21 april 2022

Velsen e.o.

3

6

22

Energietoeslag voor lage
inkomens

Ouderwetse kleedkamerlol
Telstar OldStars

Wekelijks spreekuur voor
Oekraïense vluchtelingen

REGIO MEDIA GROEP

Informateur Hans Romeyn:
,,Kom tot een raadsakkoord’’
Velsen - Informateur Hans Romeyn heeft een advies opgesteld naar
aanleiding van de gesprekken die hij voerde met de politieke partijen in
Velsen. Zijn voorstel is om eerst een raadsakkoord op te stellen met een
bijbehorend programma en daarna een college te formeren. Voor dat
laatste liggen twee scenario’s het meest voor de hand. Men kan kiezen
voor een traditionele collegevorming, waarbij de fracties die samen het
college willen vormen de wethouders naar voren schuiven. Ook is een
vorm denkbaar waarbij alle partijen in de raad een wethouder kan
leveren. Romeyn spreekt geen voorkeur voor een van deze opties uit.
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Frank Dales (midden) werd in het bijzijn van zijn echtgenote Marieke Verhagen-Dales door Arthur van Dijk (Commissaris van de
Koning) beëdigd voor zijn tweede termijn. Foto: aangeleverd

www.albatrosbanden.nl

www.albatrosbanden.nl

Frank Dales is begonnen aan zijn
tweede termijn als burgemeester
Velsen - Frank Dales begon dinsdag
aan zijn tweede ambtstermijn als
burgemeester van de gemeente
Velsen. De gemeenteraad besloot op
4 november vorig jaar om Dales aan
te bevelen voor herbenoeming.
Vorige week heeft Commissaris van
www.albatrosbanden.nl
de Koning
Arthur van Dijk hem
beëdigd voor de tweede termijn.
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Aan de gemeenteraad liet Dales
vervolgens weten dat hij enorm trots
is op de gemeente Velsen en dat hij
steeds meer van deze gemeente is
gaan houden.
Voor de komende zes jaar ziet Dales
grote uitdagingen. Hij constateert
dat het vertrouwen in de democratie
en in de overheid minder vanzelf-

sprekend is geworden dan het
vroeger was. Dat brengt volgens
hem met zich mee dat mensen soms
tegenover elkaar komen te staan.
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VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!
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Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken
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Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen.

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

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

www.albatrosbanden.nl
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Als het raadsakkoord en het voorlopige raadsprogramma door de raad
zijn vastgesteld, kan de raad een
formateur aanwijzen die kan onderzoeken wat de meest passende
variant bij het raadsakkoord is.

www.albatrosbanden.nl
overheid
en aan het verbinden van
de inwoners van Velsen met elkaar.

INKOOP
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Het raadsakkoord bevat de spelregels voor de raad, geldend voor de
komende vier jaar, met na twee jaar
een evaluatie.
Het te formeren college geeft
vervolgens uitvoering aan de
agenda van de gemeenteraad.

De vier thema’s die van de fracties in
de raad de hoogste prioriteit krijgen,
zijn participatie, wonen/woningbouw, leefbaarheid/luchtkwaliteit
en duurzaamheid.
Romeyn adviseert om te starten met
een voorlopig programma (op
hoofdlijnen) en dit samen met het
raadsakkoord op te leveren ten
behoeve van de formatiefase. Zo
kan de collegevorming voortvarend
van start gaan.

ALBATROS
Dales ziet het als BANDEN
zijn taak om te
IJMUIDEN
bouwen
aan het vertrouwen in de

SC TELSTAR

Motorbanden
nodig?
Leveren en
monteren wij

Velsen Lokaal en D66 werden bij de
verkiezingen van vorige maand de
twee grootste partijen in Velsen. Zij
trekken nu samen op in het formatieproces en stelden Hans Romeyn
aan als informateur.
Hij concludeert dat alle fracties een
raadsakkoord als mogelijkheid zien,
maar er moet wel lering getrokken
worden uit de voorgaande
bestuursperiode.

SAMEN
Ervaren
timmerman
of
monteur
maken we het ZOVEEL MOOIER!
Aannemersbedrijf Braak Velsen • Showroom: Duinvlietstraat 102 • Velsen-Noord • ma/vr 13-17 • za 10-16
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DE BUS STAAT
AL KLAAR!
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HVC gesloten op Koningsdag
Op Koningsdag haalt HVC geen afval op.
Ook de afvalbrengstations zijn gesloten.
Kijk in de HVC afval-app of in de afval-

kalender via www.hvcgroep.nl wanneer uw
afval wordt opgehaald.

check de
check
de
afvalkalender.
check de

afvalkalender.
afvalkalender.
Rond de feestdagen
komen we mogelijk op
Rond de feestdagen
een
andere
dag langs
Rond
dewe
feestdagen
komen
mogelijk op
om jouw
te legen.
komen
webak
mogelijk
op
een andere
dag langs
een
andere
dag
om jouw
bak
te langs
legen.
Check
dus
de
om jouw bak te legen.
afvalkalender vroegtijdig
Check dus de
in
de HVC
of
Check
dus afval-app
de vroegtijdig
afvalkalender
website!
afvalkalender
vroegtijdig
in de HVC afval-app
of
in
de HVC afval-app of
website!
website!

Jouw burgemeester, Frank Dales
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Lagersstraat 16, plaatsen dakopbouw
(12/04/2022) 45325-2022
• Zeeweg 268, kappen boom
(13/04/2022) 46269-2022
• Marconistraat 66, plaatsen dakopbouw
(13/04/2022) 46518-2022
Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101, 101A, 101B, legaliseren wijz. gebruik naar 5 appartementen (11/04/2022) 44879-2022
• Wijkerstraatweg 119, 121B, legaliseren
wijz. gebruik naar 5 appartementen
(11/04/2022) 44879-2022
Santpoort-Zuid
• Jagtlustlaan 14, kappen boom (Noodkap) (12/04/2022) 45764-2022
Driehuis
• Hofdijklaan 46, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (14/04/2022) 46586-2022
Velserbroek
• De Zeiler 178, oprichten berging
(11/04/2022) 45099-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

Velsen-Noord
• Velserkade 1, bouwen 2 bedrijfshallen en acculaadstation (12/04/2022)
111165-2021

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 15, bouwen bijgebouw met kelder (12/04/2022) 166122022
• Harddraverslaan 51, plaatsen erfafscheiding (21/04/2022) 39245-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Velsen-Noord
• “Straatspeeldag”, op 8 juni van 14:00
tot 18:00 uur, locatie: Heirweg 2A
(12/04/2022) 45882-2022
Santpoort-Noord
• “Dorpsfeest Santpoort”, van 30 juli t/m
5 augustus van 9:00 tot 1:00 uur en 6
augustus van 9:00 tot 00:00 uur, locatie:
Hoofdstraat (11/04/2022) 45698-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergoten kap, plaatsen dakkapel (zijkant)
(12/04/2022) 11348-2022
• J.C. van Neckstraat 3 t/m 17, afwijken
van bedrijfscategorie (12/04/2022)
10349-2022

IJmuiden
• Dirk Hartoghstraat 66, wijzigen constructie (intern) (12/04/2022) 430292021
• Zuidpier noordkant Seaport Marina,
wijzigen verleende tijdelijke (10 jaar)
vergunning (traileronderstel, zonnepanelen) (12/04/2022) 15687-2022
• Cypressenstraat 2, plaatsen dakopbouw
inclusief dakkapel (12/04/2022) 255322022

•

Dirk Hartoghstraat 40, plaatsen
dakopbouw inclusief dakkapellen
(14/04/2022) 25158-2022

Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 58, wijzigen tuin, realiseren uitrit (14/04/2022) 25179-2022
Velsen-Noord
• Van Diepenstraat ong. (kavel 15 t/m
17), bouwen 3 woningen (12/04/2022)
23441-2022
Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 25, wijzigen kozijnen en bekleden gevels
(12/04/2022) 28245-2022
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 35, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel) (12/04/2022)
31816-2022
• Westerhoevelaan 31, vergroten woning, plaatsen dakterras (achtergevel)
(14/04/2022) 27241-2022
Driehuis
• Da Costalaan 16, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (12/04/2022) 25718-2022
• Velserbroek
• Dammersboog 178, wijzigen constructie
(intern) (12/04/2022) 34892-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

Santpoort-Zuid
• ‘Avondvierdaagse Brederode Daltonschool’, op 10 t/m 13 mei 2022 van 17:00
tot 19:00 uur, locatie: diverse routes
met als vertrek- en eindpunt Willem de
Zwijgerlaan 110 (12/04/2022) 37702022
Driehuis
• ‘Strawberries Easter Tournament’,
van 15 t/m 17 april 2022 van 10:00
tot 01:00 uur, locatie: Waterloolaan 1
(12/04/2022) 14547-2022

Overige bekendmakingen

• Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aanleggen bij Galle Promende
70, Velserbroek en Alexander Bellstraat
20, IJmuiden
• Kapmelding populier op het eiland in
het Wijkeroogpark Velsen-Noord
Een papieren versie van de bekendmakingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger,
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt u naar
het gemeentehuis.

Velsen-Zuid
• “GTST”, op 13 en 14 april 2022 van
08:00 tot 18:00 uur, locatie: Meershoef,
(12/04/2022) 24814-2022

Man aangehouden in
onderzoek naar miljoenenfraude

De Koningin Emma brengt u naar het indrukwekkende Forteiland.
Foto: Bos Media Services

Publieksdag Forteiland op 1 mei
IJmuiden - Het fort bij IJmuiden
heeft een zeer bewogen geschiedenis en is gebouwd tussen 1881 en
1888 met drie verdiepingen, 72 zalen
en kamers en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter
is het gebouw het grootste fort van
de ‘’Stelling van Amsterdam’’. Uitgerust met vijf zware kanonnen in de
pantsergalerij aan de zeezijde en
twee kanonnen in een koepel aan de
landzijde was het destijds een geweldige bewaker voor onze hoofdstad.
Maar nog geen veertig jaar later
werden de 40 ton zware mastodonten afgekeurd en in 1943 door de
Duitse bezetter in stukken afgevoerd
naar de smeltovens van de staalfabriek. Tot 1963 werd het fort nog
gebruikt en bewaakt, maar als
vestingwerk opgeheven en verlaten.
In december 1996, toen de Stelling
van Amsterdam op de UNESCO werd
geplaatst, werd begonnen om het
verloederde fort te restaureren.
Langzaam maar zeker kreeg het fort
en de omgeving zijn vroegere allure
weer terug. Het is nu een tijdloos
ondergronds monument dat zijn
geheimzinnige karakter heeft
behouden.

Publieksdagen
Op zondag 1 mei is er weer een
publieksdag. De overtocht naar het
Forteiland duurt ongeveer 5 minuten
en word verzorgd met de ‘’Koningin
Emma’’, een zeewaardig passagierschip met een vaste ligplaats aan de
Kop van de Haven in IJmuiden.
Overige publieksdagen zijn op de
volgende zon-en woensdagen:
• Zondagen: 5 juni, 3 juli, 7 augustus,
4 september, 2 oktober, 6 november
• Woensdagen: 13 en 20 juli, 10 en
17 augustus
Na de overtocht wordt u aan de
steiger op het eiland ontvangen door
gidsen van de vereniging Forteiland
IJmuiden. Men kan in de Koepelzaal
van het fort of op het aangrenzende
buitenterras genieten van een
drankje. Mindervaliden moeten er
rekening mee houden dat het fort
niet overal makkelijk begaanbaar is.
Toegangskaarten voor overtocht en
rondleiding kosten € 14.50 per
persoon.
Kaarten kunnen vooraf worden
besteld via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl of telefonisch:
0255-511676.

IJmuiden - Op dinsdag 19 april heeft
de politie een 29-jarige man uit
IJmuiden aangehouden. Hij wordt
verdacht van witwassen en het
zonder vergunning aanbieden van
betaaldiensten. De woning van de
verdachte aan de Blauwe Zeedistel in
IJmuiden en vijf panden in Heemskerk en Amsterdam zijn doorzocht.
Daarbij is beslag gelegd op
duizenden euro’s aan contant geld
en op fysieke en digitale
administratie.

De man wordt ervan verdacht dat hij
zich heeft bezig gehouden met
transacties van grote contante geldbedragen in binnen- en buitenland.
Vermoedelijk hadden de gelden, met
een totale waarde van miljoenen
euro’s, een criminele herkomst.
Geldstromen afbreken
Criminele netwerken kunnen alleen
actief blijven als zij (internationale)
geldstromen opzetten die ondergronds of op een verhulde manier

AANGENAAM
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste
Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen
komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw
(klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 6
weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Fenna Kieftenbeld
Fenna Kieftenbeld is geboren
op 4 april om 01.19 uur in
Spaarne Zuid. Ze woog bij de
geboorte 3736 gram. Ze is de
tweede dochter van de trotse
ouders Jesper en Nicole Kieftenbeld. Ze wonen in Santpoort. Haar trotse en lieve
zusje Sofie heeft in januari
2020 in deze rubriek gestaan.
Voor de ouders van Nicole,
Jan en Lia van der Werff is
Fenna het tweede kleinkind.
De andere trotse opa en oma
zijn Jan en Marijke Kieftenbeld. Voor hen is Fenna het
zesde kleinkind.

plaatsvinden. Daarom is het onderzoeken en het afbreken van die geldstromen een belangrijk onderdeel
van de bestrijding van zware en
georganiseerde criminaliteit.
Heb je vermoedens dat iets niet klopt
bij jou in de buurt? Of concrete
signalen die wijzen op criminaliteit?
Meld ze bij de politie via 0900-8844.
Meld je liever anoniem? Dat kan via
Meld Misdaad Anoniem, bel dan
0800-7000.

De Jonge Stem is
op zoek naar jou!
Velsen - Voor de nieuwe musical
‘Joseph and the amazing Technicolor
Dreamcoat’ houdt de Jonge Stem
een open repetitie op zondag 24
april van 13.00 tot 17.00 uur in de
Abeel in IJmuiden. Deze vrolijke en
kleurrijke musical wordt in november
opgevoerd in de Stadsschouwburg
Velsen. Ondertussen is bekend wie
‘de jas van Joseph past’ binnen de
huidige leden van De Jonge Stem.
Maar nu zijn ze nog op zoek naar
spelers tussen de 12 en 22 jaar oud,
die het ensemble komen versterken!
Lijkt het je ontzettend leuk om aan
musicals deel te nemen, houd je van
dans, zang en spel en wil je
meemaken hoe het is om een voorstelling in een schouwburg te
geven... dan is de Jonge Stem op
zoek naar jou. Voor meer informatie
kan je contact opnemen met de
Jonge Stem via secretaris.dejongestem@outlook.com.

POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl
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HCV’90 uit Velsen Noord zoekt jeugdleden!
Misschien zoek jij ook nog een nieuwe sport. Kom dan kennis-maken met onze handbalvereniging. HCV’90 is een kleine
gezellige vereniging waar de jeugd bij ons voorop staat.
We spelen op recreatief niveau, geen druk maar pure
ontspanning. Voor iedere leeftijd geldt: plezier staat voorop.

Peuterinstuif
Woensdag 6 april hebben de buurtsportcoaches van
Sportsupport weer een PeuterInstuif georganiseerd,
dit keer in Sporthal het Polderhuis in Velserbroek.

Vanaf april tot september spelen we onze wedstrijden op sportpark Rooswijk in Velsen Noord en in de winter lekker binnen in
de sporthal.
Naast handbal hebben we nog tal van andere activiteiten, zo is er
jaarlijks een groot toernooi, gaat de jeugd op kamp en is er een
seizoen afsluiting.
Lijkt het je wat? Kom eens kijken/meedoen met een training!
(De eerste 5 trainingen zijn gratis)

Kinderen konden met hun (groot)ouder(s) spelen
op het springkussen, bowlen bij mikken en gooien,
racen met de loopfietsjes, bewegen op muziek en
zij kregen een yogaclinic van ‘Mindfulyogakids’. Zij
bieden al lessen aan voor de jongste jeugd. Kijk voor
meer info op www.mindfulyogakids.nl

Nationale Diabetes Challenge
Vanaf dinsdag 17 mei wordt er 20 weken gewandeld onder begeleiding van
Buurtsportcoaches en medewerkers van gezondheidscentrum Velserbroek. De
loop start iedere week op dinsdag om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 20:00 uur.
Tijdens de loop is er wandelbegeleiding en maken we vooral plezier! Iedereen
met Diabetes Mellitus of een doorverwijzing van de huisarts of praktijkondersteuning kan hieraan deelnemen. De kosten bedragen € 5,50 per persoon voor
20 weken. Dit is exclusief de landelijke finaledag op zaterdag 24 september. Aanmelden en meer informatie kan door te mailen naar jvzaanen@sportsupport.nl.

Wij kijken enorm uit naar de volgende Peuterinstuif.
Hou sportpasvelsen.nl in de gaten voor datum en
inschrijving!

SportNite
Dinsdag 3 mei organiseren de Buurtsportcoaches
van SportSupport SportNite! Deze real-life versie
van de game Fortnite wordt gespeeld in Sporthal
Zeewijk in IJmuiden en is bedoeld voor kinderen
uit groep 4 t/m groep 8. Tijdens verschillende NERF
battles kunnen deelnemers zich verschuilen, andere
schuilplaatsen binnendringen en het andere team
uitschakelen. De deelnemers spelen meerdere
battles per ronde en er wordt op basis van leeftijd
gespeeld.

Heb je vragen of interesse neem dan contact op via de mail:
ledenadministratie@hcv90.nl
voorzitter@hcv90.nl

Koningsspelen Strand IJmuiden
Vrijdag 22 april wordt van 09:15-13:00 uur door SportSupport de koningsspelen
op het strand van IJmuiden georganiseerd. De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest waaraan kinderen uit de gemeente Velsen
kunnen deelnemen.
Diverse scholen uit de gemeente Velsen hebben zich aangemeld om met hun
leerlingen aanwezig te zijn op deze feestelijke dag. Na de traditionele Koningsdans gaan de leerlingen onder begeleiding van Buurtsportcoaches, sportkunde
studenten van InHolland en leerlingen van het Vellesan College lekker bewegen,
uitwaaien en samenwerken.
Het wordt vast weer een fantastische dag. Kom gerust langs om de kinderen aan
te moedigen.

Inschrijven voor deze activiteit kan via
www.sportpasvelsen.nl.

Meivakantie zwembad
De Heerenduinen
In de schoolvakantie van 25 april t/m 08 mei 2022
is zwembad De Heerenduinen extra geopend voor
recreatief zwemmen. Kijk voor de actuele tijden op
www.zwembadvelsen.nl
Houd in deze periode ook onze website en Social
Media in de gaten het zou zo maar kunnen dat er
ook nog leuke spelletjesdagen georganiseerd gaan
worden.
•
•
•
•
•

Particuliere zwemlessen gaan door volgens
aangepaste lestijden. Raadpleeg voor lestijden uw zwemscore app.
Aquasport maandagochtend 25 april + 2 mei
en dinsdagochtend- en avond 26 april + 3
mei, gaan door volgens reguliere lestijden.
Woensdag 04 mei komt Vroege Vogel zwemmen 07:00-08:00 uur te vervallen.
Babypeuterzwemlessen op vrijdagochtend
29 april gaan door volgens reguliere lestijden.
Woensdag 27 april (Koningsdag) is het zwembad gesloten.

Dubbelzeskamp herkansing
Afgelopen december ging de Dubbel6Kamp helaas niet door wegens de coronamaatregelen. Dat was er jammer en daarom is besloten dit fantastische evenement
te verplaatsen naar het Pinksterweekend van zondag 5 en maandag 6 juni 2022.
De opzet ziet er als volgt uit:
Zondag 5 juni wordt er een ochtend- en een middagprogramma aangeboden aan
de leerlingen van groep 3, 4 en 5 van basisscholen in gemeente Velsen. De teams
bestaan uit min. 6 leerlingen en een begeleider.
Maandag 6 juni wordt er een ochtend- en een middagprogramma aangeboden
voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De teams bestaan uit min. 8 leerlingen en
een begeleider.

Verhuur sportaccommodaties

Sportloket Velsen heeft recent alle vaste gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties een aanvraagformulier voor het nieuwe seizoen verzonden. Begin
mei worden de roosters opgesteld. Heeft u interesse in het huren van een sporDe activiteiten zullen zowel in sporthal Zeewijk als op het kunstgrasveld van korfbal- taccommodatie voor een geheel seizoen? Neem dan contact op met Sportloket
Velsen 0255-567666. Incidenteel een keer een sportaccommodatie reserveren?
vereniging DKV georganiseerd worden.
Dit regelt u eenvoudig online via onze website: sportloketvelsen.nl.
Kijk voor verdere informatie op sportpasvelsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:
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Ouderwetse kleedkamerlol Telstar OldStars
Velsen-Zuid – Denk nu niet dat de heren van het Walking Football Telstar OldStars er alleen voor de show en de
derde helft zijn want op de dag dat ze vijf jaar bestaan, en dus passend gehuldigd worden, komen ze net van
een wedstrijd tegen Edo Haarlem die ze ook nog eens met 2-8 wonnen. Mannen tussen de 65 en 87 jaar die
iedere woensdagmiddag trainen op het hoofdveld van Telstar. Want: ,,Een balletje trappen is het mooiste dat er
is.’’

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00 - 12.30 uur
vrijdag gesloten
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Tel. 06-33836478
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Jongens onder elkaar
Piet heeft het dan over Nol Kerkhoff
(68). Nol was fanatiek voetballer
maar op z’n 22 kreeg hij een ongeluk
en moest stoppen met topvoetbal.
,,En toen kwam dit en ik dacht: ik ga
meedoen! De opstart was even moeilijk maar het is hartstikke leuk.’’
Vervolgens wordt de ‘gastarbeider’,
zoals hij zelf zegt, van het team geïntroduceerd. Stephen Hall (67),
oorspronkelijk uit Engeland maar al
ruim veertig jaar hier. ,,Fietsen en
wandelen vind ik niets aan, ik heb
wel altijd veel gevoetbald en ben er
vanaf het begin bij. Een balletje
trappen is het mooiste dat er is,
lekker jongens onder elkaar.’’

Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

figuur en gebruinde kop. ,,Hoe dat
komt? ,,Tsja, ik heb een goede
verpleegster thuis.’’ Hij heeft tot zijn
46ste jaar, zij het voor de lol, gevoetbald en was er vijf jaar geleden als de
kippen bij om dit team te versterken.
,,Het gaat prima, ik ben er elke
woensdag en met ieder toernooi. Ik
loop veel en roken en drinken doe ik
niet meer aan. Ik ben zeeman
geweest dus heb vroeger genoeg
gehad, het smaakt me niet meer. Ik
ben hier woensdags als eerste en
zorg voor de materialen en zo en
ruim na afloop de rommel op. Nol
daar wordt mijn opvolger, maar dat is
pas over tien jaar.’’

Een taart, een shirt en vrolijke jongens om het vijfjarig bestaan van Telstar OldStars te vieren. Foto: Ingeborg Baumann

Door Ingeborg Baumann
Ze worden uiteraard oneerbiedig het
knarrenteam genoemd maar het zijn
stuk voor stuk opvallend krásse
knarren die afgelopen woensdagmiddag op een enorme taart werden
getrakteerd. Initiatiefneemster van
deze feestelijkheden is Jeanette
Groenink, fysiotherapeut bij Care
Worx. ,,Zo leuk dat die mannen
wekelijks met bewegen en sport
bezig zijn. Ik ben natuurlijk prediker
van een gezonde leefstijl dus ik vind

het prachtig.’’ Opmerking van een
van de oude sterren: ,,Ja, dan moet je
ons vooral taart voeren!’’ Hetgeen
meteen de sfeer en de humor tussen
de heren weergeeft.
‘Nee’ is niet te koop
Willem van der Steen (67) is zo’n
beetje de regelneef van alles. ,,Het
gaat om de sportiviteit en de gezelligheid. We krijgen alle medewerking
van Pieter de Waard, nee is niet te
koop. Kleding, materiaal, álles!’’ De
heer de Waard, boegbeeld en voor-

zitter van Telstar, komt ook een stukje
taart peuzelen. Op de vraag wat hij
zo leuk vindt aan de OldStars zegt hij:
,,Dat ze een keer in de week in de
weg lopen. Voornamelijk elkaar ook.’’
Dat zal best meevallen, de heren
hebben bijna allemaal een redelijk en
niet onsuccesvol voetbalverleden.
Vroeger genoeg gehad
De oudste van het stel is Piet van
Rijsbergen, op een haar na 87 jaar
oud. Dat is hem niet aan te zien trouwens met z’n nog steeds atletische

Broekie
Hans Singerling (65) is het broekie
van de enigszins op leeftijd zijnde
‘jongens’. ,,Die hebben we nog
moeten voorlichten.’’ Hij zegt: ,,Ik ben
sowieso voetballiefhebber maar het
leukst is toch wel de ouderwetse
kleedkamersfeer, de lol, de echte
voetbalhumor. We zitten natuurlijk
vréselijk in spanning elke wedstrijd,
dat snap je. Op onze leeftijd lijd je
heel erg aan drempelvrees. En het is
een lekker middel om in beweging te
blijven.’’ Dat laatste is dan weer geen
geintje.

Gymnasium Felisenum krijgt bezoek
van duurzame waterstof-racewagen Forze
Velsen-Zuid - Het Gymnasium Felisenum had deze week bijzonder
bezoek, want de waterstof-racewagen van het Forze Hydrogen Racing
team stond op maandag 11 april voor de deur. Voor teamlid Stijn Handgraaf was dit een bezoek met een vleugje nostalgie, want hij zat hier op
school voordat hij bij het Delftse studententeam aan de slag ging.

Het doel van deze scholentour is om scholieren enthousiast te maken over
duurzame techniek. Foto: aangeleverd

Scholieren enthousiast maken
over waterstof
,,Ons doel met deze scholentour is

om scholieren enthousiast te maken
over duurzame techniek, en we
willen laten zien hoe leuk techni-

sche studies zijn”, vertelt Stijn.
,,Waterstof heeft enorm veel
potentie als opslagmethode voor
energie. Wij willen die potentie
aantonen door normale benzineauto’s op het circuit te verslaan, en
daarmee laten zien dat duurzaamheid heel gaaf is.” Die missie brengt
hem nu terug in Velsen-Zuid. ,,Het is
heel leuk om hier weer terug te zijn,
je hebt hier toch best wel lang
gezeten. Dat maakt het extra leuk
om hier uit te leggen over dit
project.” aldus Stijn.
Duurzame ambitie
Het bezoek van het raceteam past
goed bij de ambitie van de school.
Natuurkundedocent Winfried
Appelman: ,,We zijn bezig met een
duurzaamheidsproject, waarmee
we ook leerlingen willen inspireren
om bètastudies te verkennen.
Studententeams zijn hierbij ook erg
motiverend, ze gaan gezamenlijk
echt ergens voor, een mooi
voorbeeld!
Leuk ook echt dat oud-leerling Stijn
erbij was, en te zien waar hij terecht
is gekomen.”

Stijn Handgraaf was weer even terug
op zijn oude school in Velsen-Zuid.
Foto: aangeleverd
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‘Goederen en giften voor
Oekraïne blijven nodig’
Regio - Ruim een maand na de Russische inval in Oekraïne blijft noodhulp
hard nodig, stelt Arjan van Dijke,
voorzitter van de stichting Metadidomi. ,,De nood is groot en de
humanitaire situatie is dramatisch.
Vooral rond Kiev en steden in het
oosten zoals Charkov, Marioepol,
Soemy, Molitopol, Cherson zijn er
door de constante bombardementen, duizenden doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden dakloze vluchtelingen.
Werkelijk hartverscheurend.”
Vanaf dag één van de oorlog in
Oekraïne is Van Dijke samen met
tientallen vrijwilligers actief om hulpgoederen naar het oosten van
Europa te krijgen. Via inzamelpunten
op het eiland Tholen komen
goederen naar een magazijn in SintAnnaland en worden daar gesorteerd. Ook is er een inkoopteam van
ondernemers die hulpgoederen
inkoopt, zoals houdbaar voedsel,
aggregaten, accu`s, satelliettelefoons, verband en medicijnen.
Zoons
Van Dijke heeft korte lijntjes: twee
van zijn zoons zijn getrouwd met een
Oekraïense en één ervan had tot de
inval daar een boerderij en handel in
gebruikte landbouwmachines. Toen
de oorlog in de nacht van 24 op 25
februari uitbrak zijn ze naar Nederland gevlucht.
Zoon Evert is aangesteld als algemeen coördinator en is dag en nacht
bezig met alle projecten van Metadidomi in en buiten Oekraïne. Dat is
zowel opvang van Oekraïense vluchtelingen als het organiseren van de
hulptransporten. ,,Door zijn vele

directe relaties in Oekraïne met
kerkelijke en burgerlijke autoriteiten,
klanten en andere zakenrelaties,
heeft hij daar een groot netwerk. Met
name rond de Zhytomir, een stad
met 300.000 inwoners.”
Om alles naar Oekraïne te vervoeren
kost 4000 euro per truck. Een
container met pasta bedraagt 20.000
euro. ,,Goederen en giften blijven
nodig. Gelukkig krijgen we veel
donaties. Onze inspanningen zijn
maar een druppel, maar vele druppels maken de emmer ook vol.”
Meer informatie:
www.metadidomi.nl.
Blik op de zes windmolens van Windpark Spuisluis, gezien “door” het standbeeld van de kanaalgravers bij het Pontplein. Het
kunstwerk van Aart Lamberts is een eerbetoon aan de harde werkers die het kanaal door de duinen ten westen van Velsen
hebben gegraven. Het beeld werd in 2005 onthuld door de oud-gemeentearchivaris van Velsen, Siebe Rolle, ter herinnering
aan de 125ste verjaardag van het Noordzeekanaal en IJmuiden in 2001. Foto: Erik Baalbergen

Windpark Spuisluis
Wekelijks staan we in deze rubriek aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor het Windpark Spuisluis.
Door Erik Baalbergen
Arjan van Dijke is oprichter en
algemeen directeur van DB
KeukenGroep. Daarnaast houdt hij
zich bezig met de export van
landbouwmachines naar Oekraïne en
heeft hij diverse bestuursfuncties in
stichtingen en goede doelen.
Foto: aangeleverd

Team Jacqueline Schouten bleek dankzij twee 8-0 overwinningen in de eerste twee
rondes voldoende marge opgebouwd te hebben voor de titel. Foto: aangeleverd

Geslaagde wederopstanding
denksportavond
Velsen - Toen Damclub IJmuiden
(DCIJ) nog in het Jan Ligthartgebouw
speelde, deelde het de clubavond
met Schaakclub Kijk Uit. Nadat dit
gebouw een andere bestemming
kreeg, weken de denksportverenigingen naar verschillende locaties
uit. Eén ding bleef echter hetzelfde:
op Goede Vrijdag hielden zij nog
steeds een gezamenlijke
teamwedstrijd.
Door corona moesten de dammers
en schakers drie jaar wachten op een
nieuwe editie. Afgelopen vrijdag kon
er eindelijk weer in teams van twee
dammers en twee schakers een doorstart gemaakt worden, waarbij ook
de nodige jeugddammers
aanschoven. Uiteindelijk bleken twee
teams evenveel teampunten behaald
te hebben, waardoor doelsaldo de
doorslag moest geven. Team Jacqueline Schouten bleek dankzij twee 8-0
overwinningen in de eerste twee

TYPISCH IJMUIDEN

rondes voldoende marge opgebouwd te hebben en liet team Kees
Pippel daardoor achter zich. Op de
derde plaats eindigde team Cees van
der Vlis. De topscorersprijzen gingen
naar Ingmar Visser (schaker) en Jack
van Buuren (dammer), die al hun
partijen wonnen. Alex Kistemaker
was de beste jeugdspeler.
Een dag later mocht een viertal van
DCIJ zich in Zaandam melden voor
de Noord-Hollandse beker. Op papier
hadden de IJmuidenaren weinig kans
op het goud, maar na een 5-3 overwinning op Purmerend en een spectaculaire 6-2 zege op grote favoriet
SNA gloorde er hoop. Vervolgens
wist het team bestaande uit Jesse
Bos, Cees van der Vlis, Jan-Maarten
Koorn en Klaas de Krijger met een
4-4 tegen Zaanstreek het beslissende
punt te pakken. Dankzij dit resultaat
mag DCIJ zich opmaken voor de nationale bekerstrijd.

De drie kanaalgravers staan al jarenlang ongestoord
vanaf hun standplaats bij het Pontplein naar de resultaten van hun werk te kijken. Naast de dagelijkse
bedrijvigheid op en rond hun kanaal hebben ze in deze
korte periode al heel wat zien veranderen. Ze hebben
onder meer de draagvleugelboten zien verdwijnen, de
Zeesluis IJmuiden zien bouwen en geopend zien
worden en de eerste elektrische veerponten heen en
weer zien varen. Het afgelopen half jaar hebben ze ook
de vertrouwde contouren van de noordelijke kanaaloever drastisch zien veranderen. Zes gigantisch grote
windmolens hebben de noordelijke horizon van
IJmuiden “verrijkt”.
De zes windmolens van het Windpark Spuisluis staan in
een lijn aan de noordzijde van het Noordzeekanaal
opgesteld, grofweg tussen het Gemaal IJmuiden en de
landtong Velserkom, onder meer langs de Noordersluisweg. Je kunt ze vooral vanuit IJmuiden niet
missen; bij nagenoeg elk doorkijkje naar het noorden
zie je wel iets van deze windmolens. De schoorsteenpijpen van de hoogovens vallen hierbij in het niet…
Het windpark is aangelegd op initiatief van Eneco en
Windpark IJmond bv. De vergunning werd in 2018
verkregen en halverwege 2020 werd definitief besloten
tot de aanleg. De bouw heeft letterlijk nogal wat
voeten in aarde gehad, en heeft ruim een jaar geduurd.

De aannemer Dura Vermeer heeft tijdelijke wegen en
kraanopstelplaatsen aangelegd en in maart 2021 het
eerste fundament gestort.
In oktober 2021 startte de Duitse windturbinefabrikant
Nordex met de opbouw van de windmolens. Deze zijn
van het type ‘Nordex N117’. De ashoogte is 120 meter
en de tiphoogte is 178,5 meter. De zes windturbines
gaan 75.000 MWh opleveren, en dat is nogal wat! De
website van de gemeente Velsen meldt dat het windpark voldoende energie levert om 90% van Velsen van
duurzame stroom te voorzien.
In februari dit jaar is het laatste windturbineblad
omhoog gehesen en bevestigd. Het buitenwerk van de
windmolens is klaar. Maar binnenin moeten ze nog
afgewerkt worden. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat de windmolens vanaf voorjaar 2022 zouden gaan
draaien, maar nu, tweede helft april, staan ze nog stil.
Nou ja, een enkele zie je bij forse wind al een heel klein
beetje aarzelend meedraaien. Vorige week maakte
Eneco bekend dat de levering van een aantal onderdelen door de coronacrisis is vertraagd. Na de levering
kunnen de binnenkanten worden afgebouwd en kan
Eneco gaan testen. De energieonderneming hoopt dat
de molens tegen de zomer kunnen gaan draaien.
Niet iedereen is blij met deze duurzame stroomopwekkers, niet alleen vanwege de “horizonvervuiling”, maar
ook vanwege de mogelijke overlast bij noorderwind
ten gevolge van de invloed van de roterende turbinebladen op de luchtstromen en dus rookpluimen van
onze noorderbuurman. De experts kunnen van dat
laatste nog weinig zeggen. De tijd zal het leren en de
omwonenden en de kanaalgravers zullen het gaan
zien…

Vogelwandeling op Westerveld
Driehuis - Een wandeling door
Gedenkpark Westerveld is een ware
ontdekkingstocht. Niet alleen door
de (historische) monumenten, maar
ook door de vele vogelsoorten die in
het park te vinden zijn. Westerveld
organiseert daarom op 1 mei vanaf
9.30 uur een vogelwandeling door
het park. Iedereen is van harte
welkom.
Een deskundige gids en vogelkenner
vertelt u tijdens de wandeling graag
over de verschillende bekende en
minder bekende vogelsoorten die
het gedenkpark herbergt. ,,Westerveld heeft prachtige natuur”, vertelt
Jaco Kuiper, medewerker van Westerveld én een echte natuurliefhebber.
,,Ik sta elke dag weer versteld van
alles wat ik in het park tegenkom.
Hopelijk kan ik de bezoekers dat op 1

mei ook laten zien!”
Wandelt u mee? Aanmelden kan tot

29 april via info@bc-westerveld.nl
(naam en aantal personen).

Vele vogelsoorten voelen zich thuis op Westerveld. Foto: aangeleverd
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RKVV Velsen 100 jaar!
Driehuis - Op 14 augustus 2022 bestaat de RKVV Velsen 100 jaar!! Een
geweldige mijlpaal in hun bestaan. En ze gaan het vieren, een heel
seizoen lang! Het seizoen 2022-2023 staat in het teken van 100 jaar RKVV
Velsen.

Op zondag 14 augustus is er volop gelegenheid om in een ontspannen sfeer je oude
voetbalmakkers weer eens te ontmoeten en de hoogtepunten uit je – ongetwijfeld
– glorieuze voetbalcarrière nog eens op te halen. Foto: aangeleverd

De festiviteiten starten in het weekend
van 12-13-14 augustus 2022. Er is een
mooi programma samengesteld met
tal van activiteiten voor iedereen die
iets met de club heeft. Voor jong en
voor oud, voor leden en voor oud
leden, voor vrienden van Velsen en
voor sponsors, voor belangstellenden
en voor iedereen die de club een
warm hart toedraagt. Iedereen kan
het meebeleven. Daarnaast verschijnt
er ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan in augustus een ‘Eeuwmaga-

zine’ met een stukje historie, maar
vooral met mensen die vertellen over
hun beleving bij hun club. Het belooft
een geweldig magazine te worden dat
aan de leden van RKVV Velsen gratis
wordt aangeboden.
Er is ook een speciale jubileum hoodie
en een polo te bestellen in de kleuren
geel en blauw.
Het zit lekker en staat goed!
Reünie RKVV Velsen 100 jaar
Op zondag 14 augustus zal er speciaal

COLUMN IJMED
voor de ouderen en oud- leden en
oud-vrijwilligers, trainers, oud-verzorgers en oud-bestuursleden een sfeervolle reünie worden gehouden in de
grote feesttent op het terrein van
RKVV Velsen.
Van 14.00 tot 17.00 uur is er volop
gelegenheid om in een ontspannen
sfeer je oude voetbalmakkers weer
eens te ontmoeten en de hoogtepunten uit je - ongetwijfeld - glorieuze
voetbalcarrière nog eens op te halen.
Herinneringen, anekdotes en sterke
verhalen staan centraal.
Er is een presentatiewand vol oude
foto’s, krantenartikelen en historische
materialen uit het Velsen-archief. Voor
de leukste of merkwaardigste
verhalen richten ze een speakerscorner in, waar iedereen die dit wil
delen, op de zeepkist plaats kan
nemen.
Om verzekerd te zijn van deelname
word je verzocht je vooraf aan te
melden. Je partner is uiteraard ook
welkom. Natuurlijk is er een hapje en
een drankje verkrijgbaar en er is leuke
muziek. Als jij dan kan zorgen voor de
sfeer en mooie verhalen kan het een
leuke zondagmiddag worden.
De kaarten kosten € 10,- per persoon.
Op de dag zelf krijg je bij aankomst 2
consumptiebonnen.
Geef dit ook door aan je oud- teamgenoten, of probeer als aanvoerder weer
je hele team bij elkaar te krijgen! Voor
meer informatie ga naar de website:
www.rkvv-velsen.nl.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Wat kan een werknemer
doen als zijn werkgever
het loon niet of niet tijdig
heeft betaald?
Een werknemer heeft recht op loon voor het werk
dat hij heeft verricht. Veelal zal in de arbeidsovereenkomst of in de praktijk duidelijk blijken op welke dag het loon uiterlijk moet zijn betaald. Maar
wat kan de werknemer doen als zijn werkgever
het loon niet of niet tijdig heeft betaald?
Wettelijke verhoging
In de wet is opgenomen dat de werknemer
recht heeft op een verhoging van zijn loon als de
werkgever drie dagen te laat is met de betaling.
Die verhoging bedraagt voor de vierde tot en
met de achtste dag van het verzuim 5% per dag
en voor de opvolgende werkdagen steeds 1% tot
het maximum van 50% is bereikt. Dit maximum is
al na een verzuim van 33 werkdagen bereikt. Een
werknemer die dus een vordering heeft uit achterstallig loon zal aanspraak kunnen maken op een
verhoging van maximaal 50% over zijn vordering.
Een werknemer die bijvoorbeeld stelt een bedrag
van € 10.000,-- te moeten ontvangen uit achterstallig loon van maanden geleden, kan op grond
van de wet dus een verhoging vorderen van €
5.000,--. Dit is voor de werkgever een behoorlijke
sanctie. Wel kan de werkgever de rechter verzoeken de verhoging te matigen.
Waarover is de wettelijke verhoging verschuldigd?
De wettelijke verhoging is verschuldigd over het
maand loon, eventuele bonussen, tantièmes,
gratificaties, vakantietoeslag, maar ook over niet
genoten vakantiedagen.

Voorbeeld uit de
praktijk
In een zaak van
mijn cliënt heeft de
werkgever nagelaten om het normale
loon en de behaalde
bonussen te betalen.
Over deze bonussen
bestond volgens de
werkgever discussie.
Hij was van mening
Mr. Mitchel Schildwacht
die niet verschuldigd
te zijn (mede vanwege de coronacrisis), waardoor hij die bonussen
over de afgelopen jaren niet had betaald. Mijn
cliënt was het daar niet mee eens.
De rechter heeft in deze zaak bepaald dat de
werkgever het loon en de bonussen inderdaad
verschuldigd was, vermeerderd met een wettelijke verhoging van maar liefst 50%. Dit heeft tot
een resultaat geleid van enkele tientallen duizenden euro’s. Voor de werkgever is dit dus een dure
les geweest.
Een werknemer die zijn loon niet of niet tijdig
krijgt betaald, doet er goed aan zich in een vroeg
stadium juridisch te laten adviseren over zijn
mogelijkheden. Hierbij geldt dat het in vrijwel
alle gevallen mogelijk is een wettelijke verhoging
te vorderen.
Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar
m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853
Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Fysiotherapeute en persoonlijk coach Sabine Pruntel. Foto: Mark Sassen

Persoonlijke coaching
Persoonlijke coaching wil zeggen dat je één op één gecoacht wordt op
een gebied waar jij behoefte aan hebt. Steeds meer mensen ervaren de
voordelen van een persoonlijke coach die je ondersteunt om effectief
naar jezelf te kunnen kijken en dingen in je leven te sturen. Sabine Pruntel
is bij IJMed naast (manueel) fysiotherapeut ook persoonlijk coach.
,,Dat is eigenlijk een hele logische combinatie’, legt ze uit. ,,Binnen mijn
werk als fysiotherapeut begeleidde ik vaak gedragsveranderingen en
daarnaast heb ik al jaren een passie voor persoonlijke ontwikkeling en
coaching. Nou mag iedereen zich coach noemen, maar ik had behoefte
om meer te leren over het begeleiden van gedragsveranderingen zodat ik
mensen ook kan begeleiden in dieper gaande vraagstukken. Daarom heb
ik een masteropleiding gevolgd en werk ik bij IJMed nu als manueel
therapeut en persoonlijk coach.”
,,Persoonlijke coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar”, gaat
Sabine verder, ,,maar steeds vaker hebben werkgevers budgetten voor de
ontwikkeling van hun werknemers of zien mensen zelf de meerwaarde
die coaching kan hebben op hun leven. Coaching is erg breed, je kunt
mensen begeleiden bij vaker ‘nee’ zeggen’ tot grotere en dieper liggende
thema’s als zelfvertrouwen of burn-out. Ik haal er ontzettend veel voldoening uit als ik zie dat mensen prachtige inzichten opdoen”, sluit Sabine af.
“Dat ze merken dat coaching echt een impact op hun leven heeft.”
Bent je geïnteresseerd in persoonlijke coaching? Kijk op de website www.
ijmed.nl of neem vrijblijvend contact op via 0255-532211 of mail naar
sabine@ijmed.nl.

De gratis aangeboden lunch werd door de gasten zeer op prijs gesteld.
Foto: aangeleverd

Paaslunch bij De Zonnebloem
afdeling Santpoort/Driehuis
Santpoort - Op Witte Donderdag
kon de afdeling Santpoort/Driehuis
van de Zonnebloem eindelijk na
twee jaar weer een activiteit voor de
gasten en vrijwilligers organiseren.
Dat werd een heerlijke paaslunch van
13.00 tot 15.00 uur, uitstekend
verzorgd door Van Es Catering &
Partyservice uit IJmuiden. Na een
welkomstwoord van de voorzitter
werd de soep gereserveerd door de
vrijwilligers. Daarna een heerlijk
broodje kroket, gevolgd door sneetjes paasbrood met spijs, broodjes
kaas en vleeswaar, aangevuld met
een glas jus d’orange of melk. De
opkomst was met 51 personen prima

te noemen en de gasten waren zeer
verguld met deze lunch, die ze gratis
was aangeboden. Er werd zelfs nog
even door een van de gasten, de
93-jarige Mevrouw de Vries enige
muzikale omlijsting verzorgd, wat
zeer werd gewaardeerd.
Voldaan en met een kleine paasverrassing in de hand of tas verlieten de
gasten de recreatiezaal van Velserhooft met blije gezichten.
Mocht u zich ook als vrijwilliger
willen inzetten voor de Zonnebloem
in Santpoort/Driehuis, neemt u dan
contact op met Anja Berens, berens.
dommershuijzen@ziggo.nl.

COLUMN DE HEIDEBERG
‘Soms zit ik alleen maar naast het bed.

Uitvaartverzorging sinds 1878
Uitendaal

Je bent er, daar gaat het om.’
Als je te horen krijgt dat je niet meer lang te leven hebt, wat dan? Waar
wil je sterven, wat wil je, wat kan er allemaal?
Veel mensen willen het liefst thuis sterven in hun vertrouwde omgeving.

Een familiebedrijf dat garant staat
voor volledige verzorging
van begrafenis of crematie.

Vaak is er dag en nacht intensieve verzorging nodig. De medische- en
verpleegkundige zorg is in handen van de huisarts en wijkverpleging,
maar de overige zorg komt toch gewoon voor rekening van de partner
en/of de familie. En dat is zwaar, vaak te zwaar. Voor een partner, familie

warm - betrokken - persoonlijk
jarenlange ervaring
24 uur per dag bereikbaar
023 - 532 44 86

of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand, die heel ziek is,
moeilijk vol te houden zijn. Want kinderen zouden, juist in deze fase en
ongeacht hun leeftijd, gewoon kinderen moeten kunnen zijn. En de
partner doet alles wat mogelijk is, maar heeft ook tijd voor zichzelf nodig
om deze zware taak te vervullen. Soms zijn er geen mantelzorgers. Dan
kan een beroep worden gedaan op de vrijwilligers van Hospice De

LAAT UW ZORG,
ONZE ZORG ZIJN!

Heideberg, zij zijn speciaal opgeleid hiervoor. Ze kunnen alles doen wat
de familie ook doet, behalve zwaar huishoudelijk werk, en ze doen ook
geen verpleegkundige of medische dingen, zoals injecties geven.

www.uitvaartuitendaal.nl

Met de geboden zorg willen we de kwaliteit van het leven van de zieke zo
goed mogelijk houden en de mantelzorgers ontzorgen. Dan blijft er juist
energie over om tijd door te brengen met wie of wat de zieke het belangrijkst vindt.

‘Wensen realiseren
met oog voor detail’

Uit gesprekken met onze vrijwilligers blijkt: ,,Veel mensen vinden
het bijzonder dat ik dit doe. Maar
het heeft mij als persoon heel veel

Ronald, manager
verzorgingsteam

gebracht. De mooie verhalen, alles
wat ik gezien en gehoord heb. Ik
ben gegroeid als persoon. Als ik op
deze manier mijn steentje kan
bijdragen, dan doe ik dat met liefde
en belangeloos.’’
Jan Bakker

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg

Vertrouwd dichtbij

Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem

www.luvu.nl
Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Alweer 21 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..

023 - 5 371 375
06 - 25 077 451

Samen naar een waardig afscheid..
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Als u geschikt bent als donor en snel komt
te overlijden, dan kijkt de arts in het Donorregister. De arts mag enkele uren voor uw
overlijden uw keuze bekijken in het Donorregister. Als u thuis overlijdt is er niet altijd
een arts aanwezig. Dan kijkt de arts na uw
overlijden welke keuze van u in het register
staat.

donatiegesprek. Uw familie kan de arts alles
vragen. Het kan zijn dat uw familie zeker
weet dat uw ingevulde keuze niet klopt. Zij
moeten dan aan de arts kunnen uitleggen
waarom u geen donor wilde zijn. De arts kan
dan met de familie besluiten dat u toch
geen donor wordt.

Wanneer ziet de arts geen registratie?
Om vier redenen ziet een arts geen registratie van u in het register:
1. Als er geen keuze is ingevuld en uw registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ nog niet in het register staat.
2. Als er geen keuze is ingevuld omdat u
jonger bent dan 18 jaar. U hoeft dan
nog geen keuze in te vullen.
3. Als uw registratie uit het register is verwijderd. Dit gebeurt als u naar het buitenland verhuist en zich uitschrijft bij een
Nederlandse gemeente.
4. Als uw keuze is geblokkeerd. Dit gebeurt
als u uw keuze verandert via een
papieren formulier. Uw oude keuze
staat dan niet meer in het register en
de nieuwe staat er nog niet in.

Als er geen familie is
Soms is er geen familie met wie de arts de
keuze kan bespreken. De arts moet dan wel
iemand informeren die een grote rol speelt
in het leven van de patiënt. Dit kan een
vriend of mantelzorger zijn. Als de arts
niemand te spreken krijgt, dan gaat de
donatie niet door. Bijvoorbeeld als de arts
met niemand in contact kan komen.
Het gesprek bij een wilsonbekwame patiënt
Ook mensen die wilsonbekwaam zijn,
komen nu in het register te staan. Wel
gelden andere regels bij een gesprek over
donatie van een wilsonbekwame patiënt.

Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl
www.yvonnereichrath.nl
yvonnereichrath.nl
Yvonne Reichrath
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Zorgcentrum IJmuiden, afscheid nemen in een huiselijke sfeer,

Het gesprek met uw familie
De arts bekijkt uw keuze in het
Donorregister.
• Heeft u ‘ja’ ingevuld, dan wilt u donor
worden. Uw familie hoort dit in een gesprek
met de arts.
• Heeft u ingevuld dat ‘iemand anders
beslist’? Dan vraagt de arts deze persoon of
u donor wordt.
• Heeft u ‘nee’ ingevuld, dan gaat donatie
niet door.

ADV YVONNEREICHRATH114 x 297.indd 1

komt ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’
bij uw naam te staan. Dat betekent dat uw
organen en weefsels na uw overlijden naar
een patiënt kunnen gaan. De arts in het
ziekenhuis bespreekt dit met uw familie. Als
uw familie heel zeker weet en kan uitleggen
aan de arts dat u echt geen donor wilde
worden, dan wordt u ook geen donor. Het is
dus belangrijk dat uw partner en familie
weet wat uw keuze is. En u uw keuze invult.
U kunt uw keuze altijd veranderen.
Bron: donorregister.nl
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Staat er bij uw naam ‘geen bezwaar tegen
donatie’ dan hoort de familie dit in het
gesprek. De arts mag nooit zonder overleg
organen of weefsels uit uw lichaam halen.
Hiervoor zijn regels die de artsen moeten
volgen.

Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
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www.yvonnereichrath.nl
yvonnereichrath.nl
Yvonne Reichrath

Gesprek met de arts en uw familie
De arts vertelt uw keuze aan uw partner of
familie. Familieleden zijn bijvoorbeeld uw
ouders, kinderen en broers/zussen. Als u
donor wilt zijn, vertelt de arts uw keuze en
hoe de donatie gaat. Dit noemen we het
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Team Patty Duijn

IS JE LAATSTE
IS JE LAATS

Begeleiding bij leven en afscheid
●

Warm & Betrokken
HANNY DE BRUIJN
UI T V A A RT V E RZ O RGI N G

●
●
●

Specialist in luisteren en vertalen van wensen
Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
Expert in gespreksvoering terminale situaties
Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

VAARWEL?
VAARWEL?

06-38662153
dag en nacht bereikbaar
info@hannydebruijnuitvaartverzorging.nl

Lisette

WWW.HANNYDEBRUIJNUITVAARTVERZORGING.NL

Mayke

Natasja

Evelyne

Patty

Zo persoonlijk
Zo persoonlijk
als u e

Vragen? Een overlijden melden? 06 300 93 482
info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl |
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AGENDA
DONDERDAG 21 APRIL

IJmuiden wat vertel je....

IJmuiden - Donderdag 28 april
doet de filmavond ‘IJmuiden
wat vertel je me nou’ in De Brulboei verslag van de berging van
de ‘Europian Gateway’. Door een
aanvaring ligt de met opleggers
en vrachtwagencombinaties
geladen roro-ferry muurvast op
een zandbank voor de Engelse
kust. Wijsmuller Salvage heeft
de opdracht gekregen de
berging op basis van ‘Lloyds
open form’ uit te voeren.
De tweede film deze avond
geeft een indruk van de haringvisserij met de vleet vanuit
Scheveningen kort na de
tweede wereldoorlog.
Omdat we door corona te veel
IJmuiden wat…? avonden
moesten annuleren komt er een
extra avond op donderdag 19
mei.
De eerste film begint om 20.00
uur en kaarten à 3,50 euro zijn
verkrijgbaar aan de zaal.
Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden. Tel. 0255
510652. Deze informatie vindt u
ook op www.welzijnvelsen.nl.

ZONDAG 24 APRIL

Stadsschouwburg Velsen: theaterprogramma ‘Titanic de Musical’.
Hierdoor geen films vandaag in
Filmtheater Velsen. www.stadsschouwburgvelsen.nl. Foto: Roy
Beusker
VRIJDAG 22 APRIL

Taxatiemiddag i.s.m. Venduhuis de
Eland en de Zon in Zee- en Havenmuseum, 13.00-16.00 uur. Toegang
gratis en taxatie geschiedt op volgorde van binnenkomst. 3 stukken
per persoon. De museumcollectie is
niet toegankelijk voor publiek.
Koningskermis op Plein 1945 tot en
met Koningsdag. Open vanaf 14.00
uur, op Koningsdag vanaf 10.00 uur.
Telstar-Eindhoven 20.00 uur.
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels,
20.00 uur. Aanmelden: 06-50923741.

Postzegelavond

Santpoort-Noord - Maandag
25 april is er weer een postzegelavond van de Postzegel Vereniging Santpoort in Het Terras,
Dinkgeverlaan 17, Santpoort.
Op deze avond wordt een
veiling gehouden, voorafgaand
kunnen de kavels bekeken
worden.
Wilt u meer weten over de Postzegelvereniging, bel dan 0255756195. Vanaf 19.00 uur bent u
van harte welkom.

Bevrijdingsdag met
konvooi in
Wijkcentrum De Stek

Velsen-Noord - Wijkcentrum de
Stek viert Bevrijdingsdag voor
jong en oud met diverse activiteiten. Om 10.30 tot 12.00
vertellen John Rutte en Fred
Schweitzer over de tweede
wereldoorlog en Velsen-Noord.
Deze twee enthousiaste
mannen hebben zoveel kennis
en materialen uit deze tijd en
kunnen zo boeiend vertellen dat
jong en oud met open mond zit
te luisteren.
Om 12.15 uur is er een vrijheidslunch met soep, gesponsord
door het 4/5 mei comité en
pannenkoeken.
Om 13.30 tot 16.00 starten de
kinderactiviteiten met spelletjes,
schmink, springkussen en
suikerspin.
Als klap op de vuurpijl komt er
in de middag tussen 14.30 en
15.00 een konvooi van historische voertuigen met muzikale
omlijsting van het 4/5 mei
comité Velsen.
Alle activiteiten zijn gratis
toegankelijk en alleen voor de
lunch inschrijven via moreira@
welzijnvelsen.nl of bij de Stek
vanaf dinsdag 19 april.

‘t Mosterdzaadje: de chansonnier
David Vos met zijn programma ‘Een
Tour de Chant’ om 20.00 uur. Daarin
zitten aangrijpende stukken uit het
bezielde en bezielende oeuvre van
o.a. Jacques Brel, Ramses Shaffy en
Lennaert Nijgh. www.mosterdzaadje.nl. Foto: Nikki Born
Photography

Kijk voor meer nieuws op:

www.

Lisette van Hulst geeft om 10.30 uur
in De Kapel, Potgieterweg 4, 2021
CT in Bloemendaal een lezing met
als thema: ‘Oordeelt niet’ – wat betekent dat in de praktijk? www.
dekapel-bloemendaal.nl.
Filmtheater Velsen: 11.00 uur A Hero
(6+, foto: aangeleverd); 14.00 uur
Filmclub, besloten evenement;
17.00 uur C’mon C’mon (AL); 20.00
uur Belfast (12+). www.filmtheatervelsen.nl.
De Jonge Stem houdt open repetitie van 13.00 tot 17.00 uur in de
Abeel in IJmuiden.

ZATERDAG 23 APRIL

en een glas wijn uitgeserveerd door
Restaurant de Kolk. Reserveren
verplicht via www.vriendenoudekerk.nl .

Lezing door Paul Post over een
diamantroof tijdens de Tweede
Wereldoorlog om 14.00 uur in
dorpshuis Het Terras aan de Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
Toegangsprijs 7,50 euro inclusief
koffie/thee. Aanmelden via https://
gebruikers-dorpshuis-het-terras.nl/
het-terras-cultureel-agenda of telefonisch: 023 3031228.

Koningskermis op Plein 1945 tot en
met Koningsdag. Open vanaf 14.00
uur, op Koningsdag vanaf 10.00 uur.
Archieffoto: Erik Baalbergen

Wervingsdag bij IJVV Stormvogels
(7-17 jaar), 11.00-13.00 uur.
Aanmelden: jeugdactiviteiten@
stormvogels.nl.
Koningskermis op Plein 1945 tot en
met Koningsdag. Open vanaf 14.00
uur, op Koningsdag vanaf 10.00 uur.
Postzegelveiling Postzegel Vereniging Santpoort in Het Terras, Dinkgeverlaan 17, Santpoort-Noord
vanaf 19.00 uur. Iedereen welkom.
Info: 023-5382274.

Santpoort Mediteert in de Naaldkerk
aan de Frans Netscherlaan in Santpoort, 19.30 uur. Deelname gratis.
Info en aanmelden: louisesnoek58@
gmail.com. Foto: aangeleverd
Alzheimer Trefpunt om 19.30 uur
(inloop 19.00 uur) in de Hofstede
aan de Aletta Jacobsstraat 227 in
Velserbroek. Thema: de laatste
levensfase van iemand met
dementie. Toegang gratis. Info via
www.alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland.
DINSDAG 26 APRIL

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is open van 10.00 tot
12.00 uur.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur C’mon
C’mon (AL) en 20.00 uur The Batman
(12+). www.filmtheatervelsen.nl.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur The
Duke (AL); 14.00 uur Madres Paralelas (9+, foto: aangeleverd); 17.00
uur Silence of the Tides (AL); 20.00
uur C’mon C’mon (AL). www.filmtheatervelsen.nl.

Derde ontwerpsessie ‘IJmuiden
Staat Op’ van 18.00 tot 20.30 uur
voor iedereen die zich zorgen maakt
over drugshandel in IJmuiden.
Aanmelden via www.ijmuideninactie.nl en voor eten en drinken
wordt gezorgd. Info via ijmuiden@
garage2020.nl.
Alzheimer Trefpunt om 19.30 uur
(inloop 19.00 uur) in de Moriaan aan
de Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee.
Ingrid Keestra vertelt over haar boek
‘Het Mantelzorger Alfabet’. Toegang
gratis. Info via www.alzheimernederland.nl/
midden-kennemerland.
WOENSDAG 27 APRIL

De melkkoeien gaan om half 12
voor het eerst dit jaar naar buiten bij
Boerderij Westerhoeve, Middenduinerweg 80 in Santpoort. Iedereen is
welkom om deze koeiendans mee
te maken. Foto: aangeleverd
Koningskermis op Plein 1945 tot en
met Koningsdag. Open vanaf 14.00
uur, op Koningsdag vanaf 10.00 uur.
Shantykoor Nortada treedt om
14.00 uur op op het Stratingplant-

‘t Mosterdzaadje: het Moldavia Trio
om 15.00 uur. Een concert vol vurige
en lyrische Balkan en Gipsymuziek.
www.mosterdzaadje.nl. Foto:
aangeleverd.
Britta Maria en Maurits Fondse
pianist/zanger treden op in de Oude
Kerk Spaarndam met hun
programma Aznavour, mon amour,
16.00 uur. Hun optreden wordt
omlijst met live-cooking gerechtjes

Filmavond Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland: de
bekende cineast Roy Dames presenteert een voorvertoning van de
nieuwe editie van zijn film Oorlog tot
in het graf. Een filmische zoektocht
naar de oorzaken van de razzia op
16 april 1944 in Beverwijk en VelsenNoord. Reserveren is verplicht via de
agenda op www.hgmk.nl. Adres:
Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a Beverwijk. Aanvang
20.00 uur. Foto: aangeleverd
EXPOSITIES

Koningskermis op Plein 1945 tot en
met Koningsdag. Open vanaf 14.00
uur, op Koningsdag vanaf 10.00 uur.

Historische boekenmarkt van Historisch Genootschap Midden-Kennemerland van 14.00 tot 17.00 uur in
het Huis van Geschiedenis, Noorderwijkweg 2a (ingang achter Museum
Kennemerland) in Beverwijk. Foto:
aangeleverd

https://gebruikers-dorpshuis-hetterras.nl/het-terras-cultureel-agenda
of telefonisch: 023 3031228.

MAANDAG 25 APRIL

Optreden volkszanger Geraldo in
Seniorencentrum Zeewijk, 14.00 uur.
Zaal open 13.00 uur, vol is vol.
Entree gratis.

Stadsschouwburg Velsen: theaterprogramma ‘Focus’ van Rayen
Panday, 20.15 uur. Hierdoor vandaag
geen films in Filmtheater Velsen.
www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Kijk voor meer nieuws op:

www.

soen in Velsen-Noord. Gratis bij te
wonen.

KONINGSDAG
Zie hiervoor de speciale pagina’s in
deze editie.

Zee- en Havenmuseum is open
zaterdag- zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 26 april, donderdag 28 april
en vrijdag 29 april extra geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Woensdag
27 april (koningsdag) is het museum
gesloten. Expositie: ‘IJmuiden van
badplaats tot cruiseport’ en ‘Werken
op en aan het Noordzeekanaal’. 4
speurtochten en escapespel (12+).
Audiotour met BN-ers. www.zeehavenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open op
donderdag (13.00-17.00 uur), vrijdag
(12.30-17.00 uur), zaterdag en
zondag (11.00 tot 17.00 uur).
Toegang 6 euro. Tickets uitsluitend
online via www.museumhuizen.nl.
Pieter Vermeulen Museum: alles over
dino’s. En kunst van Linda Molenaar.
Open dinsdag tot en met vrijdag en
zondag van 13.00-17.00 uur. www.
pietervermeulenmuseum.nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag
en zondag van 10.30 tot 16.00 uur.
Escaperoom-spel voor kinderen.
www.hoogovensmuseum.nl.
De Ruïne van Brederode is geopend
op woensdag, vrijdag en in het
weekend van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree 6 euro, kinderen 4-11 jaar 4
euro, kinderen 0-3 gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.

Filmavond ‘IJmuiden wat vertel je
me nou’ in de Brulboei, 20.00 uur.

Expositie in de Stompe Toren,
Kerkweg 26 in Spaarndam op 24
april van 11.00 tot 17.00 uur:
graveerwerk op glas en spiegels,
foto’s en zelfgemaakte schapen van
Anita Assen en Mieke Metzelaar.
Entree gratis.

Lezing door Frits van Oostrom over
ridder Jan van Brederode om 20.00
uur in dorpshuis Het Terras aan de
Dinkgrevelaan 17 in SantpoortNoord. Toegangsprijs 7,50 euro
inclusief koffie/thee. Aanmelden via

Portretten en kunstobjecten van
Sajede Khazrai zijn in de maand april
te bewonderen in de bibliotheek
aan het Dudokplein 16 in IJmuiden.
Kijk op www.bibliotheekvelsen.nl
voor de openingstijden.

DONDERDAG 28 APRIL

27 april 2022
Koningsdag Driehuis
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Fijne Kon
Jij komt toch ook?
Bekijk het volledige programma op:
facebook: oranjevereniging.driehuis
instagram: oranjevereniging_driehuis
website: www.ovdriehuis.nl

Van Slingeland

Santpoort-N oord

tlaan

PROGRAMMA

Het is altijd

gezellig dru
k op Ko
Foto: aangel ningsdag in Driehuis.
everd

Or anjefeest in D riehuis
Driehuis - Laten we feesten. Na
een winterslaap van 2 jaar kan er
op Koningsdag weer ouderwets
worden gefeest. Met de Local
Boyzz en 3 House DJ’s is het
podium op het Oranjeveld in
Driehuis weer spectaculair
gevuld.

Uiteraard zijn de optocht naar het
veld, de rommelmarkt, de
bosloop, de kinderspelletjes en
open podium er ook weer dit jaar.
Berichten over deze activiteiten
zijn te vinden op Facebook: Oranjevereniging.Driehuis, Instagram:
Oranjevereniging_Driehuis of op

onze website: www.ovdriehuis.nl
Het feest wordt door en met vrijwilligers georganiseerd.
Hulp bij de organisatie is zeer
welkom.
Als je zin en tijd hebt om mee te
helpen meld je aan bij de organisatie; info@ovdriehuis.nl.

Het programma van Koningsdag in Santpoort-Noord
ziet er alsvolgt uit:
9.00 uur:
9.30 uur:
9.45 uur:
10.15 uur:
10.45 uur:
11.00-12.00 uur:
11.15-15.00 uur:
11.45-13.30 uur:
13.00-14.45 uur:
15.00-17.00 uur:
15.00-15.45 uur:
16.00-16.45 uur:
16.00-20.00 uur:

Traditioneel luiden van de klokken
Verzamelen bij Naaldkerk voor
optocht
Start optocht richting feestterrein
Aankomst optocht en koffie en
oranjesoes in de feesttent
Welkomsttoespraak en Wilhelmus
Dansoptreden/workshop Jolein
Knutselen en schminken
Dorpspel
Penalty schieten
Bubbelbal vanaf 12 jaar
Theater workshop 4/6 jaar
Theater workshop 7/10 jaar
Muzikale afsluiting That’s 4 you

Velserbroek
Velserbroek - Dorpsvereniging Velserbroek,
dit jaar al 25 jaar jong,
nodigt op Koningsdag
haar leden tussen 10 en
12 uur uit om bij Rinus
Otte in het Polderhuis ,
een gratis kopje koffie
of thee met iets lekkers
te komen drinken.
Voor de kinderen is er
limonade met iets
lekkers en een
presentje. Ook kunnen
de kinderen worden
geschminkt. Voor leden
is dit gratis ,voor andere
kinderen €0,50 per
kind.
Vrijwiligers van de
vereniging zullen
tevens in en om het

45.
ermis op Plein 19
sk
g
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Een eerdere editie o: Erik Baalbergen
Fot

Winkelcentrum Velserbroek een flyer uitdelen
waarop alle activiteiten
voor het hele jaar van
de vereniging staan.
Tijdens het gehele jaar
zal de vereniging
vanwege haar jubileum
elke activiteit een feestelijk tintje geven.
Ook kunt u gelijk lid
worden voor 15 euro
per jaar voor het hele
gezin. Mensen die
meteen lid worden
ontvangen een leuke
attentie .
Meer informatie via de
website https://dorpsverenigingvelserbroek.
nl/.

Kermis na twee jaar
afwezigheid terug
IJmuiden - Op vrijdag 22
april start de Koningskermis
op Plein 1945. Door de coronaperikelen konden twee
edities van de kermis geen
doorgang vinden. Het is dus
inmiddels drie jaar geleden
dat we de vertrouwde
attracties als de botsauto‘s,

de vliegende bank en de
spin op het plein hebben
zien staan.
Natuurlijk zijn er ook leuke
attracties voor kleine
kinderen en ook de kramen
met lekkernijen zullen
tijdens deze editie niet
ontbreken. De kermis blijft

staan tot en met
Koningsdag en start elke
dag rond 14.00 uur. Op
Koningsdag gaat de kermis
al om 10.00 uur open. Met
de kortingsbonnen in deze
krant is een bezoek aan de
Koningskermis bovendien
extra voordelig!

Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Het bestuur van
Vereniging Santpoorts Belang nodigt
alle bewoners van Santpoort-Zuid van
harte uit voor de koningsdagviering op
woensdag 27 april op het terras van ´t
Brederode Huys (naast de DekaMarkt).

Om 11.00 uur wordt de vlag gehesen en
het Wilhelmus gezongen.
Daarna wordt een traditioneel glaasje
oranjebitter geschonken en is er nog
een gezellig samenzijn met hapjes en
drankjes tot circa 12.30 uur.

KORTINGSBONNEN KERMIS

PLEIN 1945 IJMUIDEN
VAN VRIJDAG 22 T/M WOENSDAG 27 APRIL
✄

BOTSAUTO’S

✄

bij inlevering van deze bon

bij inlevering van deze bon

4 muntjes voor € 6,of 9 muntjes voor € 10,✄

LIJNTREK - BUSSEN

✄

bij inlevering van deze bon

✄

olie- of krentenbollen
5 voor € 5,GRIJPAUTOMATEN

SCHIETTENT

✄

Geen 4 maar 5 kaneelof zuurstokjes voor € 5,-

✄

KINDERMOLEN

bij inlevering van deze bon

✄

bij inlevering van deze bon

6 kaartjes voor € 10,✄

VLIEGTUIGJES

Met deze bon 3 extra
eenden vangen
✄

✄

PARTY-BANK

LUCKY DUCK

bij inlevering van deze bon

✄

Bij besteding vanaf € 3,50
50 cent korting

50 cent korting per 7 speelmunten voor € 5,- of
bon per persoon
16 speelmunten voor € 10,- 5 penningen voor € 10,✄

✄

bij inlevering van deze bon

bij inlevering van deze bon

SNOEPKRAAM

✄

OLIEBOLLENKRAAM

✄

DE SPIN

bij inlevering van deze bon

bij inlevering van deze bon

6 kaartjes voor € 10,✄

✄

✄

5 penningen voor € 10,-

✄

12 NIEUWS

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. fust; 2. nummer (afk.); 3. mafkees; 4. plaats in
Oekraïne; 5. takelwerktuig (windel); 6. land in Zuid-Amerika;
7. gelukkig toeval; 8. deel van fornuis; 9. god van de zee; 10.
kosten koper (afk.); 11. afdrukmachine; 16. drankbuffet; 18.
troefkaart; 20. onnozel persoon; 21. lidwoord; 23. vismand;
25. hoofddeksel; 26. plan of ingeving; 27. gesneden hengst;
29. treinbestuurder; 32. microgolfoven; 34. Chinese vermicelli; 36. vlechtmateriaal (rotan); 37. bloeiwijze; 39. rechtskundige term; 40. meneer (Spaans); 42. plaats in Oostenrijk; 43.
dopheide; 45. plaaggeest; 46. dierenmond; 51. uitroep van
schrik; 53. lang en smal stuk hout; 54. puddingpoeder; 55.
zeer jeugdig; 56. sappig; 57. bloedwater; 59. eeltachtige
huiduitwas; 60. paardentoom; 62. bolvormig dak; 63. spreekzanger; 66. medicijn; 67. vertragingstoestel; 69. schil (vel);
71. muzieknoot; 73. nagemaakt; 74. schoolvak; 75. uitgestrekt; 78. flesafsluiting; 80. vrouwelijk rund; 82. muzieknoot;
85. koninklijk besluit (afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. hoofdstad van Thailand; 7. roomsoes met
chocolade; 12. koordans; 13. stadion van Ajax; 14. ambacht;
15. getijde; 17. Graafschap in Engeland; 19. uiting van genegenheid; 21. kippenproduct; 22. recht stuk vaarwater; 24. van
woning veranderen; 27. kippenloop; 28. openbaar vervoermiddel; 30. paleis in Apeldoorn; 31. naaldboom; 32. geldstuk;
33. vochtmaat van vier ankers; 35. deel van bestek; 37. streling; 38. voorjaarsbloem; 41. aanwijzend voornaamwoord;
42. Duitse componist; 44. schor; 46. plaats in Zwitserland; 47.
roklengte; 48. plaats in Noord-Holland; 49. azijn; 50. Europeaan; 52. Indo-Germaan; 54. gevangenbewaarder; 56. snijwerktuig; 58. dolfijnachtige vis; 61. muisarm (afk.); 62. mannelijk huisdier; 64. kever; 65. rugaandoening; 67. cilinder; 68.
vlug en snel; 70. rijstgerecht; 72. duivenhok; 73. bezit van
een boer; 76. oude lap; 77. aluminium (scheik. afk.); 78.
wasem; 79. tandaanslag; 81. den lezer heil (Lat. afk.); 82.
roeipen aan een boot; 83. verdieping; 84. hoogste dakrand;
86. katholiek sacrament; 87. borstel met een lange stok.
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Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 25 april naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Win een TC-Cryo behandeling van
Beauty & Afslankstudio Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek tel. 023-5490556
Ahmet Karateke nieuwe
fractievoorzitter PvdA
Velsen - De nieuwe fractie van PvdA Velsen heeft Ahmet Karateke
gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Zijn fractiegenoot Marianne Steijn
is opnieuw beschikbaar voor een wethouderspost.

Koeiendans in Santpoort
Santpoort - Zaterdag 23 april om half 12 gaan de melkkoeien naar buiten bij
Boerderij Westerhoeve, Middenduinerweg 80 in Santpoort. Na 2 jaar mag
iedereen dit feestje weer komen meemaken. Ook zijn er schapen met lammetjes te bewonderen. Iedereen is dus welkom om de koeien te zien dansen van
blijdschap. Foto: aangeleverd

In de vorige bestuursperiode was
Karateke al plaatsvervangend fractievoorzitter. Bij de verkiezingen stond
hij tweede op de kandidatenlijst van
PvdA Velsen. Hij reageert: ,,We gaan
aan de slag voor een Velsen met
eerlijke kansen; verder werken aan
duurzame bestrijding van armoede.
Fatsoenlijke en betaalbare woningen
voor iedereen, leefbare wijken,
verkleinen van gezondheidsverschillen, goed onderwijs en het

benutten van talent.’’ Marianne Steijn,
lijsttrekker voor PvdA Velsen bij de
verkiezingen, kijkt er naar uit om met
het nieuwe team aan de slag te gaan:
,,Met de kwaliteit en gedrevenheid
van onze nieuwe fractie heb ik er alle
vertrouwen in dat dat gaat lukken. Ik
ben dan ook erg blij met Ahmet als
fractievoorzitter.’’
Ook het afdelingsbestuur van de
partij heeft inmiddels het vertrouwen
in Karateke uitgesproken.

PvdA-fractievoorzitter Ahmet
Karateke. Foto: Mark Sassen
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!
Mondeling akkoord met Plet
Telstar heeft mondeling akkoord
bereikt met aanvoerder Glynor Plet
over een verlenging van zijn dienstverband bij de Witte Leeuwen. Hierdoor speelt de aanvaller ook in
seizoen 2022-2023 in Velsen-Zuid.
De 35-jarige spits maakt zich op voor
zijn zesde seizoen bij Telstar en wist
reeds 78 goals te maken in 172
wedstrijden in het witte tenue. Met
clubs als Heracles, Twente, Genk,
Maccabi Haifa op zijn CV heeft Plet
een schat aan ervaring en is Telstar
bijzonder trots dat de aanvaller én
aanvoerder minimaal nog een
seizoen in het BUKO Stadion te
bewonderen is.

Geslaagde Tata-Kids of Steel ® clinic
Woensdag 13 april vond er weer een sportieve Tata -Kids of Steel® voetbalmiddag plaats in het BUKO stadion. Middels
het progamma “Playing for Succes” werden er jongens en meisjes uit de regio uitgenodigd. Zij oefenden in de zon hun
voetbalskills onder begeleiding van de spelers en speelsters van Telstar. Tussendoor vond er een persconferentie plaats
waarbij de kinderen vragen mochten stellen aan de spelers en speelsters. ,,Een leuke middag met enthousiaste
kinderen, erg leuk om ze te helpen en natuurlijk om mee te doen.”

22 NIEUWS
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Wekelijks spreekuur voor
Oekraïense vluchtelingen
IJmuiden - Een groep van 26 Oekraïense vluchtelingen is vorige week
gehuisvest aan Plein 1945 nummer 10. Op deze noodlocatie kunnen de
vluchtelingen zeker een half jaar tot een jaar blijven. Vluchtelingenwerk
Velsen start volgende week donderdag met een wekelijks spreekuur voor
Oekraïners op deze locatie.
Door Raimond Bos
De eerste noodopvang in de
gemeente Velsen vond vorige maand
plaats in de bungalowparken van
EuroParcs in Velsen-Zuid. Het betreft
een doorstroomlocatie, bedoeld om
snel onderdak te kunnen bieden aan
de vluchtelingen. Van de eerste
groep zijn nu 26 personen (14
vrouwen, 1 man en 11 kinderen)
opgevangen aan Plein 1945. Ze
delen er samen een woonkamer,
maar hebben wel per familie een
apart slaapvertrek. Ook is er een
studieruimte ingericht, waar deze
week een internetaansluiting
beschikbaar zal zijn. Zo kunnen de
kinderen op afstand hun schoollessen blijven volgen en hebben de
ouders de mogelijkheid om online te
werken. Elders in de gemeente
Velsen zijn hier en daar vluchtelingen
ondergebracht in woningen die door

particulieren beschikbaar werden
gesteld.
Doorverwijzen naar Haarlem
Volgens Astrid Verschuren van Vluchtelingenwerk Velsen is de toestroom
van Oekraïense vluchtelingen in de
afgelopen dagen niet heel hevig
geweest. ,,We moeten vluchtelingen
nu doorverwijzen naar het loket in
Haarlem, omdat in Velsen nog geen
nieuwe opvanglocaties beschikbaar
zijn. We zijn dus blij dat het even wat
rustiger is, want het is hier heel
hectisch geweest.’’ De noodlocatie in
de bungalowparken is tot eind mei
beschikbaar. Verschuren hoopt dat in
Velsen tegen die tijd een hotelboot
of een bedrijfsgebouw beschikbaar
zal zijn om als doorstroomlocatie te
kunnen gebruiken. Velsen heeft tot
nu toe zo’n 180 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Daarvan zijn er
56 bij particulieren ondergebracht.

Het wekelijkse spreekuur op
donderdag is vanaf volgende week
tussen 13.30 en 15.30 uur te
bezoeken.
Nieuw platform
Inmiddels is in regionaal verband ook
een nieuw platform opgericht:
IJmond Helpt Oekraïne. Het initiatief
hiervoor komt vanuit Heemskerk,
maar het platform is ook actief in de
gemeenten Beverwijk en Velsen. De
Heemskerkse wethouder Aad
Schoorl: ,,Een dak boven het hoofd
alleen is niet genoeg. Het is belangrijk dat de kinderen mee kunnen
doen. Dat zij kunnen spelen en
sporten, weer wat structuur krijgen.
Voor de moeders is het belangrijk de
weg te leren kennen. Waar zijn de
winkels, waar kunnen zij terecht voor
hulp of vragen. Hoe kunnen zij elkaar
ontmoeten en tot steun zijn.’’ Organisaties die zelf actief willen bijdragen
aan het ondersteunen van de vluchtelingen kunnen zich via https://
ijmondhelptoekraine.nl aanmelden.
Ook vrijwilligers die zich voor diverse
activiteiten willen inzetten, zijn hier
welkom.

De bestuursleden Daan van Putten en Lex Jansen, verantwoordelijk voor het
realiseren van de website, werden samen met de wethouder bij de feestelijke
opening in de Bibliotheek Velsen betrokken. Foto: aangeleverd

Een nieuwe website voor
de Velser Gemeenschap
Velsen - Op woensdag 13 april stelde
wethouder Marianne Steijn in de
Bibliotheek Velsen de nieuwe
website van de Culturele Stichting
Velser Gemeenschap in gebruik. De
website heeft tot doel om een
centrale rol te spelen voor de inwoners van Velsen die op zoek is naar
verenigingsleven, uitgaansleven,
tentoonstellingen en alles wat ons
bindt binnen kunst en cultuur.
Het bestuur van de VG hoopt met
deze website een bijdrage te leveren
aan het cultuurherstel binnen de
gemeente Velsen. Door de coronaperiode en de gevolgen daarvan is dat

hard nodig. ,,Samen met andere
culturele partners hopen wij op een
blijvende inzet van politiek en
samenleving voor een versterking
van ons aanbod, waarmee bedoeld:
amateurkunst, cultuureducatie,
bibliotheek, lokale omroep en
erfgoed’’, aldus voorzitter Gert Jan
van der Hulst.
De Velser Gemeenschap hoopt dat
de website een centrale rol gaat
spelen bij tal van culturele ontmoetingen binnen de gemeente Velsen
en de IJmond.
Neem snel een kijkje op www.develsergemeenschap.nl.

Eieren zoeken in Notenboompark
IJmuiden - Op eerste paasdag verzamelden zich een aantal kinderen uit de omgeving van het Notenboomplein met
hun ouders in het park om paaseieren te gaan zoeken. De kinderen holden direct alle kanten op om te zoeken tussen
de struiken, achter de bomen en in het gras. Ook onder de bank werd goed gezocht. Al vrij snel klonken de eerste
enthousiaste kreten en werden armen de lucht in gestoken om de gevonden eieren trots te laten zien aan de ouders.
Nadat alle eieren gevonden waren, mochten de kinderen er alvast eentje opeten. De ouders praatten gezellig nog
even na onder een heerlijk schijnend zonnetje. Vorig jaar zijn twee buren van het Notenboomplein begonnen met
deze paastraditie. Dit jaar hebben veel bewoners van de Binnenhaven zich hierbij aangesloten. Omwonenden
kwamen spontaan eieren brengen. Zo is een leuk buurtinitiatief ontstaan dat volgend jaar zeker een vervolg krijgt.
Foto: aangeleverd

Milan en Sara verdrietig om
leeggehaald happy stone huisje

Ze waren zo trots op hun huisje...
Foto’s: aangeleverd

IJmuiden - Milan en Sara Valk hadden
bij hun vorige woning hun ‘happy
stone’ ruilhuisje neergezet. Sinds een
paar weken wonen ze aan de Dolfijnstraat en wilden ze hun ruil huisje
weer neer zetten. Op de Facebookpagina ‘kei tof Velsen’ hadden ze samen
met hun moeder een bericht
geplaatst dat hun ruilhuisje weer
gevuld buiten stond en zo kwamen er
weer veel mensen stenen ruilen.
Maar... toen ze vorige week woensdag
thuis kwamen was hun huisje helemaal leeg gehaald. ,,Ze zijn hier heel
erg verdrietig van’’, vertelt hun
moeder. ,,Op Facebook kregen we erg
veel lieve berichtjes, maar toch blijft
het erg jammer dat het huisje er zo
leeg bij staat.’’

Nu is het leeg...

Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is ook voor kinderen een leuk uitje.
Foto: Ko van Leeuwen

IJmuider Zee- en Havenmuseum
extra open in meivakantie
IJmuiden - In de komende meivakantie, van zaterdag 23 april tot en
met zondag 8 mei, is het museum
iedere middag van 13.00 tot 17.00
uur geopend. Woensdag 27 april
(Koningsdag) en maandag 25 april
en maandag 1 mei is het museum
gesloten.
(Groot)ouders met kinderen kunnen
met een leuke speurtocht of een
escapespel door het museum lopen.
Of loop door het museum met de
nieuwe audiotour en beluister de
spannende scheepsverhalen (met
smartphone/oortjes en koptelefoon).
Naast de grote vaste collectie zijn er
twee tijdelijke exposities. ‘IJmuiden
van badplaats tot cruiseport’ loopt
nog tot en met 15 mei. Bij de nieuwe

expositie ‘Werken op en aan het
Noordzeekanaal’ in de loodsenzaal
zijn op een groot tableau veel leuke
weetjes te vinden over het Noordzeekanaal en op digitale fotolijsten veel
foto’s. In de filmzaal draait de film
‘Noordzeekanaal geschiedenis en
ontwikkeling’. Zaterdagmiddag 30
april draaien in de motorenhal de
oude (scheeps)motoren en de kleine
stoommachines. Zaterdagmiddag 7
mei is er een maritieme foto- en
kaarten-ruilbeurs.
De museumkaart is geldig. Reserveren wordt aanbevolen en kan via
de website zeehavenmuseum.nl. Op
de website staan ook alle actuele
bezoekregels en verdere informatie.
Adres: Havenkade 55 te IJmuiden,
telefoon 0255 538007.
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Telstargevoel bij schoolvoetbal

De winnaars van de Pas de Deux. Foto’s: Anja Vogel

Warme P(a)as de Deux en
Quadrille op Kennemergaarde
‘Mister Schoolvoetbal’ Gerard Verwoort heeft ruim 40 jaar in de organisatie gezeten en werd bij zijn afscheid in de bloemetjes
gezet. Foto’s: aangeleverd

Velsen - In Velsen-Zuid zat de sfeer er
vorige week donderdagavond goed
in bij de finale van het schoolvoetbal
in het Telstarstadion. Hartstochtelijke
aanmoedigingen, een hoop getoeter
en veel gejoel klonk vanaf de volgepakte tribunes. Na 2 jaar covid is
iedereen weer super enthousiast,
1000 leerlingen strijden al weken lang
om de fel begeerde titel. Het is ook
een bijzonder gevoel voor de
kinderen die in de finale komen, een
finale spelen doe je in het stadion en
dat doe je niet elke dag!
Vooraf aan de wedstrijden waren er
een dankwoord en bloemen voor
Gerard Verwoort. Gerard (ook wel
Mister schoolvoetbal genoemd) heeft
ruim 40 jaar in de organisatie gezeten

De meisjes van groep 7/8 van de
Parnassiaschool met de welverdiende
beker.

Bij de meisjes in de jongste leeftijdscategorie was het heel spannend. De meisjes van
de Bosbeekschool wonnen met 7-6 van de Beekvlietschool.

De winnaars van de Quadrille.

Shrek en Fiona. Ook konden de deelnemers de originaliteitsprijs winnen
voor de combinatie die het leukst
verkleed was en deze werd
gewonnen door Sandra Louter en
Selma Brouwer als Danny en Sandy
uit Grease.

Bij de jongens waren de teams van de Pleiadenschool in beide leeftijdscategoriën
oppermachtig.

en doet om gezondheidsredenen nu
een stapje terug.
Om half zeven startten de meisjes en
jongens uit groep 5/6. Bij de meisjes
streden de Bosbeekschool en de
Beekvlietschool om de titel, met een
totaal van 13 goals won de Bosbeekschool uit Santpoort net met 1 goal
meer, einstand 6-7.
Bij de jongens ging het tussen het
Kompas en de Pleiadenschool. De
eerste helft was het razend spannend
en bleef de tussenstand staan op 0-0.
Na de rust bleek de Pleiadenschool
toch te sterk en wist wel 5 doelpunten
te maken.
Om half acht begonnen de finales van
groep 7/8. De meisjes van de Parnassiaschool en de Franciscus trapten af.
De Parnassiaschool opende de eerste
helft met 3 treffers, na rust werd het
nog spannend, maar met een eindstand van 5-2 ging de Parnassia uit
Santpoort met de beker naar huis.
Bij de jongens staat wederom de

Santpoort - Tweede paasdag zag het
er heel vrolijk uit op manege Kennemergaarde! Wat heeft iedereen
genoten van het mooie weer, de
brave paarden en pony’s, de gezellige sfeer en vooral van al die
prachtig verklede deelnemers en
paarden.
Pas de Deux is een dressuurproef op
muziek die je met z´n tweeën rijdt.
De bedoeling is dat je de figuren van
de proef zo mooi en synchroon
mogelijk rijdt. Bij de Quadrille is dat
nog een stapje moeilijker, dan rijd je
de proef namelijk met zijn vieren.
Aan het eind van de middag werd de
uitslag bekend gemaakt:
Bij de Quadrille ging de eerste prijs
naar de boze wolf en de drie biggetjes: Lieke Erkens, Bente van Geen,
Jade Bolle en Doutsen Miedema. Bij
de Pas de Deux ging de eerste prijs
naar Minke van Heerde en Saar
Endlich als Mario en Luigi, tweede
werden Sofie van Beckhoven en Julia
Kievits met als thema Apres-ski en de
derde prijs was voor Billie Babeliowsky en Alma Westerhoven als

De jongens deden extra hun best tijdens deze training. Foto: aangeleverd

Stormvogelsjeugd getraind
door Telstarspelers

Franciscus in de finale, nu tegen de
Pleiadenschool. Ook hier bleek deze
school de beste kansen te benutten
en ging met een 4-0 overwinning met
de beker het veld af.
Het was ook voor de organisatoren
weer genieten langs de zijlijn. ,,We
zijn een heel leuk team en samen met

alle scheidsrechters en vrijwilligers
hebben we weer een geweldig toernooi neergezet’’, aldus een van de
organisatoren, Eric Smit.
De winnaars hoeven niet ver te reizen,
de regiofinales op 18 mei zijn namelijk wederom op de velden van VV
IJmuiden.

IJmuiden - Afgelopen week kregen
JO11-1 en JO14-1 van IJVV Stormvogels een trainingsclinic van Telstar
door Rory Roubos (jeugdtrainer
Telstar JO18-1) en de spelers Glynor
Plet en Tom Overtoom. De warmingup met o.a. loopoefeningen op
tempo werd gegeven door assistenttrainer Nick Smits. Tijdens de rest van
de training kregen de spelers
dribbel- en passvormen te doen,
partijspel , 1x1, 2x2 en nog veel meer.
De trainers hebben de jeugdspelers
op een zeer enthousiaste manier
gecoacht. Als klap op de vuurpijl
hebben de kinderen toegangskaarten voor de wedstrijd Telstar –

Eindhoven ontvangen.
Naast de voordelen van de gegeven
clinics van Telstar, biedt Stormvogels
op de vrijdagmiddagen onder
leiding van JM Voetbalschooltrainer
Jaïro Montoya een aantal leuke trainingsdagen voor zowel leden als
niet-leden in de leeftijd van 7 t/m 14
jaar. De deelname hieraan is gratis,
het tijdstip is van 16.00 tot 17.15 uur.
De data zijn: 22 april, 6, 13, 20 en 27
mei en 3 juni. Aanmelden hiervoor is
niet nodig, maar wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact
op met Sandra via verenigingsmanager@stormvogels.nl of bel/app
naar 06-20219803.
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VSV doet goede zaken
Velserbroek - Het ideale scenario in
strijd voor promotie deed zich afgelopen weekend voor VSV voor. VSV
pakte nl zowel bij de zaterdag als bij
de zondag 1 de benodigde overwinningen en zag zijn directe concurrenten de punten verliezen, want
Velsenoord bij de zaterdag en Swift
bij de zondag leden beiden een
nederlaag waardoor de promotieposities voor VSV steviger in handen
kwamen.
De zaterdag 1 was door schorsingen
en blessures enigszins wat verzwakt
naar Beverwijk afgereisd, maar ook
zonder deze spelers moest het
mogelijk zijn om laagvlieger De
Kennemers te verslaan. Deze
opdracht werd dan ook met gemak

vervuld, wamt de tegenstander werd
maar liefst met 0-9 verslagen, waarbij
Max Hummel drie doelpunten voor
zijn rekening nam, gevolgd door Roy
Penders met twee en Donny Klok,
Justin Kunst, Diego Mudde met 1
doelpunt. Verder maakte een eigen
doelpunt van De Kennemers het
negental compleet. As zaterdag is
VSV vrij en de week daarop volgt de
topper uit tegen Velsenoord, die
verrassend door Terrasvogels met 0-1
werd verslagen. Weet VSV die
wedstrijd te winnen dan kan het
kampioenschap voor VSV bijna niet
meer ontgaan.
Voor de zondag 1 stond de lastige
uitwedstrijd tegen Ilpendam op het
programma. Dit team strijdt tegen
degradatie en een kat in het nauw

kan soms rare sprongen maken.
Achteraf bleek VSV heer en meester
te zijn en binnen het half uur was de
wedstrijd door doelpunten van
Moreno Blom, Florent Lievense en
Malcolm Meijer beslist. Dezelfde
Malcolm Meijer deed vlak voor rust
met de 0-4 de wedstrijd definitief op
slot. Na de rust had Ilpendam alleen
nog door een foutje van keeper Roy
v.d. Aar nog iets in de melk te brokkelen, maar de 1-4 stand kwam
daarna nooit meer in gevaar.
Volgende week staat de topper uit
tegen koploper Sporting Martinus op
het programma en als VSV deze
wedstrijd met winst weet af te
sluiten, dan staat de strijd om het
kampioenschap weer helemaal open.

Voor de kleuters was het soms niet gemakkelijk hun zelfgemaakte stok weg te
geven. Foto: aangeleverd

Kinderen delen zelfgemaakte
Palmpaasstokken uit
IJmuiden - De kinderen van basisschool de Origon uit groepen 1 tot
en met 4 gingen vorige week
woensdag aan de slag met het
maken van de Palmpaasstokken.
Crepepapier om het hout, zure
snoepjes, zoete chocolade eitjes,
zoute chips en een Paas broodhaantje van bakkerij Goemans plus
een takje groen; alles werd aan het
kruis gemaakt.
De juffen en ouders hielpen hierbij
een handje mee.
Daarna op weg via het stadspark

naar het Seniorencentrum Zeewijkplein en de Dagbesteding van de
Hartekampgroep IJmuiden, het was
weer een feestelijke optocht.
Zowel de senioren als de mensen van
de dagbesteding werden verrast
door zoveel mooi versierde Paas
kruizen en een vrolijk lied.
En hoewel het misschien voor de
kleuters soms moeilijk was, hun mooi
versierde stokken weg te geven,
kregen ze er een heerlijke verrassing
voor terug met een limonade.

Opvallend cruiseschip Valiant
Lady in IJmuiden
IJmuiden - Een bijzonder passagierschip werd maandag gespot in IJmuiden. Hartstikke grijs en aparte vorm, maar toch
‘gewoon’ een cruiseschip: de Valiant Lady. Nou ja, gewoon... je kunt aan het ontwerp wel zien dat Virgin ook in de ruimteschepen zit. Een opvallend schip, met zeer opvallende Virgin-rode hangmatjes op de balkonnetjes!
Foto: Erik Baalbergen

Na een mooi dankwoord van Bert Beers, ontving Jan van Eerden een bon om samen
met zijn vrouw lekker uit eten te gaan en een mooie bos bloemen. Foto: aangeleverd

Voorzitter HCV’90 neemt afscheid

Haai op de Halkade
IJmuiden - Een heuse haai trok voor het visminnend publiek op de Halkade tijdens het paasweekend veel bekijks.
Nico Waasdorp, eigenaar van Fish & Seafood Waasdorp op de Halkade kocht deze haringhaai op de visafslag en bond ‘m op
een vorkheftruck en stelde de haai voor zijn bedrijf ten toon. ,,Deze haai is als bijvangst gevangen in de Noordzee bij de
makreelvangst. Hij weegt 74 kilo en is dood aangevoerd. Anders hadden we hem nog wel op kunnen eten, want een haringhaai is goed eetbaar”, aldus Nico. ,,De reacties zijn positief, mensen vinden het grappig en er zijn veel selfies gemaakt.” Tekst
en foto: Arita Immerzeel

Velsen-Noord - Tijdens de goed
bezochte algemene ledenvergadering van HCV’90 werd voordat de
vergadering gestart afscheid
genomen van voorzitter Jan van
Eerden, die deze functie 8 jaar
vertolkte.
Toen sportpark Rooswijk werd opgeknapt, werden de voetbalvereniging
FC Velsenoord, de honk- en softbalvereniging HSV en handbalvereniging HCV’90 ondergebracht bij
(SESR) Stichting exploitatie Sportpark Rooswijk…. Vanaf dat moment
had de handbalvereniging een
nieuwe voorzitter nodig en stapte

Jan in, met het idee dat hij snel opgevolgd zou worden, het werd anders!
Maar liefst 8 jaar heeft Jan met overgave deze functie bekleed en nog
laat hij de vereniging niet los, want
Jan gaat namens HCV’90 toetreden
als voorzitter van SESR, zodat hij nog
altijd feeling blijft houden met zijn
cluppie!
Na een mooi dankwoord van Bert
Beers, ontving Jan een bon om
samen met zijn vrouw lekker uit eten
te gaan en een mooie bos bloemen.
De aanwezige leden trakteerden Jan
daarna op een verdiend applaus!

