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Lintjesregen 2022

Buurtbewoonsters roepen
scholieren Ichthus op:
denk aan het milieu!

Bestrijden drugscriminaliteit
is soms dweilen met de
kraan open

REGIO MEDIA GROEP

Indrukwekkende
lintjesregen
Velsen - Een drukte van jewelste
dinsdagochtend in de Burgerzaal
van het stadhuis. De jaarlijkse lintjesregen mocht eindelijk weer ‘live’
plaatsvinden en dat leverde een
recordaantal decorandi op. Maarliefst 17 lintjes werden door burgemeester Frank Dales opgespeld,
waarvan één jeugdlintje. De decorandi zijn: de heer Van der Hammen,
de heer Duits, de heer Riedijk,
mevrouw Riedijk-Hogendoorn,
mevrouw De Leeuw-Meesters, de
heer Glas, mevrouw Ramakers-van
Rijn, de heer Van Zandvoort,
mevrouw Serné-Jaspers, de heer
Brussel, mevrouw Koks, de heer Rill,
mevrouw Levasier-Borgart, de heer
Van Egmond, mevrouw Struijs-Krom,
mevrouw Stoop en het jeugdlintje
was voor Jord Hofland.
Op de gemeentepagina in deze
krant vindt u een groepsfoto van de
gedecoreerde plaatsgenoten. En
elders in deze krant de verhalen
achter deze onderscheidingen.

De 16-jarige scholiere werd tot ‘Queen for a day’ uitgeroepen. Foto: Bos Media Services

Veel gepeste scholiere haalt stunt
uit en is de held van de avond
IJmuiden - Het leek wel of half IJmuiden vorige week woensdagavond was uitgelopen om de 16-jarige Puk* een
hart onder de riem te steken. De scholiere van het Vellesan College werd in de afgelopen jaren veel gepest
vanwege haar afwijkende kledingstijl, maar gaf alle pesters die avond het nakijken toen ze als een ware
koningin naar het examenbal in theater Thalia werd begeleid. Honderden motorrijders uit het hele land waren
naar IJmuiden gekomen om een statement te maken.
Door Raimond Bos
In optocht gingen de motorrijders
vanuit Zeewijk via het centrum van
IJmuiden naar Velsen-Zuid. Langs
het stadion van Telstar trok de stoet
vervolgens via het Pontplein langs
het kanaal om uiteindelijk te
eindigen bij theater Thalia. Na eerst
de media te woord te hebben
gestaan, werd Puk door beveiligers

het theater binnengeleid. Ze liet
weten erg blij te zijn met de steun
die ze ontving van de motorrijders.
Eerder deze week ging een oproep
van Jaap Bakker viraal op internet.
Bakker is een vriend van de familie
van Puk en wendde zijn contacten in
de motorwereld aan om dit voor
haar te organiseren.
De opvallende actie, precies een dag
na de internationale dag tegen het

pesten, past goed bij Puk. Het pestgedrag van haar medescholieren
wakkerde haar strijdlust soms aan.
Ze koos er dan bewust voor om zich
de volgende keer nog opvallender
uit te dossen. Toch ging het ook
regelmatig mis en is ze zelfs een
keer in elkaar geslagen door een
meisje dat uiteindelijk om die reden
van school werd gestuurd. En
hoewel Puk het er soms moeilijk

mee had, toegeven deed ze nooit.
Ook als familieleden adviseerden
om zich dan maar wat neutraler te
kleden, weigerde ze dat steevast.
Woensdagavond was ze de held van
de avond en lieten toonden
honderden motorrijders hun respect
voor het feit dat ze zichzelf durft te
zijn.
(*omwille van privacy is ervoor
gekozen om een gefingeerde naam
te gebruiken)

Wij zijn op zoek naar

BEZORGERS/STERS
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl
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Mededelingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt

gemeentevelsen

HVC open op Bevrijdingsdag
Op 5 mei zijn alle afvalbrengstations gewoon open. We verwachten extra drukte,
houd rekening met een langere wachttijd
of kom op een andere dag langs. Kijk voor
de openingstijden van het dichtstbijzijnde
afvalbrengstation op:
www.hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

gemvelsen

gemeente_velsen

Openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis is op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei (brugdag) gesloten. We zijn op deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Pionieren in de Lagersstraat
Feestelijke oplevering
eerste woning

Foto: Reinder Weidijk

Lintjesregen 2022
De Lintjesregen 2022 bewijst ook dit jaar
weer dat veel Velsenaren zich bijzonder verdienstelijk maken voor de samenleving. Er
werden namelijk maar liefst 16 Koninklijke
onderscheidingen en 1 jeugdlintje uitgereikt.

De ceremonie is door RTV Seaport live uitgezonden en is terug te kijken op de website van
RTV Seaport.
Lees meer over de gedecoreerden op:
velsen.nl/lintjesregen

Donderdag 21 april vond de feestelijke oplevering plaats van de eerste woning aan de
Lagersstraat in IJmuiden. De trotse eigenaren ontvingen een boeket bloemen uit handen van wethouder Bram Diepstraten. In
de Lagersstraat komen veertien zelfbouwwoningen binnen het project Pionieren in
IJmuiden. De kopers kunnen hier helemaal
zelf hun eigen droomhuis ontwerpen.

Dodenherdenking 4 mei 2022
09.45 uur
09.45 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
17.45 uur
19.30 uur

Erebegraafplaats Overveen. Aanwezig burgemeester Frank Dales en
wethouder Bram Diepstraten.
Hoogovenmonument, Tata Steel. Aanwezig wethouder Jeroen Verwoort.
Begraafplaats De Biezen. Aanwezig wethouder Marianne Steijn
Westerbegraafplaats. Aanwezig wethouder Marianne Steijn
Duinhof. Aanwezig burgemeester Frank Dales en wethouder Bram
Diepstraten
Stationsplein Beverwijk. Stichting Indië-Monument Beverwijk en Stichting
16 april 1944. Aanwezig wethouder Jeroen Verwoort
Plein 1945. Aanwezig burgemeester Frank Dales, wethouders Bram
Diepstraten, Jeroen Verwoort, Marianne Steijn en Sebastian Dinjens
Westerveld. Speech van Burgemeester Frank Dales om 20.05 uur

Bevrijdingsdag 5 mei 2022
10.30 uur

Plein 1945. Vrijheidsvuur ontstoken door locoburgemeester Bram
Diepstraten. Vrijheidsvuur en Fakkeltocht met Keep Them Rolling trekt
door alle woonkernkernen. Voor de route kijk op
www.4en5meivelsen.nl/viering-5-mei-2022-in-velsen

De gemeentelijke belastingen worden later verzonden dan gebruikelijk. De reden hiervoor ligt
aan de overstap naar de nieuwe aanpak voor
het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf januari
2022 zijn alle woningen in Nederland gewaardeerd op gebruiksoppervlakte. Eerder was dit

Ontvangt u een uitkering, wilt u aan
het werk en kunt u hierbij wel wat hulp
gebruiken?

In mei starten de groepen Sterk naar Werk en
Velsen aan de slag! Een unieke kans voor uitkeringsrechtigde inwoners van gemeente Velsen om onder begeleiding de stap naar werk
te zetten! Wilt u hier meer over weten? Dan
kunt u een e-mail sturen naar info@velsen.
nl of bellen met de consulenten van gemeente

Door de vertraging verschuift ook de datum
waarop u moet betalen. Informatie over de uiterste betaaldatum leest u in de belastingaanslag.
Heeft u vragen over dit bericht? Neemt u dan
contact op met Belastingsamenwerking Gouwe
Rijnland (BSGR) via 071 – 525 6200 of www.
bsgr.nl/contact.

Het college besluit onder voorwaarden toe te
staan dat het voormalige kantoor aan Plein
1945, 10, in IJmuiden, per 14 april 2022 tijdelijk wordt gebruikt voor de opvang van Oekra-

op de inhoud van het WOZ-object. Deze wijziging zorgt voor een uniforme aanduiding voor de
grootte van woningen.

Velsen via 0255-567000.
De herstelacademie in het kort
Bij de Herstelacademie bieden we een programma van educatie en zelfhulp voor mensen met
een psychische en/of verslavings kwetsbaarheid waarbij de cursisten elkaar vooral ondersteunen. Begeleid door medewerkers die allemaal zelf ook te maken hebben (gehad) met een
psychische en/of verslavings kwetsbaarheid.

Gedoogbesluit noodopvang Oekraïense vluchtelingen,
Plein 1945, nr.10
Er is een groot tekort aan opvangplaatsen
voor vluchtelingen in Nederland. Ook in
Velsen. Nieuwe vluchtelingen zijn acuut
op zoek naar een veilige plek en dat vraagt
om creativiteit. Het Rijk heeft gemeenten
dringend gevraagd tijdelijke opvangplekken te organiseren, ook als dit in strijd is
met het bestemmingsplan. Het college
besluit hier gehoor aan te geven en in uitzonderingsgevallen tijdelijke opvang toe
te staan.

Gemeentelijke belastingaanslag
Inwoners van gemeente Velsen krijgen de gemeentelijke belastingaanslag dit jaar aan het
eind van deze maand. Belastingsamenwerking
Gouwe Rijnland (BSGR) verzendt de belastingaanslag, met daarop vermeld onder andere de
WOZ-beschikking, op 30 april 2022.

Velsen aan de slag!

iense vluchtelingen. Het gaat om een kleinschalige opvang voor maximaal 25 personen.
Het kantoor stond leeg en kan 6 maanden worden gebruikt als noodopvang met een eventuele verlenging van 6 maanden.
Voor meer informatie over dit gedoogbesluit:
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail wabotoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbesluit
staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep)
open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij
het college van burgemeester en wethouders
worden ingediend. Tegen het besluit op een
dergelijk verzoek staan wel rechtsmiddelen
open.

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Dennenstraat 16, legaliseren wijz. gebruik naar kantoor met assemblageruimte (19/04/2022) 48224-2022
• Radarstraat 177, vergroten 2e verdieping (19/04/2022) 48271-2022
• Herenlaan 4, kappen 5 bomen
(19/04/2022) 48370-2022
• Pegasusstraat 20, bouwen dakopbouw
(20/04/2022) 48799-2022
• Kennemerlaan 59, legaliseren 4 onzelfstandige woonruimten (20/04/2022)

48818-2022
• Kromhoutstraat 54-0032, veranderen
constructie en gebruiken voor sportfunctie (21/04/2022) 49217-2022
• Kanaalstraat ong. tegenover 2 (Dok 1),
bouwen van 93 appartementen, commerciële ruimte , parkeervoorziening
(21/04/2022) 49625-2022
• Grote Helmduin 28, plaatsen(tijdelijk)
2 containers voor kleedruimte
(21/04/2022) 49821-2022
• Cederstraat 19, dichtzetten kozijnopening (zijgevel) (21/04/2022) 498232022

• nabij Westerduinweg 3, vervangen en vergroten blokkensteiger
(22/04/2022) 50388-2022
Velsen-Zuid
• Nabij Spaarndammerweg,(kadastraal
N503), tijdelijk (6 maanden) inbrengen van damwanden voor 2 baggerdepots (20/04/2022) 48759-2022
Velsen-Noord
• Platformweg 3, plaatsen warmwatersilo (15/04/2022) 47355-2022
• Gildenlaan 363B, bouwen dakopbouw

(19/04/2022) 48382-2022
• Ladderbeekstraat 85, plaatsen dakopbouw (voorzijde) (22/04/2022) 500262022
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 14, plaatsen zonnepanelen
(20/04/2022) 49069-2022(Rijksmonument)
• Brederoodseweg 78, verlengen kap,
plaatsen dakkapel (21/04/2022)
49617-2022
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Bekendmakingen
Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1, kappen 7
bomen (15/04/2022) 47337-2022
• Van den Vondellaan 66, kappen 2 bomen (18/04/2022) 47636-2022

Santpoort-Zuid
• “Camping de Elta” ” (t.b.v. Grandprix Zandvoort) , van 1 t/m 5 september 2022, locatie: Sportlaan 3
(19/04/2022) 48245-2022

Velserbroek
• Hofgeester Eijnde 22, kappen boom
(19/04/2022) 48023-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Langevlak 3, plaatsen dakkapel (voorgevel) (20/04/2022) 16239-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Gerard Doustraat 15, bouwen dakopbouw (20/04/2022) 42328-2022

Ingediende aanvraag ontheffing
werkzaamheden buiten reguliere
werktijden APV artikel 4:4

Velsen
• N208 (thv hmp 55.5) Hoofdstraat , onderhoud op 23 mei 2022 20.00 uur tot
24 mei 2022 05.00 uur (afsluiting van
de noordzijde) 24 mei 2022 20.00 uur
tot 25 mei 2022 05.00 uur (afsluiting
van de zuidzijde) (14/04/2022) 470282022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• ”Summer Park Sessions”, 9 september 2022 van 16:00 tot 23:30 uur, 10
september 2022 van 11:00 tot 23:30
uur en 11 september 2022 van 12:00
tot 23:30 uur, locatie: Park Velserbeek
(18/04/2022) 47570-2022

IJmuiden
• Havenkade 1, wijzigen gebruik van
kantoor naar wonen (6 appartementen), vergroten de zolder (20/04/2022)
119789-2021 (gemeentelijk monument)
• Trompstraat 174, optrekken voorgevel, bouwen dakopbouw (20/04/2022)
31965-2022
• Herculesstraat 32, bouwen erker
(voorgevel) (21/04/2022) 31810-2022
Velsen-Noord
• Velserkade 1, bouwen 2 bedrijfshallen en acculaadstation (20/04/2022)
111165-2021
• Duinvlietstraat 52, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (21/04/2022) 34916-2022
Santpoort-Zuid
• Jagtlustlaan 14, kappen boom (noodkap) (20/04/2022) 45764-2022
• Louise de Colignylaan 44, kappen 2 bomen (20/04/2022) 36573-2022

Geweigerde omgevingsvergunning

Velsen-Zuid
• ‘t Roode Hart 21, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (14/04/2022) 5547-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 64, vervangen gevelkozijnen (20/04/2022) 23385-2022

Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen hebben
een ontheffing verleend voor:

Velsen
• N208 (hmp 56.1) tussen Delftplein
(Haarlem) en afrit Velserbroek, werkzaamheden asfalt-herstelreparaties
van 04 mei 2022 20:00 uur tot 05 mei
2022 05:00 uur (21/04/2022) 423702022
• N208 (thv hmp 55.5) Hoofdstraat, onderhoud op 23 mei 2022 20.00 uur tot
24 mei 2022 05.00 uur (afsluiting van
de noordzijde) 24 mei 2022 20.00 uur
tot 25 mei 2022 05.00 uur (afsluiting
van de zuidzijde) (21/04/2022) 470282022

Geweigerde filmvergunningen
APV artikel 2:7
Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen hebben
filmvergunning geweigerd voor:

IJmuiden
• ‘Mc Donalds ICONS commercial’, op
20 april 2022 tussen 12:00 en 20:00
uur, locatie: Plein 1945 (20/04/2022)
44064-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘KNRM Reddingbootdag’, op 30 april
2022 van 10:00 tot 17:00 uur, locatie:
Haringkade 2 (14/04/2022) 328752022
• ‘Koningsspelen Strand IJmuiden’, op
22 april 2022 van 09:30 tot 13:00 uur,
locatie: strand ter hoogte van Paviljoen
Noordzee (19/04/2022) 32983-2022
• ‘Kermis IJmuiden’, van 22 t/m 26

april 2022 van 13:00 tot 23:00 uur, op
27 april 2022 van 10:00 tot 23:00 uur,
locatie: Plein 1945 (19/04/2022) 12922022
• Velsen-Zuid
• ‘Koningsdag 2022’, op 27 april 2022
van 10:00 tot 21:00 uur, locatie: Van
Tuyllweg 15 (14/04/2022) 1283220222
Santpoort-Noord
• ‘Koningsdag Santpoort-Noord’, op 27
april 2022 van 09:00 tot 21:00 uur, locatie: ‘Landje van Scholz’, nabij Hoofdstraat 14/04/2022) 12223-2022

Overige bekendmakingen
Kapmeldingen in Velserbroek
• 1x dode knotwilg ter hoogte van Joke
Smitkade 126
• 1x dode knotwilg Hofgeesterweg ter
hoogte van Hofgeester einde
• 1x dode knotwilg Hugaartskamp te
hoogte van Hofgeesterweg
• 1x els Engels gras 46 i.v.m. ernstige
aantasting wilgenhoutrups
• 1x Sierpeer zwanenbloembocht ter
hoogte van 209 ivm stormschade
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.

Magazine Ontdek Velsen
komt er weer aan
Velsen - De zomer staat voor de deur. En wat voor één! We kunnen weer
en dat is te merken ook. De UITagenda op ijmuiden.nl staat eindelijk
weer vol activiteiten. Na drie jaar kan er weer worden gedanst. Kunnen
we weer zonder beperkingen uit eten, winkelen, sporten en naar het
theater. We staan te popelen erop uit te gaan, zeker nu de dagen weer
langer worden en de temperatuur oploopt.

Het magazine valt vanaf donderdag bij iedereen zonder nee/nee-sticker in de bus.
Foto: aangeleverd

In het nieuwe Ontdek Velsen-magazine lees je wat IJmuiden en de
gemeente Velsen allemaal te bieden
hebben. De 80 pagina’s tellende
zomereditie biedt volop inspiratie en
laat cultuurmakers aan het woord
over hun evenementen en verenigingen. Zoals Maarten Redeker en
Marcel Woning: ‘Kunst en cultuur zijn
een uitlaatklep die we niet kunnen
missen.’ En: ‘Velsenaren zijn in al hun
rauwheid veel cultureler dan ze zelf
beseffen.’
Uiteraard is er in het magazine ook
volop aandacht voor de opening van

Zeesluis IJmuiden, beroepsonderwijs
en lokaal ondernemerschap. Zo
vertellen Stijn Datema en Myron van
Kampen over hun technische opleiding en valt er te lezen dat Velsen een
fysieke plek krijgt voor de Nederlandse maakindustrie om te innoveren met het Techport Innovation
Centre. Frank Van Es vertelt wat de
Kotterbal zo bijzonder maakt en
Menno Seegers en Koos Ramakers
zijn vol lof over hun eigen streekproduct Santpoorts Bier.
In Spaarnwoude is in de afgelopen
decennia een mountainbikepark door

vrijwilligers ontworpen die avontuurlijke fietsers van heinde en verre naar
het recreatiegebied trekt. Daarnaast
is het strand van IJmuiden altijd
magisch. Voor wie liever het groen
opzoekt zijn er de schatten van Santpoort en de routes langs het Oer-IJ.
Er is ook uitgebreid aandacht voor de
parels van Velsen, zoals Saffier Yachts.
De zeiljachten van de familie
Hennevanger gaan de hele wereld
over. Het zijn schepen van wereldklasse en worden gewoon in onze
haven ontworpen en vervaardigd.
Net als het duurzame papier van
Crown Van Gelder. Ook dat komt uit
Velsen en gaat de hele wereld over.
De Groene Leeuwen vertellen wat zij
rond en in het BUKO Stadion van
Telstar voor duurzame activiteiten
ontwikkelen. En Barbara van der Meij
de Bie vertelt over buurtgezinnen: ‘Je
bent juist sterk als je hulp vraagt.’
Ontdek Velsen is een uitgave van
Citymarketing Velsen. De bezorging
wordt verzorgd door vrijwilligers van
KWF Kankerbestrijding afdeling
Velsen. Zij verdienen daarmee een
donatie voor het goede doel. Het
magazine valt vanaf donderdag bij
iedereen zonder nee/nee-sticker in
de bus.
Wie het magazine niet heeft
ontvangen kan een exemplaar
ophalen bij de bibliotheek en bij de
lokale horeca. De digitale versie kan
worden gedownload via www.
ijmuiden.nl/magazine.

Herdenkingstegels onthuld
Velsen-Noord - Woensdag 20 april heeft de wijkwethouder van Velsen-Noord
samen met enkele leerlingen van groep 7 van De Plataan, 13 herdenkingstegels onthuld op het “16 april 1944 Pad” in Velsen-Noord in het bijzijn van
belangstellenden en een delegatie uit Zöschen Duitsland. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST
4 mei, dodenherdenking
Na lange jaren blijven wij steeds gedenken
Aan zij die hun leven voor ons moesten schenken
slagveld of concentratiekamp dat werd hun dood
doch onze herinnering aan hun blijft eeuwig groot
onze driekleur wappert halfstok zachtjes in de wind
aan mijn hand een in alle vrijheid levend lief kind
twee minuten staan wij stil in gedachten verzonken
voor dat ons geliefde Wilhelmus heeft weerklonken
en denken wij aan onze geliefden onze helden
zij die hun bloed en leven gaven in verre velden
in gaskamers verloren ongewild velen hun leven
opdat wij , god zij dank, in vrede mogen leven
ootmoedig sla ik mijn ogen neer
en stamel goede God dat nooit meer
laat een ieder in vrede leven voortaan
zodat wij, na ons gedenken in vrijheid verder gaan.
R. Vroom
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Eerste nieuwbouwwoning Lagersstraat gereed
IJmuiden - Aan de Lagersstraat nadert een bijzonder bouwproject geleidelijk zijn voltooiing. Het is een nieuwe fase van ‘Pionieren in IJmuiden’
waarbij bewoners zelf hun eigen woning mogen (laten) bouwen. Voor
Lilian Schenk en Nik Stegeman zit het bouwtraject er inmiddels op. Eind
vorige week kregen ze de sleutel van hun woning en deze week ging de
stukadoor aan de slag. In juli hoopt het gezin, dat verder nog bestaat uit
dochters van 3 en 5 jaar oud, er te kunnen gaan wonen.
Het project ‘Pionieren in IJmuiden’
biedt huizenkopers de gelegenheid
om alleen de grond te kopen en
daarop vervolgens zelf de woning
van hun dromen te (laten) bouwen.
In dit geval gaat het om een rij van
zeven eengezinswoningen, die weliswaar allemaal aan dezelfde
basiseisen moeten voldoen, maar er
door de eigen inbreng van de kopers
allemaal anders uit zullen gaan zien.
,,De woning naast ons wordt een
woning in jaren-30-stijl’’, weten Lilian
en Nik. Zelf kozen ze voor een veel
moderner ontwerp, waarin ze de
beschikbare ruimte zo optimaal
wilden benutten. Geen schuin dak
dus, maar alles rechttoe, rechtaan.
,,Sommige mensen vinden het
misschien een saaie blokkendoos,
maar wij zijn hier juist erg tevreden
mee.’’ Van januari tot mei 2021 vond

Lagersstraat om het stel te feliciteren
het de nieuwe woning. Hij knipte ook
het lint door om de woning officieel
te openen en merkte op: ,,Jullie
dragen een steentje bij aan het
mooier maken van IJmuiden.’’ Diepstraten beloofde om eens op de
koffie te zullen komen als de verhuizing naar de nieuwe woning is
afgerond.

de ontwerpfase plaats, Lilian en Nik
namen hiervoor architect Peter van
Duyn uit Santpoort in de arm. Hun
wensen: ,,De woning moest onderhoudsarm worden. We wilden een
gestuukte gevel en natuurlijk van het
gas af. Verder wilden we ook stalen
kozijnen en een grote tuin.’’ Alle
wensen zijn in het ontwerp verwerkt
en in september ging de bouwfase
van start.
Ongeldige loting
Dat het oorspronkelijk uit Den Helder
afkomstige stel überhaupt de kans
kreeg om hier een woning te mogen
bouwen, was bepaald geen vanzelfsprekendheid. Een fout bij de loting
voor de kavels viel in hun voordeel
uit. Lilian en Nik: ,,We wonen al zo’n
vijftien jaar in IJmuiden en we
hadden ons ingeschreven voor dit

Wethouder Bram Diepstraten knipte symbolisch het lint door. De feitelijke
overdracht vanuit de aannemer zou iets later die dag plaatsvinden.
Foto: Bos Media Services

project. Bij de loting werden we niet
ingeloot, maar die loting bleek te zijn
gedaan op basis van een verkeerde
lijst.’’ Het loten moest opnieuw
gebeuren en bij die tweede keer viel
geluk hen ten deel. Terwijl ze al
serieus aan het nadenken waren over

het uitbrengen van een bod op een
andere woning, kregen ze alsnog de
kans om hun droomhuis te gaan
bouwen. Wethouder Bram Diepstraten verving vorige week de
wegens ziekte afwezige wethouder
Sebastian Dinjens en kwam naar de

Vacature Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Die verhuizing heeft overigens tot
gevolg dat het Wijkplatform
IJmuiden-Zuid zijn voorzitter verliest.
Lilian Schenk was namelijk in de
afgelopen jaren actief in deze functie,
maar nu verhuist ze van IJmuidenZuid naar IJmuiden-Noord. Het voorzitterswerk heeft ze altijd met veel
plezier gedaan, maar aanblijven als
voorzitter terwijl ze nu zelf niet meer
in het betreffende gebied woont, ziet
ze niet als reële optie. Een poging om
een nieuwe voorzitter te vinden bleef
tot nu toe zonder succes.
Belangstellenden kunnen op www.
wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-zuid
kijken voor informatie en
contactgegevens.

Huisartsassistente Marian Meihuizen: ,,In een
dorp als dit ken je de patiënten persoonlijk’’
Driehuis - Op 1 mei 1997 trad Marian Meihuizen (1965) als huisartsassistente in dienst van de praktijk van het echtpaar Molkenboer. Komende
zondag heeft ze er dus vijfentwintig jaar opzitten in dezelfde praktijk, die
in 2013 door Matthijs Donner werd overgenomen en vier jaar geleden
versterking kreeg door de komst van huisarts Helen Koopman. In een tijd
waarin mensen steeds meer van baan wisselen, mag het jubileum van
Marian gerust een mijlpaal genoemd worden. Zeker wanneer je bedenkt
dat ze in al die jaren nog nooit één dag ziekteverzuim heeft laten
noteren. Ze doet haar werk met veel plezier en geniet van de hartelijkheid en dankbaarheid van de patiënten. ,,Agressie? Nee, daarvan is hier
gelukkig nooit sprake geweest.’’

zeker als er meer leden van dezelfde
familie als patiënt ingeschreven
staan. Helen Koopman: ,,Marian kent
niet alleen de patiënten, maar vaak
ook de hele familiestructuur. Dat is
belangrijk, want we moeten ervoor
zorgen dat familieleden van elkaar
nooit tegelijk in de wachtkamer
hoeven te zitten. Wij zijn immers
vaak de enigen die weten dat ze iets
mankeren.’’

Door Raimond Bos

Lief en leed
Als huisartsassistente is Marian doorgaans goed op de hoogte van het
lief en leed van de patiënten. Van de
geboorte van een kindje tot aan het
overlijden van iemand, alles komt op
haar pad. Het terrein van crematorium en begraafplaats Westerveld
ligt op een steenworp afstand van
de praktijk en een patiënt hier de
laatste eer bewezen wordt, staat
Marian als het even kan buiten om
een persoonlijke afscheidsgroet te
brengen aan de overledene. Het is
tekenend voor de wijze waarop ze
betrokken is bij het reilen en zeilen
van iedereen in haar omgeving.
Bijzondere voorvallen zijn er genoeg
geweest in die vijfentwintig jaar,
maar twee situaties zijn haar met
name bijgebleven. ,,We kregen een
keer een oudere man in de praktijk.
Hij was gewond, want hij was
gevallen. Toen hij op het pad voor de
deur liep, zwaaide hij nog naar me
door het raam. Maar toen viel hij en
zakte hij weg. Ik schrok en dacht dat
dit zijn einde zou worden. Het leek er
echt op alsof hij ter plekke zou
sterven. Gelukkig was er op dat
moment een arts aanwezig. We
maakten ons klaar om te gaan reanimeren, maar dat bleek niet nodig te
zijn, want hij kwam weer bij. Het
andere voorval betreft een klein
kindje, dat opeens heel erg ziek
geworden was. Hoge koorts, veel
hoesten. De ouders waren heel erg
in paniek toen ze hier aankwamen.

Van huis uit is Marian een echte
Friezin. Na het succesvol afronden
van haar vierjarige opleiding tot
huisartsassistente werkte ze eerst
geruime tijd in die functie bij een
duo-praktijk in Kollum. Het was de
liefde die haar uiteindelijk naar Driehuis bracht. De liefde van haar leven
zou ze echter vermoedelijk nooit
hebben ontmoet, als ze niet in dit
beroep werkzaam was geweest.
Marian: ,,De zus van mijn man was
destijds patiënt in de praktijk in
Kollum waar ik werkte. Zij heeft,
samen met de huisarts, een plan
bedacht om mij aan haar broer te
koppelen. Eigenlijk voor de grap,
maar het werd wel serieus.’’ Eenmaal
verhuisd vond Marian een baan als
assistente van de longartsen in het
toenmalige Slotervaartziekenhuis in
Amsterdam. Wat later keerde ze
terug in haar oude rol als huisartsassistente, maar dan in de praktijk van
het echtpaar Molkenboer. Ongeveer
vijftien jaar lang werkte ze met veel
plezier voor deze huisartsen. Nadat
zij er een punt achter zetten,
droegen ze de praktijk in 2013 definitief over aan huisarts Matthijs
Donner, die op dat moment al twee
jaar meedraaide in het team. Juist
het feit dat ze in een dorpse omgeving werkt, spreekt Marian zeer aan.
,,In een dorp als dit ken je de patienten persoonlijk. Dat is in een groot
ziekenhuis in Amsterdam heel

anders. Daar zijn de patiënten veel
meer een nummer. Maar hier heb je
er een gezicht bij, je herkent de stem
en je weet van alles over ze.’’
Persoonlijk contact
Voor de patiënten is Marian het
eerste aanspreekpunt en dus het
gezicht van de praktijk. Huisarts
Helen Koopman: ,,Een assistente als
Marian is goud, omdat ze de mensen
heel goed kent. Als zij er niet is,
kunnen we de tent wel sluiten.’’ Dat
persoonlijk contact tussen Marian en
de patiënten zorgt er niet alleen voor
dat ze haar werk goed kan doen, het
levert ook alom waardering op.
,,Laatst was het Secretaressedag en
kwam een patiënt langs om me een
bloemetje te brengen. Af en toe
staat er ook iemand met een doos
gebak op de stoep. Ook dat soort
dingen hoort echt bij het werken in
een dorp.’’ De keerzijde van de
medaille is dat ze ook wel eens in
haar privétijd op straat aangesproken wordt met werk-gerelateerde vragen. ,,Als ik aan het
winkelen ben, vraagt iemand me
dan bijvoorbeeld of de uitslag van
zijn bloedtest al bekend is. Maar dan
geef ik gewoon aan dat ik op dat
moment niet aan het werk ben.’’ Patienten van een huisarts moeten erop
kunnen vertrouwen dat ze hun
verhaal veilig kunnen vertellen, er
geldt immers een medisch beroepsgeheim. Dat kan in een dorp nog wel
eens tot heikele situaties leiden,

Marian Meihuizen vijfentwintig jaar werkzaam bij Huisartsenpraktijk Driehuis.
Foto: aangeleverd

Ze drukten mij het kindje in mijn
armen. Het lichaam voelde heel erg
slap. We hebben direct een ambulance gebeld. Het bleek achteraf om
een koortsstuip te gaan en het
kindje knapte daarna weer op.’’
Corona
De coronacrisis leverde binnen de
huisartsenpraktijk een geheel
nieuwe situatie op. Geen spreekuren
meer, maar in plaats daarvan videobellen met de patiënten en heel veel
vragen beantwoorden. Marian:
,,Corona heeft op veel mensen een
enorme impact gehad. Patiënten
belden me omdat ze zaten met
vragen, bijvoorbeeld over de vaccinaties.’’ Juist in de eerste fase bleef
het relatief rustig in de praktijk. Blijkbaar gingen veel mensen er van uit
dat het druk zou zijn en stelde men

daarom het gesprek uit tot later. ,,De
echte piek kwam bij ons dus juist
wat later pas.’’ Voorlopig blijft Marian
met veel plezier doorgaan met haar
werk. ,,Ik heb er nog elke dag plezier
in en de dankbaarheid die je ervaart,
bijvoorbeeld als je even belt om te
horen hoe het gaat, nadat iemand
uit het ziekenhuis is thuisgekomen,
daar geniet ik van.’’ Dat Marian de
enige assistente in deze praktijk is,
vindt ze wel eens lastig. ,,Ik kan nooit
iets anders inplannen, want ik heb
geen collega naast me die mijn
taken kan overnemen. We hebben al
een tijdje een vacature, maar het is
moeilijk om iemand te vinden. De
vraag is veel groter dan het aanbod.’’
Ze hoopt dat er uiteindelijk een
tweede assistente beschikbaar komt,
zodat ze in de toekomst een deeltijdfunctie kan overwegen.
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Startbijeenkomst nieuwbouw
Driehuis druk bezocht
Driehuis - Dinsdagavond 19 april vond in het Ichthus Lyceum aan de Wolff en Dekenlaan de startbijeenkomst
plaats over de nieuwbouwplannen tussen Huis ter Hagen, De Luchte en de spoorlijn. Het projectteam, waarin
vertegenwoordigers van Gemeente Velsen, projectontwikkelaars Amvest en Heijmans en communicatiebureau
De Wijde Blik ontvingen meer dan 200 belangstellenden, die zich via een tijdslot hadden ingeschreven.
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De start- of ook wel informatiebijeenkomst is vormgegeven, door een aantal panelen die ondersteunen bij het van gedachten
wisselen tussen bewoners van Driehuis en het projectteam. Foto: Arita Immerzeel

Door Arita Immerzeel
Celine Bast, gastvrouw van het
projectteam, is blij met de grote
opkomst. ,,We gaan iets langer door,
zodat we geen nee hoefden te
verkopen. We staan namelijk open
voor alle ideeën. Iedereen is van
harte uitgenodigd om mee te
denken, ook in de themasessies die
nog zullen volgen. We gaan het
gesprek graag aan.” De drie thema’s
waar zij op doelt, zijn Openbare
ruimte & groen, Verkeer, parkeren &
ontsluiting en tot slot Stedenbouwkundige opzet en ontwerp. De
sessies zullen in mei en juni plaats
gaan vinden.
De start- of ook wel informatiebijeenkomst is vormgegeven door een
aantal panelen, die ondersteunen bij
het van gedachten wisselen tussen

bewoners van Driehuis en het
projectteam. Zo vraagt Ben Kaptein,
vormgever, aan Driehuizenaar Paul
Post wat er nodig zou zijn om zijn
dagelijkse wandeling met zijn hond
niet door Beeckestijn te maken, maar
voor de Zuidoostrand te kiezen. Ben
legt uit, dat er woonvormen gekozen
zullen gaan worden, die elementen
van een landgoed vertegenwoordigen. Paul vraagt welke woonvormen dat dan zullen zijn? Is het
voor hem zelf, of voor zijn kleinkinderen? Er worden echter geen
uitspraken over woningtypes
gedaan, al valt bij een ander themabord het getal van 130 woningen en
vierhoog. Martijn Mewe is wellicht
wel geïnteresseerd in een appartement, als zijn kinderen het huis uit
zijn. Hij vraagt zich af hoe duurzaam
er gebouwd gaat worden? En of er
rekening wordt gehouden met de

Driehuis - Sinds de zomer van 2020 zijn alle scholen in ons land verplicht
om hun eigen terrein volledig rookvrij te houden. Rokende leerlingen
van het Ichthus Lyceum laten zich echter hun sigaretje niet zomaar
ontnemen en zoeken een plek net buiten de poorten van het terrein op.
De peuken belanden vervolgens veelal op straat of tussen de struiken. In
drie korte opraapsessies verzamelden drie buurtbewoonsters maar liefst
een kilo aan peuken en lege sigarettendoosjes rond de school.

Een rookvrije omgeving rond de school, maar de scholieren steken enkele meters
verderop alsnog hun peukjes op. Foto: Bos Media Services

Door Raimond Bos

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier

Bewoner van de wijk Wim van den
Berg heeft een rekensom losgelaten
op de nieuwbouwplannen. Terwijl hij
het vragenformulier invult, wat bij
het verlaten van de startbijeenkomst
achtergelaten kan worden, vertelt hij
dat op de 2,7 hectare, die bebouwd
gaat worden, 130 woningen gepland
zijn. Hij vraagt zich af, hoe dat in een
landgoedkarakter gerealiseerd kan
worden? Bewoner Jan Hulscher heeft
vernomen dat de woningen niet voor
Velsenaren alleen zijn bedoeld. Hij
schrijft zijn bedenkingen nauwkeurig
op om te worden gehoord.
Hoe iemand te verleiden om naast
een spoorlijn te gaan wonen, waar in
ieder geval vier keer per uur een trein
langsrijdt en ‘s nachts goederenvervoer langs dendert, is voor het
projectteam nog een hele kluif. Zeker
als het een Driehuizenaar betreft, die
in het groen in een dorps karakter
woont. Op één van de plakbriefjes
staat de wens ‘een beweegtuin voor
ouderen.’ En de bak voor aanmeldformulieren voor de themasessies is vol.
Wordt vervolgd.

Buurtbewoonsters roepen scholieren
Ichthus op: denk aan het milieu!

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

natuurwaarde? Komen er bijvoorbeeld deelauto’s, zodat er geen blik
in de de nieuw te realiseren woonwijk zal zijn? Of beperkingen als
maximaal één auto per huishouden?
Martijn wordt van harte uitgenodigd
zijn ideeën op te schrijven en in de
themasessies over dit onderwerp
mee te gaan denken. Bewoner van
de Lodewijk van Deyssellaan Joke
Steur loopt rood aan bij het themabord over parkeren en het verkeer.
,,Ik heb ook deel genomen aan alle
zoombijeenkomsten over dit onderwerp. Het is een drama. De Lodewijk
van Deyssellaan is nu al heel druk,
zeker op zondag. Het personeel en
bezoekers van de tehuizen parkeren
aan beide kanten, de weg is daardoor
smal en gevaarlijk. Ook de stoep is
nu al niet te gebruiken door rollatorgebruikers! Hoe moet dit? De riolering is 70 jaar oud, als de weg open-

gebroken wordt, is er geen mogelijkheid dat hulpdiensten ter plekke
kunnen komen. Ik vind het absoluut
geen feestje, dit hele plan!” Lid van
het projectteam Daan van Straten
vraagt of Joke oplossingen kan
aandragen? Ze kan ook in de pen
klimmen om schriftelijk mee te
denken, hetgeen zij ook wat verder
doet. Op plakbriefjes in hartjesvorm
vult zij haar wensen in: bereikbaarheid van de tehuizen voor hulpdiensten geen drempels en een goed
parkeerbeleid.

Initiatiefneemster Marian: ,,Blijkbaar
maken de scholieren hiernaast zich
geen zorgen om het milieu. Ze

gooien de peuken zomaar op de
grond.’’ Samen met medebewoonsters Margrid en Desiree begon ze in
het gebied rond de school de sigarettenpeuken op te ruimen. Na drie

rondes besloten ze contact te leggen
met Alexander Volmer, de rector van
de school. Ze wilden hem de zak met
peuken overhandigen om op die
manier aandacht te vragen voor het
probleem. Volmer maakte van die
uitnodiging geen gebruik, maar liet
wel weten dat de school alle leerlingen nadrukkelijk wijst op het
schoon houden van de omgeving. Hij
stelt dat de meeste leerlingen zich
hier ook aan houden.
Dat geldt echter niet voor de drie
rokende jongens die zich juist tijdens
ons bezoek aan de school op straat
ophoudt. ,,Die sigarettenpeuken? Ja,
het is natuurlijk kut voor de buurtbewoners, maar als ik heel eerlijk ben,
heb ik er schijt aan’’, reageert één van
hen.
Het is juist die onverschilligheid die
buurtbewoonsters Marian, Margrid
en Desiree zorgen baart. ,,Kunnen we
niet iets bedenken om de jongeren
te motiveren’’, vragen ze zich af. Ze
hopen dat hun boodschap ze via
deze krant bereikt, eventueel via hun
ouders, zodat men thuis het gesprek
kan aangaan en er meer besef zal
ontstaan.
Lees op www.jutter.nl het
uitgebreide artikel

Marian met de zak vol
sigarettenpeuken en lege
sigarettenpakjes die zij samen met
Margrid en Desiree opraakte.
Foto: Bos Media Services
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Herdenkingen en vieringen
op 4 en 5 mei in Velsen
Velsen - Comité 4 en 5 mei Velsen heeft dit jaar voor het eerst zelfstandig
de activiteiten rond dodenherdenking en bevrijding georganiseerd. Eind
vorig jaar maakte de organisatie zich los van Stichting De Velser
Gemeenschap.
Op 4 mei vinden om 10.00 uur kransleggingen plaats bij het oorlogsmonument op het terrein van Tata Steel.
Om 11.00 uur is de gemeentelijke
herdenking op begraafplaats
Duinhof. Om 18.00 uur een herdenkingsprogramma in de burgerzaal
van het gemeentehuis aan Plein
1945, met aansluitend kransleggingen op het plein. Daarna om
19.00 uur een stille tocht naar
begraafplaats Westerveld in Driehuis.
Daar start om 19.30 uur een herdenkingsprogramma met, na de landelijke twee minuten stilte voor alle
oorlogsslachtoffers, een toespraak
van burgemeester Frank Dales.
Herdenking Jan Bonekamp
Op de Westerbegraafplaats in
IJmuiden vindt om 20.30 uur een

bijeenkomst plaats bij het graf van
verzetsheld Jan Bonekamp. Naast de
bekende IJmuidense schrijfster
Conny Braam zal hier ook Cinta Groos
spreken. Zij woont in Amsterdam en
werkt bij Tata Steel, waar ze al dertig
jaar vakbondskaderlid en sinds kort
ook voorzitter van de Centrale
Ondernemingsraad is. Ook worden
enkele liederen ten gehore gebracht.
Stadsschouwburg
Om 21.00 uur brengt zangeres Niki
Jacobs in de Stadsschouwburg
Velsen een ode aan de vrijheid van
het leven. Ze brengt de Mauthausen
liederencyclus van Mikis
Theodorakis.
Bevrijdingsdag
Op 5 mei worden, begeleid door

Op de Westerbegraafplaats in IJmuiden vindt om 20.30 uur een bijeenkomst plaats
bij het graf van verzetsheld Jan Bonekamp. Foto: aangeleverd

voertuigen van Keep Them Rolling
de Happy Runners onthaald. Zij
hebben het vrijheidsvuur opgehaald
en overhandigen de fakkel aan de
locoburgemeester, die hiermee het
vuur op Plein 1945 zal ontsteken. De
Big Band van muziekvereniging Soli
zal dit moment muzikaal omlijsten.
Bevrijdingsdag wordt uitgebreid
gevierd in Wijkcentrum De Stek in
Velsen-Noord van 10.30 tot 15.00 uur.
Onder andere met een konvooi van
historische voertuigen tussen 14.00
en 15.00 uur.
Vrijheidsschool
Ook zal dit jaar weer de wisselbokaal
voor de Vrijheidsschool worden
toegekend. Dit is een gedichtenwedstrijd voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen. Vorig jaar
werd deze bokaal voor het eerst
uitgereikt, het Technisch College
Velsen/Maritiem College Velsen was
toen de winnaar.
Kijk op www.4en5meivelsen.nl voor
uitgebreide informatie over de activiteiten op deze twee dagen. Daar is
onder het kopje ‘vieren’ ook de route
te vinden die de voertuigen van Keep
Them Rolling zullen afleggen. Tevens
zal op de website, onder de noemer
Velsen Creatief voor Vrijheid, ook een
digitale tentoonstelling worden ingericht. Werk voor deze tentoonstelling
kunnen inwoners van de gemeente
Velsen nog tot het eind van april inleveren via info@4en5meivelsen.nl of
door het langs te brengen bij het
secretariaat van de stichting aan de
Ans Rosendahlstraat 30 in Velserbroek. De inzending kan een gedicht
zijn, maar bijvoorbeeld ook een lied
of een schilderij.

Korting voor onder andere Soli
op plaatsing zonnepanelen
Velsen/Regio -Atletiekvereniging DEM, Muziekvereniging Soli en Speeltuinvereniging Nieuw Leven kunnen aan de slag met het plaatsen van
zonnepanelen op hun dak. Dat is de uitkomst van een actie waarbij leden
van de coöperatieve Rabobank in de Metropoolregio Amsterdam konden
stemmen op scholen, bibliotheken theaters en buurthuizen. De
gebouwen met de meeste stemmen krijgen tot wel vijftig procent korting
op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. ‘Samen verduurzamen
we maatschappelijke gebouwen en verlagen we de energierekening’ is
het motto van de Rabobank.

investeren in hun gemeenschap.
Denk bijvoorbeeld aan nieuwe
speeltoestellen, boeken of sportvelden. Daarom investeert Rabobank
een deel van haar coöperatief dividend, een fonds om de regio’s te
versterken, in het verduurzamen van
deze maatschappelijke gebouwen.

Paul hoopt ooit nog een antwoord te vinden op vragen die er nog liggen.
Foto: Arita Immerzeel

Lezing Paul Post over
diamantenroof goed bezocht
Santpoort-Noord - In buurthuis Het
Terras vond zondagmiddag een
zogenaamde vertelvoorstelling
plaats. Driehuizenaar Paul Post gaf er
in het kader van Het Terras Cultureel
een lezing over een imposante
diamantroof in de Tweede Wereldoorlog. Er was een toeloop van 24
belangstellenden, die gedurende
twee uur geboeid luisterden. Paul
vertelde bevlogen over zijn onderzoek naar waargebeurde gebeurtenissen, die tot nog veel onopgeloste
raadsels leiden. Paul gaf een spannende ondertitel aan zijn lezing mee,
namelijk: ….en wat we niet mogen
weten.

Van links naar rechts Gerard Jägers, ledenraadslid Rabobank Haarlem-IJmond,
Martine van der Drift, speeltuinvereniging Nieuw Leven en Jerry Notenboom,
directeur coöperatieve Rabobank Haarlem-IJmond. Foto: aangeleverd

Juist in deze tijden van stijgende
energie- en gasprijzen is het belangrijk dat we gebouwen in de Metropoolregio Amsterdam verduurzamen. Hiervoor kun je natuurlijk
denken aan je eigen huis of een

bedrijfspand, maar net zo belangrijk
is de verduurzaming van de school,
sportvereniging, bibliotheek of het
theater bij jou in de buurt. Al het
geld dat zij kunnen besparen op de
energierekening kunnen ze weer

Begeleid door vele sheets verhaalde
Paul over de roof, die 16 april 1942
aanving. Duitsers vielen de Diamantbeurs binnen en van de 200 aanwezige diamantenhandelaars werd hun
handel in beslag genomen. Op 24
september 1944 werd er 40.000
karaat aan diamanten vervoerd van
Arnhem naar Berlijn. Er kwam echter
maar 29.000 karaat aan. Over de
speurtocht naar de verdwenen
11.000 karaat vertelde Paul veel
details. Zijn bevindingen, door
onderzoek op internet naar brieven,
documenten en archieven leidden
via Bern, Genua, Rome, het Vaticaan
tot in Colombia, tot en met het
aandeel van geldschieters in diverse
burgeroorlogen in Zuid-Amerika.

Paul Post (1951) is in 2010 gestopt
met werken. Daardoor kreeg hij tijd,
die hij onder andere besteedde aan
het lezen van de dagboeken van zijn
vader Wim. Deze stierf in 1972 op
60-jarige leeftijd en liet drie
dagboeken na, die hij bijhield in
WO2. Wim Post werkte toendertijd
op de Diamantbeurs in Amsterdam.
Er ging voor Paul een nieuwe wereld
open. Zijn vader heeft nooit iets over
zijn werk verteld. In zijn werkzame
leven deed Paul administratief werk
en was gewend aan onderzoek doen.
Toen Paul op onderzoek uitging,
kwam hem die ervaring goed van
pas. In 2016 schreef hij er een boek
over, De Diamantenroof. Sindsdien

Directeur coöperatieve Rabobank,
Jerry Notenboom, ging langs bij de
winnende partijen: ,,Stichtingen en
verenigingen maken een buurt leefbaar en dragen bij aan het woongeluk van iedereen. Het is van groot
belang dat we juist ook deze
gebouwen klaar maken voor de
toekomst. Met deze zonnepanelen
helpen we maatschappelijke organisaties hun energierekening te
verlagen.”
In de periode van 28 februari tot 31
maart hebben ruim 6000 Rabobankleden hun stem uitgebracht. De
winnende gebouwen krijgen tot de
helft korting op de aanschaf en
installatie van de zonnepanelen.
Uiteraard gaat Rabobank ook samen
met de scholen, clubhuizen, bibliotheken en theaters die niet
gewonnen hebben kijken hoe ook
deze organisaties geholpen kunnen
worden hun gebouwen te
verduurzamen.

hield zijn onderzoek niet op en door
het lezen van een aantal boeken en
speurwerk in onder andere op
internet en in het Nationaal Archief,
kwam Paul veel nieuwe details aan
de weet.

Paul hoopt ooit nog een antwoord te
vinden op vragen die er nog liggen.
Eerder hebben kranten als Algemeen
Dagblad en Telegraaf aandacht aan
de diamantroof gegeven. Zijn hoop
is nu op onderzoeksjournalisten van
de VPRO gevestigd. Of zoals hij aan
het eind van zijn lange lezing grapt,
de Jutter.

Uw
hoortoestel
tot 31 mei

Hoe dat kan?
We vergoeden
tot 31 mei 2022
de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.
M.u.v. uw eigen risico en
kosten voor oplaadbaar.

*
€ 0,

*Bekijk de voorwaarden op onze website:

www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052
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DE HEER VAN DER HAMMEN

De gedecoreerden in Velsen

De heer Van der Hammen heeft zich
in 2001 ingeschreven als vrijwilliger
bij het KNRM-reddingstation
IJmuiden en is heel actief voor deze
belangrijke organisatie. Hij heeftdeelgenomen aan 463 acties, 811
mensen zijn hierbij in veiligheid
gebracht.
De heer Van der Hammen was ook
bij de reddingsactie in IJmuiden op 4
september 2001. Hierbij hebben zij
de mensen gered die zich bevonden
op een in nood verkerend jacht. Er
stonden hoge en zware golven van
acht tot wel negen meter, gepaard
met heftige buien. De bemanningsleden werden aan boord genomen,
hierbij is één van de redders overboord geslagen en werd de redder
later zelf gered. Alle betrokken
redders van deze actie hebben hiervoor een KNRM-onderscheiding
gehad, een bronzen draagmedaille.
De heer Van der Hammen is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
DE HEER DUITS

De heer Duits is vanaf 2000 actief als
vrijwilliger bij Stichting beheer
Naaldwijk-Prins Willem Zeeverkenners. Hij is als loods/kapitein
betrokken bij het in de vaart houden
van de ex-mijnenveger Hr. Ms. Naaldwijk. Onder zijn leiding zijn er grote
tochten gemaakt, de heer Duits is
hier tot op heden vrijwilliger.
Na zijn carrière als Stuurman GHV is
de heer Duits in 2003 aan de slag
gegaan bij Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen te Maassluis.
Voor de publieke taak Rijksloods in
Amsterdam/IJmuiden. Daarnaast is
hij suppoost en rondleider bij
IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De
Visserijschool’. De heer Duits is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
DE HEER RIEDIJK

De heer Riedijk is in 1989 met vrijwilligerswerk begonnen. Sinds die tijd
zet hij zich in voor het Kruispunt
Velserbroek voor de organisatie van
kerkdiensten en het dagelijks beheer
van de kerk. Later nam hij ook de
taken op zich als ouderling, diaken
en het onderhoud van het kerkgebouw. In zijn rol heeft hij verschillende taken uitgevoerd. Zo heeft hij
verscheidene mensen gedoopt,
waarvan in het bijzonder een doop
in het ziekenhuis van een 16-jarige
jongen. Maar ook tientallen begrafenissen, waarbij hij met grote zorgvuldigheid omging met de betrokkene.
Daarnaast levert hij een bijdrage bij
Stem in de Stad, als diaconaal medewerker en gastheer bij het aanloopcentrum. De heer Riedijk is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
V

W I DIJK

D

Mevrouw Riedijk-Hogendoorn is
haar vrijwilligerswerk begonnen in
1988. Als vrijwilliger is ze gestart met
het collecteren voor het
Reumafonds.
Sinds 1995 zet mevrouw zich ook in
voor de kerk het Kruispunt Velserbroek. Hier coördineert zij de
schoonmaaktaken, waarbij zij ook
zelf de handen uit de mouwen
steekt. Zij coördineert de bloemengroet uit de kerk, zodat eenzamen of
zieken een attentie ontvangen. Maar
ook de verjaardagen van 80-plus en
trouwjubilea boven de 50 jaar

worden niet vergeten. Tevens regelt
zij de koffie na de kerkdienst, is zij
leidster van de ouderenmiddagen,
organiseert zij Kerst- en Paasmiddagen en dankjewel-avonden voor
de vrijwilligers. Mevrouw maakte
zelfs de doopdoekjes, hierop
borduurde zij de doopnamen en de
doopdatum. Naast dit alles is zij
vanaf 2012 ook actief bij de kledingbeurs in het Kruispunt. Mevrouw
Riedijk-Hogendoorn is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
MEVROUW DE LEEUW-MEESTERS

Mevrouw De Leeuw-Meesters is
vanaf 1970 actief als vrijwilliger bij
R.K.H. Franciscusparochie. Zij heeft
meerdere taken op zich genomen.
Zo heeft zij van 1970 tot 2010 in het
Parochiebestuur gezeten. En was zij
vrijwilliger voor de communie, dit
heeft mevrouw van 1990 tot 2021
uitgevoerd. Later nam zij deel aan de
Pastoraatsgroep van 2000 tot 2021.
Van 2019 tot heden zit zij nog in de
Beheercommissie en de Locatieraad.
Daarnaast is mevrouw de LeeuwMeesters ook vrijwilliger bij de
Hospice de Heideberg.
Mevrouw De Leeuw-Meesters is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
DE HEER GLAS

De heer Glas is al 18 jaar lang vrijwilliger bij Telstar. Hij heeft verschillende taken uitgevoerd, zoals administratieve handelingen, bewaken
van inkomende vergoedingen,
scouten van potentiële spelers,
(week)planningen, trainingen,
vervoer en verzorging van de Telstar
selectie bij uit- en thuiswedstrijden.
Maar ook vertegenwoordiger van
directie en raad van commissarissen
bij uit- en thuiswedstrijden. Binnen
de club heeft hij ook een rol gehad
als Hoofd Jeugdopleiding.
De heer Glas is benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau bij
Koninklijk Besluit door het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.
MEVROUW RAMAKERS-VAN RIJN

Mevrouw Ramakers-van Rijn zet zich
al vanaf 1980 in voor anderen. Zo is
zij gaan collecteren voor KWF
Kankerbestrijding, Reumafonds,
Hartstichting en Jantje Beton. Daarnaast is mevrouw Ramakers-van Rijn
actief bij De Naald Kerk SantpoortNoord. Hier is zij secretaresse van de
Beheercommissie, houdt zij zich
bezig met het kerkgebouw en
bekommert zich om mensen
persoonlijk. Zoals stervensbegeleiding en dagelijkse mantelzorg.
In juni 2016 is mevrouw vrijwilliger
geworden bij Stichting Welzijn
Velsen in Buurthuis de Dwarsligger,
hier geeft zij Nederlandse les.
Mevrouw Ramakers-van Rijn is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
DE HEER VAN ZANDVOORT

De heer Van Zandvoort werd in 1970
actief als vrijwilliger bij Succulenta,
Koninklijke Nederlandse vereniging
van liefhebbers van cactussen en
andere vetplanten. En heeft hier zijn
bijdragen geleverd tot en met 2005.
De heer Van Zandvoort biedt in 2008
zijn hulp aan bij de “Dutch Blues
Brothers& Bluettes”. Het gaat hier
voornamelijk over de administratieve
en financiële taken, maar ook als

steun en toeverlaat. Deze werkzaamheden voert hij tot op heden uit.
Sinds 2016 voert hij ook ondersteunende werkzaamheden uit bij CarenPolderman.nl. En is hij vrijwilliger
geworden bij MMaM’ers Huis te
Alkmaar.
In 2017 had hij de smaak te pakken
en begon hij ook met vrijwilligerswerk bij H.Franciscusparochie, Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende bijstand. Met de komst van
corona sloot hij zich aan bij de
Belcirkel van Stichting Welzijn Velsen.
De heer van Zandvoort is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
MEVROUW SERNÉ-JASPERS

Mevrouw Serné-Jaspers zet zich
vanaf 1982 in als vrijwilliger voor de
Ichthuskerk Protestantse Gemeente
te IJmuiden. Zij is begonnen met
werkzaamheden voor het kerkblad.
Later werd zij commissielid van de
ZWO. Deze commissie komt in vergaderingen bijeen om acties op te
zetten voor het inzamelen van financiële bijdrage, het organiseren van
een speciale kerkdienst om aandacht
te vragen voor het zendingswerk
werelddiaconaat. Zij verzorgt hier de
koffiediensten, het Paasontbijt en de
High Tea. Zij werkt mee aan het
verzorgen van de zondagsvieringen
in verpleeghuis Velserduin.
Mevrouw Serné-Jaspers is ook vrijwilliger bij Zorgbalans, Velserduin.
Mevrouw staat voor meer mensen
klaar, zoals haar familie, maar ook
haar buren die steun nodig hebben.
Mevrouw Serné-Jaspers is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
DE HEER BRUSSEL

De heer Brussel heeft zich vanaf
1985 ingezet bij FC Velsenoord als
onder andere jeugdleider en hoofdleider. Daarnaast heeft hij zich van
1997 tot 2001 ingezet als controlepost bij de Avondvierdaagse Velsen
Noord. In 2009 heeft de heer Brussel
zich gevoegd bij de Stichting
Vrienden Velsenoord. Hier vervult hij
tot op heden de taak als bus
coördinator.
Van 2011 tot 2014 is de heer Brussel
commissielid geweest van de Rabobank IJmond Noord. En collecteert
hij vanaf 2015 voor de Hartstichting.
Alsof dat nog niet genoeg is, zet hij
zich vanaf 2019 in bij Natuurmonumenten als boswachter. De heer
Brussel is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
MEVROUW KOKS

Mevrouw Koks is vanaf 1994 actief
als vrijwilliger. Zij heeft in de ouderraad bij de basisschool de Schakel
gezeten. Tijdens haar periode als vrijwilliger bij de Schakel, zette zij zich
ook in voor de verbetering van het
leefklimaat in Velsen-Noord. Hier
maakte zij onderdeel uit van de
werkgroep sociale vernieuwing.
Sinds 2004 is mevrouw Koks actief
bij het Afrikaans koor Kuzola. Hier is
zij betrokken als bestuurslid, lid van
de PR groep en tevens als
woordvoerster.
Daarnaast is zij nog bestuurslid bij
Stichting Vrienden van Velsen. Tot
slot is mevrouw ook wijkhoofd bij
Hartstichting geweest. Mevrouw
Koks is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
DE HEER RILL

De heer Rill zet zich vanaf 1970 in als

vrijwillig voor de Parochie van de
Heilige Engelmundus, later de Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus. Zo is hij begonnen als
misdienaar. Later werd hij ook
Bazaarcommissielid, hielp mee met
de actie kerkbalansen, het organiseren van feesten en het opleiden
van misdienaars. Momenteel is hij
nog beheerder van verenigingsgebouw de Bolder en zit hij in de liturgische commissie.
Bij de Ichtuskerk IJmuiden leidde hij
van 1983 tot 2008 het kinderkamp.
Naast bovenstaande werkzaamheden is hij vanaf 1980 actief bij
OKKN. Hier neemt hij deel aan denken werkgroepen voor het organiseren van diverse activiteiten.
Tussen deze activiteiten door heeft
de heer Rill van 1998 tot 2018 zich
ingezet bij Christelijke Oratorium
Vereniging IJmuiden, als op- en
afbouwer podium.
De heer Rill is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
MEVROUW LEVASIER-BORGART

Mevrouw Levasier-Borgart is in 1974
begonnen met vrijwilligerswerk. Bij
de Voetbal Vereniging SVIJ zij
momenteel kantine vrijwilliger.
Mevrouw Levasier-Borgart heeft zich
vanaf 1995 ingezet voor de bewoners van de Serviceflat De Luchte. Zij
ontfermde zich over de bewoners
die niet beschikten over een
mantelzorgnetwerk.
Mevrouw Levasier-Borgart is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
DE HEER VAN EGMOND

De heer Van Egmond is vanaf 1982
actief bij Stichting Dierenambulance
Velsen. In deze periode heeft hij zijn
positieve bijdrage geleverd als actief
lid.
Tevens heeft de heer Van Egmond
zich ingezet voor verschillende
projecten. Zoals het samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat: ‘Veilig
werken op het hoofdwegennet in
geval van incidenten met dieren’. Na
een succesvolle regionale pilot is er
een landelijke samenwerking
ontstaan. Vanaf dat moment is de
heer betrokken als competente
trainer van zijn eigen medewerkers.
Ook is hij betrokken geweest bij de
verbetering en professionalisering
van dierenhulpverlening. Hieruit
ontstond projectgroep ‘Dierenwelzijn in de Veiligheidsregio’. Naarmate
het project vorderde, zijn er 5 pilotgebieden geselecteerd, waaronder
Veiligheidsregio Kennemerland.
De heer Van Egmond is al ruim 12
jaar bestuursvoorzitter bij Stichting
Dierenambulance Velsen.
De heer van Egmond is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
MEVROUW STRUIJS-KROM

Mevrouw Struijs-Krom is in 1965
begonnen met vrijwilligerswerk bij
Watervrienden IJmuiden. Vanaf dat
moment is zij een steunpilaar
geworden voor het zwemonderwijs
bij de Watervrienden. Eerst gaf ze
voornamelijk zwemonderwijs. Later
kroop zij in de rol van Kader coördinator. Mevrouw Struijs-Krom heeft
haar netwerk benut en kwam tot
uitwisselingen naar Engeland, Frankrijk en Duitsland. De uitwisseling met
zustergemeente Bergisch Gladbach
werd een speciale. Tot op heden is zij
nog steeds betrokken bij de

vereniging.
Daarnaast is zij nog vanaf 1974 tot
heden actief bij Stichting Presail
IJmuiden en Havenfestival IJmuiden.
Hier is zij vooral de verbindende
factor met haar ervaring, kennis en
netwerk.
Ook heeft zij samen met vier
anderen de stichting Studiefonds
Kresimir Spicer opgericht. Hier heeft
mevrouw in het bestuur gezeten
vanaf de oprichting in 1996 tot de
opheffing in 2012. De stichting is in
het leven geroepen om een minder
bedeelde zijn of haar dromen te
kunnen laten nastreven.
Van 2000 tot 2009 heeft mevrouw
deelgenomen als bestuurder
communicatie bij de Nederlandse
Culturele Sportbond.
In 2013 startte mevrouw StruijsKrom met haar activiteiten bij RTV
Seaport. Hier is zij een multi-inzetbare medewerker. Ze bekommert
zich over de nieuwsredactie, maakt
radioprogramma’s en bedenkt
nieuwe programma-formats. Ook
staat zij altijd klaar voor andere
opdrachten, zoals het verzorgen van
de voice-over van de Lintjesregen of
het interviewen van de gedecoreerden tijdens dit evenement.
Mevrouw Struijs-Krom is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
MEVROUW STOOP

Mevrouw Stoop is vanaf 1992 actief
als vrijwilliger bij Dorpshuis Het
Terras. Afgelopen juli is zij gestopt
met deze activiteit. Mevrouw was
hier gastvrouw bij de koffie
ochtenden, bij de wekelijkse
eetgroep van het Dorpshuis en organiseerde zij samen met andere vrijwilligers een driegangenmaaltijd
voor 30 tot 36 personen.
Sinds 1996 is zij vrijwilliger bij R.K.
Parochie van Onze Lieve van Altijddurende Bijstand (De Naaldkerk).
Hierbij horen de activiteiten: vrijwilligster bij de Wereldwinkel Fair Trade,
meehelpen bij het Pinkenweekend,
schoonmaken in de kerk, koper
poetsen en huisbezoeken bij
parochianen.
Ook staat ze mensen in de gemeenschap bij. Zo heeft zij ook jarenlang
een vluchteling begeleid.
Mevrouw Stoop is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.
JEUGDLINTJE JORD HOFLAND

Jord Hofland heeft een voorbeeldrol
in de club Akrides. Hij is van kleins af
aan al aanwezig en helpt met alles
wat voor handen is.
De laatste jaren is hij zeer actief bij
de club. Zo is hij scheidsrechter,
houdt bij wedstrijden de scores en
tijd bij, valt in als een team te weinig
spelers heeft, verzorgt trainingen, is
coach van een team als het nodig is
en helpt mee met het organiseren
van toernooien. Jord is altijd bereid
om te helpen, dit doet hij met veel
zorg en nauwkeurigheid. Je kunt van
hem op aan dat het goed geregeld
wordt. Sinds vorig jaar is hij ook de
3x3 basketbal leader.
Ook coacht en traint hij de kinderen
op school voor het schoo basketbaltoernooi. Dit doet hij een aantal
weken voordat het toernooi begint.
Ook op andere manieren naast de
sport zet Jord zich in. Zo is hij in 2021
rolmodel geweest voor de
campagne tegen wapenbezit onder
jeugd. Dit is de campagne voor het
inleveren van messen.
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Bestrijden drugscriminaliteit is
soms dweilen met de kraan open

TYPISCH IJMUIDEN

IJmuiden - Een bijeenkomst van het Wijkplatform Zee- en Duinwijk over
drugs-gerelateerde problematiek werd vorige week druk bezocht. Burgemeester Frank Dales gaf uitleg over de werkwijze van drugsdealers en
twee ambtenaren van de gemeente Velsen lichtten toe wat de gemeente
doet om de overlast te bestrijden en wat bewoners zelf kunnen doen.
Door Raimond Bos
De avond, die plaatsvond in Seniorencentrum Zeewijk, kende een luchtige start. Burgemeester Dales, net
beëdigd voor zijn tweede termijn
van zes jaar, vertelde hoe de sollicitatieprocedure voor een burgemeester
verloopt en welke vragen hem
destijds door de vertrouwenscommissie werden gesteld. Toen hij
vervolgens een inleiding gaf met
betrekking tot de drugsproblematiek
in de gemeente Velsen, werd zijn
toon serieuzer. De aanpak van ondermijning en jeugd- en drugsoverlast
hebben zijn grootste prioriteit. En dat
is nodig, want het lijkt soms op
dweilen met de kraan open. Dales
noemt een voorbeeld: ,,We hebben
twee broers opgepakt, die als drugsdealers actief waren. Direct de
volgende dag stond er een jongen
van zestien jaar oud als dealer op
hun plek. Er wordt zo grof geld in
verdiend, dat het heel verleidelijk is
om erin te stappen.’’
Panden sluiten
In de afgelopen tijd zijn al diverse
jongeren ten prooi gevallen aan de
drugscriminelen die in Velsen actief
zijn. Dales: ,,Er is een groepje
jongeren, die ga ik niet meer redden.
Ze zitten al tot over hun oren in het
zwarte geld. Die trek ik er niet meer
uit.’’ Ook de ouders van jongeren zien
soms hun kinderen afglijden en
blijken niet in staat te zijn om tot ze
door te dringen. ,,De vader van een
16-jarige jongen heeft laatst de
politie gebeld met het verzoek om
zijn zoon te arresteren. Hij vertelde
dat zijn zoon op vrijdagavond om

23.00 uur ergens naartoe gaat en dat
hij een zwaar vermoeden had dat hij
zich met drugszaken bezighield. Hoe
wanhopig moet je als ouder zijn, als
je zo’n verzoek bij de politie indient?’’
Als burgemeester heeft Dales de
mogelijkheid om panden voor maximaal een half jaar te sluiten als er
sprake is van drugs-gerelateerde
criminaliteit. Dat dit lang niet zo
eenvoudig is, blijkt uit zijn toelichting. ,,De rechter moet erover
besluiten. We hebben op dit moment
een woning op het oog die we willen
sluiten, maar het is nog maar de
vraag of de rechter erin wil meegaan.’’
Jeugdboa’s
Sinds enige tijd zijn in de gemeente
Velsen twee zogenoemde jeugdboa’s
actief. Zij houden zich specifiek bezig
met het aanpakken van overlast die
door jeugd veroorzaakt wordt. In het
verlengde hiervan hebben ook zij te
maken met de drugs-gerelateerde
criminaliteit. Het gaat voorlopig om
een proef, waarvoor de gemeente
Velsen een extra budget ontving. De
jeugdboa’s gaan het gesprek aan met
de jongeren en proberen ze te
helpen om uit de problemen te
komen.
Dales: ,,Een jongen vertelde dat hij
dankzij jeugdboa Mike nu geld op
zijn bankrekening heeft staan. Voorheen ging dat geld steeds op aan
bekeuringen, maar nu hij zich beter
gedraagt, houdt hij geld over. Mike
heeft de jongen gezegd dat hij dat
echt zelf gedaan heeft.’’
Lees op www.jutter.nl het uitgebreide artikel over de bijeenkomst
van Wijkplatform Zee- en Duinwijk.

Er werd een prachtig bedrag ingezameld met de sponsorloop. Foto: aangeleverd

Op wielen voor Oekraïne
Velserbroek - Woensdag 6 april
reden er wel heel veel steppende en
skeelerende kinderen op de stoep
rondom IKC Floriant in Velserbroek.
Daniëlle en Hannah uit groep 7
hadden samen bedacht dat ze wel
een actie voor de mensen uit
Oekraïne wilden opzetten. Ook
andere kinderen van Floriant wilden
graag iets doen. Met een beetje hulp
van de juffen werd het een sponsortocht. Wat deden er veel kinderen
mee en wat kwamen er ook veel
ouders en opa’s en oma’s kijken! Nog
belangrijker; er werd veel geld gedoneerd. In totaal is er € 2.105,84
opgehaald!
Een deel van dit bedrag is gedoneerd
aan de Stichting Freedom for Free die
met het geld kleding en voedsel

regelt voor gevluchte Oekraïners in
Roemenië. Een ander deel is gedoneerd aan samenwerkende goede
doelen en een derde deel is besteed
aan medicijnen, wasmiddel,
douchegel, deodorant en andere
verzorgingsproducten voor Rasom;
de winkel in Haarlem voor
Oekraïners.
Afgelopen maandag hebben Danielle en Hannah de boodschappen
daar afgeleverd; wat een mooi
project is dat. We kregen het bijzondere verhaal van Anna te horen; zij
wilde iets doen voor haar familie in
Oekraïne. Iets kleins werd al snel heel
groot. Rasom staat voor samen;
samen maken we de wereld een
klein beetje mooier!

Het oorlogsmonument van Hoogovens op het Jan Brasserplantsoen aan de Wenckebachstraat, de toegangsweg naar het
hoofdkantoor van Hoogovens. Jan Bonekamp staat vermeld als een van de 69 tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen
burgermedewerkers van Hoogovens. Foto: Erik Baalbergen

Jan Bonekamp en de
Jan Bonekamp Herdenking
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 Jan Bonekamp en de Jan Bonekamp Herdenking.
Door Erik Baalbergen
Volgende week donderdag vieren we Bevrijdingsdag.
Maar de dag vooraf is een dag van herdenken. Jaarlijks
worden op 4 mei overal in Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken
was na de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Velsen
vinden herdenkingen op verschillende locaties plaats.
Herdenken in Velsen
’s Morgens wordt bij het oorlogsmonument aan de
Wenckebachstraat stilgestaan bij de 69 burgermedewerkers van het staalbedrijf die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen. Op begraafplaats
Duinhof vindt een kranslegging plaats bij het monument en de graven op het veld van de gesneuvelde
militairen. Aan het begin van de avond vindt een
herdenkingsprogramma plaats in de Burgerzaal van
het raadhuis, gevolgd door de kranslegging bij het
monument op Plein 1945. Aansluitend start hier de
voettocht naar Begraafplaats Westerveld, waar een
herdenking op het ereveld wordt gehouden en kransen
en bloemen worden gelegd bij het herdenkingsmonument. Later op de avond vindt op de Westerbegraafplaats bij het familiegraf van Bonekamp de Jan Bonekamp Herdenking plaats.
Deze herdenking vindt volgende week woensdagavond voor de zestiende keer plaats. Dit jaar weer met
publiek. Tijdens deze herdenking worden de verzetsheld Jan Bonekamp en de strijd, die hij samen met vele
anderen voerde, herdacht. De herdenking is tevens een
eerbetoon aan alle verzetslieden uit Velsen. Dit jaar zijn
de sprekers Cinta Groos en Conny Braam. Cinta Groos is
werkneemster en voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad bij Tata Steel in IJmuiden en vakbondskaderlid bij de FNV. Conny Braam is de bekende IJmuidense schrijfster en initiatiefneemster van de Jan Bonekamp Herdenking. Daarnaast wordt de taptoe geblazen
en worden toepasselijke liederen ten gehore gebracht.

Maar wie is Jan Bonekamp?
Jan Bonekamp
Jan Bonekamp wordt geboren in Velsen in 1914. Hij
trouwt in 1938. Het paar woont in de schildersbuurt in
IJmuiden en krijgt in 1940 een dochter. Voordat Jan in
1939 bij Hoogovens aan de slag gaat als losarbeider is
hij onder meer visroker, chauffeur en een tijdje werkeloos. Jan is communist en wordt herinnerd als een
moedige strijder tegen racisme en fascisme. Al voor de
oorlog is Jan lid van de Centrale Bond van Transportarbeiders (CBT). Deze radicale bond is bekend van diverse
haven- en visserijstakingen in IJmuiden. Vanaf het
begin van de Duitse bezetting plakt Jan affiches,
verspreidt hij op zijn werk illegale kranten en
pamfletten en zamelt hij geld in voor onderduikers en
verzetswerk.
Tijdens de Februaristaking in 1941 en de april-meistakingen in 1943 roept Jan zijn collega’s op mee te
staken. Zijn oproep vindt goed gehoor. In verband met
de stakingen in 1943 wordt Jan opgepakt. Hij wordt per
vergissing vrijgelaten, duikt onder en gaat in het gewapende verzet. Samen met Jan Brasser (Witte Ko) en “het
meisje met het rode haar” Hannie Schaft pleegt hij
sabotageacties en overvallen, bevrijdt hij gevangenen
en liquideert hij foute mensen.
Aanslag
Op 21 mei 1944 pleegt Jan samen met Hannie Schaft in
Zaandam een geslaagde aanslag op de foute Zaanse
politiecommandant Ragut. Bij deze aanslag raakt Jan
zwaargewond en valt hij uiteindelijk in handen van de
Duitsers. Na intensief verhoord te zijn door de Duitsers
sterft Jan twee dagen later op dertigjarige leeftijd in
het Wilhelminagasthuis in Amsterdam aan zijn verwondingen. In opdracht van de Duitsers wordt zijn lichaam
in het geheim gecremeerd op Westerveld. Zijn urn
wordt aan het eind van de oorlog gevonden op de
werkkamer van een foute korpschef in het politiebureau aan het Tiberiusplein. De urn wordt in juni 1945
bijgezet in het familiegraf op de Westerbegraafplaats.
In 2004 “herontdekt” Conny Braam het graf. Op haar
initiatief plaatst de familie een nieuwe grafsteen op het
familiegraf. Sindsdien vindt jaarlijks bij het graf de Jan
Bonekamp Herdenking plaats.
Jan wordt vermeld als een van de 69 omgekomen
burgermedewerkers op het oorlogsmonument van
Hoogovens aan de Wenckebachstraat in Velsen-Noord.
IJmuiden kent sinds mei 1949 de Bonekampstraat ter
herinnering aan de verzetsman. In Zaandam bevinden
zich het Jan Bonekamp en Hannie Schaft-monument
en een Jan Bonekampstraat.

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

Vragen als: Kan ik zonder kist
worden begraven? Wat zijn de
kosten en ben ik voldoende verzekerd? Kan ik in de natuur worden
begraven? Wat betekent persoonlijke uitvaartzorg?
Tevens kunt u kennismaken met de

medewerkers en een kijkje nemen in
de rouwhuiskamer.
Het eerstvolgende spreekuur is
donderdag 5 mei. U bent van harte
welkom. Adres: Frans Netscherlaan
12 in Santpoort-Noord.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. windsel of zwachtel; 2. lengtemaat (afk.); 3. dierenverblijf; 4. kampeerverblijf; 5. plezier achteraf; 6. zangstuk
uit een opera; 7. hoofdstad van China; 8. zuivelproduct; 9. jongensnaam; 10. maanstand (afk.); 11. onopgeloste kwestie
(puzzel); 16. reuzenslang; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort;
20. plotselinge trek of haal; 21. schudkorf; 23. gat in een vestingmuur; 25. strook; 26. een van de zintuigen; 27. Europese
hoofdstad; 29. periode van tien jaar; 32. aanhanger van de
vrije gedachte; 34. lichtrode zeevis; 36. schoonmaakgerei
(spinnenjager); 37. god van de zee; 39. houtsoort; 40. ontvangstkamer; 42. viskorf met deksel; 43. overal gelijk en
egaal; 45. Nederlandse norm (afk.); 46. klein paardje; 51.
roem; 53. familielid; 54. informeel huiselijk feestje; 55. windrichting; 56. verdriet; 57. morsdoekje; 59. plaats in Duitsland;
60. plaats in Limburg; 62. een gebed opzeggen; 63. mannen
van adel; 66. haarkrul; 67. bloeimaand; 69. uitroep van schrik;
71. zoon van Noach; 73. balletrokje; 74. ontspanningsoefening; 75. niet gekookt; 78. loterijbriefje; 80. Stichting Leefplan
Ontwikkeling (afk.); 82. zuster (afk.); 85. onderofficier (afk.)

3

4
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12
15

Horizontaal 1. ruzie maken (matten); 7. echtgenoot; 12. afgemat; 13. onze planeet; 14. familielid; 15. ribidium (scheik. afk.);
17. bloembeginsel; 19. gebogen; 21. wettelijke aansprakelijkheid (afk.); 22. nuchter iemand die rijdt; 24. glazen bak voor
reptielen; 27. wiel(tand); 28. karakter; 30. schuw dier; 31.
bouwland; 32. zachte veertjes; 33. rivier in Utrecht; 35. retour;
37. vertragingsmiddel; 38. werpschrijf; 41. kostuum; 42. lastdier; 44. geestdrift; 46. smal sportvaartuigje; 47. toegankelijk;
48. bezorgen (brengen); 49. drinkgelegenheid; 50. reclameverlichting; 52. Frans modehuis; 54. inkijken (snappen); 56.
niet vast; 58. Europese taal; 61. deel van etmaal; 62. beslissende derde rit bij wielrennen; 64. binnenvaartschip; 65. intelligent; 67. Chinese vermicelli; 68. oude naam voor FC Den
Haag; 70. proef (toetsing); 72. oude lap; 73. knuffelbeest; 76.
vangwerktuig; 77. klein kind; 78. hardop; 79. brievensnoer; 81.
familielid; 82. idioot; 83. Amerikaanse goudmunt; 84. voormalig schooltype (afk.); 86. voorspoed; 87. epiloog (narede).
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Puzzel mee en maak kans op een wieldoppenset aangeboden
door van Eck Occasions. Mail de oplossing voor woensdag
4 mei naar puzzel@jutter.nl

www.vaneckoccasions.nl
in- en verkoop gebruikte auto’s

Local Boys Velsen laat zich
gelden in allereerste wedstrijd

De bespreking vooraf. Foto aangeleverd

Velsen - Vorige week maandag op 2e
paasdag speelden de Local Boys
Velsen de allereerste wedstrijd in hun
bestaan. In het BUKO Stadion was
Telstar JO18 de tegenstander. De
Local Boys is een initiatief om lokale
talentvolle voetballers een extra
stukje uitdaging te geven. Naast de
trainingen wil men de jongens prikkelen door tegen goede en aansprekende tegenstanders te oefenen.
Na de inspectie van het veld
bespraken hoofdcoach Djorim

Verdonkschot geassisteerd door
Marco Adema en Ronald Vader het
wedstrijdplan. De Local Boys startten
furieus en vochten voor elke meter.
Er werd goed druk gezet en verdedigend lukte het ook om voetballend
onder de druk van Telstar uit te
komen. Na een kleine 10 minuten
steeg er een golf van opwinding op
van de goed gevulde tribune toen
een aanval over rechts resulteerde in
een mooie voorzet welke werd
gepromoveerd tot doelpunt. In het

resterende gedeelte van het eerste
blok van de in drie blokken van 30
minuten opgeknipte wedstrijd,
bleven de ploegen aan elkaar
gewaagd zonder dat dit resulteerde
in grote kansen.
In het tweede blok van 30 minuten
waren de ploegen nog steeds aan
elkaar gewaagd. Een moment van
desorganisatie in de verdediging op
het moment dat de Local Boys even
met 10 man stonden zorgde voor
een penalty voor Telstar, deze buitenkans lieten ze niet onbenut.
In het laatste blok zag je dat Telstar
de overhand kreeg. Door het vele
wisselen gingen de linies ver uit
elkaar lopen en zag je dat Telstar
makkelijker kon voetballen. Een
mooie vrije trap en een laag schot
van afstand zorgde uiteindelijk voor
de 3-1 einduitslag.
Ondanks de nederlaag mogen de
Local Boys trots zijn op dit resultaat
en hebben ze laten dat er in de
gemeente Velsen het nodige voetbaltalent rondloopt.

Schaatsen in de zon
IJmuiden - Bij de verzamelcontainers voor afval in Seaport Marina IJmuiden
staan sinds zondag een paar schaatsen geparkeerd. Per ongeluk achtergelaten? Gevonden en in het zicht gezet? Niet meer nodig? Wie het weet, mag
het zeggen. Foto: Arita Immerzeel
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Tweede zonnige editie Simon
de Hoog Toernooi groot succes

De Simon de Hoog-wisselbeker.
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Donderdag 21 april heeft
het Tender college in IJmuiden het
jaarlijkse Simon de Hoog-toernooi
gespeeld. S.V.I.J en Stormvogels
stelden hun velden ter beschikking
om deze dag te realiseren.
Simon werkte sinds 1999 op het

Tender College. Hij was hier actief als
gymdocent en als stagecoördinator.
Het belang van de leerling stond
voor Simon altijd voorop. Actief en
sportief bezig zijn met jongeren was
een grote passie voor hem.
In 2019 overleed Simon na een kort
ziektebed. Hij werd slechts 62 jaar
oud. Met deze dag zorgt het Tender
College ervoor dat zij Simon op een
mooie manier blijven herdenken.
De dag begon met een strakblauwe
lucht en een prettige temperatuur.
Teams, samengesteld uit verschillende jaarlagen, gingen de strijd met
elkaar aan om de Simon de Hoog
wisselbeker te bemachtigen.
Daarnaast gaf voetbalvereniging
Telstar voor de winnaars ook nog
toegangskaartjes voor de wedstrijd
Telsar - FC Eindhoven.
Na negen verschillende voetbalduels
kwamen er twee teams naar voren
als winnaar en was het een
geslaagde actieve ochtend voor de
leerlingen van het Tender college.

KORT
Motorendraaidag

IJmuiden - Elke laatste zaterdag
van de maand is het motorendraaidag in het Zee- en Havenmuseum. Dit betekent dat
(meestal) 8 oude en grote
motoren heel de middag draaiende te zien, te horen en te
ruiken zijn. Het museum is in de
meivakantie iedere middag
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Alleen maandag 2 mei is het
museum gesloten. Op de website
staat alle actuele informatie. De
museumkaart is geldig. Adres:
Havenkade 55, IJmuiden.

Voorstelling ‘Een eigen
melodietje’

Man gewond na val met crossmotor van pier in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Een man is maandagochtend gewond geraakt nadat hij met
zijn crossmotor van de pier in Velsen-Noord is gevallen. Het ongeval gebeurde
rond zeven uur toen de man vanaf het strand doorschoot en tussen de rotsblokken onderaan de pier tot stilstand kwam.
Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, kwamen naar de Reyndersweg om hulp te bieden. Ambulancepersoneel heeft de man onderaan de
pier eerste hulp verleend waarna hij door de brandweer omhoog is gehesen.
Na de nodige zorg is hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere
behandeling. De motor van het slachtoffer is de pier op gehesen.
Foto: Michel van Bergen

Oorlog toen, oorlog nu: Muziek
voor Vrede in ‘t Mosterdzaadje
Feest bij Soli
Santpoort-Noord - Tijdens de voorjaarsreceptie op vrijdag 22 april zijn door
het Algemeen Bestuur enkele leden die zich door de jaren heen op vrijwillige
basis hebben ingespannen voor de vereniging tot erelid benoemd. Dit zijn:
Sine Abma, Dick Wardenier, Peter Oudendijk, Bertus Molenaar, Theo Molenaar,
Ben Molenaar en Jan Jansen. Bovendien werd erelid Eelco Graafsma benoemd
tot beschermheer van Soli. Ook drie jubilarissen te weten: Jeroen Miessen (25
jaar), Helen van Wolferen (40 jaar) en Vincent van den Bijlaard (15 jaar dirigent
van het Harmonieorkest) werden gehuldigd. Daarnaast werd Soli ook door de
Rabobank verblijd door subsidie op aan te schaffen zonnepanelen. Zie hierover artikel elders in deze editie. Foto: aangeleverd

De kinderen vonden het wát leuk in de Readshop! Foto: aangeleverd

Afsluiting van ‘lees’-thema
IJmuiden - Dinsdag 19 april ging
groep 2-3 van basisschool het
Kompas als afsluiting van hun thema
naar de Readshop aan het
Marktplein.
Weken hadden de kinderen aan het
thema ‘het leescafé’ gewerkt. Samen
naar boeken gekeken, ze zelf
gemaakt, de verschillende soorten
boeken onderzocht. De spelhoek was
een leescafé waar je boeken kon
lezen, een kopje koffie kon drinken
een broodje kon bestellen of een
leesspel doen.

Natuurlijk moesten er boeken
gekocht worden en na een heuse
grafiek-opdracht wisten ze welke
boeken er gekocht moesten worden
en dus was het contact met de Readshop zo gelegd.
Voor sommige kinderen was een
bezoek aan de boekwinkel de eerste
keer maar sommige kinderen gingen
‘s middags nog eens terug om hun
eigen boek te kopen.
Een mooi thema met een een leuke
afsluiting.

Santpoort - Op vrijdag 6 mei om
20.00 uur is in ‘t Mosterdzaadje de
bijzondere muzikale voorstelling ‘In
de Schaduw van het Achterhuis’ mee
te maken. Het is een persoonlijk
familieverhaal dat vóór, in en na de
oorlog vertelt over hoe gewone
mensen in uitzonderlijke omstandigheden kwamen. Deze geschiedenis,
die zich afspeelde nabij het wereldberoemde Achterhuis kwam tot
leven door de violiste Sandra Kox.
Haar grootouders zijn bevriend met
de ouders van Anne Frank en Miep
en Jan Gies, de helpers van de onderduikers in het Achterhuis. In het
dagboek van Anne wordt de familie
van Sandra Kox en zelfs de hond
aangehaald. Maar het verhaal gaat
vooral over het leven van mensen
dat ondanks de verschrikkingen van
de oorlog toch gewoon doorging.
Dramaturge Marianne van Vliet regisseerde de voorstelling aan de hand
van o.a. het dagboek van Miep Gies.
Elise Keep- zang, Carien van Opstalspel, Evelien Dubbeldam- cello,
Sandra Kox -viool en Hendrik-Jan
Bosma – piano en arrangementen.
Russisch – Oekraïens piano-saxofoonduo musiceert voor vrede
Op zondag 8 mei om 15.00 uur
voeren de pianiste Maria Nemtsova
en de saxofonist Vitaly Vatulya een
bijzonder programma uit in ‘t
Mosterdzaadje. Van de Oekraïens
componist Maxim Shalygin voeren zij
het stuk ‘Engel’ uit. Samen met
publiek willen zij via deze muziekengel een smeekbede doen voor
vrede. Dit befaamde duo, tevens
echtpaar, dat al tijden in Nederland
woont en werkt is diep geraakt en
depressief van de verschrikkingen
die de oorlog te weeg brengt. Zij

Driehuis - Op 3 mei speelt
toneelgezelschap JJ Cremer in de
Engelmunduskerk de voorstelling ‘Een eigen melodietje’, een
collage van teksten van Etty
Hillesum. De dagboeken en
brieven van Etty Hillesum, een
jonge joodse vrouw, werden
geschreven midden in bezet
Amsterdam en in Kamp Westerbork. Tegen het dreigend decor
van de oorlog legt zij verantwoording af van haar groeiend
geloof in de menselijke mogelijkheden. De voorstelling laat op
indringende wijze zien dat vrijheid nog altijd niet vanzelfsprekend is. Zeker toen niet, maar
ook nu is vrijheid betrekkelijk.
Door haar grote geestkracht kon
zij zichzelf in die tijd vrij
schrijven. De regisseur probeert
die geestelijke vrijheid ook nu
voeIbaar te maken. Kom naar de
voorsteIIing in de Engelmunduskerk in Driehuis op dinsdag 3 mei
om 19.00 uur, het duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop is er
koffie en thee, er wordt een deurcollecte gehouden.

Lezing over groot Romeins
legerfort in Velsen

‘In de schaduw van het Achterhuis’.
Foto: aangeleverd

hebben eerder in het kader “Muziek
voor Vrede” in oorlogsgebieden veel
concerten verzorgd. Piano solo voert
Maria de ‘Stormsonate’ van Beethoven uit. Een groots en meeslepende meesterwerk. Voor het duo,
schreef de Russische, in Amerika
wonende componiste Polina Nazaykinskaya een nieuw werk. Dit stuk is
speciaal bedoeld voor hun missie
‘Muziek voor Vrede’. Verder op het
programma Jean-Denis Michat die
met de compositie ‘Terug naar Bach’
de eeuwige waarde van kunst en
cultuur wil verklanken. Tot slot het
meditatieve verstilde ‘Spiegel im
Spiegel’ , een klassieke hit van Arvo
Pärt.
Vanaf een half uur voor aanvang is de
zaal open. Vrijwillige bijdrage met
richtlijk 10 euro.
Zie ook: www.mosterdzaadje.nl.

IJmuiden - Maandag 9 mei legt
archeoloog Arjen Bosman in de
Burgerzaal van het stadhuis
Velsen uit dat het ‘Castellum
Flevum’ eigenlijk een ‘Castra
Flevum’ is. Bij de archeologische
opgravingen rond ‘Velsen 2’, op
de plaats waar nu ongeveer de
Velsertunnel ligt, zijn namelijk
sporen gevonden van een ‘castra’,
een groot Romeins legerkamp
van vele hectaren groot. Deze
castra bouwden de Romeinen
alleen tijdens de voornaamste
campagnes en op strategisch
essentiële plekken. Ze boden
plaats aan delen van één of meer
legioenen. Castra Flevum is
hiermee het meest noordelijke
Romeinse legerfort van dit type
in continentaal Europa. Daarmee
is de Romeinse basis in Velsen,
die in 39 na Chr. is gesticht, veel
belangrijker geworden dan werd
gedacht. In verband hiermee
heeft de Historische Kring Velsen
haar maandelijkse lezing van
maandag 9 mei verplaatst naar
de Burgerzaal in het stadhuis.
Aanvang 20.00 uur. Reserveren
via: secretariaat@historischekringvelsen.nl.
De toegang is voor leden van de
HKV gratis. Overige belangstellenden wordt een bijdrage van €
3,- gevraagd.
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Arc-reünie levert Team Daniëlle 3.000 euro op

Een bijzondere rol was weggelegd voor de band S5, die in de jaren negentig vaak
optrad in d’Arc en in Thalia een eenmalig optreden verzorgde. Foto’s: Ed Geels

IJmuiden - Na twee jaar wachten
kon de reünie van de Velsense jongerensociëteit d’Arc eindelijk doorgaan.

Het feest van herkenning in een
uitverkocht Thalia Theater leverde
Team Daniëlle, een stichting die

voorlichting geeft over de gevolgen
van drugsgebruik, een cheque van
3.000 euro op.
Het begon in 2019 tijdens een borrel.
Oud-bestuurslid Thomas van den Hoff
had al een paar keer geprobeerd een
Arc-reünie te organiseren, maar het
plan strandde steeds. Joost Bleekman,
Jeroen Verwoort, Bas Koppes, Remco
Glas en Friso Huizinga, allemaal oudbestuurslid of oud-vrijwilliger van
d’Arc, besloten er samen met Thomas
hun schouders onder te zetten. Het
plan was om op de avond precies 10
jaar na de sluiting te organiseren.
Helaas werd dat door corona twee
jaar later. Een karakteristieke locatie
was snel gevonden in het Thalia
Theater en de line up werd vanuit de
oude garde gevuld.

Vrijdagavond was het eindelijk zover!
Om kwart voor acht stonden de
eerste gasten voor de deur en om
tien uur was vrijwel iedereen voorzien van een polsbandje. De sfeer
was zeer gemoedelijk en werd goed
samengevat op één van de posters in
de zaal: ‘Ik zie het tijdens festivals.
Mensen van d’Arc, hoe lang geleden
ze er ook kwamen, zoeken elkaar
steeds weer op.’
Een bijzondere rol was weggelegd
voor de band S5, die in de jaren
negentig vaak optrad in d’Arc en in
Thalia een eenmalig optreden
verzorgde.
Team Daniëlle gebruikt de opbrengst
van de reünie om aan de nieuwe
generaties voorlichting te geven over

Team Daniëlle gebruikt de opbrengst
om aan de nieuwe generaties
voorlichting te geven over veilig
uitgaan en de gevaren van drugs.

veilig uitgaan en de gevaren van
drugs. De opbrengst is voorlopig
vastgesteld op 3.000 euro, maar kan
nog oplopen.

‘RIGO Verffabriek’ en ‘Blanchon
Group’ gaan samen verder
IJmuiden - Blanchon Group kondigt de overname aan van RIGO Verffabriek en RIGO Verfcentrum (RIGO), een Nederlands familiebedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van afwerkingsproducten
voor houten vloeren, meubels en authentieke verfsystemen voor monumentaal erfgoed. Aan de overname is een lang proces van wederzijds
kennismaken, mogelijkheden verkennen en het maken van toekomstplannen vooraf gegaan. Pas toen alle aspecten afgewogen waren, is de
beslissing om zich aan te sluiten bij de groep door de aandeelhouders
van RIGO genomen.
Het samenwerken met de Blanchon
Group maakt het voor RIGO mogelijk
om het proces, dat jaren geleden
begonnen is, verder te ontwikkelen.
Blanchon omvat verschillende
merken die actief zijn op hetzelfde
vakgebied van vloerrenovatie als
RIGO. Bekende merken zijn bijvoorbeeld Blanchon, Ciranova, Syntilor en
Carver. Samen met Blanchon is RIGO
Verffabriek marktleider in Frankrijk,
Italië, België en Nederland. Het specialisme op het gebied van schilderwerk voor monumentaal erfgoed is
voor de Blanchon Groep een belangrijke aanvulling. Door vanuit een
groep te werken zal RIGO in staat zijn
om in te spelen op de veranderingen
van deze tijd en haar positie verder
uit te bouwen in de BeNeLux en
daarbuiten.
Machiel van Westerhoven, mede
eigenaar van RIGO, legt uit: ,,Om die
samenwerking ook op lange termijn
te garanderen, hebben we besloten
onze aandelen van RIGO Verffabriek
aan de Blanchon Groep te verkopen

en tegelijk door middel van een
(minderheids-) belang in dezelfde
Groep te herinvesteren.”
Toon van Westerhoven, mede eigenaar van RIGO, voegt daar aan toe:
,,Het merk RIGO Verffabriek blijft
bestaan, producten blijven
behouden en er komt geen management van buitenaf.”
Maar wat er wel gaat gebeuren is het
volgende:
- Henriette van WesterhovenBeaujon wordt Operations Director,
verantwoordelijk voor RIGO in
IJmuiden
- Toon van Westerhoven wordt Sales
Director BeNeLux, verantwoordelijk
voor de verkoop van alle merken
binnen de groep in dit gebied
- Machiel van Westerhoven wordt
Sustainable Development Director,
verantwoordelijk voor alle duurzaamheid- en sociale projecten van de
groep
- Producten van de andere Blanchon
merken komen via RIGO beschikbaar
voor de Nederlandse markt, zoals

RIGO ook haar producten in de
andere landen kan leveren.
Guillaume Clément, President en
CEO van de Blanchon Group, vult
aan: ,,We zijn erg blij om het getalenteerde RIGO-team te verwelkomen
bij de Blanchon Group. De overname
van RIGO is een perfecte match. RIGO
heeft familiewortels zoals Blanchon
en een diepe ondernemersgeest die
sinds 1938 door drie generaties is
gesmeed. RIGO’s productkwaliteit en
merkreputatie, gecombineerd met
sterke expertise in vloeren en
meubels, zijn belangrijke succesfactoren. Bovendien heeft RIGO
aanzienlijk geïnvesteerd in de
ontwikkeling van een duurzaam
productaanbod, waaronder het
iconische TOPLIN-productassortiment. We zijn nu in staat om het
grootste aanbod van houtverzorgingsproducten aan te bieden, zowel
voor binnen- als buitentoepassingen,
onder drie complementaire en zeer
erkende merken: RIGO, Blanchon en
Ciranova.”
Machiel en Toon zetten met deze
beslissing een volgende fase van
RIGO Verffabriek in gang. In de volle
overtuiging daarmee de gezonde
ontwikkeling die is ingezet nu en in
de toekomst verder vorm zal krijgen.
Het is duidelijk te zien dat zij zich
verheugen op deze nieuwe fase!

College over chroom-6-discussie: ,,Geen
aanleiding tot extra zorg volksgezondheid’’
Velsen - Is in de hoogovens van Tata
Steel schroot omgesmolten dat het
kankerverwekkende chroom-6
bevat? Die vraag wierp zich recent
op, nadat uit een publicatie van het
Financieel Dagblad bleek dat
vervuild metaalafval van de Lekbrug
bij Vianen is vermengd met ander
schroot. Het staalbedrijf liet desgevraagd weten geen materiaal met
chroom-6 in te kopen. Toch werden
bij steekproeven resten van de
Lekbrug gevonden. Burgemeester en
wethouders van de gemeente Velsen
namen contact op met Tata Steel, het
Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en met Rijkswaterstaat.

Men licht toe: ,,Bij reguliere controles,
uitgevoerd door Tata Steel, is het
betreffende schroot teruggestuurd
en zijn de leveringen van de bewuste
leverancier stopgezet. Aanvullend
heeft Tata Steel een audit opgestart
bij deze leverancier. Pas na een positief resultaat van de audit zullen leveringen van de betreffende leverancier worden geaccepteerd.’’
Het college ziet naar aanleiding van
de ingewonnen informatie geen
reden om te denken dat er bij Tata
Steel inhoudelijk of procedureel iets
mis is gegaan. Daarom ziet het
college geen aanleiding tot extra
zorg ten aanzien van de gezondheid

voor omwonenden. Ook de handelswijze van Rijkswaterstaat in deze
kwestie is volgens b&w niet twijfelachtig. ,,Het schroot van de Lekbrug
dat chroom-6 bevat is aan een
erkende verwerker overgedragen. Bij
dit schroot gaat het juridisch gezien
niet om gevaarlijk afval, omdat het
gehalte chroom-6 lager is dan Europese grenswaarde van 0,1% van de
totale massa van het schroot. Het
verwerken van schroot (gevaarlijk of
ongevaarlijk) vindt plaats bij verwerkingsbedrijven. Deze vallen onder
toezicht van een omgevingsdienst.’’
Dit liet het college weten in reactie
op vragen van de D66-fractie.

Als 20 procent van de bewoners van Santpoort ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een
glasvezelnetwerk, dan komt er glasvezel. Foto: aangeleverd

Glasvezel in Santpoort-Noord
is dichterbij dan ooit!
Santpoort - DELTA Netwerk start na de gemeente Bloemendaal, Aerdenhout en Bentveld nu ook met een glasvezelcampagne in SantpoortNoord en Santpoort-Zuid (ten oosten van het spoor). Als 20% van de
inwoners uit deze dorpen, ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en vóór 6 juli 2022 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel. Inwoners van Velserbroek en Spaarndam,
waar we in een latere fase actief campagne gaan voeren, kunnen zich wel
al aanmelden via de website.
Projectleider Sonja Jansma over
glasvezel: ,,Tegenwoordig is goed
en snel internet een basisbehoefte.
We doen inmiddels zoveel via
internet: thuiswerken, leren, streamen, interactieve tv kijken, gamen,
zorg op afstand, maar ook het op
afstand bedienen van techniek in
huis wordt steeds gebruikelijker. Ik
zie de behoefte aan internetcapaciteit elk jaar groeien. Daarom ben ik
blij dat we starten met een glasvezelcampagne in Santpoort-Noord,
zodat alle inwoners de mogelijkheid
krijgen zich aan te melden voor het
netwerk van de toekomst.’’
(Online) informatieavonden
Om inwoners zo goed mogelijk te
informeren over glasvezel, de
kosten, voorwaarden en de aanleg
van glasvezel, organiseert DELTA
Netwerk informatieavonden. Inloop
is vanaf 19.00 uur, waarna vervolgens om 19.30 uur een presentatie
start. Hierna is er alle gelegenheid
tot het stellen van vragen.
Deze informatieavonden vinden
plaats op:
• dinsdag 24 mei bij Café-Brasserie
de Wildeman aan de Hoofdstraat

142 in Santpoort-Noord
• woensdag 1 juni bij Dorpshuis
Het Terras aan de Dinkgrevelaan 17
in Santpoort-Noord.
Ook is er een online een informatieavond. Op donderdag 9 juni vanaf
19.30 uur kan iedereen deze
bijwonen vanaf een computer,
tablet of telefoon. Meer informatie
en aanmelden voor de online informatieavond kan via deltanetwerk.
nl.
Wie is DELTA Netwerk?
DELTA Netwerk is onderdeel van
één van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Zij
zorgen voor de aanleg en het
onderhoud van glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om zo
veel mogelijk mensen toegang te
bieden tot ons razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al
zo’n 950.000 huishoudens en
bedrijven toegang tot het landelijke
netwerk van DELTA Fiber. En daar
komen iedere maand nog zo’n
20.000 adressen bij. Op naar 2
miljoen huishoudens en bedrijven
die in 2025 gebruik gaan maken
van het allerbeste internet.
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Bottelier kwalificeert zich
voor WK open water zwemmen
IJmuiden - Lars Bottelier is door de Koninklijke Nederlandse Zwembond
geselecteerd als één van de achttien sporters die Nederland mag vertegenwoordigen op het WK zwemmen in Boedapest. Bottelier gaat van
start op de 25 kilometer.

45 afzwemmers bij de
VelserZwemVereniging
IJmuiden - Op de zonovergoten
zondag 24 april stonden er 45
kinderen klaar om te gaan
afzwemmen in zwembad De
Heerenduinen.
Deze door coronamaatregels geteisterde groep die diverse keren hun
zwemlessenreeks onderbroken zag
worden mochten eindelijk op voor
hun zwemdiploma.
Een grote schare supporters, toch
zo’n 170 personen, bestaande uit
(groot)vaders en (groot)moeders,
broertjes en zusjes begeleidde de
afzwemmers. Daarnaast stonden er
13 vrijwilligers klaar om het geheel in
goede banen te leiden, de verenigingsfotograaf Dirk Raap had voor
deze gelegenheid zijn lenzenverzameling eens extra opgepoetst om
alles op de gevoelige plaat vast te
leggen en de afgevaardigde van de
Nationale Raad Zwemveiligheid(NRZ)
had zijn potlood scherp geslepen om
zijn bevindingen te noteren.
De 6 C-diplomakandidaten Noor
Oulmidi, Salma El Abbassi, Jihane El

Abbassi, Nadine de Vlieger, Jolee
Wilmink en Finn van Splunter beten
de spits af.
Gevolgd door de 22 B-afzwemmers:
Sepp Hoekstra, Noëlle de Man, Fay
van Zummeren, Aimy Timmers, Tess
Hoogenberk, Jace Veldman, Aydin
Ozkan, William Finch, Ian Hu,
Roos Timmers, Helin Othman, Jayden
Toornvliet, Saar Duurkoop ,Salem
Mafouz, Kay van Eck, Noa van der
Steen, Ise Zwitser, Daley Thielpape,
Yusuf Eksi, Kadir Yildiz, Kenzo
Mangoentinojo en Bo Cramer.
De jongste groep kinderen die voor
hun A-diploma op gingen waren:
Lucy Oudendijk, Lieke Oudendijk,
Sarah Valk, Mick Heeremans, Jairo de
Ronde, Muhammed Kutlu, Louise
Shaw, Dean van Stein, Scott van der
Plas, Jaydah Bos, Tijn Hoogenberk,
Ella Hogendorp, Alicia van Hooff,
Hidde de Weers, Mickey van der
Werff, Dylan Hennevanger en
Dex van Roon.
Foto’s: Dirk Raap

Van 17 juni tot en met 4 juli worden
de Wereldkampioenschappen voor
zwemmen, openwaterzwemmen,
waterpolo, synchroonzwemmen en
schoonspringen gehouden in de
Hongaarse hoofdstad.
Het open water, het onderdeel waarvoor Bottelier is geselecteerd, start
op 26 juni met de 4 x 1500 meter
estafette en eindigt op 30 juni met
de 25 kilometer. De afstanden in het
open water worden gehouden in het
Lupa meer, exact dezelfde locatie
waar vorig jaar de Europese Kampioenschappen plaats hebben
gevonden.

Bottelier, die zich opmaakt voor zijn
eerste WK, heeft goede gevoelens bij
het toernooi. ,,Dit was de plek waar ik
vorig jaar mijn eerste EK zwom. Hier
heb ik toen een vijfde plek gehaald
op de 25 kilometer.’’ Bij het WK wil
Bottelier echter voor betere resultaten gaan.
,,Twee weken geleden heb ik in Eindhoven een persoonlijk record
gezwommen op de 1500 meter vrije
slag, dat geeft vertrouwen. Alles staat
in het teken van het WK dit jaar. De
trainingen verlopen goed, dus ik ben
benieuwd wat ik daar kan laten zien.
Ik ga ervoor.’’

Lars Bottelier samen met Lea Boy, zijn
ploeggenoot die zich ook heeft
geplaatst op de 25 kilometer.
Foto: aangeleverd

DCIJ-nieuws: Provinciaal team
op titelkoers na winst in derby
Velsen - Sinds er na het terugtrekken van samenwerkingspartner
Zaanstreek noodgedwongen een
einde kwam aan het tweede tiental
van Damclub IJmuiden (DCIJ), werd
er gezocht naar een alternatief.
Inmiddels doet DCIJ weer met een
viertal mee aan de provinciale
competitie, die op clubavonden
gespeeld wordt. Het is ingedeeld in
een poule met de Haarlemse
Damclub (HDC), Zaanstreek 2 en De
Kwakel.
Na een thuisoverwinning op Zaanstreek 2, een uitzege in Haarlem en
een gelijkspel in De Kwakel (in een
heus fort) speelde het ditmaal de
return van de streekderby tegen
HDC. DCIJ ging voortvarend van
start. Topscorer Max Doornbosch
(die al zijn partijen wist te winnen)
ging tegen oud-DCIJ-voorzitter Paul
Smit de spanningen niet uit de weg.
Smit nam een riskante Partie

Bonnard, die Doornbosch krachteloos wist te maken met een ruil aan
de andere kant van het bord. Daarna
volgden al snel schijfwinst en de
overwinning. Nicole Schouten (foto)
zorgde voor een grote stunt. Vanuit
een onevenwichtige stand wist zij
tegen haar op papier veel sterkere
tegenstander het initiatief te
pakken. Na wat fouten over en weer
wist zij de overwinning over de
streep te trekken. Klaas de Krijger
haalde met een puntendeling de
overwinning binnen en Jan-Maarten
Koorn leek te gaan winnen. Zijn tijd
was echter op, waarna zijn sportieve
tegenstander remise aanbood: 6-2
voor de IJmuidenaren.
Martin van Dijk is begonnen aan de
halve finale van Nederland. In het
Gelderse Huissen moet hij in een
poule van acht bij de eerste twee
eindigen voor een plek in de finale.
De eerste twee rondes leverden

Nicole Schouten links op foto in actie
als jeugdleidster. Foto: aangeleverd

twee remises op. In de openingsronde wist hij met de hakken over
de sloot een punt te pakken tegen
de verrassende koploper Coen
Bommel. Daarna miste Van Dijk een
goede kans tegen favoriet Anton
van Berkel, die te vroeg een
Ghestem-doorstoot plaatste.

Biljarten om dé beker
IJmuiden - Eindelijk kon Biljartclub
Seaport op woensdag 20 april weer
een wedstrijd organiseren tegen
T.O.R. uit Haarlem.
Biljartclub Seaport speelt haar partijtjes elke woensdag- en vrijdagmiddag in het Seniorencentrum
Zeewijk. Voorheen deden ze dat in
het W.F. Visserhuis, maar door
verbouwingen en veranderingen
werd hen dat nagenoeg onmogelijk
gemaakt. Gelukkig konden ze
uitwijken naar Zeewijk.
Al heel lang spelen ze twee keer per
jaar hun partijen libre tegen hun
vrienden van T.O.R.. De ene keer uit
en de andere keer thuis. De
winnende club mag de beker in
ontvangst nemen, om die de daaropvolgende keer weer te verdedigen.
Na de hele middag gebiljart te
hebben op drie tafels, is na een spannende strijd T.O.R. als winnaar uit de
bus gekomen. Uitslag 99-102.
Mede door sponsoring van dit sportieve treffen door onze trouwe
supporter Cor Paay sr. (van het
bekende stucadoorsbedrijf ) en de

De wedstrijdleiders Hans van Eeken (links van b.c. T.O.R.) en rechts Hans van de
Meulen (b.c. Seaport). Foto: aangeleverd

geweldige medewerking van de vrijwilligsters van het seniorencentrum,

is deze biljartsessie een enorm
succes geworden.
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Dodenherdenking met
toneelstuk in de Dorpskerk
Santpoort - Op zondag 1 mei zal
Rosenhart Producties het toneelstuk
‘Ik huil mijn vaders tranen’
geschreven door Martine Faber
opvoeren in de Dorpskerk in
Santpoort-Noord.
Het gaat over twee vrouwen van de
naoorlogse generatie, die om
verschillende redenen nog dagelijks
met de oorlog worstelen. Middels
gespiegelde monologen die elkaar
afwisselen, vertellen de vrouwen
over hun vader en de oorlog. Breekbare relaties, waarin liefde en onbegrip hand in hand gaan, zoals dat bij

KORT
In bezit vuurwapens

veel opvolgende generaties speelt of
kan spelen. Een verhaal over schuldgevoel en schaamte, maar ook over
liefde. Langzaam ontrolt zich hun
ontroerende verhaal. In al zijn
eenvoud herkenbaar en indringend.
Het stuk wordt uitgevoerd door Ada
Vinken en Arma Klaasen. Regie: Fred
Rosenhart.
Zondag 1 mei, 13.30 uur. Toegang:
een vrijwillige bijdrage na afloop.
Dorpskerk Santpoort-Noord, Burg.
Enschedélaan 65. Zie ook: www.
cultuurindedorpskerk.nl
De kinderen waren onder de indruk van het bezoek. Foto: aangeleverd

De middeleeuwen in de klas

Meerdere ambulances en een traumateam werden ingezet om het slachtoffer te
helpen. Foto: Michel van Bergen

Man gewond door betonblok
bij bedrijfsongeval op schip
IJmuiden - Bij een bedrijfsongeval
op een schip is vrijdagochtend een
man gewond geraakt in IJmuiden.
Op het schip aan de Trawlerkade
werd een stabiliteitsoefening gedaan
waarbij met een kraan blokken beton
van 5000 kg aan boord werden
gebracht. Bij deze oefening kwam
een man tussen het blok en de
railing en raakte hierbij gewond.

IJmuiden - Opeens stonden er twee
Middeleeuwse personen in de klas
bij groep 5/6 van Het Kompas Oost.
Dat was een aangename verrassing,
want met hun thema zijn ze al een
paar weken bezig met: ‘Door de
Middeleeuwen heen...’
Het waren ook niet zomaar Middeleeuwse personen, maar juffrouw
HEndriKS en Meester Langeworst, die
óók nog eens de beheerder is van de
Ruïne van Brederode.
Juffrouw Hendriks kwam haar
nieuwe boek laten zien en kwam er
een stukje uit voorlezen. De kinderen
van groep 5/6 van het Kompas-Oost
smulden ervan, want wat bleek...

juffrouw Hendriks is een heks! En dat
zomaar bij hun in de klas. Ze hebben
het boek van de gemeente cadeau
gekregen en lezen daarin lekker
verder.
Het is een mooi boek, met geschiedenis over kasteel Brederode en over
iedere Heer van Brederode een spannend verhaal. Voor de kinderen een
herkenning en een verrijking en
natuurlijk met nog meer nieuwsgierige vragen die het zich oproept.
Gelukkig kunnen ze de vragen weer
afvuren tijdens de rondleiding die ze
binnenkort gaan krijgen op de Ruïne
zelf. Als dat geen bijzonder uitje
wordt!

Meerdere ambulances en een traumateam werden ingezet om het
slachtoffer te helpen. Hij is na de
eerste zorg op het schip met de
kraan naar beneden gehesen. Met de
ambulance is hij vervolgens met
spoed naar het ziekenhuis vervoerd.
De politie laat weten dat de arbeidsinspectie in kennis is gesteld om
onderzoek te doen.

Groep 8b van de Plataan wordt in het zonnetje gezet; zij krijgen een bakworkshop,
waarbij zij leren met goedkope ingrediënten iets lekkers te maken.
Foto: Reinder Weidijk Fotografie

Groep 8b De Plataan grote
winnaar ’50 cents’
De nieuwe klimtoren heeft nog meet speelmogelijkheden dan de oude.
Foto: aangeleverd

Nieuwe klimtoren Speeltuin
Zeewijk Natuurlijk
IJmuiden - Op dinsdag 19 april is er
een nieuwe klimtoren geplaatst in
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk! De
oude toren was helaas niet meer
veilig en moest worden afgebroken.
Veel bezoekers misten de toren en
het was op woensdag 20 april dan
ook een drukte van belang in de
speeltuin met heel veel kinderen (en
stiekem een paar ouders) die de
nieuwe toren even wilden uitproberen. Deze toren heeft nog meer
speelmogelijkheden dan de oude,
met een klimnet, een spinnenweb,
een evenwichtsbalk en een

stangenglijbaan.
Wil jij de nieuwe klimtoren ook eens
uitproberen? De speeltuin is op
dinsdag, donderdag en vrijdag van
15.00 tot 17.00 uur geopend en op
woensdag, zaterdag en zondag van
14.00 tot 17.00 uur.
De vrijwilligers van de speeltuin zijn
op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Lijkt het jou leuk om 2 of 3 uurtjes te
komen helpen? Dit kan één keer per
week, maar om de week of eens per
maand is ook al heel fijn. Stuur een
e-mail naar vrijwilligers@speeltuinzeewijknatuurlijk.nl.

Velsen-Noord - Groep 8b van basisschool De Plataan in Velsen-Noord is
winnaar geworden van de actie ‘Fifty
cents’. Deze actie werd opgezet in het
kader van de week van het geld, die
vorige maand plaatsvond. De leerlingen uit groep 7 en 8 van vier basisscholen kregen ieder 50 cent en
moesten proberen om het kapitaal te
laten groeien. In totaal deden tweehonderd leerlingen uit negen klassen
mee. Ze slaagden erin om het
beschikbare budget meer dan te

vertienvoudigen. Het slotbedrag was
1381,72 euro. In groep 8b van De
Plataan zitten 24 leerlingen, zij
hadden dus een startkapitaal van 12
euro. Daarvan hebben ze 288,42 euro
gemaakt. Ze begonnen eerst een
hondenuitlaatservice, omdat ze daarvoor alleen hondenkoekjes hoefden
te kopen. Het leverde 36 euro op en
met geld hebben ze in nieuwe winstgevende projecten geïnvesteerd,
zoals het bakken en verkopen van
koekjes.

LEZERSPOST
Reactie op artikel Toon van Wijnen
Even een reactie op een stukje in de Jutter over Toon zijn vuilophaalautootje. Gewoon een bordje ‘20 km’ erop en het voertuig afstellen. Dan kan
Toon gewoon zonder rijbewijs rijden. Dus niet zo moeilijk doen als het
makkelijk kan.
Nico Spijker

Velsen-Noord - Bij een zoekactie van de politie in een
woning in Velsen-Noord hebben
de aanwezigen vorige week
woensdag geprobeerd om snel
een vuurwapen weg te werken.
De politie kreeg een melding
binnen over vermoedelijk vuurwapenbezit en besloot rond
11.00 uur in de ochtend een
kijkje in de woning aan de
Schulpweg te gaan nemen. Op
het moment dat de politieagenten de woning binnengingen, liet iemand vanaf het
balkon een voorwerp naar
beneden vallen. Het bleek te
gaan om een doorgeladen vuurwapen, dat in het gras belandde.
Wat de man echter niet wist, is
dat achter de flat een onopvallend politievoertuig geparkeerd
stond, met daarin ook agenten.
Zij hebben het vuurwapen
veiliggesteld en in beslag
genomen. In de woning waren
een 30-jarige man uit VelsenNoord en een 23-jarige man uit
Alkmaar aanwezig. Ze zijn allebei
aangehouden en in verzekering
gesteld.

Puzzelruilbeurs

IJmuiden - Op 3 mei is er weer
een puzzelruilbeurs in seniorencenrum Zeewijk. Tussen 10.00 en
12.00 uur kunt u weer puzzels
brengen en ruilen.
U vindt het seniorencentrum op
Zeewijkplein 260 in IJmuiden.
Telefoonnummer: 0255- 520650.
De volgende data van de puzzelruilbeurs: 5 juli, 5 september en
1 november.

Cor van Egmond exposeert
Velserbroek - In de maanden
april en mei exposeert Cor van
Egmond in de Hofstede in
Velserbroek. Daar geeft hij, als
vrijwilliger, al 25 jaar schilderles.
Van Egmond is ook al 25 jaar
voorzitter van Terpen Tijn, een
amateur-schilderclub in de
gemeente Velsen. Foto:
aangeleverd

Rondleiding Huis en
Tuinen Beeckestijn

Velsen - Op zondag 1 mei is het
weer mogelijk een boeiende
rondleiding door Het Museumhuis en de tuinen van Buitenplaats Beeckestijn mee te
maken.
De rondleiding begint om 11.00
uur en eindigt 12.45 uur. Onder
leiding van een deskundige gids
leert u al wandelend meer over
het Huis en haar bewoners en
eenmaal buiten zult u ervaren
waarom deze historische tuinen
zo bijzonder zijn.
U kunt u aanmelden via:
www.natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn
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NIEUWS VAN ONZE WITTE LEEUWEN!

Programma jeugd
Het speelprogramma voor de
Telstarjeugd ziet er de komende
weken als volgt uit:
Telstar O21
7 mei 11.45 uur: Argon – Telstar,
locatie Sportpark Argon
14 mei 14.30 uur: Telstar – Be Quick,
locatie BUKO stadion
Telstar O18
3 mei 18.00 uur: Cambuur – Telstar,
locatie Cambuur Stadion
7 mei 14.45 uur: JOGA Fortius –
Telstar, locatie Sportpark
Middenmeer
14 mei 12.00 uur: Telstar – Fortuna
Wormerveer, locatie Sportpark
Zeewijk
Telstar O16
7 mei 13.15 uur: Almere City – Telstar,
locatie Sportpark Fanny Blankers
Koen
21 mei 12.00 uur: Telstar – DCG,
locatie sportpark Zeewijk

Lintje voor vrijwilliger
Cees Glas
Afgelopen dinsdag kreeg Cees Glas
een Koninklijke Onderscheiding
tijdens de zogenaamde ‘Lintjesregen’.
Cees is sinds de negentiger jaren als
vrijwilliger aan de Witte Leeuwen
verbonden. Als clubvertegenwoordiger bezoekt hij al sinds jaar en dag
alle thuis- en uitwedstrijden van
Telstar.
Foto: United Photos/Paul Vreeker
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Filmavond ‘IJmuiden wat vertel je
me nou’ in de Brulboei, 20.00 uur.
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
https://gebruikers-dorpshuis-hetterras.nl/het-terras-cultureelagenda of telefonisch: 023 3031228.

Shantykoor Nortada treedt om
14.00 uur op in Duinpark Zeewijk.
Gratis bij te wonen.

’t Mosterdzaadje: de violiste Emma
Roijackers en de pianiste Riëtte
Olthof spelen Grieg (vioolsonate nr
3), Schumann (Fantasiestücke),
Debussy (vioolsonate) en Arvo Pärt
(Passacaglia). Aanvang 20.00 uur,
www.mosterdzaadje.nl. Foto:
aangeleverd
ZONDAG 1 MEI

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

Vogelwandeling met gids op
Westerveld, 09.30-12.00 uur.
Aanmelden tot 29 april via info@
bc-westerveld.nl. Foto: aangeleverd
Bart Nauta verzorgt om 10.30 uur in
De Kapel, Potgieterweg 4, 2021 CT
in Bloemendaal een lezing met als
thema: Zingeving na oorlog. www.
dekapel-bloemendaal.nl.

VRIJDAG 29 APRIL

Telstar-Jong FC Utrecht 20.00 uur.

Museumhuis Beeckestijn: zie onder
Expositie. Vandaag ook: rondleiding
door huis en tuinen. Aanvang 11.00
uur. Aanmelden kan via: www.
natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buitenplaats-beeckestijn.
Foto: aangeleverd

ZATERDAG 30 APRIL

Filmtheater Velsen: 11.00 uur A
Hero (6+); 14.00 uur C’mon C’mon
(AL); 17.00 uur Belfast (12+); 20.00
uur I am Zlatan (6+). www.filmtheatervelsen.nl

Patrick Holla, eigenaar van Restaurant de Kolk, geeft in de serie Preek
van de Leek in een kleine ¾ uur een
kijkje in zijn culinaire, kleurrijke
leven in de Oude Kerk in
Spaarndam, 16.00 uur. Toegang:
gratis, maar collecte na afloop voor
onkosten.
DINSDAG 3 MEI

Puzzelruilbeurs in Seniorencentrum
Zeewijk, Zeewijkplein 260, 10.0012.00 uur.

De Opstappers: wandelgroep voor
mensen met een haperend brein
start 10.30 uur bij het seniorencentrum, Zeewijkplein 260. Informatie:
iej.bakker@zorgbalans.nl of
023-8910503.
Opening expositie van cursisten
van docente van KunstForm Afke
Spaargaren in de Bibliotheek van
IJmuiden om 10.30 uur door fotograaf Reinder Weidijk. Iedereen is
van harte uitgenodigd.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur I am
Zlatan (6+) en 20.00 uur Three
Minutes – A Lengthening (AL, foto:
Copyright-US-Holocaust-Memories)
Publieksdag op Forteiland
IJmuiden. Zie www.forteilandijmuiden.com voor meer informatie.
Foto: aangeleverd
Rosenhart Producties voert het
toneelstuk ‘Ik huil mijn vaders
tranen’ op in de Dorpskerk in Santpoort-Noord om 13.30 uur.
Toegang: vrijwillige bijdrage.
Burg. Enschedélaan 65. Zie ook:
www.cultuurindedorpskerk.nl.

Toneelgezelschap JJ Cremer speelt
in de Engelmunduskerk de voorstelling ‘Een eigen melodietje’, een
collage van teksten van Etty
Hillesum. Aanvang 19.00 uur, voorstelling duurt ca 45 minuten, er
wordt een deurcollecte gehouden.
Foto: aangeleverd

Stadsschouwburg Velsen: Koefnoen
Live. In rake, herkenbare en

Diverse herdenkingen oorlogsslachtoffers. Voor het programma
zie artikel elders in deze editie en
www.4en5meivelsen.nl.
Bevrijdingspop Herdenkingscon-

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.
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. Foto:
aangeleverd
Cor van Egmond exposeert deze
maand in De Hofstede in
Velserbroek.

Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout met o.a. Suzan & Freek, Krezip
en Maan, 12.00-00.00 uur. www.
bevrijdingspop.nl. Foto:
aangeleverd
De Roze Salon: COC Kennemerland
houdt haar maandelijkse bijeenkomst voor LHBTI+ in Oma’s Kamer
van Café Middeloo in Driehuis.
Iedereen is vanaf 17.00 uur van
harte welkom.
Stadsschouwburg Velsen: Dolf
Jansen. Een afrekening met het
coronabeleid, lockdowns, thuiswerksessies, zwalk-persconferenties, sneltests, snotneuzen en de
voordelen van de chip die we door
het vaccin nu bijna allemaal
meedragen. Aanvang 20.15 uur.
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
EXPOSITIES

Zee- en Havenmuseum is open
zaterdag- zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Expositie: ‘IJmuiden van badplaats
tot cruiseport’ en ‘Werken op en aan
het Noordzeekanaal’. 4 speurtochten en escapespel (12+).
Audiotour met BN-ers. Vanwege de
meivakantie is het museum extra
geopend op donderdag 28 april,
vrijdag 29 april, dinsdag 3 mei ,
donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei,
van 13.00 tot 17.00 uur. www.
zeehavenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open op
donderdag (13.00-17.00 uur),
vrijdag (12.30-17.00 uur), vrijdag,
zaterdag en zondag (11.00 tot 17.00
uur). Toegang 6 euro. Tickets uitsluitend online via www.museumhuizen.nl.

WOENSDAG 4 MEI

Zee- en Havenmuseum zie onder
Exposities. Vandaag extra: motorendraaimiddag. In de motorenhal
draaien de grote en kleine motoren.
Foto: aangeleverd

DONDERDAG 5 MEI

Bevrijdingsdag. Programma zie
artikel elders in deze krant en www.
4en5meivelsen.nl. Het bevrijdingsfeest wordt uitgebreid gevierd in
Wijkcentrum De Stek in VelsenNoord van 10.30 tot 15.00 uur.

’t Mosterdzaadje: de verteller Piet
Paree komt een verhaal vertellen
dat over vrijheid gaat. Twee vluchtdrama’s komen samen. Aanvang
15.00 uur. Opbrengsten voor vluchtelingenwerk. www.mosterdzaadje.
nl. Foto: aangeleverd

Filmtheater Velsen: geen films
vandaag i.v.m. theatervoorstelling
Koefnoen Live.

’t Mosterdzaadje: duo HarpSoon, de
harpiste Emmiko Groenmeijer en
de hoboïst Joeri Dekkers. Een
unieke combinatie. Aanvang 20.00
uur, www.mosterdzaadje.nl. Foto:
aangeleverd

cert met het Kennemer Jeugd
Orkest en Rilan & The Bombardiers
in de Haarlemmerhout, 20.30 uur.

Uitvaartspreekuur van Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg, Frans
Netscherlaan 12 in SantpoortNoord, 11.00-12.00 uur. www.aliceloeters.nl.

De kledingbeurs in Het Kruispunt
Velserbroek is open van 10.00 tot
12.00 uur. Info: 023-5384997.

Filmtheater Velsen: 17.00 uur C’mon
C’mon (AL) en 20.00 uur I am Zlatan
(6+). www.filmtheatervelsen.nl

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

confronterende sketches, songs en
scènes storten Owen Schumacher,
Jeremy Baker en Paul Groot zich in
een scherpe, wervelende, satirische
theaterrevue. Aanvang 14.30 uur.
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Foto: aangeleverd

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

De cursisten van docente van KunstForm Afke Spaargaren exposeren in
de maand mei in de Bibliotheek van
IJmuiden. De opening van de expositie is dinsdag 3 mei om 10.30 uur
door fotograaf Reinder Weidijk.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier
Strandprutsers
vissen voor KiKa
Velsen - De Strandprutsers zijn
zoutwatervissers die op laagdrempelige wijze genieten van het
buiten zijn en vis vangen. Ze
houden op 18 juni van 12.00 tot
15.00 uur een kindervisdag die in
het teken staat van KiKa, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. Kinderen van vier tot
zestien jaar kunnen aan deze dag
deelnemen.
De leden van de Strandprutsers willen
de jeugd van IJmuiden graag achter
hun beeldschermen vandaan trekken
en ze laten beleven hoe leuk het vissen
is. Ze hopen op vijftig deelnemers,
aanmelden kan door een bericht naar
strandprutserkikadag@gmail.com te
sturen. De kinderen mogen uitsluitend
onder begeleiding van een volwassene
deelnemen en moeten zelf een hengel
en molen meenemen. De deelnemers
gaan vissen in het Noordzeekanaal, de
organisatie bepaalt wie op welke plek
mag vissen. Parkeren bij de Velserdijk/
Meervlietstraat in Velsen-Zuid. Een half
uur voor aanvang aanwezig zijn is fijn.
Aan de waterkant krijgen de deelnemers een goodiebag met onder meer
eten en drinken voor zowel kind als
begeleider, aas om de vis mee te
vangen, twee onderlijnen met haken,
loodvrije werpgewichten en nog veel
meer vismaterialen. Aan het eind van
de dag krijgt het kind een mooie
medaille. De Strandprutsers zoeken
nog vrijwilligers om de kinderen te
begeleiden. Ervaring met vissen op het
Noordzeekanaal is daarbij handig.
Rechtstreeks doneren aan KiKa? Ga
naar www.actievoorkika.nl en zoek de
actie van de Strandprutsers.

