ De drijvende
onderwijsinstelling vaart jaarlijks
met 36 leerlingen uit havo 4 en
vwo 4 en 5 naar de Cariben voor
een rondreis langs diverse landen. Niet alleen blijven deze leerlingen gewoon hun reguliere onderwijs aan boord volgen, ook leren ze er van alles bij op nautisch
gebied en op het gebied van leiderschap en samenwerking aan
boord. ,,Na deze reis sta ik sterker in mijn schoenen en zal ik onafhankelijker zijn’’, meent Sophie.

deze reis lijkt me dat ik al die verschillende culturen ga leren kennen van landen waar de mensen
zo anders leven dan in Nederland.’’ School at Sea vaart vanuit
Nederland naar Tenerife en vanuit daar via de Kaapverdische eilanden naar onder meer Dominica, Curaçao en Cuba. Na het selectieweekeinde, dat afgelopen december plaatsvond, bleven vijftig
kandidaten over. Loting moet komende zomer bepalen of Sophie
mag meevaren.

Toen ze vorig jaar het plan met
haar ouders besprak, kreeg ze positieve reacties: ,,Ze vinden het
natuurlijk wel spannend, omdat
ik zes maanden lang van huis weg
ben, maar ze willen wel graag dat
ik het ga redden om het benodigde bedrag bijeen te krijgen.’’ Dat
bedrag is 22.500 euro en om dat
te realiseren is Sophie inmiddels
allerlei acties gestart. ,,Ik ontwerp
sokken, die ik vervolgens wil gaan
verkopen. En ik sta op rommelmarkten spullen te verkopen.’’ Het
merendeel van het sponsorgeld
zal echter van bedrijven moeten
komen. ,,Het is wel lastig om bedrijven te vinden die een groot
bedrag beschikbaar willen stelTot nu toe was ze nooit langer len’’, weet ze inmiddels.
dan twaalf dagen van huis. Toch is
ze niet bang dat ze snel heimwee Natuurlijk stelt Sophie voor dezal krijgen. ,,Ik ben ook wel eens ze bedrijven een aantal tegenmet slechts één van mijn ouders prestaties in het vooruitzicht: ,,Ik
op vakantie geweest en toen viel maak promotie voor de bedrijven
dat ook erg mee. Het mooiste van op mijn website en ik kan tijdens

de reis gesponsorde kleding dragen. Ook is het vanaf een bepaald
bedrag mogelijk om een vlag van
het bedrijf in het want van het
schip te hangen.’’ De tijd begint te
dringen, want op 25 oktober vertrekt het schip en dan moeten de
financiën rond zijn. Voor Sophie is
het de laatste kans, want: ,,Ik zit
nu in vwo 4 en volgend jaar dus
in vwo 5. Het jaar erna mag ik niet
meer mee, want dat is mijn examenjaar.’’
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HET VERHAALTJE
BIJ HET KABAALTJE

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaaltjes die de nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt vanaf nu regelmatig een kabaaltje
‘onder de loep’. Haar oog viel deze week op:

HET VERHAALTJE
Gevraagd:
Wie
heeft er
nog eenKABAALTJE
oud kunstgebit
BIJ
HET
liggen voor een arme Hongaarse
vrouw? Tel. 0225-522207
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Iedereen die het gelezen heeft,
moet er wel om lachen, meldt
Joni, als ik haar opbel. Maar ze
is heel blij dat er zoveel reacties
op haar Kabaaltje zijn gekomen.
Want ja, zij heeft al zes of zeven
complete gebitten mogen ontvangen. En ook nog wat losse
onder- of bovengebitten.

Bedrijven die Sophie willen helpen om haar droom waar te maken, kunnen op sophieopzee.
jouwweb.nl meer informatie vinden of direct contact leggen via
sophievanderpol@hotmail.com Binnenkort reist Joni weer af
/06-45600234. (Bos Media Servi- naar Hongarije. Daar komt zij regelmatig. Tijdens haar laatste
ces)
bezoek viel haar het slechte gebit van haar buurvrouw op. Die
vrouw is nog maar 60 jaar, maar
heeft nog maar één hoektand.
De restanten van de rest zijn in
een dusdanig slechte conditie,
dat zij niet meer goed kan kauwen en eten. Een nieuw kunstgebit blijkt in Hongarije 5000 euro
te kosten, begreep Joni. De tandarts is niet zo duur, maar de tandtechnieker wel. En aangezien de
bewuste vrouw een gezinsinkomen van 450 euro per maand
ontvangt, is dat bedrag niet op
te brengen voor haar .
Joni heeft haar schaamte overwonnen. Stel, dat er hier een ongebruikt gebit in een la ligt, wat
dam
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die Hongaarse buurvrouw zou
passen? Joni hoopt nu zó, dat
het gaat lukken. Misschien dat er
nog iets bijgeschaafd moet worden ofzo, maar dat er zoveel reacties gekomen zijn, maakt haar
al blij.
De inbrengers bleken ook blij,
dat een kunstgebit, wat anders
maar in de la ligt, wellicht een
bestemming zal gaan krijgen.
Behalve gebitten, heeft Joni
ook plakpasta, reinigingstabletten, gebittenbakjes en tandpasta ontvangen van gulle gevers.
En verhalen! Over wie het gebit
droeg en waarom nu niet meer.

Ook vertelde een gulle gever
dat er op het Waterlooplein in
Amsterdam in de jaren ‘60 een
marktkoopman met een bak gebitten stond, waar je kon passen
of er iets bijzat voor je.
Ook vertelde iemand, dat in Beverwijk een kringloopwinkel
is, waar het een en ander aan
te schaffen is voor weinig. Joni
heeft inmiddels alle ingebrachte
gebitten extra schoongepoetst.
En bewaakt onder- en bovensetjes als een tijger.
Of een van de gebitten gaat passen, laat Joni nog weten. Hou de
Kabaaltjes maar in de gaten.

Bottelier wint goud bij NK

Velsen - Lars Bottelier van VZV
heeft op vrijdag 12 april bij de
Nederlandse Kampioenschappen 5 kilometer indoor beslag
gelegd op de eerste plaats in
een tijd van 55 minuten, 39 seconden en 64 honderdsten. Hij
bleef de nummer twee 1 minuut

en 29 seconden voor. Bottelier
schreef deze titel voor de tweede keer op zijn naam nadat hij in
2016 voor het eerst de titel had
gewonnen. Na twee jaar van afwezigheid op dit onderdeel pakt
hij in 2019 opnieuw het goud.
Over het resultaat had Bottelier

echter ‘gemengde gevoelens’:
,,Ik ben blij dat ik heb gewonnen
en een persoonlijk record heb
gezwommen, maar ik had graag
een tijd gezwommen in de 54
minuten.”
Volgens Bottelier was zo’n tijd
ook mogelijk, maar lukte het
niet op het moment suprême.
,,Misschien heeft het ook te maken met alle wedstrijden van afgelopen tijd, ik was twee weken
geleden nog in Israël voor een
10 kilometer en een 5 kilometer wedstrijd en zaten deze wedstrijden te dicht op elkaar.”
Bottelier verscheen ook aan de
start op de 400 meter en de 800
meter vrije slag op de Swim Cup.
Op de 400 meter vrije slag werd
hij 20e in de C-finale in een tijd
van 4:09.79. Op de 800 meter
verbeterde hij zijn persoonlijk
record met 2 seconden naar een
tijd van 8:24.51 wat goed was
voor een 8e plaats. (foto: aangeleverd)

Ode aan zangeressen tijdens Tweede
Wereldoorlog in ’t Mosterdzaadje
Westdorp begeleidt hen op piano.
Drie vrouwen die door zingen de
oorlog doorkomen. In tijd van
oorlog blijkt entertainment van
levensbelang te zijn. Een joodse
jonge vrouw vlucht naar Londen
en wordt de stem van Radio Oranje. Een beginnend chansonnière
meldt zich aan bij de Kultuurkamer. Een joodse violiste en zangeres zingt in het cabaret van kamp
Westerbork.
In de jaren 80 had Jacques Klöters
een gelijknamig radioprogramma
dat bekroond werd. Van hem kregen ze veel materiaal voor de muzikale theaterversie van ‘Door de
nacht klinkt een lied’. Het is, ondanks het zware onderwerp, een
licht en bitterzoet programma geworden, doordat veel repertoiSantpoort-Noord - In ‘t Mosterd- re uit die tijd verbluffend luchtig
zaadje zal op vrijdag 19 april om was.
20.00 uur de voorstelling worden
gegeven over drie zangeressen ‘Van Mozart tot Motown’
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op Tweede Paasdag, maandag
Een ode aan Jetty Paerl, Conny 22 april om 15.00 uur speelt piaStuart en Jetty Cantor. Zij worden nist Thomas Alexander in ‘t Mosvertolkt door Jetta Starreveld, Mo- terdzaadje zijn programma ‘Van
nique de Adelhart Toorop en Mir- Mozart tot Motown’. Klassieke
jam van Dam Al zingend brengen meesterwerken, maar ook Jazz
zij hun verhalen tot leven. Guus en Blues. Een concert van betove-

rende klassieke stukken en virtuoze improvisaties. Een ware pianosensatie.
De in Amsterdam geboren Thomas Alexander werd al jong beinvloed door Liszt, Mozart, Vittorio Monti, Rachmaninov, Gershwin en Chopin. Na zijn studie aan
het Sweelinck Conservatorium
toerde hij 15 jaar rond in Amerika en Canada. Sinds kort woont
hij weer in Nederland. Thomas
bracht zijn klassieke pianospel tot
ongekende hoogte. Hij beheerst
een prachtige klassieke en unieke
pianotechniek Zijn improvisatie
talent is uitzonderlijk zeldzaam,
maar was gebruikelijk bij Bach en
Beethoven. Hij was te gast in het
programma Spiegelzaal en Paul
de Leeuw nodigde hem uit in zijn
show. Tevens won hij het ‘Bilderberg Improvisatie Concours’ met
als voornaamste jurylid de Nederlandse pianist Louis van Dijk.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
Santpoort-Noord, 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. www.mosterdzaadje.nl. (foto:
aangeleverd)

Basketbalmeiden kampioen
Velsen - Na een seizoen van 12 wedstrijden basketballen zijn de meiden U16 van Akrides ongeslagen kampioen geworden. Door de coaching en training van trainer Wytze Blom hebben de meiden grote stappen
kunnen maken en met veel plezier en inzet dit mooie resultaat kunnen behalen. Ze blijven hard doortrainen om hun ongeslagen reeks volgend seizoen voort te kunnen zetten. (foto: aangeleverd)

Expositie ‘Festung IJmuiden’ geopend
IJmuiden - Ter gelegenheid van
de opening van de expositie ‘Festung IJmuiden’ was het vrijdagmiddag druk in het museumcafé
van het Zee- en Havenmuseum.
Veel oudere inwoners van IJmuiden en omgeving
waren aanwezig om de opening
bij te wonen en om aansluitend de
expositie te bekijken. De officiële openingshandeling vond plaats
door vrijwilliger Kor Bouman die
8 jaar was op het moment dat de
tweede wereldoorlog uitbrak.
Kor vertelde: ,,Ik kan me dag van
10 mei 1940 nog goed herinneren. Ik hoorde harde knallen en als
nieuwsgierig jongetje ging ik naar
buiten om te kijken wat er aan
de hand was. Het bleken vliegtuigen te zijn die bommen lieten vallen en ook afweervuur. Dat was
het begin van de oorlog. Maar de
slechtste periode in mijn beleving was het jaar 1944. Toen was
er geen eten, er waren geen kolen, er was geen elektriciteit en
veel IJmuidenaren werden geëva-

cueerd. Vreselijk!’’
De expositie geeft in woord en
beeld een duidelijk overzicht van
het verloop van de oorlogsjaren
met indringende verhalen van bewoners, zoals Kor Bouman. Maar
maakt ook middels vele foto’s duidelijk hoe ingrijpend de verwoes-

tingen waren, veroorzaakt door
de bombardementen.
De expositie is te bezichtigen tot 1
september van dit jaar tijdens de
reguliere openingstijden van het
Zee-en Havenmuseum. (Joop Waijenberg, foto: Fotoservice IJmuiden)
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Aardgasloze
voorbeeldwoning
geopend voor publiek!

Aardgasvrij en energiezuinig wonen.
Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Geïnteresseerden kunnen vanaf nu de voorbeeldwoning bezoeken voor vragen en
advies. De bewoonster deelt graag haar
woonervaringen en de professionele adviseur van de Huizenaanpak kan je laten
zien hoe het er in de praktijk uitziet en
werkt. De woning is iedere maandag (oneven weken) en iedere vrijdag (even weken) geopend van 16.00 toto17.00 uur
en is op afspraak te bezoeken. Een bezoek is interessant voor huiseigenaren in
de regio IJmond en Zuid-Kennemerland
die energiebesparende maatregelen willen nemen.
De voorbeeldwoning van Stichting Huizenaanpak, aan de Schoterveenpolder in Haarlem, is volledig van het aardgas af. De woning - ook wel het molenhuisje genoemd - is geheel duurzaam gerenoveerd: het is onder andere volledig geïsoleerd (vloer, dak, muur, HR++-glas), heeft een ventilatiesysteem, warmtepomp en lage temperatuurverwarming. Het is een gemeentelijk monument en
daarom is het dak niet geschikt voor eigen zonnepanelen. Via een nabijgelegen collectief zonnestroom dak wordt daarom de benodigde elektriciteit opgewekt.
De gemeente Haarlem is eigenaar van deze woning en gaf de stichting de opdracht om de woning
aardgasvrij te maken. De Huizenaanpak is een samenwerkingsverband van lokale vakmensen en
helpt particuliere woningeigenaren om hun huis energiezuinig te maken, (stapsgewijs) naar aardgasvrij. “Dankzij de Huizenaanpak heb ik moderne technieken in huis met behoud van de sfeer van
dit oude huis.” aldus de bewoner.
Ervaar zelf het eindresultaat van een duurzame renovatie en laat je inspireren door deze energiezuinige
molenaarswoning! Wil je ook weten hoe je toekomstige energiebesparende woning eruit kan komen te
zien? Samen in een kleine groep word je rondgeleid
door de woning. Deze woning is gratis op afspraak te
bezichtigen.
Plan jouw bezoek aan de voorbeeldwoning
www.huizenaanpak.nl/contact/voorbeeldwoning
Of mail naar showroom@huizenaanpak.nl
of bel 085-2220420.
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Deze 4 aanpassingen
maken je huis meteen
veel meer waard
en verbouwing aan je huis hoeft niet
altijd noodzakelijk te zijn, soms wil
je gewoon wat nieuws. En laat dat
nu een heel slimme investering zijn.
Investeren in je eigen koophuis is eigenlijk altijd een goed idee. Er komt
namelijk uiteindelijk een moment
- je gaat zelf verhuizen of je laat je
woning na aan je kinderen - dat het
verkocht wordt. En als je huis ruim is
en ook nog eens goed onderhouden,
brengt het de investering altijd weer
dubbel en dwars op. En al helemaal
in deze tijd!

Worden wij
uw
makelaar?
Het
ervaren team

om een of twee dakkapellen op de zolderverdieping te plaatsen. Hiermee win je serieuze vierkante meters en je hebt er voor een redelijke prijs een
flinke extra kamer bij.
Maar het kan ook zijn dat je een grotere woonkamer wilt. Dan is een aanbouw the way to go. Een
aanbouw kan aan de achterzijde van je huis, maar
natuurlijk ook aan de voor- of zijkant. Net wat jij fijner vindt en wat de situatie toelaat. En vergeet niet
even bij je gemeente te checken hoeveel grond je
nog mag bebouwen op je perceel.

1 Nieuwe keuken
Je brengt veel tijd door in je keuken: je ontbijt en
kookt er en in de gemiddelde woonkeuken wordt
ook gezellig gegeten en geborreld. De keuken is
dus een belangrijke plek in huis en die mag gezien
worden.
Daarbij is een keuken een optische waardevermeerdering van je huis. Een frisse en moderne
keuken zorgt er immers voor dat je huis de uitstraling heeft waar potentiele kopers naar op
zoek zijn - je raadt het al - modern en fris. En dat
wil iedereen toch? Hou hem overigens vooral neutraal qua kleur, want dan past hij bij ieders smaak.

Deze aanpassingen vermeerderen
de waarde van je huis
Natuurlijk is het altijd belangrijk
dat je huis er fris en verzorgd uitziet.
Maar sommige aanpassingen zorgen er meteen voor dat je huis meer
waard wordt. Ofwel: je verdient je
investering uiteindelijk gewoon
weer terug. En dat is natuurlijk fijn,
want je verdient geld terwijl je zelf
ondertussen geniet van je heerlijke
vernieuwde huis.
2 Aanbouw of dakkapel
De meeste mensen kopen een huis als ze gaan samenwonen. Gezellig, maar vooral slim: een huis
kopen is namelijk een prima investering. Na een
paar jaar kiezen de meeste huizenbezitters voor
een gezin en komen er een of meer kinderen. Het
huis dat zo fijn was voor zijn tweetjes, kan dan ineens te klein worden. Je kunt dan natuurlijk overwegen om te verhuizen, maar je kunt er ook voor
kiezen om extra ruimte te creëren.
Wil je meer slaapkamers? Dan kun je ervoor kiezen

3 Veranda of overkapping
Vind je een aanbouw een te grote verbouwing
of investering? Dan is een veranda misschien wel
wat voor jou! Een veranda aan de achterkant van
je huis geeft ook direct een ruimtelijker effect. En
daar komt bij dat je het hele jaar door kunt genieten van je tuin: je zit tenslotte altijd lekker droog en
beschut. En op frisse dagen steek je gewoon een
gezellig en warm haardvuurtje aan.
Een veranda kost aanzienlijk minder dan een aanbouw, maar het zorgt ook voor een waardevermeerdering van je huis. Want wie ziet zichzelf nou
niet onder zo’n prachtige veranda zitten op een
zwoele zomeravond?

4 Kunststof kozijnen
De tijd van saaie en té witte kunststof kozijnen is
voorbij. Kunststof kun je tegenwoordig namelijk in
maar liefst honderdvijftig verschillende trendkleuren krijgen. En je kunt het niet van echt hout meer
onderscheiden, want de kozijnen hebben tegenwoordig een prachtige houtnerf. Dus hip en modern of landelijk klassiek, het kan tegenwoordig allemaal.
Voor kunststof kozijnen betaal je gemiddeld een
derde meer dan voor houten kozijnen. Maar het
is de investering dan ook meer dan waard. Kunststof gaat namelijk veel langer mee, vraagt niet om
tussentijdse schilderbeurten en kun je zelf makkelijk onderhouden. Een echte waardevermeerdering dus.

Geld lenen: hypotheek of persoonlijke lening?
Als je overwaarde hebt op je woning, kun je bij de
bank over het algemeen extra lenen bij je hypotheek. Meestal is dat in de vorm van een bouwdepot. Maar als je geen overwaarde hebt, kun je bij
de bank niet terecht. Heeft jouw huis geen overwaarde? Dan kun je kiezen voor een persoonlijke
lening naast je hypotheek. Zo’n lening heeft twee
voordelen. 1: de looptijd van zo’n lening is korter,
waardoor je de lening sneller aflost. 2: als je de lening gebruikt voor verbouwing of onderhoud aan
je huis, dan is de rente aftrekbaar in Box 1.
Verbouwen kan heel waardevol zijn
Je huis verbouwen hoeft dus niet per se alleen
maar geld te kosten. Integendeel. Zinvolle verbouwingen en verbeteringen zijn vaak een heel waardevolle investering voor de toekomst. Leuk: je
kunt er zelf meteen al van genieten!
BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl

Lelijke vochtplekken?

Lekdetectie biedt uitkomst!

Deze vochtplekken zijn te herkennen aan hun
gele, soms lichtbruine kleur. Op deze plekken
ontstaan na verloop van tijd schimmelplekken.
De schimmels kunnen zelfs wanneer je ze niet
aanraakt voor een aantasting van je weerstand
zorgen. Er zullen namelijk altijd schimmelsporen in de lucht hangen. Wanneer je deze inademt, kan dat je weerstand verslechteren. Reden genoeg om de vochtplekken in een vroeg
stadium aan te pakken. Een lekdetectie kan de
uitkomst bieden bij het oplossen van vochtproblemen binnen je woning.

grafische camera en ultrasone trillingen zijn er
tal van andere mogelijkheden om tot de bron
van een lekkage te kunnen komen.

Professionele organisatie inschakelen voor
hulp
Het achterhalen van de bron van een lekkage
hoef je niet zelf te doen. Er zijn verschillende
professionele organisaties, die een lekdetectie
voor je uit kunnen voeren. In het rapport wordt
heel nauwkeurig beschreven waar de bron van
de lekkage zich bevindt. Je kunt het rapport
vervolgens aan een loodgietersbedrijf geven,
Oorzaak van vochtplekken binnen je wo- om de lekkage op te laten lossen. In veel gevallen zal de specialist op het gebied van lekning
Vochtplekken kunnen verschillende oorzaken detecties dit niet voor je doen.
hebben. Zo kan er sprake zijn van doorslaandof optrekkend vocht. Bij doorslaand vocht trekt BRON: Tekst & foto WONEN.nl
het vocht van je buitenmuur in de binnenmuur,
om hier vervolgens vochtplekken te veroorzaken. In het geval van optrekkend vocht komt
het vocht via de fundering van je woning omhoog. Naast doorslaand- en optrekkend vocht
kan er sprake zijn van lekkages. Hierbij sijpelt
het vocht bijvoorbeeld via een kapotte dakbedekking naar binnen, of trekt het vanuit de lekkende leidingen in vloeren en muren. Naarmate de hoeveelheid vocht in muren toeneemt,
zal ook de vochtplek zich uitbreiden.
Lekdetectie voorkomt onnodig hak- en
breekwerk
Door voor het laten uitvoeren van een lekdetectie te kiezen, is de kans op onnodig hak- en
breekwerk minimaal. Bij een lekdetectie worden verschillende hulpmiddelen gebruikt,
waarmee de bron van de lekkage kan worden
achterhaald. Denk bijvoorbeeld aan een thermografische camera. Een ideaal hulpmiddel
om een lekkage rond warmwaterleidingen op
te sporen. In het geval van koude waterleidingen kunnen ultrasone trillingen helpen bij het
opsporen van een lekkage. Naast de thermo-

Regionaal samenwerken
voor meer

energiebesparing
Nu de energietransitie meer vorm krijgt, gaat het steeds vaker over aardgasvrij wonen en lokaal duurzame energie opwekken. Maar een eerste stap is altijd: wat kan ik
besparen? Want hoe minder energie je verbruikt, hoe minder je hoeft in te kopen of
op te wekken. Om inwoners te informeren over energiebesparing heeft Omgevingsdienst IJmond namens gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort als eerste regio een subsidie van de Provincie Noord-Holland toegekend gekregen.
Subsidie voor bewustwording
In het regionale programma dat Omgevingsdienst IJmond namens de gemeenten heeft ingediend zijn activiteiten opgenomen waarbij advisering, stimulering en bewustwording
voor de woningbezitter op het gebied van energiebesparing en duurzame energie voorop staat. De aankomende drie jaar wordt de samenwerking met Duurzaam Bouwloket en
Stichting Huizenaanpak voortgezet en uitgebreid. Het programma bestaat o.a. uit wijkgerichte aanpakken, inkoop acties voor na-isolatie en zonnepanelen en maatregelen gericht
op specifieke woningtype zoals het verduurzamen van woningen uit de jaren 90 of Vereniging van Eigenaren.
Duurzaam Bouwloket
Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket waar inwoners terecht kunnen voor
al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. Elke woning die nu wordt aangepakt zal deel gaan uitmaken van de energieneutrale toekomst, aldus Raoul Santibanez, mede-eigenaar van Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl).
Stichting Huizenaanpak
De aanpak van Stichting Huizenaanpak is gericht op voorlichting en adviezen, maar ook zorgen zij ervoor dat bedrijven de kennis en kunde hebben om alle woningtypes en bouwjaren
(stapsgewijs) energieneutraal en aardgasvrij te renoveren. De Huizenaanpak is een samenwerking van vakmensen in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland en heeft als doel om
woningen te verduurzamen. Dit wordt gedaan door collectieve acties voor zonnepanelen
of isolatie, maar ook door individuele totaal-aanpakken met Nul-op-de-meter als doel, aldus Herman Schotman, accountmanager van SHA. (www.huizenaanpak.nl / 085 - 2220420).

Het nut van
mechanische
ventilatie
Je huis goed ventileren is van groot
belang. Mechanische ventilatie zorgt
ervoor dat je de hele dag door voldoende schone lucht in huis hebt.
Zeker in een nieuw, energiezuinig huis
heb je de hele dag door ventilatie nodig. Op die manier creëer je een gezond binnenklimaat, voor de hele dag
door ventilatie in huis is mechanische
ventilatie ideaal!
Hoe werkt mechanische ventilatie?
Met mechanische ventilatie heb je
voortdurend luchtverversing. Lucht
wordt uit de diverse kamers afgezogen en via de box afgevoerd naar
buiten. Verse lucht komt vervolgens
op natuurlijke wijze via de ventilatieroosters boven de ramen weer naar binnen. Daarna
stroomt de verse lucht door het hele huis.
Het regelen
Doorgaans kan het ventilatiesysteem handmatig geregeld worden. Hiervoor heb je een
driestandenschakelaar in de keuken en de badkamer. Ben je thuis, dan zet je de schakelaar
op 2, ga je weg dan zet je hem op 1. Stand 3 gebruik je voor extra ventilatie tijdens het douchen of het koken.
Waar te koop?
Mechanische ventilatie bij vele winkels te verkrijgen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Filterfabriek.
Automatische vraag gestuurde regeling
Veel huizen hebben naast de schakelaar ook een automatische vraag gestuurde regeling.
Hierbij wordt de luchtvochtigheid en CO2 geregistreerd door sensoren. Op basis hiervan
wordt vervolgens de ventilatie geregeld. Zijn er bijvoorbeeld meerdere mensen tegelijk in
de woonkamer, dan gaat het systeem daar harder werken. Zo bespaar je energie, want er
wordt nooit onnodig veel warme lucht afgevoerd.
BRON: Tekst & foto WONEN.nl

Aan (de Paas-) tafel!
Heb jij dat ook? In de aanloop
naar Pasen zie ik in de media
de mooiste plaatjes van gezellig gedecoreerde tafels en met
de lekkerste gerechten voorbij komen. Tja, een keukenprinses ben ik niet dus aan dat laatste gaan we geen tijd verspillen.
Maar misschien heb je wat aan
mijn ‘Pasen-turbo-tips’ om je
eettafel op het laatste moment
net even wat meer schwung te
geven. Alhoewel in veel interieurs de woorden stoer, robuust,
sober en ingetogen populair
zijn, zou ik zeggen: ”houdt het
lekker fris”. Niets mooier dan in
deze tijd de lammetjes te zien
dartelen in een fris groene weide en de helder blauwe druifjes uit hun stoffige bolletjes de
grond uit te zien komen. Hou
dat gevoel vast!
We beginnen bij het begin: een
tafelkleed geeft je tafel toch net
iets meer uitstraling dan het plastic kleedje dat bijna heel het jaar
praktisch op de tafel ligt. Ga naar
je plaatselijke markt of stoffenzaak en koop een mooie lap stof. Ik kies het liefst voor een egale
kleur met een mooie structuur, bijvoorbeeld linnen. Dat er geen tijd is om het kleed om te zomen,
is maar bijzaak. Het gebeurt OP tafel, nietwaar? Onderborden doen we niet aan. Dat wil zeggen.
kijk eens naar kussenhoesjes in de goedkopere retailwinkels. Een fleurig dun gebloemd kussenhoesje van 40x40 cm kan prima als onderbord of placemat fungeren. Borden, mokken en dergelijke in een basiskleur houden het geheel rustig en laten de aandacht op het eten vallen. Alhoewel blauwe waterglazen natuurlijk mooi matchen bij een blauw bord. Gebruik je een onderbord?
Leg er dan eerst een mooie voorjaarsbloem op als versiering. Misschien niet altijd praktisch wanneer je tafel niet al te groot is maar een voorjaarsboeket siert meteen je hele tafel. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn: een paar bossen tulpen doet wonderen. Eén bosje is wat karig, het
mag allemaal net wat royaler. Bij elk bord een klein potje of schaaltje vullen met tuinkers, is ook
leuk. Of blaas een eitje uit en breek voorzichtig het kapje eraf. Een klein beetje water erin met een
voorjaarsbloemetje. In een eierdopje naast of op je bord is het een mooie eye-catcher. Als je niet
van bloemen op tafel houdt, kun je bijvoorbeeld een handjevol kwarteleitjes hier en daar op tafel
strooien of een mooie kandelaar neerzetten. Succes en fijne Paasdagen toegewenst!
Voor meer inspiratie kijk ook eens op Facebook: Goed Gestrikt en/of Instagram: goed_gestrikt

Gespot op WONEN.nl

Maaien tot 500 m²
De RX50 is zeer wendbaar dankzij het unieke metalen glijoppervlak, waardoor hij gezwind elke hindernis in het gazon overwint. Deze topmaaier met maximale wendbaarheid is daarom
ook inzetbaar in smalle doorgangen en kleine hoeken, niet alleen
op droog gras trouwens. Ook op
een natte ondergrond heeft de
Robomow alles onder controle:
de nieuwe, speciaal ontworpen
Spike Wheels bieden stevige grip
op een vochtige bodem.
www.robomow.nl

Slimme thermostaat
Custom made
Durf buiten de lijntjes te kleuren. Primabad daagt je uit om zelf te experimenteren en grenzen te
verleggen. Neem een stap buiten de gebaande paden en laat je creativiteit de vrije loop. Combineer wastafelbladen, wastafelkasten, spiegeloplossingen, kasten en kleuren en creëer uw ideale
badkamermeubel, tv-meubel, dressoir of ...
www.primabad.nl

Recirculatiefilter
verplicht per 2021
Nefit komt met EasyControl, een nieuwe, wereldwijd op de markt gebrachte, slimme thermostaat
van moederconcern Bosch. De nieuwe thermostaat is voorbereid op integratie met Smart Homeoplossingen. Met EasyControl kan de temperatuur in elk vertrek individueel worden ingesteld.
Dankzij de Coming Home-functie weet EasyControl precies hoe laat je thuis komt en stelt de verwarming hierop in. Dat voorkomt onnodig stoken en bespaart energie. EasyControl is sinds februari 2019 beschikbaar via de reguliere verkoopkanalen.
www.bosch-easycontrol.com

De ideale badkamer
is voor iedereen anders

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van onze woningen. Dit geldt ook voor de
ventilatie. Een conventioneel ventilatiesysteem zuivert de lucht en blaast de warmt naar buiten. Hier
gaat jaarlijks enorm veel energie en ook geld mee
verloren. Een recirculatiefilter lost dit probleem op
en is om deze reden vanaf 2021 verplicht. De PlasmaMade filter maakt van (bijna) iedere afzuigkap
een recirculatiekap.
www.plasmamade.nl

De kraan die alles kan
De ideale badkamer is voor iedereen anders. De Sphinx Acanto meubels kunnen op elke manier worden gecombineerd, passend bij elke badkamer en elke behoefte. De Sphinx Acanto badkamermeubels zijn strak georganiseerd en flexibel. Je kunt er eindeloos mee combineren. Ook
heeft de Sphinx Acanto serie diverse innovatieve oplossingen waarmee je slimmer om kunt gaan
met de opbergruimte. Met Sphinx Acanto valt alles op zijn plaats.
Nu gratis Sphinx Acanto meubelaccessoires t.w.v. € 400,- bij aankoop van een Sphinx Acanto wastafel met onderkast en Sphinx Acanto wandcloset met zitting.
www.sphinx.nl

Revolutionaire
vloer
COREtec® is dé architect en uitvinder van
de categorie meerlagige rigide vloeren.
De vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd
hout, bamboo, kalksteen en vinyl. De backing van COREtec® bestaat uit een kurklaag die zorgt voor een perfecte geluidsdemping. Door het lijmloze geïntegreerde kliksysteem kan deze vloer erg gemakkelijk geplaatst worden.
www.usfloors.eu

Met de nieuwe Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend
en gefilterd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, koud, bruisend en gefilterd water.
www.quooker.nl

Mooi voor binnen, goed voor buiten
Met Marmoleum gaan
planet friendly en fraai
design perfect samen.
Want
Marmoleum
wordt 100% CO2 neutraal geproduceerd.
Dus welk design je
ook kiest, je kiest altijd voor het milieu.
Dat maakt Marmoleum mooi voor binnen én goed voor buiten; hoe Love Life is
dat! Ga voor inspiratie, stalen en dealers
naar lovelife-forbo.nl.
www.lovelife-forbo.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied.
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!
Trendy
vouwwanden
Met een glazen vouwwand vergroot je je leefruimte en laat je je woonruimte baden in een zee
van natuurlijk daglicht. In een handomdraai is de
glazen vouwwand geopend, zodat je optimaal
van het echte buitengevoel kunt genieten: binnen en buiten maximaal verbonden. De zon en
het daglicht vormen een bron van energie, voor
jou en je woning.
www.solarlux.nl

De ideale douchevloer

FrenchDoor
Kenmerkend voor de Liebherr
FrenchDoor modellen zijn dus de
twee deuren voor het koelgedeelte. Daarmee heb je niet alleen een
makkelijke toegang tot het koelgedeelte, het zorgt er ook voor
dat de deuren niet zo ver je keuken in draaien. Het extra brede
koelgedeelte zorgt ervoor dat je
makkelijk een grote pan of ovenschaal in je koelkast kwijt kunt!
Het NoFrost vriesgedeelte onderin hoeft nooit meer ontdooid te
worden en bestaat uit twee ruime
laden die een goed overzicht bieden op je ingevroren spullen.
www.koelen.nl

Ga je voor een gashaard
of houthaard?

De douchevloer Squaro Infinity is gemaakt van het premium solid surface Quaryl®: een innovatief materiaal dat is ontwikkeld door Villeroy & Boch. Het materiaal voelt aangenaam aan en is dus
comfortabel voor de voeten. Quaryl® is sterk als kristal en zeer duurzaam. Het materiaal is ideaal
voor de badkamer, omdat het gemakkelijk schoon te maken, stootvast, schok- en krasbestendig
én geluiddempend is.
www.villeroy-boch.nl

Look en Feel van de natuur
Houten vloeren stralen rust en warmte uit.
En hout moet er bij
voorkeur zo oorspronkelijk mogelijk uitzien,
liefst onbehandeld.
Helaas zal onbehandeld hout snel sporen
van gebruik vertonen
en aan schoonheid inboeten. Daarom besteedt Bichemie Coatings al jaren veel aandacht aan het ontwikkelen van producten,
die een houten vloer,
zo onzichtbaar mogelijk, optimaal beschermen tegen de invloeden van stoffen waar
een vloer mee in aanraking komt. Momenteel wordt er een nieuwe telg in de Trae Lyx familie gepresenteerd, die een verbluffend effect heeft op onbehandeld hout: Trae Lyx Raw Wood Effect Oil.
www.bichemie.nl

Doe het met aluminium
IDA, ofwel ‘Interior Doors Aluminium’, springt in op de trend
van minimalistische binnendeuren -en wanden met de
uitstraling van staal. Nog beter. IDA doet het met aluminium! Waarom? De aluminium
binnenoplossingen zijn minimalistisch, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Dankzij
de uitgebreide collectie van
IDA creëer je voor elke interieurstijl, zowel modern, klassiek als industrieel, een passende binnendeur -of wand
die de woning uniek maakt. De minimalistische aluminium profielen in combinatie met glas zorgen voor transparantie en een optimale lichtinval waardoor een erg ruimtelijk effect verkregen
wordt.
www.idadoors.com

De keuze tussen gas of hout gaat over meer dan warmte, design en rendement. Het is een keuze
die echt bij je moet passen. De beleving van een écht houtvuur of sfeer en warmte met één druk
op de knop? Aan jou de keuze, maar DRU helpt je graag met je keuze.
www.drufire.com

Diamond
Oil Active
Diamond Oil Active is een natuurlijke, supersterke, sneldrogende olie, waar geen
chemische component aan toegevoegd
hoeft te worden voor snelle uitharding
of extra bescherming. Olieresten harden
niet vanzelf uit en kunnen dus opnieuw
gebruikt worden. De olie zorgt voor een
sterk, flexibel, vuil- en waterbestendig
oppervlak. Woca Diamond Oil Active is
ideaal voor de basisbehandeling van alle
nieuwe onbehandelde of pas geschuurde
houten oppervlakken.
www.woca.nl

Beat 2.0
Thebalux introduceerde
onlangs de nieuwe serie Beat 2.0. Een breed
programma badkamermeubelen leverbaar in
20 kleuren in twee dieptematen, 40 en 45 cm. Er
is tevens een grote diversiteit aan spoelkasten,
spiegels en spiegelkasten waaruit u een keuze kunt maken. De serie
bestaat uit verschillende
materiaalsoorten wastafels, zoals keramiek, beton, mineraalmarmer en
topbladen met opbouwkommen.
www.thebalux.nl

Even binnenkijken
,,De tuin voelt nog steeds als vakantie”

Van kleurrijk tot sober en van minimalistisch tot uitbundig: wat is er nu leuker dan binnenkijken in andermans
huis? Tekstschrijver en interieurstylist Mardou van Kuilenburg gaat op zoek naar mooie stulpjes in Castricum en omgeving. Ze trapt af met haar eigen hoekwoning uit 1969.
Tekst en beeld: Mardou van Kuilenburg

Begin 2018 verruilde ik samen met mijn man Daniël, dochter Amélie (2) en twee katten ons Haarlemse ‘poppenhuis’
voor een hoekwoning in de wijk Molendijk in Castricum.
Ik ben geboren en getogen in Castricum, maar vertrok in
2008 naar de stad met het idee niet meer terug te keren.
Het stadse, anonieme bestaan lonkte. En toen gebeurde het: mijn man en ik werden verliefd op de tuin die bij
dit huis hoorde. Groot, groen, weids. Een soort vakantiehuis. Via mijn ouders hoorden we dat het te koop kwam.
Op een zomeravond hebben we stiekem over de schutting
staan loeren en contact gezocht met de eigenaar. Na twee
bezichtigingen hebben we het huis, dat officieel nog niet
te koop stond, zonder tussenkomst van een makelaar gekocht. De bovenste twee woonlagen hebben we in drie weken tijd verbouwd, de begane grond en de tuin staan voor
komende zomer gepland.
Het duurde even, maar inmiddels gaat dit huis wel als thuis
voelen. We hebben flink wat tegenslag gehad met verbouwen. Daarnaast ben ik nogal impulsief en niet gezegend
met veel geduld, dus in zo’n verbouwproces levert dat
nog weleens wat wrijving op. Het meest blij zijn we met de
ruimte in- en rond het huis. Hoewel de tuin nog niet klaar
is, genieten we enorm van de buitenruimte. Het voelt daar
nog steeds als vakantie.
Ik ben dol op de jaren ’30 stijl. Mooie ornamenten, stuklijsten glas-in-loodramen… Ons nieuwe huis heeft niets van
dit alles. Maar met simpele ingrepen maken we het eigen.
Andere binnendeuren, een moderne gietvloer, openslaande deuren… Er is geen woonstijl die hier de boventoon
voert, ik hou van variatie en maak graag dingen zelf. Unieke items, spullen met een doorleefd uiterlijk of een mooie
verhaal maken een huis eigen. Uiteindelijk is dat toch een
gevoel. Dan kun je nog zoveel items neerzetten, maar krijg
je nooit de sfeer die je eigenlijk wilt creëren.
Mardou van Kuilenburg is bedenker en oprichter van interieurplatform sevencouches.nl. Ze werkt als tekstschrijver,
journalist en woonstylist. Jouw huis in deze rubriek? Geef
je op via weekblad@castricummer.nl.

