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Boyzz een optreden verzorgden. Elders in deze editie een fotoverslag van Koningsdag in de gemeente Velsen. Foto: Ton van Steijn
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Trekhaak
BEZORGERS/STERS
nodig?
Monteren wij
Wij zijn op zoek naar

Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
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Regio - Sinds vorige week (21 tot en
gebracht. Van de laatste groep
met 28 april) vangt de veiligheidshebben alle gemeenten in de regio in
regio Kennemerland in totaal 2.838
beeld om hoeveel vluchtelingen het
Oekraïense vluchtelingen op. Er zijn
gaat. Op dit moment zijn er in de
1.595
vluchtelingen
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de
gemeenteregio 198 plekken beschikbaar.
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thuis onderregio nog 325 opvangplekken
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Mooi setje
34 wielen? Kijk
eens op de site

BY RENE POST

Wielsloten
Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
78
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34nodig? Hebben
34
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Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken
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VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!
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Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700 www.koene.nl
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Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

Infopagina
14 0255

info@velsen.nl

velsen.nl

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

gemeentevelsen

gemvelsen

gemeente_velsen

Bijeenkomst Telstarstadion
en de directe omgeving
Op maandag 9 mei organiseert gemeente
Velsen van 17.00 tot 19.00 uur een startbijeenkomst in het Telstarstadion om in
gesprek te komen met omwonenden en
andere belanghebbenden over verschillende ideeën voor het stadion en de directe omgeving
De ambitie van Telstar is om de club toekomstbestendig te maken. Een onderdeel
daarvan is uitbreiding en modernisering van
de stadioncapaciteit en de herinrichting van
het omliggende gebied. Er is een eerste stedenbouwkundige verkenning van mogelijk-

heden gedaan die we graag met u bespreken.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar
wel interesse om naar de bijeenkomst te
komen? Het is op vrije inloop, maar omdat
we graag willen weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten, vragen we u zich aan
te melden via www.samenspelvelsen.nl. De
aanmeldknop vindt u onder het kopje projecten: Telstarstadion en de directe omgeving. Hier vindt u ook de uitnodigingsbrief
en een bijlage, en kunt u zich opgeven voor de
nieuwsbrief om van het traject op de hoogte
te blijven.

Foto: Reinder Weidijk
Wethouder Marianne Steijn in gesprek met mantelzorgers tijdens het wandelen.

Wandelgroep voor mantelzorgers
Centrum Mantelzorg organiseert samen
met een sportcoach van gemeente Velsen
elke drie weken een wandelgroep voor
mantelzorgers.
Heerlijk aan de wandel en de gelegenheid om
andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Tijd voor jezelf, aandacht voor elkaar en opladen in de natuur. De
wandelingen vinden iedere drie weken plaats

op donderdag van 13.30 – 14.30 uur, startpunt
Zwembad Heerenduinen, Heerenduinweg 6 te
IJmuiden.
Zorgt u voor iemand en wilt u ook eens meewandelen? Meer informatie en aanmelden via
tel. 088 88 76 900 of kijk op :
www.groepenvansocius.nl/wordpress/
wandelgroep-voor-mantelzorgers/

Weekendafsluiting Wijkertunnel

Slachtoffers cybercriminaliteit gezocht

In de volgende weekenden vindt er onderhoud
plaats aan de Wijkertunnel:
Vrijdag 6 t/m maandag 9 mei, tussen 21.00 en
05.00 uur.
Vrijdag 13 t/m maandag 16 mei, tussen 21.00 en
05.00 uur.

Bent u benadeeld door een vorm van cybercrime en wilt u (anoniem) uw verhaal
met anderen delen en uw omgeving attenderen op de risico’s en gevolgen? Dan zijn
wij op zoek naar uw verhaal!

Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening
houden met tien minuten tot een half uur extra
reistijd. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van
www.rws.nl/werkzaamheden en de gele borden
te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

Nachtafsluiting Velsertunnel
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de
Velsertunnel van maandag 9 mei op dinsdag 10
mei en van dinsdag 10 mei op woensdag 11 mei
in zuidelijke richting afgesloten tussen 20.00 en

05.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de calamiteitenboog naar de Wijkertunnel. De extra
reistijd is ongeveer vijf minuten.

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die
slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit.
Denk daarbij aan oplichting via verkoopwebsites, WhatsApp of via datingsites, maar ook
aan phishing, hacking en ransomware per sms
of e-mail. Door het delen van ervaringsverhalen wil Noord Holland Samen Veilig (NHSV),

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering van 12 mei
Sessie 1: Burgerinitiatief woonruimte
voor jongeren en starters
Er is een burgerinitiatief ingediend. Het gaat
over het bouwen van betaalbare koopwoningen voor jongeren en starters op de voetbalvelden die niet of nauwelijks gebruikt
worden en eigendom zijn van de gemeente
Velsen.
Sessie 2: Uitvoering coördinatiebesluit
locatie Missiehuis (vaststellen bestemmingsplan)
De locatie Missiehuis Driehuis wordt
herontwikkeld tot een parkachtig gebied
met tachtig woningen, waaronder sociale
huurwoningen en generatiewoningen. De
gemeente staat hier positief tegenover
omdat met deze woningen invulling wordt
gegeven aan de woningbouwopgave in
Velsen. Ook zorgt de herontwikkeling ervoor
dat het monumentale Missiehuis in ere

wordt hersteld. Het bestemmingsplan heeft
ter inzage gelegen en er zijn tien zienswijzen
ingediend.
Sessie 3: Ontwerpbegroting 2023 – 2025
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd
Wonen Regio Zuid-Kennemerland,
IJmond en Haarlemmermeer
Beschermd Wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen
vanwege psychische en/of psychosociale
problemen 24 uur per dag ondersteuning
nodig heeft. Sinds 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de financiën. Het
college legt aan de raad de ontwerpbegroting
voor beschermd wonen voor en stelt de raad
in de gelegenheid om een zienswijze voor te
leggen.
Sessie 4: bestemmingsplan Partiële
Herziening Santpoort-Zuid
Bij de vaststelling van bestemmingsplan
Santpoort-Zuid was onbedoeld geen

functieaanduiding ‘Ontsluitingsweg’
opgenomen voor de locatie Bloemendaalsestraatweg 15B. Het garagebedrijf aan de
Bloemendaalsestraatweg 25 gebruikt het
perceel als ontsluitingsweg. Het gebruik
van het perceel als ontsluitingsweg door het
garagebedrijf valt, door het vervallen van
de aanduiding, onder het overgangsrecht
van het bestemmingsplan Santpoort-Zuid.
Het bestemmingsplan Partiële Herziening
Santpoort-Zuid herstelt dit.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen naar www.velsen.raadsinformatie.nl. Wilt u inspreken? Neem dan contact op via griffie@velsen.nl of 0255-567251.
U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

Slachtofferhulp Nederland en gemeente Velsen inwoners voor de gevolgen van cybercriminaliteit waarschuwen. U kunt daarbij helpen!
Meld uw verhaal
Bent u benadeeld door een vorm van cybercrime en wilt u (anoniem) uw verhaal met anderen delen en uw omgeving attenderen op de
risico’s en gevolgen? Kijk dan op
https://www.velsen.nl/openbare-orde-en-veiligheid/cybercrime voor meer informatie.
U kunt uw ervaring mailen naar
info@nh-sv.nl.
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Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 4), bouwen
woning (25/04/2022) 51105-2022
• Zeeweg 268, kappen 2 bomen
(25/04/2022) 51346-2022
• Lange Nieuwstraat 503, vergroten 1e
en 2e verdieping, realiseren dakterras
en plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel) (25/04/2022) 51409-2022
Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 1, legaliseren luifel (23/04/2022) 50618-2022

Santpoort-Zuid
• nabij Laaglandersluisweg 12 (De
Ven), afwijken bestemmingsplan 2
evenementen (21 & 22 mei 2022 en
28 & 29 mei 2022 inclusief parkeren)
(26/04/2022) 28878-2022
• Noordzeekanaal tussen Genieweg en
Buitenhuizerweg, vervangen steiger
(26/04/2022) 26528-2022
Driehuis
• Kriemhildestraat 2 (gemeentelijk monument), isoleren en wijzigen interne
constructie en veranderen kozijnen
(26/04/2022) 26921-2022

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 150, plaatsen geveldoek (26/04/2022) 51803-2022
• Dotterbloem 27, plaatsen zonnescherm (27/04/2022) 52106-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie
over welstand: 140255
•

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 78, vergroten woning en plaatsen dakkapel (zijkant)
(26/04/2022) 126225-2021
•

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Alexander Bellstraat 2, maken
daktoegang en plaatsen dakterras
(26/04/2022) 27713-2022

IJmuiden
• Zeeweg 268, kappen 1 boom
(25/04/2022) 46269-2022

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18

IJmuiden
• Verkoop van snacks, wekelijks vanaf 1
juli 2022 van woensdag tot en met zondag, locatie: Noordersluisweg t.o. nr. 16
(24/04/2022) 50682-2022
• Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• “Tinca Tinca Volleybaltournooi”, op
28 mei 2022 van 10:00 tot 22:00 uur,
locatie: Strand t.h.v. Mantelmeeuwpad
(22/04/2022) 50195-2022
• “Militaire WK Lifesaving Wedstrijdonderdelen lifesaving op zee
en strand”, op 10, 11 en 12 juni 2022,
locatie: Strand (zone 1) te IJmuiden
(27/04/2022) 52157-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
• Alexander Bellstraat 57, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (26/04/2022)
36528-2022

Velsen-Zuid
• Van Hogendorplaan 5, legaliseren plaatsen toegangshek met poort
(26/04/2022) 16821-2022

Buiten behandeling gestelde
aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
• Oosterduinweg 43, bouwen dakopbouw (26/04/2022) 34583-2022
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 268, kappen boom
(26/04/2022) 35525-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

IJmuiden
• ‘Sleepers’ op 28 en 29 april 2022 van
18.00 - 04.00, locatie: ‘Wereld Buffet’ Kromhoutstraat 44 (26/04/2022)
48092-2022

Overige bekendmakingen

• Kapmeldingen in Velsen-Noord
-1 x els aan de Nachtegaallaantje i.v.m.
plaatsen toegangshek naar het weiland. De boom staat met de kroon in
de verdrukking met andere bomen. Als
compensatie voor deze boom wordt op
een andere locatie een boom geplant.
-1 meidoorn aan de ladderbeekstraat.
Velsen-Noord ter hoogte van nummer
160
• Voornemen tot uitgifte gemeente
eigendom
een perceel grond aan de Maxwellstraat ongenummerd te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente IJmuiden,
sectie Q, nummer 1433 gedeeltelijk,
met een oppervlakte van 1417 ca
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.

Laatste werk parkeerplaats Duin en Kruidberg
Santpoort - Natuurmonumenten werkt aan een goede ontvangst voor
bezoekers van Duin en Kruidberg. Parkeerplaats Duin en Kruidberg is
begin dit jaar flink opgeknapt. Door verharding en een indeling met
vakken kan er nu netter geparkeerd worden. Maar het werk was nog niet
helemaal af. Van 9 tot 21 mei is de parkeerplaats beperkt bruikbaar.
Aan de uiteinden van de parkeervakken komen nog randjes die
verhinderen dat er te ver door
gereden wordt. Dat kon eerder nog
niet, omdat daar boomstammen

liggen waar hazelwormen en
andere dieren onder konden liggen
slapen. Nu het voorjaar is, zijn alle
dieren actief en kunnen de aanpassingen gedaan worden. Ook wordt

Les Moucherons tijdens een optreden in coronatijd in Beeckestijn.
Foto: aangeleverd

Vredesconcert door Les
Moucherons in Dorpskerk
Santpoort-Noord - Na een lange culturele stilte gaat kamerkoor ‘Les Moucherons’ op zaterdag 14 mei in de Dorpskerk van
Santpoort-Noord het concertprogramma Imagine 2.0 laten
horen. Een concert waarbij muziek van ontreddering. maar
vooral hoop en liefde te horen zal zijn. Het koor zingt werken
van Lennon, Mauersberger, Pärt, Gjeilo en anderen. Instrumentale intermezzi worden verzorgd door het Parnassia Strijkkwartet (studenten van Opleiding Docent Muziek Hogeschool
Leiden), dat muziek van Rachmaninov laat horen. Silvan Liklikuwata op cello speelt enkele delen uit de cello-suites van J.S.
Bach. Het concert staat onder muzikale leiding van dirigente
Antje de Wit. Aanvang 20.00 uur in de Dorpskerk aan de Burg.
Enschedelaan 67, Santpoort-Noord. Entree 15 euro in voorverkoop via https://www.lesmoucherons.nl/reserveren/imagine3oh (link svp in browser plaatsen); 17,50 euro aan de zaal en
kinderen tot en met 15 jaar 7,50 euro.

de bocht waar je de parkeerplaats
op rijdt nog aangepast; er wordt
een minder scherpe bocht gemaakt.
De werkzaamheden beginnen 9 mei
en zullen ongeveer twee weken
duren. De parkeerplaats wordt niet
afgesloten en is deels bruikbaar
voor auto’s van bezoekers. Voor het
weekend van 21 mei verwacht de
aannemer helemaal klaar te zijn.
Fietsers kunnen gewoon gebruik

maken van de fietsenstalling. Hou
rekening met het werk en het
werkverkeer.
Wandeltips en gratis routeapp
Zin in een korte wandeling maar
wel even lekker de duinen in je
benen voelen? Neem dan de
groene route over de Koepelberg.
Als je voor een langere wandeling
gaat is de blauwe route naar zee en

terug een aanrader. Door het bos,
open duin, langs de stuivende
duinen tot aan zee. Misschien kom
je de wilde runderen of paarden
tegen, die meehelpen het gebied zo
mooi te houden. Beide routes staan
in de app Natuurroutes, die gratis is
voor leden van Natuurmonumenten. Niet-leden kunnen de
routeapp drie keer gratis
uitproberen.

De gemeente Velsen wil inwoners betrekken bij beleidsvorming, ruimte geven aan
initiatieven van inwoners en gebruik maken van kennis en ervaring in het sociale
domein van inwoners.
De participatieraad Velsen is opgericht om de gemeente te adviseren en
ondersteunen bij het inrichten van het participatieproces. Wij zijn op zoek naar:

Vrijwilligers voor de participatieraad Velsen
Ben je een betrokken inwoner van Velsen, een netwerker die het belangrijk vindt
dat belanghebbenden als gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden,
jongeren met een zorgvraag of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt tijdig
gehoord worden?
Kijk dan voor meer informatie op www.participatieraadvelsen.nl of stuur een
e-mail met motivatie naar frank.vos@participatieraadvelsen.nl
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Zaterdag ‘meet & greet’
met Puk in park Velserbeek
Velsen - De stunt van scholiere Puk twee weken geleden heeft veel losgemaakt. De tiener werd jarenlang gepest op school en liet zich op 20 april
door honderden motorrijders uit het hele land begeleiden toen ze naar
het examenbal in theater Thalia ging. Daarmee haalde ze niet alleen de
landelijke media, ook kreeg ze veel steun in haar strijd tegen het pesten.
Lotgenoten benaderde haar en willen graag met haar in gesprek komen.
Die kans hebben ze komende zaterdag in park Velserbeek.
Tientallen reacties stroomden daags
na de publiciteitsstunt van Puk
binnen via haar accounts op Facebook en Instagram. Inmiddels is zelfs
een complete website gelanceerd.
Op www.pukgaatdoor.nl zet de
Velsense scholiere haar strijd tegen
pesten en ongelijkheid voort. Ze is
van plan om in de toekomst ook
elders in het land middels ludieke
acties aandacht te vragen voor het
probleem. Haar uiteindelijke doel:
het strafbaar stellen van pesten, de
invoering van een pestprotocol in
zorginstellingen en strengere regelgeving met betrekking tot ontwikke-

ling en handhaving van pestprotocollen. Ook wil ze verplichte voorlichting over pesten en de gevolgen
daarvan en een vrije keuze met
betrekking tot kleding, ontwikkeling
en identiteit op scholen en werkplekken. Omdat veel lotgenoten
graag persoonlijk met Puk in gesprek
wilden komen, heeft ze besloten om
zaterdagmiddag een ‘meet & greet’ te
houden in park Velserbeek van 15.00
tot 16.30 uur. Het verzamelpunt is bij
de muziektempel. (NB: Puk is niet de
echte naam van het meisje. Omwille
van privacy koos ze ervoor een gefingeerde naam te gebruiken)

Munckhof is op zoek naar chauffeurs voor leerlingenvervoer in meerdere regio’s.
Foto: aangeleverd

Munckhof zoekt chauffeurs
voor leerlingenvervoer
Regio - Wil jij van autorijden je
beroep maken? Vind jij het leuk om
leerlingen met de nodige aandacht
van A naar B te brengen? En zou je
willen werken bij een professionele
organisatie in personenvervoer? Dan
ben jij de collega die Munckhof
zoekt.
Binnen deze rol breng je kinderen op
structurele basis naar school of de
dagbesteding, en breng je ze ook
weer naar huis. Je bent daarbij het
gezicht van Munckhof naar de klant
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Ingeborg Baumann
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Opgave gratis advertenties
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toe. In je handelen staat veiligheid
van jezelf, je klanten en medeweggebruikers voorop! De werktijden zijn veelal in de vroege
ochtenduren en middaguren.
Om beroepsmatig personen te
vervoeren heb je een chauffeurskaart
taxi nodig. Heb je deze niet, dan
vergoedt Munckhof de opleiding ter
waarde van 1200 euro.
Kijk voor meer informatie op http://
werkenbij.munckhof.nl en solliciteer
direct!
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Het verenigingsgebouw van de Odd Fellows in Velsen-Zuid. Foto: aangeleverd

Oproep van Odd Fellows
De Velsense Odd Fellows zijn weer helemaal terug na ruim twee jaren
coronacrisis. Half februari van dit jaar zijn ze weer begonnen met hun
fysieke bijeenkomsten en sociale activiteiten, gericht op de samenleving.
Helaas stagneerde gedurende deze nare corona-periode de ledenaanwas. Daarom starten ze dit voorjaar met een oproep aan alle bewoners niet alleen in de IJmond, maar ook in geheel Zuid-Kennemerland,
om belangstel-ling te tonen voor datgene waar zij voor staan. Kortom,
om de vereniging zo nodig te komen versterken.
Odd Fellows, mannen en vrouwen,
houden er een positieve levenshouding op na die perspectief biedt op
een betere toekomst en wereld.
Secretaris Ben Wellink: ,,Wij menen
en hopen ons steentje hieraan te
kunnen bijdragen. Ons streven is
erop gericht dat we niet alleen
werken aan onszelf, maar ook aan de
samenleving, te beginnen in onze
eigen naaste omgeving. Kortom, wij
staan voor vertrouwen, verdieping
en verbinding. Dat het bij ons niet
alleen bij mooie woorden blijft, mag
blijken uit de daadwerkelijk hulp die
wij al jarenlang bieden aan instellingen en personen in de IJmond, die
daar behoefte aan hebben. Dat
laatste zien wij als een sociale
opdracht.’’
De IJmondloge (voor mannen) en de
Duinroosloge (voor vrouwen) werken
in deze samen om zich in te zetten
voor bovenvermelde doelstellingen.
Beide loges maken deel uit van de
wereldwijde en onafhankelijke organisatie van Odd Fellows.
De Velsense Odd Fellows, met hun
verenigingsgebouw gevestigd aan
de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid,
willen onderdak bieden aan eenieder

die nieuwsgierig en leergierig is, die
eigen inbreng heeft en die kan luisteren naar en wil leren van een goed
gesprek. Echter ook eenieder, die van
een gezellige en vertrouwelijke sfeer
houdt. Middels regelmatige bijeenkomsten onderhouden zij fysiek
contact.
Wanneer u belangstelling heeft voor
bijvoorbeeld een geheel vrijblijvende
kennismaking met de IJmondloge
(mannen) of de Duinroosloge
(vrouwen), neem dan contact op met
het secretariaat van genoemde loges.
IJmondloge: 40ijmond@oddfellows.
nl / Duinroosloge: 29duinroos@
oddfellows.nl
Wilt u meer weten? Neem dan alvast
een kijkje te nemen op de website:
www.oddfellows-velsen.nl.
Bijzonderheid: De IJmondloge viert
op 5 oktober haar 100-jarig bestaan.
Belangstellenden kunnen te zijner
tijd gratis aanspraak maken op de
‘100 Jaar Geschiedenis van de
IJmondloge’ (in PDF), waarbij u
kennis kunt nemen van de historie
van de eerste Velsense Odd Fellows
vanaf 1922.

De Dorpskerk
Net als overal zijn er ook in Santpoort door de eeuwen heen een hoop
gebedsplaatsen, kerkjes en kapellen geweest. Maar er was en is maar één
dorpskerk, een kerk die met haar naam een centrale plaats in Santpoort
opeist.
De dorpskerk was qua omvang dan ook de eerste ‘echte’ kerk in Santpoort. Nederlands Hervormd, inmiddels PKN. Heden ten dage biedt de
kerk tevens onderdak aan allerlei culturele activiteiten. De eerste versie
van de dorpskerk dateert van 1844. Een rank en charmant bouwwerk dat
op initiatief van de molenaar tot stand kwam. In 1916 brandde de kerk af.
Het verhaal gaat dat een beschonken dakloze, die beschutting zocht
tegen de kou, per ongeluk een van de twee kachels omverliep waarna de
kerk in de fik vloog. Er was bijna niks van over. Al een jaar later, in 1917,
kon op dezelfde plaats de huidige kerk worden ingewijd. Met geld van de
verzekering, collectes en gulle gaven van vermogende Santpoorters uit
Noord en Zuid. De contouren van de afgebrande kerk werden overgenomen: een zaalkerk met midvoor een toren, de daken gedekt met leien.
Maar de stijl die de Bloemendaalse architecten J. Mulder en J.A. van
Asdonk het bouwwerk meegaven was niet licht en charmant meer maar
degelijk, quasi romaans. De kerk kreeg een kloeke vierkante toren met
dito spits en halfronde boogoverspanningen van vensters, galmgaten en
portaal. Grappig is dat de klok, die toentertijd voor gewone mensen nog
diende als horloge, niet in het midden van de toren geplaatst is maar op
een hoek. Een robuuste dorpskerk, al honderdvijf jaar.
Tekst: René Stommel
Foto: Tialda Willems
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TYPISCH IJMUIDEN

Kijkje vanuit de brug naar de havenmond. Boven de bedieningspanelen en schermen zien we links de semafoor, met
daarachter de Valiant Lady van Virgin Voyages in de IJmondhaven. In het midden kijken we tussen de pieren door naar
“buiten”. Rechts zien we een deel van het Forteiland. Foto: Erik Baalbergen

Ook het team van Van Boxtel hoorwinkel aan het Plein 1945 1 in IJmuiden heeft de
training enthousiast gedaan. Foto: Suzanne Zandvoort/Van Boxtel hoorwinkels

In Velsen wonen 1300 mensen
met dementie en dat stijgt snel
Velsen - De kans om de diagnose dementie te krijgen stijgt als je ouder
wordt. Eén op de vijf krijgt het. Doordat vrouwen gemiddeld ouder
worden dan mannen, is dat bij hen zelfs één op de drie. In Velsen wonen
nu 1300 mensen met dementie. De prognose is dat die groep groeit naar
1400 in 2025 en naar 2600 in 2050. Service- en dienstverleners moeten
daar rekening mee houden.
,,Als je weet dat bijna één op de tien
mensen die bij ons een uitgebreide
hoormeting komen doen een vorm
van dementie heeft, dan weet je hoe
belangrijk het is dat we de signalen
herkennen en er goed mee omgaan.
Daarom hebben we als partner van
Alzheimer Nederland dit onderwerp
prioriteit gegeven’’, zegt Paul
Vondenhoff, directeur van Van Boxtel
hoorwinkels.

Plein 1945 1 in IJmuiden heeft de
training enthousiast gedaan.
Paul Vondenhoff : ,,Nu kunnen onze
medewerkers bij mensen in de
winkel en aan de telefoon signalen
van dementie herkennen. Ze kunnen
het bespreekbaar maken én de juiste
service geven. Met het predicaat
Samen dementievriendelijk zetten we
een stap naar een dementievriendelijke wereld.’’

Van Boxtel IJmuiden nu
‘dementievriendelijk’
De afgelopen weken heeft Alzheimer
Nederland de training ‘Samen
Dementie-vriendelijk: goed omgaan
met dementie’ aan alle medewerkers
gegeven; zowel in de winkels als aan
de mensen bij het Contactcenter en
het Servicekantoor. Ook het team
van Van Boxtel hoorwinkel aan het

,,Om te zorgen dat mensen met
dementie vaker op begrip en de
juiste hulp kunnen rekenen, roepen
wij andere retailers op hun medewerkers ook te laten trainen door
Alzheimer Nederland’,’ aldus
Vondenhoff.
Aanmelden daarvoor kan via: www.
samendementievriendelijk.nl

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

IJmuiden, Plein 1945 1

Bezoekje aan de brug
van de Princess Seaways
Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmuidens onderwerp aan de hand van een foto en 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 een bezoekje aan de brug van de Princess Seaways.
Door Erik Baalbergen
Op vrije dagen en in de weekenden kom ik ‘s morgens
graag even op de kop van de haven, voor een babbeltje,
een teugje frisse lucht en even genieten van langsvarende bootjes en schepen. Vaste binnenkomende gast
elke ochtend rond half tien is de DFDS-ferry uit
Newcastle. Afwisselend zijn dit de zusterschepen King
Seaways en Princess Seaways. Vaak als de Princess
binnenvaart, wordt medekopgenieter Kor begroet met
een kort toetertje vanaf de brug…
Groetend getoeter
Kor heeft leren varen bij Piet Donkersloot. Hij heeft bijna
vijfentwintig jaar bij het Loodswezen gewerkt, eerst op
de buitenliggende loodsboot voor IJmuiden (Bellatrix,
Deneb en Aldebaran) en later op de loodstenders. Als
laatste was hij loodsschipper op de in IJmuiden bij
Mulder & Rijke gebouwde loodstender Roerdomp. Kor is
met z’n 55ste gestopt en is inmiddels al weer 35 jaar
gepensioneerd. Hij hoopt dit jaar 91 jaar te worden. Maar
het zoute water stroomt nog steeds door zijn aderen. Hij
is meerdere dagen in de week rond de kop ven de haven
te vinden. Ik geniet van zijn verhalen over IJmuiden en
zijn ervaringen als stuurman rond IJmuiden. Maar als de
Princess aankomt en Kor weet dat “chief officier” (eerste
stuurman) Michael Jakobsen op de brug staat, wordt het
gesprek onderbroken om even uitbundig te zwaaien
naar de brug. Kors gezwaai wordt dan beantwoord met
kort groetend getoeter vanaf de brug van de Princess.
Kor en Michael kennen elkaar al enige tijd. Onlangs
nodigde Michael Kor uit om met een paar van z’n “kopvan-de-haven”-vrienden op de koffie te komen bij
Michael en de kapitein op de brug van de Princess. Dat is
natuurlijk een buitenkansje waar je geen “nee” tegen
kunt zeggen. Tenslotte word je ook niet elke dag uitgenodigd voor een bakje koffie op de brug van zo’n groot
ferryschip! Ook de camera mag mee. Vorige week
zondag was het zover.
Hoog
Kort na aankomst van de Princess, terwijl de auto’s nog
de wal oprijden, verzamelen we ons gevieren bij de
bewaking van de Felison terminal en worden we opgewacht door Michael. Na de benodigde controles
betreden we, voorzien van DFDS-bezoekersbatches, via
het autodek de Princess Seaways. Formeel is het Deens
grondgebied. Met de lift ontstijgen we de uitlaatgassen
en bereiken we de tien “verdiepingen” hoger gelegen

brug. Je vergaapt je daar direct aan de ruimte, de fraaie
en luxueuze inrichting, de bedieningspanelen en het
uitzicht. Vanuit de brug heb je bijna rondom zicht op de
havenmond; de vissershaven, de kop van de haven, de
simmesfoor, het Forteiland; eigenlijk liggen heel
IJmuiden en omgeving aan je voeten!
Op de brug maken we kennis met kapitein Dánial Vang.
Dánial en Michael leiden ons uitgebreid rond en nemen
alle tijd voor het beantwoorden van de vragen van vier
nieuwsgierige IJmuidenaren. Tussendoor worden we
getrakteerd op koffie en heerlijke Deense koeken! Gaandeweg de technische uitleg, die ik hier achterwege zal
laten, krijg ik steeds meer bewondering voor de kunst
van het binnenvaren bij IJmuiden en het aanmeren met
dit ruim 161 meter lange en 28 meter brede schip. Het
lijkt zo gemakkelijk: even de kont naar achteren keren en
dan achteruit de haven binnenvaren.
Stuurmanskunst
Maar er komt letterlijk toch heel wat stuurmanskunst bij
kijken met alle obstakels zowel boven als onder water.
En met harde wind uit bepaalde hoeken is de Princess
ook nog een ware windvanger. Boven bepaalde windkracht moet zij geholpen worden door slepers. In dat
geval komt er al buiten de pieren een loods aan boord
en koppelen de slepers tussen de pieren aan, eentje voor
en eentje achter. Met vereende krachten wordt de Princess dan afgemeerd. Michael beleeft zijn spannendste
momenten bij de inzet van sleepboten bij storm: als de
trossen het maar houden… In het verleden is er wel ‘ns
een sleeptros geknapt.
Als ik vraag naar de technische gegevens van de Princess, laat Michael mij de ‘wheelhouse poster’ zien. Deze
poster is bedoeld voor de loods en toont alle technische
gegevens die een loods nodig heeft om het schip en de
mogelijkheden in korte tijd te leren “kennen”, en dat is
veel meer dan alleen de lengte en breedte! Als antwoord
op de vraag naar de geschiedenis toont Michael mij een
poster in het kantoor van de kapitein met afbeeldingen
van de Princess Seaways in haar “vorige levens”. Het
schip is gebouwd in 1985 op de Schichau Seebeckwerft
in Bremerhaven. Voorts heeft zij gevaren onder de
namen ‘Peter Pan’, ‘Spirit of Tasmania’ en ‘Fjord Norway’.
Sinds 2006 vaart zij voor DFDS Seaways, eerst onder de
naam ‘Princess of Norway’ en sinds 2011 als ‘Princess
Seaways’.
Tussen de uitleg, de koffie en alle vragen door neem ik
nog wat tijd om foto’s te maken, van de brug en van het
uitzicht. Deze foto’s zijn te bewonderen in een album op
de facebookpagina ‘Typisch IJmuiden’. De tijd vliegt
voorbij als je je vermaakt. En dat geldt zeker voor dit
bezoek! De kapitein neemt in wielerkleding afscheid van
ons en gaat van boord om een rondje te fietsen in de
omgeving. Omdat altijd de kaptein of de chief officer
paraat moet blijven – er kan immers van alles gebeuren
aan boord – blijft Michael achter en begeleidt ons van
boord. We kijken terug op een leerzaam en vooral
gezellig bezoek op een unieke locatie. Deze vier IJmuidenaren zijn weer een ervaring rijker!
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Eerste uitbreiding BUKO-stadion
kan er in acht maanden staan

Velsen - Komende maandag vindt in het BUKO-stadion een inloopbijeenkomst plaats over de voorgenomen
uitbreiding van de accommodatie in combinatie met de mogelijkheden voor woningbouw in de directe omgeving. Eerder beschreef de gemeente Velsen vier mogelijke scenario’s voor het stadion van Telstar. De voetbalclub en de gemeente bieden maandag omwonenden de gelegenheid om hun visie op de plannen met ze te
delen.
Door Raimond Bos
In 2018 werd bij Telstar een actieteam
geformeerd met onder meer Michael
van Praag en Leo Driessen in de gelederen. Het doel: de Velsense voetbalclub nog nadrukkelijker op de kaart
zetten door een uiteindelijke terugkeer in de eredivisie. Hiervoor werd
een plan opgesteld dat vijf pijlers
kende. Enkele onderdelen, zoals het
opnieuw starten met de jeugdopleiding en het terugbrengen van het
vrouwenvoetbal in de eredivisie, zijn
inmiddels gerealiseerd. In het vorige
seizoen speelde Telstar al mee in de
competities onder 16 en onder 18, in
het komende seizoen spelen de
Telstar-vrouwen in de eredivisie. De
volgende stap die Telstar wil zetten is
het gefaseerd uitbreiden van de
accommodatie op sportpark
Schoonenberg.
Groter stadion en woningbouw
Na een jaar voorbereiden stapte het
actieteam in november 2019 naar de
gemeente Velsen. Men presenteerde
het ambitieuze plan aan burgemeester en wethouders. Uiteindelijk
kwamen er vier scenario’s op tafel. De
eerste optie: alleen de tribunes van
het BUKO-stadion afbouwen en
verder niets. Steef Hammerstein,
voormalig commercieel directeur van
Telstar en nu projectleider van de
stadionontwikkeling, noemt die optie

‘ambitieloos’. Hij ziet meer in optie
twee, het verder uitbreiden van de
accommodatie tot een iconisch
stadion voor de club. In het derde
scenario wordt optimaal ingezet op
woningbouw in de omgeving van
Telstar. De vierde optie, het geheel
verplaatsen van de voetbalclub naar
een andere plek, is volgens Hammerstein ook geen optie: ,,Daar is al vaker
over gesproken, maar dat is peperduur.’’ Een combinatie van de tweede
en derde optie, dus een groter stadion
met daaromheen woningbouw, lijkt
het meest kansrijk. Ook college en
gemeenteraad lijken daarvan inmiddels overtuigd te zijn. Hammerstein:
,,Deze locatie stond eigenlijk niet op
de nominatie voor woningbouw,
maar inmiddels staan we op plek vier
in de lijst van woningbouwlocaties in
Velsen.’’
Medebewoners
Telstar is niet de enige gebruiker van
sportpark Schoonenberg. Ook voetbalvereniging IJmuiden heeft er
onderdak, evenals vereniging Full
Speed en de IJmuider Harmonie. Ook
het ernaast gelegen sportpark
Waterloo, waar voetbalvereniging
Waterloo en hockeyvereniging Strawberries gehuisvest zijn, wordt bij de
herontwikkelingsplannen betrokken.
Telstar deelt de eigen accommodatie
bovendien met CareWorx, een orthopedisch sport- en beweegcentrum

dat de ambitie heeft om uit te groeien
naar een volwaardige zorgboulevard.
Ook met al deze partners heeft
overleg plaatsgevonden, waaruit een
akkoord op hoofdlijnen rolde.
Uitgangspunten zijn dat de uitbreidingen moeten passen in de groene
omgeving van het stadion en dat alles
vanuit een duurzaam oogpunt gerealiseerd wordt. Hammerstein: ,,Er moet
een structurele oplossing komen voor
de huisvesting en verkeersveiligheid
en we willen als club inspelen op de
behoeften van de lokale bevolking.’’
Promenade
De eerste fase in het uitbreidingsplan
van Telstar bestaat uit de bouw van
een honderd meter lange promenade
achter de huidige tribune aan de
oostzijde. De bouwtekeningen liggen
klaar, contacten met aannemers zijn
er ook al. Volgens Hammerstein kan
die promenade er in acht maanden
tijd staan. Onder meer de fanshop en
het supportershome kunnen naar
deze nieuwbouw verhuizen, waardoor aan de zuidzijde van het terrein
enkele verouderde onderkomens
plaats kunnen maken voor een
nieuwe tribune met daarachter een
multifunctioneel gebouw. Zo wil
Telstar stap voor stap het hele stadion
opwaarderen. Aan de noordzijde ziet
men ruimte voor de vestiging van
horecabedrijven. Daarmee zou de
mogelijkheid ontstaan voor bezoe-

Achter de huidige tribune aan de oostzijde moet de nieuwe promenade komen.
Foto Bos Media Services

kers van de nabij gelegen Stadsschouwburg Velsen om hun avondje
uit te completeren met een etentje of
een horecabezoek na afloop. Met vier
volwaardige tribunes moet het BUKOstadion op termijn 6000 zitplaatsen
tellen, uit te breiden naar 7500.
Momenteel kunnen er hooguit 4000
tot 4500 mensen een zitplaats vinden.
Obligaties
Voor het realiseren van woningbouw
in het gebied lijken de noord- en
westzijde van het terrein het meest
geschikt te zijn. Langs de Minister Van
Houtenlaan bevindt zich, tegenover
het BUKO-stadion, een grote parkeerplaats die zowel door bezoekers van
de voetbalclub als door theaterbezoekers gebruikt wordt. Ook op die plek
zou woningbouw, in combinatie met
ondergronds parkeren, wellicht
mogelijk zijn. De nieuw te bouwen
promenade aan de oostzijde van het

stadion zou moeten aansluiten op het
pad dat de gemeente wil aanleggen
vanaf de Ver Loren van Themaatlaan.
Met de bouw van die promenade is
een bedrag van ongeveer anderhalf
tot twee miljoen euro gemoeid. Voor
de financiering van het project denkt
Telstar aan het uitgeven van obligaties. De club kiest bewust voor een
behoedzame aanpak: ,,We willen
weloverwogen stappen zetten met
partijen die ons structureel verder
helpen.’’
Iedereen die zich op de hoogte wil
stellen van de plannen voor de sportparken Schoonenberg en Waterloo
en hierover wil meepraten, kan
maandag tussen 17.00 en 19.00 uur
naar het BUKO-stadion komen. De
gemeente stelt aanmelding vooraf
op prijs. Kijk hiervoor op www.
samenspelvelsen.nl onder het kopje
‘Projecten’.

De prins en de prinses horen niet altijd bij elkaar
Kennemerland - ‘Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat’?’ Dit is
een van de posters met eyeopeners die hangt in het kantoor van Noëlle
Beerepoot, voorlichter en trainer van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. Zij verzorgt de contacten met de scholen van Velsen, onder
andere als het gaat om de LHBIQ+ gemeenschap. Zo begeleidt ze de leerlingen die in de GSA’s (Gender and Sexuality Alliances) pleiten voor transparantie, zichtbaarheid en acceptatie. We hebben het met Noëlle (48)
over de complexe processen die schuilgaan achter vooroordelen. Want:
,,Iedereen heeft vooroordelen. Dat heeft met inschatten en rubriceren te
maken. Dat is niet erg. Wat wél erg is om de vooroordelen je handelen te
laten bepalen.’’
Door Ingeborg Baumann
,,Ik kan niet námens de LHTI mensen
spreken want ik behoor niet tot de
gemeenschap. Ook ik betrap me
nog wekelijks op mijn eigen vooroordelen. Frustrerend en leerzaam.
Inzicht geven in dit proces, het
omzetten naar goed en actueel
lesmateriaal voor workshops of
andere manieren van voorlichting is
wat ik wel kan doen en dat is waanzinnig boeiend. Als niet dominante
cultuurgroep heb je recht op gelijke
behandeling maar het blijkt dat
deze bevochten moet worden. Voorbeeld: de verdeling man/vrouw is
gelijk maar vrouwen zijn vaak toch
de sjaak als het gaat om gelijke
behandeling. Dat is gewoon een
constatering en daar doet iedereen
aan mee. In een kleuterklas zeg je
tegen een meisje dat ze er leuk
uitziet en tegen een jongen niet. Het

niet accepteren en zelfs afwijzen
met alle gevolgen van dien, dát is
wel zeer zorgelijk. Noëlle: ,,De labels,
die soms nodig zijn om structuur
aan te brengen, hebben iets
dubbels. Want Love has no labels,
het gaat gewoon om twee mensen.
Je zou het niet moeten hebben over
de verschillen. Durf eens af te wijken
van de verschillen, van de vooroordelen.’’ En ze geeft een bijzonder
dicht-bij-huis voorbeeld: ,,De IJmuidenaar houdt van vis en heeft geen
blad voor de mond. Probeer óm te
denken, hoe zit déze IJmuidenaar in
elkaar. Gewoon. Als mens. Blijf open
staan, heb oog voor het individu.’’

is niet tranentrekkend, waarom het
zo werkt weet niemand, maar het is
wel een steentje in de schoen, soms
irritant. LHBTI mensen en sport, ook
zoiets. Sport is heel hetero ingericht
met jongens- en meisjesteams.’’
Dominante groep
Een van de opdrachten tijdens een
serie workshops op Gymnasium Felisenum was het schrijven van
brieven naar mensen die sneller te
maken hebben met vooroordelen
omdat ze anders zijn dan de dominante groep. Dus mensen die gay,
trans of bijvoorbeeld queer zijn. Gay
hoeft niet altijd zichtbaar te zijn en
soms zit het ook anders dan men in
eerste instantie denkt. Dat heeft
weer te maken met die vooroordelen. De leerlingen kwamen er
achter dat niet alles zo is als je
tevoren al bedacht had. En de vooroordelen, die heus niet altijd nega-

Noëlle Beerepoot: ,,Je zou het niet moeten hebben over de verschillen, blijf open
staan, heb oog voor het individu.’’ Foto: Ingeborg Baumann

tief hoeven te zijn, zitten er al heel
vroeg ingebakken merkte Noëlle
tijdens ‘lessen’, op de kleuterschool.
Ze laat aan de hand van een lief
plaatje met twee prinsen zien: ‘,,De
ene prins wordt verliefd op prins
Heerlijk, het worden dus Koning en
Koning Heerlijk. Dan zie je dat groep
1 het nog een goed verhaal vindt,
groep twee zie je al de eerste
vingers van huh?, hier klopt iets niet.
En in groep 3 weet de helft zeker dat
bij een prins een prinses hoort. Het
gaat om de normsetting, de manier

waarop men omgaat met sociale
normen en degenen die daar niet
aan voldoen een beetje vreemd
vindt.’’
Love has no labels
Noëlle blijkt een heel prettige prater,
met name over dit onderwerp, en zit
vol voorbeelden uit de praktijk. Maar
ook uit die voorbeelden blijkt: we
zijn er bij lange na nog niet. De vooroordelen zitten in mensen verankerd. Op zich niet erg, het helpt om
te structureren. Discriminatie, het

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland heeft als doel het bevorderen van tolerantie, gelijke
behandeling en bevorderen van
naleven regelgeving. De meest
voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van huidskleur/
afkomst, geslacht (m/v), (homo)
seksuele gerichtheid, geloofs-/
levensovertuiging, leeftijd en
handicap/chronische ziekte. Bij
Bureau Discriminatiezaken kun je
een klacht indienen als je je gediscrimineerd of ongelijk behandeld
voelt. Zij nemen klachten in behandeling en overleggen met de
melder wat ze kunnen doen.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. kinderoppasser; 2. United Kingdom (afk.); 3.
open kist; 4. opwellend water; 5. koets (landauer); 6. fiets
(Zuid-Ned.); 7. inwoner van Suriname; 8. afgestoken graszode; 9. voorzetsel; 10. berkelium (scheik. afk.); 11. land in het
Midden-Oosten; 16. scheepskamertje; 18. vertragingstoestel;
20. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 21. bid (Latijn); 23. dierenhuid; 25. hooivork; 26. windzijde van een schip; 27. karakter;
29. homoseksuele vrouw; 32. weerkundig instrument; 34.
werkschuw; 36. blad voor bepaalde beroepsgroep; 37. laagte
tussen twee bergen; 39. bijenhouder; 40. deel van de voet; 42.
spel met dobbelstenen; 43. dun rond wafeltje; 45. hoeveelheid;
46. tennisterm; 51. dierentuin; 53. deel van de mond; 54.
brandstofcilinder; 55. plaats in Duitsland; 56. meubelstuk; 57.
tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59. autoped; 60. oploskoffie;
62. Europese bizon; 63. medemens; 66. vochtig; 67. dik en
zwaar; 69. dochter van Cadmus; 71. Europeaan; 73. tijdperk;
74. bankrekeningnummer; 75. proefopname; 78. raad van
arbeid (afk.); 80. aardkluit; 82. landbouwwerktuig; 85. muzieknoot.

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. slijk (bagger); 7. bekwaam; 12. voertuig; 13.
water bij Amsterdam; 14. glansverf; 15. dameskledingstuk; 17.
beknopt; 19. geestdrift; 21. rivier in Rusland; 22. jonge carrièremaker; 24. medisch specialist; 27. bontgekleurde papegaai;
28. koppel; 30. Chinese vermicelli; 31. vrouwtjesschaap; 32.
dienstbetrekking; 33. deel van het oor; 35. voorpui; 37. mannetjes bij ; 38. papieren zakdoekje; 41. graanafval; 42. neem me
niet kwalijk (excuus); 44. houten dwarsbalk; 46. enkel (alleen);
47. kunstleder; 48. boek voor in- en uitgaven; 49. zuivelproduct; 50. lastdier; 52. ver (in samenst.); 54. muurpleister; 56.
huisdier; 58. het invoegen van auto’s; 61. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 62. door ondiep water lopen; 64. hoofddeksel; 65. snijwond; 67. waterplant; 68. streling; 70. uitstapje; 72.
enthousiast bewonderaar; 73. orkest voor mensen met een
verstandelijke beperking; 76. voetbalclub uit Zwolle; 77. militaire rang (afk.); 78. tijdelijke mode; 79. voorgerecht; 81. dwarsmast; 82. eerste vrouw; 83. ongekleed; 84. sporenplant; 86.
rookartikel; 87. gekleurde inkt.
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Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor woensdag 11 mei naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Win een TC-Cryo behandeling van
Beauty & Afslankstudio Velserbroek
Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek tel. 023-5490556
Bijna zes op de tien mensen te dik
Velserbroek - Bijna zes op de tien
volwassenen in Europa kampen
met overgewicht of obesitas, staat
in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij
kinderen is bijna een op de drie
zwaarlijvig. Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op
het krijgen van kanker, hart-en
vaatziekten, diabetes en luchtwegaandoeningen. Overgewicht
en obesitas zijn een van de
belangrijkste doodsoorzaken in
Europa.
Al 25 jaar is afslankstudio Velserbroek gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met overgewicht.
Met de allernieuwste apparaten,

voedingsdeskundigen wordt samen
uw doel bereikt. Annette, eigenaresse van de bekende salon is enorm
trots op de resultaten die bereikt
worden. Neem bijvoorbeeld Miranda
van Rooijen uit Velserbroek die pas
geleden 31 kilo is kwijtgeraakt in
slechts 3 maanden tijd.
Vet bevriezen is vet verliezen!
De oplossing tegen vet voor mannen
en vrouwen. Met een blijvend resultaat, zonder operatie, pijnloos, veilig
en effectief. Het is geweldig dat we
al zoveel mensen hebben kunnen
helpen om van hun overgewicht af
te komen. ,,Vooral de erkenning van
de internist van het ziekenhuis, is
fantastisch’’, zegt Annet van Afslank-
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studio Velserbroek. ,,Hij zei: wat jullie
presteren is ons in een paar jaar niet
gelukt.’’ Annet is superblij met deze
mooie erkenning vanuit het ziekenhuis. Al die jaren is de studio de
nummer 1 op afslankgebied, de
allernieuwste apparaten, geen
wachttijden en voor iedereen vrijblijvend advies en steun om het juiste
eindresultaat te halen.
Benieuwd naar de allernieuwste
afslankmethodes? Breng dan een
vrijblijvend bezoek aan Beauty &
Afslankstudio Velserbroek aan de
Klompenmakerstraat 7. Voor meer
informatie: 023- 5490556 www.
afslankstudiovelserbroek.nl. Foto:
aangeleverd
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Let op voor de
contractuele boete bij
het niet tijdig betalen
van de huur
Een verhuurder kan te maken krijgen met een
huurder die niet op tijd of in het geheel niet tot
betaling van de verschuldigde huurprijs overgaat. In dat geval kan de verhuurder een contractuele boete vorderen, veelal opgenomen in de
toepasselijke Algemene Bepalingen van de ROZ.
Hierbij kunnen echter problemen ontstaan als de
verhuurder niet rechtsgeldig de verschuldigdheid van de boete heeft aangezegd en gevorderd.
Jeroen Heeremans op de hoogste trede. Foto: aangeleverd

IJmuidenaar Jeroen Heeremans
Nederlands kampioen Biljarten
Velsen - IJmuidenaar Jeroen Heeremans van Biljartvereniging Velsen
heeft afgelopen weekend een fantastische prestatie geleverd door in
Hoogeveen in de finale van het Nederlands kampioenschap Libre Klein
Hoofdklasse geen enkele van de 7 partijen te verliezen. Hij is daardoor
Nederlands kampioen geworden in deze hoge libre klasse seizoen
2021-2022.
De Hoofdklasse moyennegrens loopt
van 7.00 tot 11.00 en alle spelers
moeten 160 caramboles maken. Vrijdagavond in de allereerste beurt
ging Jeroen van acquit met een serie
van maar liefst 87 caramboles en gaf
daarmee meteen zijn visitekaartje af.
Hij won de eerste partij in slechts 7
beurten met 22.85 moyenne! Daarna
won hij nog 4 partijen op rij en
speelde eenmaal remise. Na 6 speelronden stond Jeroen op 11 punten.
Er was echter nog een speler met
maar liefst 6 gewonnen partijen en
dus 12 punten. Tijdens de finalepartij
tussen deze heren kon de tegenstander van Jeroen duidelijk niet
tegen de spanning en maakte wat
foutjes waardoor Jeroen in 17
beurten de winst naar zich toe kon
trekken en daarmee kampioen van
Nederland werd.

Na de felicitaties volgden de prijsuitreiking, medailles, een echt podium
en voor Jeroen als kersvers Nederlands kampioen werd zelfs het volkslied gespeeld.
Jeroen is al ruim 11 jaar lid van de
grootste biljartvereniging van de
gemeente, Biljartvereniging Velsen,
die dit jaar het 40-jarig bestaan viert.
Opgericht in 1982 en destijds gestart
met 12 leden maar inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende vereniging
met ruim 65 leden. Biljartvereniging
Velsen is gevestigd aan de Wüstelaan
79 te Santpoort-Zuid, is uiteraard
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB), en is
geschikt voor iedereen, jong of oud,
recreatief of competatief, overdag of
’s avonds, kortom voor elk wat wils.
Voor meer informatie: www.
bvvelsen.nl of info@bvvelsen.nl

Twee nieuwe exposities in
Raadhuis voor de Kunst
Velsen - Zondagmiddag rond 15.00
uur worden in het Raadhuis voor de
Kunst twee nieuwe exposities
geopend. Elsbeth Horneman geeft in
‘Samenzitten’ een beeldende vertaling van familiedocumenten uit de
kampen Vught en Westerbork. Is het
een code...?
Bert Feddema presenteert ‘The
hanging fruits of a new Eden’. Het zijn
de kadavers van de consumptiemaatschappij: de enorme hoeveelheid producten die zijn omgeven
door een enorme hoeveelheid
verpakkingen die wij in steeds
grotere mate zijn gaan produceren.
Eerst waren de verpakkingen van
papier, blik of glas, producten die de
natuur niet schaden. Nu zijn het
vooral plastics. De werken van
Horneman en Feddema hebben een
verwantschap die zich laat zien.
Ongewenst en afgeschreven krijgen
een nieuw leven, een nieuw aanzien.
Opening
De officiële opening is zondagmiddag rond 15.00 uur. De exposities
zijn vanaf dan de rest van deze

maand te bekijken op vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Het Raadhuis voor de
Kunst is gevestigd aan de Torenstraat
7 in Velsen-Zuid.

Bert Feddema presenteert ‘The
hanging fruits of a new Eden’.
Foto: aangeleverd

In een zaak waarin wij een huurder hebben bijgestaan, speelde deze problematiek. De verhuurder
in deze zaak maakte pas na jaren aanspraak op
de verschuldigdheid van contractuele boetes van
in totaal € 17.000,–, omdat onze cliënte niet tijdig
de maandelijkse huur zou hebben betaald. Daarnaast zou volgens de verhuurder sprake zijn van
een huurachterstand die ook nog de ontbinding
van de huurovereenkomst zou rechtvaardigen.
Onze cliënte heeft aangevoerd dat zij de contractuele boetes niet zou zijn verschuldigd, omdat
de verhuurder de boete niet rechtsgeldig heeft
gevorderd en de functie van het boetebeding
heeft miskend. Het boetebeding heeft namelijk
een waarschuwingsfunctie.
Zo verbindt het boetebeding de verschuldigdheid van het boetebedrag in beginsel aan de enkele overschrijding van de betalingstermijn. Dit
betekent dat het boetebeding een aansporing
is aan de huurder om tijdig de huur te betalen.

KORT
Rummikubdrive

Die functie kan het
boetebeding echter
alleen vervullen
indien de huurder
zich ervan bewust is
dat hij een boete verbeurt als hij dus niet
tijdig heeft betaald.
Dat is het geval als
zo spoedig mogelijk
nadat de boete verschuldigd is geworMr. Mitchel Schildwacht
den, een beroep op
de verschuldigdheid
wordt gedaan. De huurder realiseert zich dan
wat de gevolgen zijn van niet-tijdige betaling en
wordt gestimuleerd zijn betalingsbedrag in die
zin aan te passen dat hij de huurtermijnen wel
tijdig gaat betalen.
De verhuurder in deze zaak heeft pas jaren
later een beroep gedaan op het boetebeding,
waardoor hij de waarschuwingsfunctie van het
boetebeding dus heeft miskend. Hierdoor heeft
de verhuurder onze cliënte de mogelijkheid ontnomen om haar betalingsgedrag aan te passen.
De kantonrechter heeft hierdoor de gevorderde
boetes van € 17.000,– afgewezen en ook het
verzoek van de verhuurder tot ontbinding van de
huurovereenkomst.
Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar
m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853
Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

duinerlaan 8A Velsen-Zuid (aan
het voetpad bij voetbalvereniging
IJmuiden - gymnasium
Felisenum)

Velserbroek - Dinsdag 10 mei en
7 juni organiseert Senioren
Vereniging Velsen een rummikubdrive. Gespeeld wordt in wijkcentrum De Hofstede in Velserbroek
van 13.30 tot circa 16.30 uur. Voor
degene die moeite heeft met het
lezen van de cijfers is er ook een
rummikub XXL beschikbaar.
Entreeprijs voor leden SVV en
KBO € 3,00 en niet-leden € 4,00.
Consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden bij Margret,
06-55847976 of stuur een e-mail
naar secretaris@svvelsen.nl. Of via
de website https://svvelsen.nl/.

Alzheimer Trefpunt

Seniorenvereniging Velsen
gaat klootschieten

Santpoort - Van 30 mei tot en
met 29 augustus wordt elke
maandagavond een Zomerbridge
Avond georganiseerd door
bridgeclub De Jump in Velserhooft aan de Valkenhoeflaan in
Santpoort-Noord. Tevoren
aanmelden is niet nodig, alle
bridge-liefhebbers kunnen zich
inschrijven tot 19:15 uur. Het
maakt niet of u lid bent van een
club of niet. Iedereen, die kan
bridgen is welkom. De drive start
om 19.30 uur en wordt gespeeld
over 6 ronden. De kosten
bedragen € 2,= per persoon. Bij
de vorige edities bleken de
avonden een prima alternatief na
afloop van de reguliere compe-

Velsen-Zuid - In samenwerking
met SV FullSpeed organiseert
Senioren Vereniging Velsen een
wedstrijdje klootschieten op
zaterdag 14 mei om 14.00 uur. Na
de uitleg van het spel wordt een
parcours afgelegd van 3 kilometer op landgoed Beeckestijn.
Kosten: € 10,00 per persoon en
een drankje onderweg kost €
2,00. Het minimaal aantal deelnemers om het door te kunnen
laten gaan is 10 personen. U kunt
zich vóór 7 mei opgeven bij
Margret de Graaf tel.nr.
06-55847976.
Verzamelen om 14.00 uur op Tols-

Regio - Dinsdag 10 mei is er weer
een Alzheimer Trefpunt, dit keer
in Zalencentrum De Jansheeren,
Maltezerplein 1, in Heemskerk.
Onderwerp:
‘Wat kan je samen doen op het
vlak van muziek’. Zaal open vanaf
19.00 uur, start programma om
19.30 uur. Gespreksleider Silvia
Adrichem gaat in gesprek met
onze pianist Jan van der Schaaf.
Informatie: www.alzheimernederland.nl/
midden-kennemerland.

Zomerbridge De Jump

titie en als voorbereiding op het
in september weer startende
seizoen. Voor nadere informatie
kunt u bellen naar 06-81324714
of mailen naar mariannevos@
quicknet.nl.

Verkeerschaos in VelsenNoord wordt nader
onderzocht

Velsen-Noord - In de vergadering
van het Wijkplatform VelsenNoord ging het maandagavond
over de verkeersoverlast die
vorige week maandag ontstond
door een omleiding. Die dag
waren er werkzaamheden aan de
spoorwegovergang bij de Wenckebachstraat, maar het verkeer
richting Tata Steel werd niet
omgeleid via Beverwijk, zoals de
bedoeling was. Het werkverkeer
kan in dergelijke situaties bij
Beverwijk via de Caegpoort het
terrein van het staalbedrijf
bereiken, maar vorige week reed
men massaal door het dorp
Velsen-Noord, waardoor alles vast
kwam te staan.
Wijkwethouder Bram Diepstraten
heeft inmiddels erkend dat het
verkeersplan niet goed heeft
gewerkt.
Hij gaat onder meer met Tata
Steel in overleg om er achter te
komen wat er precies fout is
gegaan. Volgens bewoners waren
er niet voldoende verkeersregelaars en waren ze bovendien
slecht geïnstrueerd.
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uur. www.mosterdzaadje.nl. Foto:
aangeleverd

kelijk. 10.30 - 12.00 uur. Bijdrage
voor koffie en gebak na het
wandelen. Aanmelden via info@
rouwdoula.nl of bel 06-52462630.
Ine Zantingh verzorgt om 10.30 uur
in De Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal een lezing met als thema:
Zevenenzeventig jaar Bevrijding,
maar niet voor iedereen... www.
dekapel-bloemendaal.nl

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.
VRIJDAG 6 MEI

Stadsschouwburg Velsen: Beatles &
Beyond, the LSB-Experience. Een
avond vol met alle onvergetelijke
Beatles-songs. Vanuit nieuwe,
verrassende invalshoeken. Daarnaast komt solomateriaal, Beatleske-muziek van artiesten als Tears
for Fears en Crowded House aan
bod. Aanvang 20.15 uur. www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Foto: Ge
Adrichem
ZATERDAG 7 MEI

Filmtheater Velsen: geen films i.v.m.
theatervoorstelling.
Klaverjassen bij IJVV Stormvogels,
20.00 uur. Aanmelden:
06-50923741.
Filmtheater Velsen: 11.00 uur Belfast
(12+); 14.00 uur A Hero (6+, foto:
aangeleverd); 17.00 uur C’mon
C’mon (AL); 20.00 uur I am Zlatan
(6+). www.filmtheatervelsen.nl.
Zee- en Havenmuseum: zie onder
exposities. Vandaag extra: van 13.00
tot 17.00 uur maritieme foto- en
kaartenruilbeurs. Trefpunt voor liefhebbers van koopvaardij en visserij.
De ruilbeurs is gratis na betaling
van entree (museumkaart en vrijkaart geldig).

’t Mosterdzaadje: bijzondere muzikale voorstelling ‘In de Schaduw van
het Achterhuis’, een persoonlijk
familieverhaal dat vóór, in en na de
oorlog vertelt over hoe gewone
mensen in uitzonderlijke omstandigheden kwamen. Aanvang 20.00

‘Meet & Greet’ met scholiere Puk
van 15.00 tot 16.30 uur in park
Velserbeek in Velsen-Zuid. Puk
strijdt tegen pesten en onrecht. Info
via www.pukgaatdoor.nl.
ZONDAG 8 MEI

Wandelen met Levenslust APK van
Rouwdoula Patty Duijn. Vertrek van
wisselende locaties en weersafhan-

DINSDAG 10 MEI

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

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Belfast
(12+); 14.00 uur Three Minutes – A
Lengthening (AL); 17.00 uur
Navalny (6+, foto: aangeleverd);
20.00 uur I am Zlatan (6+). www.
filmtheatervelsen.nl.

Voetbalverzamelaarsbeurs van
09.30 tot 13.00 uur in het BUKOstadion aan de Minister van
Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. Info
via www.voetbalverzamelaarsbeurs.
nl.
BioMarkt in de Haarlemmer Kweektuin, Van Egmondstraat 5, 10.0015.00 uur. www.haarlemmerkweektuin.nl, www.wijtelengroente.nl.

Lezing Historische Kring Velsen over
groot Romeins legerfort in Velsen
door archeoloog Arjen Bosman in
de burgerzaal van het stadhuis,
20.00 uur. Reserveren via: secretariaat@historischekringvelsen.nl of
06 441 566 18.

’t Mosterdzaadje: het Oekraïens
piano-saxofoonduo Maria
Nemtsova en Vitaly Vatulya voert
een bijzonder programma uit
waarin de roep om vrede centraal
staat. Aanvang 15.00 uur. www.
mosterdzaadje.nl. Foto:
aangeleverd
Opening exposities Elsbeth
Horneman en Bert Feddema om
15.00 uur in het Raadhuis voor de
Kunst aan de Torenstraat 7 in
Velsen-Zuid. Info via www.raadhuisvoordekunst.nl.
MAANDAG 9 MEI

Levenslust Rouw APK, maandelijkse
bijeenkomst waarbij praten over en
delen van rouw centraal staat,
onder leiding van Patty Duijn. In ‘t
Mosterdzaadje in Santpoort, 19.30
- 21.00. Aanmelden via info@rouwdoula.nl. Bijdrage vrijwillig.
Inloopbijeenkomst van 17.00 tot
19.00 uur in het BUKO-stadion aan
de Minister van Houtenlaan 123 in
Velsen-Zuid. Informatie over de
plannen voor herstructurering van
de sportparken Schoonenberg en
Waterloo met plannen voor
uitbreiding van het stadion en
woningbouw. Aanmelden via
www.samenspelvelsen.nl (kopje
‘Projecten’).

Filmtheater Velsen: 17.00 uur The
Duke (AL); 20.00 uur Belfast (12+).
www.filmtheatervelsen.nl.
Rummikubdrive Senioren Vereniging Velsen van 13.30 tot circa 16.30
uur in De Hofstede in Velserbroek.
Aanmelden: 06-55847976 of via de
website https://svvelsen.nl/.
Alzheimer Trefpunt in Zalencentrum
De Jansheeren, Maltezerplein 1, in
Heemskerk. Onderwerp:
‘Wat kan je samen doen op het vlak
van muziek’. Zaal open vanaf 19.00
uur, start programma om 19.30 uur.
www.alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland.
WOENSDAG 11 MEI

Kringloopwinkel OIG-IHD aan de
Industriestraat 66 in IJmuiden open
van 09.00 tot 12.00 uur. Verkoop ten
bate van activiteiten en evenementen voor gehandicapten en
ouderen in Velsen.
DONDERDAG 12 MEI

Vierde ontwerpsessie ‘IJmuiden
Staat Op’ van 18.00 tot 20.30 uur
voor iedereen die zich zorgen
maakt over drugshandel in
IJmuiden. Aanmelden via www.
ijmuideninactie.nl en voor eten en
drinken wordt gezorgd. Info via
ijmuiden@garage2020.nl.
Stadsschouwburg Velsen: Yentl en
De Boer met Kampvuursessies. Ze
kunnen niet wachten om hun
mooiste en grappigste nummers
weer voor jullie te spelen, en om hun
nieuwe liedjes voor het eerst te laten
horen. Met twee fantastische muzikanten erbij. 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 opvrijdag 6 mei, van 13.00
tot 17.00 uur. www.zeehavenmuseum.nl.
Museumhuis Beeckestijn is open op
donderdag (13.00-17.00 uur),
vrijdag, zaterdag en zondag (11.00
tot 17.00 uur). Toegang 6 euro.
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl.
Pieter Vermeulen Museum: alles
over dino’s. En kunst van Linda
Molenaar. Open dinsdag tot en met
vrijdag en zondag van 13.00-17.00
uur. www.pietervermeulenmuseum.
nl.
Hoogovensmuseum in VelsenNoord is open op woensdagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag
en zondag van 10.30 tot 16.00 uur.
Escaperoom-spel voor kinderen.
Zie ook www.hoogovensmuseum.
nl.
De Ruïne van Brederode is geopend
op woensdag, vrijdag en in het
weekend van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree 6 euro, kinderen 4-11 jaar 4
euro, kinderen 0-3 gratis. www.
ruinevanbrederode.nl.
Bunker Museum IJmuiden aan de
Badweg is iedere eerste en derde
zondag van de maand open van
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermuseum.nl.
Cor van Egmond exposeert deze
maand in De Hofstede in
Velserbroek.
De cursisten van docente van
KunstForm Afke Spaargaren exposeren in de maand mei in de Bibliotheek van IJmuiden.
Recreatieboerderij Zorgvrij in
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (t/m
december): leer meer over de koe.
En schilderijenexpositie ‘Boerderijdieren en de natuur’ (t/m 27 juni)
van Schildergroep De Veste.
Elsbeth Horneman en Bert
Feddema exposeren in het Raadhuis voor de Kunst aan de Torenstraat 7 in Velsen-Zuid van 8 tot en
met 29 mei op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Oude dagboeken van IJmonders uit WO2 nu te koop
Regio - Dagelijks zien we bijna rechtstreeks de verschrikkelijke beelden
van de waanzinnige oorlog in
Oekraïne. Deze week herdenken we
weer onze oorlogsslachtoffers uit de
Tweede Wereld Oorlog en vieren we
de bevrijding, nu 77 jaar geleden.
Toen waren er geen beelden, alleen
de verhalen die verteld en opgetekend werden van mensen die deze
hel zelf mee maakten. Onder hen 3
IJmonders die hun dagelijkse
gebeurtenissen opschreven.
Deze dagboeken, fraai uitgevoerd in
de vorm van drie ouderwetse cahiers,
beschrijven de situatie tussen 1943
en de bevrijding. Elk van de drie
schrijvers heeft een eigen invalshoek

en een eigen stijl, maar ze bestrijken
alle drie het leven in zowel IJmuiden
als Velsen-Noord en Beverwijk.
De drie dagboekschrijvers waren
allen ambtenaar in gemeentelijke
dienst; twee in Velsen en een in
Beverwijk. Daardoor waren ze
meestal goed geïnformeerd over wat
er op bestuurlijk niveau speelde.
Maar ook door hun dagelijkse oversteek met de pont of door informatie
uit de illegale pers wisten ze allemaal
veel meer dan de bezetter ze langs
de officiële kanalen wilden laten
weten.
De drie dagboeken zijn geïllustreerd
met foto’s en overdrukken uit
verzetskrantjes om de verschillende

beschreven gebeurtenissen aan te
vullen.
De indrukwekkende boeken kosten
nu samen slechts € 20 en daarbij
gratis “Slachtoffers van WO2 in de
IJmond” van journalist Bart Vuijk
(NHD) en een boekje over verzetstrijder Jan Kuenen.
Maak € 20 over naar rekeningnummer NL97RABO0107370034 ten
name van S. Weterings, en vermeld
uw adres.
Binnen een paar dagen krijgt u ze in
de IJmond gratis thuis bezorgd.
Of stuur een e-mail naar pr@museumkennemerland.nl.

Twee van de drie dagboekschrijvers werkten bij de gemeente Velsen. Foto: aangeleverd
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Koningsdag 2022, een foto-impressie

Foto’s: Bos Media Services
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RTV Seaport op zoek naar nieuwe vrijwilligers
Velsen - RTV Seaport werkt aan het uitbreiden en professionaliseren van
de organisatie. Daarom is de lokale media-instelling op zoek naar nieuwe
vrijwilligers die zich willen gaan inzetten voor het maken van programma’s. Ervaring is volgens coördinator Cees Min niet vereist: ,,Je wordt bij
ons intern opgeleid. Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om
programma’s te maken.’’
Het is volgende maand een jaar
geleden dat de geheel vernieuwde
radiostudio van RTV Seaport door
illusionist Hans Klok officieel werd
geopend. Daarmee zette de organisatie een nieuwe stap op weg naar
professionalisering. Sinds november
is Cees Min de nieuwe coördinator
van het radiostation. Hij is op zoek
naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren
aan het tot stand komen van de
programmering. Niet alleen op het
gebied van radio, maar ook voor de
televisietak van de organisatie.

,,Multimediaal werken is bij ons het
uitgangspunt.’’ Het doel van RTV
Seaport is de inwoners van Velsen zo
goed mogelijk te informeren over
alles wat er speelt in de gemeente,
maar tegelijk ook te amuseren met
passende muziek. ,,We doen live
verslag van plaatselijke gebeurtenissen, zoals het Havenfestival en de
Vissenloop. We besteden aandacht
aan festivals en acties en we willen er
ook zijn voor de jongeren in de
gemeente. Als er jongeren zijn die
invulling willen geven aan een nieuw
jongerenprogramma, zijn zij van

harte welkom.’’
Opleiding
Ervaren medewerkers dragen zorg
voor het intern opleiden van nieuwe
vrijwilligers. Daarnaast kunnen via
koepelorganisatie NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroep)
workshops gevolgd worden bij
professionals uit het vak. Bovendien
is RTV Seaport mediapartner van NH
Nieuws, ook vanuit die samenwerking krijgt de Velsense stichting
professionele ondersteuning. Maar
wat moet je als vrijwilliger hebben en
kunnen om programmamaker te
kunnen worden? Cees Min somt op:
,,Het belangrijkste is dat je een
betrokkenheid bij de gemeente
Velsen hebt, dat je het prettig vindt
om samen te werken met de collega’s
van de tv-tak en bovenal dat je er

De radiostudio van RTV Seaport. Foto: aangeleverd

plezier in hebt om programma’s te
maken.’’ Via het interne ontwikkelprogramma dat de organisatie opstelde,
leren de nieuwkomers de fijne
kneepjes van het interviewen, het
presenteren en het omgaan met de

apparatuur. Wie interesse heeft om
als programmamaker aan de slag te
gaan, kan een afspraak maken met
Cees Min (cees.min@gmail.com / 06
53502253) of Sabrina Koster (s.
koster@rtvseaport.nl).

IJmond vraagt subsidie aan
voor gevolgen energietransitie
IJmond - De gemeenten Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Uitgeest en
Velsen hebben gezamenlijk een
regioplan opgesteld in het kader van
de energietransitie. Samen hebben
ze bij de Europese Unie 58,5 miljoen
euro subsidie aangevraagd. Het geld
is bedoeld om de economische en
sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Het geld komt uit
het Just Transition Fund en moet
ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf compenseren voor de

investeringen die ze moeten doen.
Eind augustus wordt duidelijk of de
vijf gemeenten het geld daadwerkelijk krijgen. Volgens de Velsense
wethouder Floor Bal zijn de geluiden
vanuit de Europese Unie positief. Hij
gaat er vanuit dat het geld er komt.
Bal wijst erop dat ook de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de IJmond
hiermee een flinke groene impuls
krijgen. De Omgevingsdienst IJmond
heeft de gemeenten bij het
aanvragen ondersteund.

Kranslegging Velsens college op
Eerebegraafplaats Bloemendaal
Bloemendaal - Traditiegetrouw werden op de ochtend van 4 mei bij het monument op Eerebegraafplaats Bloemendaal kransen gelegd door de burgemeesters van de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Heemstede en
Haarlem en een vertegenwoordiger van Stichting 1940-1945. Voor Velsen was niet alleen burgemeester Frank Dales
aanwezig, ook wethouder Bram Diepstraten bezocht de kranslegging, waarna beiden nog diverse andere plekken in de
gemeente Velsen bezochten om de gevallenen te herdenken. Foto: Joke van der Zee

KORT
Lezing over Jac. P. Thijsse

Santpoort - Op donderdag 19 mei
vertelt Dik van der Meulen over de
bijzondere inzet van Jac. P. Thijsse
en de “ongerepte” natuur zoals we
die in Nederland nu kennen.
Zonder zijn inzet had Nederland
voornamelijk bestaan uit landbouwgrond voor gewas- en
veeteelt. Thijsse zag het belang van
wilde dieren en natuurlijke plantenbegroeiing in. Noodzakelijk om
onze grond gezond, de dieren en
uiteindelijk de mensen te houden.
Wilt u meer weten over deze grondlegger van wat wij tegenwoordig

“Biodiversiteit” noemen, het
behoud van de Kennemerduinen
en nog vele andere natuurgebieden, kom luisteren naar het interessante verhaal van Dik van der
Meulen in Dorpshuis Het Terras,
Dinkgrevelaan 17, Santpoort Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 7,50.
Kaartjes van tevoren te bestellen
via: www.gebruikers-dorpshuis-hetterras.nl of telefonisch:
023-3031228.

Kookworkshops voor (ex-)
kankerpatiënten en hun
naasten

Santpoort - Het Inloophuis Kennemerland verzorgt kookworkshops
voor mensen die kanker hebben of
hebben gehad en hun naasten. De

deelnemers maken samen een feestelijk menu en gaan daar vervolgens ook samen van genieten. De
gerechten zijn gebaseerd op het
Mediterrane dieet. Uit internationaal onderzoek komt naar voren
dat mensen die leven rondom de
Middellandse Zee gezonder zijn en
een hogere levensverwachting
hebben dan mensen elders in de
wereld. Aan de workshop kunnen
per keer zes tot acht mensen deelnemen. De data zijn 18 mei, 15 juni,
20 juli, 17 augustus en 14
september, steeds van 17.00 uur.
Deelname kost 20 euro per keer.
Aanmelden via info@inloophuiskennemerland.nl of telefonisch via
nummer 023 8885367 (bereikbaar
op dinsdag, woensdag en vrijdag).

De man wordt geboeid de politiewagen in geduwd. Foto: Michel van Bergen

Geschoten na achtervolging
Velsen-Zuid - Een achtervolging
vanuit Zandvoort eindigde in de
nacht van dinsdag op woensdag
rond kwart over twaalf in VelsenZuid. Om de bestuurder aan te
kunnen houden heeft de politie
geschoten en is de verdachte uiteindelijk getaserd om hem aan te
kunnen houden.
De politie zat achter de man aan
vanuit Zandvoort. Op de Rijksweg in
Velsen-Zuid stond een politiewagen
voor de achtervolgde wagen om
hem tot stoppen te dwingen. De
man besloot echter niet te stoppen
en heeft de achterkant van de politiewagen geraakt waarna hij vol
tegen de wagen van een toevallig
passant reed.

De bestuurder is vervolgens uit het
gecrashte voertuig gevlucht. De man
kon uiteindelijk in de tuin van een
woning verderop worden aangehouden. Hierbij is wel door de politie
geschoten en de man is uiteindelijk
met de hulp van een taser onder
controle gekregen. Hij is geboeid en
overgebracht naar het politiebureau.
De toevallige passant die door de
vluchtende wagen is geraakt is door
ambulancepersoneel nagekeken
maar hoefde uiteindelijk niet mee
naar het ziekenhuis. De politie gaat
uitvoerig onderzoek doen en stelt
alle sporen veilig.
Waarom de politie precies achter de
man aan zat is nog onduidelijk. Hij
zou wel naar drank hebben geroken.
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Expositie cursisten Afke Spaargaren
IJmuiden - De cursisten van docente
van KunstForm Afke Spaargaren
exposeren in de maand mei in de
Bibliotheek van IJmuiden. De
opening van de expositie was
dinsdag 3 mei om 10.30 uur door
fotograaf Reinder Weidijk.
De cursisten van ‘tekenen en schilderen’ van de dinsdagmiddag en de
‘portret/vrij schilderen’ cursisten van
de vrijdagochtend laten hun eigen
paradepaardjes zien.

De cursus begint met een gemeenschappelijk thema. Bijvoorbeeld ter
inspiratie: “Frida Kahlo”, “Vogelpracht”, “Wat je lekker vindt“.
Maar ook het portret van de
bekende Velsense fotograaf Reinder
Weidijk, die een leuk zelfportret op
Facebook postte, dat een bron van
inspiratie bleek te zijn, voor zowel de
dinsdagmiddag- als de vrijdagochtend groep bij Kunstform. Daarna

gaat ieder zijn eigen weg en
ontstaan de mooiste kunstwerken. Er
wordt gewerkt met diverse teken- en
schildersmaterialen. Uiteenlopende
onderwerpen, bekende personen en
stillevens komen aan bod. Toekomstige cursisten zijn van harte
welkom.
Aanmelden en informatie telefonisch op nummer 06-22491525 of
www.kunstformvelsen.nl

SAMEN VOOR ELKAAR

Verhalenbank in Velserbroek
waarschijnlijk in juli klaar

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners,
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje
zetten.

Belcirkel voorziet in behoefte
Piet van Kroonenburg (71) was net gepensioneerd in
2015 toen hij in de sportschool door iemand werd
benaderd voor vrijwilligerswerk. ,,Precies op tijd eigenlijk’’, glimlacht de inwoner van Oud-IJmuiden. ,,Of ik
computerles wilde geven in de Brulboei?’’ Piet hapte
toe en is niet meer weg te denken. ,,Ik heb een fotografie-, en computercursus gegeven. Ik zit in de werkgroep IJmuiden Wat… en draai regelmatig een
bardienst’’, aldus de bezige bij die ook actief is als vrijwilliger bij de belcirkel en daar graag wat meer over wil
vertellen.
Piet: ,,We hebben op dit moment vier deelnemers, vier
vrijwilligers en een coördinator; er kunnen altijd vrijwilligers bij. Elke dag klokslag 9.00 uur bellen we de deelnemers op voor een kort praatje. Dat zijn alleenstaande
ouderen die het prettig en noodzakelijk vinden dat er
sociale controle is. Vrijwilliger 1 belt met deelnemer 1
en houdt een kort praatje om er achter te komen hoe
het met degene gaat. Vervolgens belt de 1e deelnemer
met vrijwilliger 2 en uiteindelijk belt de laatste deelnemer weer met de vrijwilliger en is de cirkel rond.
Krijgen we geen gehoor of verloopt het gesprek niet

De vrijwilligers kregen een workshop, zodat ze weten wat te doen als ze met de bank
aan de slag gaan. Foto: aangeleverd

Piet krijgt de paraplu van het Sociaal wijkteam Velsen
overhandigd als een bedankje voor zijn vrijwillige inzet.
Foto: aangeleverd

naar wens, dan bellen we met de sleutelpersoon van de
deelnemer ( een familielid of buur). Of In een uiterst
geval gaat de politie even kijken.’’
Piet sluit af: ,,Het is uiterst dankbaar werk, zeer laagdrempelig en kost relatief weinig tijdsinspanning en de
deelnemers zijn heel tevreden met het contact. Als je
interesse is gewekt , kun je contact opnemen op het
onderstaande mailadres.’’
Weet u iemand die ook in deze rubriek past of ondersteuning kan gebruiken, schroom dan niet contact met
ons op te nemen. contact@swtvelsen.nl.

Velsen - Op 28 april is de betonnen
bank, die de verhalenbank in Velserbroek moet worden, van de gemeentewerf naar de Biezenweg 15 in Santpoort-Noord gebracht. Daar mogen
ze op het terrein van De Bie buitenwerk de bank gaan versieren met
mozaïeksteentjes.
Iedereen vanaf 10 jaar kan
meehelpen aan de Verhalenbank.
Kinderen van groep 7/8 van Basisschool De Beekvliet hebben een
ontwerp gemaakt, dat op de
betonnen bank getekend wordt.
Daarna kunnen de mozaïeksteentjes
gelijmd en geplakt worden.
Er hebben zich al verschillende vrijwilligers aangemeld om te helpen.
Om mee te doen is het niet nodig om
creatief te zijn. Er zijn mensen nodig
die mozaïeksteentjes van matjes
halen, die steentjes doormidden
knippen, die sorteren en steentjes
plakken op voorgetekende plaatsen
op de bank.

Ze beginnen vanaf deze week op
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9
tot 11 uur. Op donderdag en
zaterdag van 15 tot 17 uur. Vele
handen maken licht werk. Eind juli
moet de mozaïekbank klaar zijn.
Daarna wordt de Verhalenbank
geplaatst aan de ingang van het
Promenade Park in Velserbroek. Een
schitterend kunstwerk is dan gerealiseerd door veel vrijwilligers.
De Verhalenbank wordt mogelijk
gemaakt door donateurs zoals De Bie
buitenwerk, Rotary Club Velsen, Tata
Steel, Bon en Breed Makelaardij, Heks
en Kruid, de Kledingbeurs, de Meditatie groep, Gamma, Ruud Koks en
andere enorm gewaardeerde donateurs. Toch zou het voor een goede
afwerking van de Verhalenbank fijn
zijn als er bedrijven of andere donateurs mee willen doen aan het
project via financiële donatie. Neem
gerust contact op met Ardy Blok via
ardy.blok@quicknet.nl.

COLUMN GGD KENNEMERLAND
PIEREWAAIEN

Onder druk

IJmuiden - Het meest rauwe uitje in Velsen, de
Noord- of Zuidpier op. En af. Als visser, als wandelaar, als fotograaf of als fietser. Als toerist of als
inwoner van Velsen. Als vaste of toevallige bezoeker
uit binnen- of buitenland. In deze rubriek in woord
en beeld, wat een pierenwaaier bezighoudt en
waarom hij of zij zich op die unieke plek in de
Noordzee bevindt.
Door Arita Immerzeel
Zondagmorgen tien uur. Op de Zuidpier is het zonnig,
maar de voeltemperatuur is een stuk lager, dan de 12
graden, die de thermometer aangeeft. De wind waait
uit het noorden. Het is rustig, er lopen wat fotografen
met statieven en telelenzen. En er zijn wat vissers. Op
de kop van de pier staat Romano delos Reyes uit
Alkmaar te vissen met twee hengels. ,,Ik was hier om
acht uur al en heb ondertussen vier keer beet gehad.
Helaas waren ze ondermaats en heb ik ze weer teruggezet. Eén kabeljauw was groot genoeg en had ik
graag vandaag op willen eten. Hij wist echter te
ontsnappen.” Romano, 41 jaar, is sinds de uitbraak van
de pandemie gaan hobbyvissen op de pier. Romano
vertelt het een ontspannen bezigheid te vinden. Als aas
gebruikt hij mesheften en pieren. Terwijl hij vertelt
heeft hij weer beet. Terwijl hij behendig de vis naar
binnen hengelt, roept hij lachend, dat het wéér een
baby is. Voordat de vis, ook wel gul genoemd, weer
terug de zee in mag, laat Romano deze eerst even
bijkomen in een bakje water. ,,Zodra de vis weer spartelt en dat is na een minuut of vier, dan gaat hij de zee
weer in. Dan kan hij wegduiken, want de meeuwen
loeren op een dizzy vis en eten hem zó op.” Inderdaad
hangen er een paar meeuwen in de lucht boven de
visstek. Na het emmertje mag de vis in een kuiltje vol
water tussen de asfaltblokken. Zodra hij goed spartelt
mag hij het water weer in. ,,Duiken, jongen! Duik!” roept

Romano hem na. De meeuwen hebben het nakijken. Er
blijken echter meer kapers op de kust, want even
verderop in het water duikt iets heen en weer. ,,Een
zeehond, dus er zit hier echt wel vis. Hij is op jacht,”
aldus Romano, die in het dagelijks leven sportonderneming Compadres MMS in Alkmaar leidt en conciërge is
op een school in Heerhugowaard. De ‘zeehond’ heeft
echter heel duidelijk een vin op zijn rug. ,,Dan is het een
bruinvis, die zie je hier ook af en toe. Mooi toch, een
dolfijn. Echt een cadeautje!” Op de vraag of Romano
het niet koud heeft, zo zonder handschoenen en zijn
windjack, antwoordt hij van niet. ,,Ik heb het nooit
koud. Ik vis vandaag maar vier uur, wegens verplichtingen elders. Soms kan ik veel langer blijven. En als ik
een kabeljauw vang, die mee mag naar huis, dan leg ik
hem in de roomboter. Meer heeft hij niet nodig om
heerlijk te smaken!”

Over het algemeen bereikt ons de afgelopen weken voornamelijk positief nieuws als het gaat om de ontwikkelingen rondom het coronavirus
in Nederland (en wereldwijd). Het aantal besmettingen daalt, maatregelen worden losgelaten en langzamerhand keren we terug naar ons
normale leven. Waarbij we ons hoop ik toch wel bewust zijn geworden
van het belang van de basis hygiene maatregelen. Die blijven namelijk
altijd in stand.
Want waar de COVID-cijfers verder blijven dalen en de de COVIDinstroom en -bezetting in de ziekenhuizen verder afneemt (vandaag
liggen er 79 COVID-patiënten op de IC, dat zijn 25 patiënten minder
dan een week geleden), blijft de druk hoog. In eerdere fasen van de
pandemie werd met optimisme gesproken over een griep+ scenario.
Gezien de staat waarin we toen verkeerden niet vreemd, maar besef
wel: ook dat scenario heeft gevolgen.
Zelf ben ik sinds zondagochtend geveld door de griep. Uiteraard geen
pretje: ik heb veel minder kunnen werken dan normaal en heb de
longen uit mijn lijf gehoest. Nu is dat op kleine schaal niet zo’n
probleem – er werken gelukkig voldoende mensen bij de GGD die
prima weten waar ze mee bezig
zijn – maar op grote schaal wel. In
tegenstelling tot het aantal COVIDpatiënten is het aantal patiënten
met griepachtig beeld in de
ziekenhuizen wél gestegen.
Ondanks de dalende aantallen
COVID-patiënten blijft de druk op
de hele zorgketen dus aanhoudend hoog. Dat komt onder meer
door hoog ziekteverzuim van zorgmedewerkers door COVID of influenza, inhaalzorg, het RS-virus en
binnenkort de opvang van medische evacués uit Oekraïne. Kortom:
qua COVID gaan we de goede kant
op, maar infectieziekten verdienen
altijd onze aandacht. Zeker met de
Bert van de Velden (GGD GHOR).
lessen van de afgelopen twee jaar in Foto: aangeleverd
ons achterhoofd.
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DCIJ-nieuws: Doornbosch
door naar NK sneldammen
Velsen - Het zijn drukke weken voor
de leden van Damclub IJmuiden
(DCIJ). Het tiental is inmiddels klaar en
mag tevreden zijn met een vierde
plaats in de nationale hoofdklasse B.
Daarbij behaalden Kees Pippel en Krijn
ter Braake de eerste en tweede plaats
op de topscorerslijst. Ook Martin van
Dijk en Jesse Bos eindigden bij de top
12.
Archieffoto: Erik Pieters

Jubileum Pim Mulierloop
Santpoort - Zondag 22 mei wordt de
80ste Krinkels Pim Mulierloop
gehouden, dit jaar in een feestelijk
jubileumsfeer. Er zijn 4 afstanden; de
snelle 5 kilometer langs de groene
duinrand, of de prachtige 10 kilometer over het landgoed Duin- en
Kruidberg. De langste afstand is de
10 Engelse Miles (16,1 km) door het
uitgestrekte duingebied van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Voor
de jeugdige lopers tot 12 jaar is er de
kidsrun van 1,2 kilometer. Omdat dit
een jubileumeditie is trakteert AV
Suomi elke deelnemer op een Italiaans ijsje van Bonasera.
Voorinschrijven kan tot en met 17
mei via www.pimmulierloop.nl. Het
ophalen van het startnummer is
mogelijk op zondag 22 mei vanaf
09.30 uur tot en met 15 minuten voor
de start van je afstand bij het clubgebouw van AV Suomi op het Sportpark Groeneveen. Hier vindt vanaf
09.30 uur ook de na-inschrijving

plaats. Dit is mogelijk tot en met 30
minuten voor de start van je afstand.
Er is PIN aanwezig voor de
na-inschrijving.
De start en finish is op de atletiekbaan van Atletiekvereniging Suomi.
De allerkleinste supporters en deelnemers kunnen zich vermaken met
oud-Hollandse spelletjes en een
springkussen terwijl papa of mama
de 5, 10 of 16,1 kilometer rent.
Geschiedenis
Deze hardloopwedstrijd heeft een
rijke en interessante geschiedenis en
werd in 1878 voor de eerste keer
georganiseerd door Pim Mulier op
landgoed Rooswijck in Velsen-Noord.
Het programma was een 100 meter
sprintwedstrijd en een veldloop van
2000 meter met hindernissen. De
toen 13-jarige Pim Mulier won ook
beide afstanden. Pim Mulier was een
zeer veelzijdig persoon, op en top
sportman die veel heeft betekend
voor de sportwereld.

De provinciale competitie wordt
vrijdag afgesloten met een thuiswedstrijd in Driehuis. Het viertal van DCIJ
wist de laatste horde richting de
ontknoping te nemen dankzij een 2-6
overwinning in Zaandam. In de laatste
wedstrijd treft DCIJ concurrent De
Kwakel. Bij een overwinning of gelijkspel gaat de titel naar de IJmuidenaren. Max Doornbosch (foto) is nog
steeds topscorer met een 100% score.
Doornbosch heeft naast de topscorerstitel ook zijn zinnen gezet op het
winnen van het NK sneldammen in de
B-categorie (rating tot 1100). Momenteel heeft hij nog een rating van 1003,
maar gezien zijn seizoensprestatie van
1217 zou dit de laatste kans voor hem
kunnen zijn om in deze categorie mee
te doen. Hiervoor moest hij zich eerst
via Noord-Holland weten te plaatsen.
De provinciale titel in de B-categorie

Max Doornbosch links op de foto.
Foto: aangeleverd

ging naar oud-NK-winnares Barbara
Graas, maar dankzij een succesvolle
barrage tegen clubgenoot Cees van
der Vlis wist Doornbosch alsnog een
ticket te bemachtigen.
Martin van Dijk zag zijn kansen slinken
om de NK-finale te halen. Na twee
remises op de eerste speeldag trof hij
ditmaal twee Friese tegenstanders.
Tegen koploper “kamikaze” Jan van
Dijk had hij het grootste gedeelte van
de partij een gunstige aanvalsstand. In
tijdnood raakte hij echter nog verstrikt
in het web van zijn naamgenoot. In de
andere partij leek Van Dijk met een
IJmuider Stormram, vernoemd naar
wijlen clubicoon Baris Dukel, groot
voordeel te behalen. In de afronding
ging het echter fout en moest hij met
remise genoegen nemen.

Fragment uit de film Louis. Foto: aangeleverd door Filmtheater Velsen

De handtekening is gezet. Foto: aangeleverd

Trainer Mario Grille blijft
nog een jaar bij FC Velsenoord
Velsen-Noord - Dit seizoen begon
Mario Grille aan een mooi avontuur
bij FC Velsenoord. Aan het begin van
het seizoen was het nog even zoeken
en kijken waar spelers het beste tot
hun recht zouden komen. En dit is
hem zeker zeer goed gelukt. Op het
moment van schrijven staat FC
Velsenoord tweede in de zaterdag
vierde klasse en doen zij nog volop
mee voor de prijzen.
,,Het bevalt mij hier heel goed”, laat
Mario weten. ,,Natuurlijk spelen de
successen van dit elftal mee, maar
het gaat niet alleen om wat er op het
veld gebeurt. Er is een goede chemie
met de spelers en ook met het
bestuur. Vanaf het begin voelde dit
echt als thuiskomen. Het is een
dorpsvereniging waar iedereen
elkaar kent en helpt. De thuiswedstrijden zijn extra leuk, omdat er vaak
ook nog wat extra’s wordt georganiseerd vanuit de vereniging zoals een

zanger of DJ. Ik ben dus erg blij dat
we nog een jaar doorgaan met
elkaar.’’
Ed van Beilen, voorzitter van FC
Velsenoord, onderschrijft dit gevoel.
,,Wij als bestuur wisten al vrij vroeg in
dit seizoen dat we met Mario door
wilden gaan. Mondeling waren we er
dan ook al snel uit, maar er moest
nog wel even een handtekening
gezet worden onder het contract.
Door alle drukte rondom corona
duurde dit wat langer. We zijn erg blij
dat Mario doorgaat met deze spelersgroep en we zijn ervan overtuigd dat
we met elkaar FC Velsenoord nog
meer op de kaart gaan zetten in de
IJmond. Want naast het succes van
het eerste elftal zijn we ook druk
bezig om de selectie voor het
volgende seizoen uit te breiden en
willen we ook een tweede elftal
inschrijven. Deze kan dan dienen als
kweekvijver voor het eerste elftal.

Telstar en Filmtheater Velsen
presenteren documentaire Louis
Velsen - Op zaterdag 14 mei 20.00
draait door een samenwerking
tussen Telstar en Filmtheater Velsen
de documentaire Louis over het
bewogen leven van het voetbalicoon in Filmtheater Velsen.

Lassche en sportjournalist, auteur en
filmontwikkelaar Arthur van den
Boogaard (tevens redacteur van de
documentaire Tussen Vis en Staal).

Op 6 mei speelt de Velsense voetbalclub Telstar haar laatste wedstrijd van
het seizoen. Fans die het voetbalseizoen nog niet willen afsluiten kunnen
bij deze speciale vertoning van documentaire Louis terecht, waarin de
totale mens achter een ongekend
voetbalfenomeen onder de loep
wordt genomen. Louis van Gaal heeft
een speciale band met Telstar. Vroeger
speelde de voetballer bij Telstar op
het veld. In september 2021 zat hij
eenmalig weer op de bank bij de club,
deze keer als trainer. Dit deed de
bondscoach voor een goed doel: van
het duel tegen Jong AZ ging een
gedeelte van de opbrengst naar de
stichting Spieren voor Spieren, in
totaal een recordbedrag van € 55.000.

Over de film Louis:
In Louis schetst filmmaker Geertjan
Lassche een uniek portret van Louis
van Gaal: één van de beste voetbaltrainers die ons land ooit gekend
heeft én de man over wie iedereen
een mening heeft. In de film blikt hij
terug op hoogte- en dieptepunten uit
zijn kleurrijke leven; niet alleen zijn
carrière, maar ook zijn achtergrond en
gezinsleven. Maar liefst drie jaar lang
werd de huidige bondscoach gevolgd
tijdens werk- en privé momenten. In
de gesprekken die hij had samen met
nationale- en internationale voetbalsterren, maar ook met zijn vrouw en
dochters ontstaat een compleet beeld
van de ontwikkeling van het fenomeen Van Gaal, zijn ongekende loopbaan en de bijzondere man achter het
veelbesproken imago.

Deze speciale vertoning van Louis zal
ingeleid worden met een tweegesprek tussen Louis-regisseur Geertjan

Kaarten verkrijgbaar via https://stadsschouwburgvelsen.nl/programma/
louis

KORT
Voetbalverzamelaarsbeurs
in BUKO-stadion

Velsen - Voor de twaalfde keer
vindt zaterdag bij Telstar de
Voetbalverzamelaarsbeurs
plaats. Van 09.30 tot 13.00 uur
zullen, verdeeld over twee zalen,
veertig standhouders zich
presenteren. Sportjournalist en
-auteur David Endt zal in
gesprek gaan met oud-voetballers Abe van den Ban en Fred
Bischot. Laatstgenoemde
speelde jarenlang voor Telstar en
het met 372 competitiewedstrijden voor deze club lange tijd
het record in handen. Meer
informatie over de Voetbalverzamelaarsbeurs is op www.voetbalverzamelaars.nl te vinden.

Fietsen voor geluk

Santpoort - Vorig voorjaar
stapte Evelien van der Werff op
de fiets om aandacht te vragen
voor de Centra voor leven met
en na kanker. Ze fietste 2000
kilometer in 6 weken tijd, gaf 78
interviews, deelde haar boek ‘Dit
boek brengt geluk’ uit en haalde
een mooi bedrag op. Evelien
heeft zelf twee keer borstkanker
gehad en had destijds graag
geweten van het bestaan van
deze centra. Ze vertelt: ,,Had ik
dat maar geweten. Dan was ik
eerder op de been geweest.
Daarom ben ik ambassadeur van
IPSO geworden, de brancheorganisatie van de Centra voor
leven met en na kanker. Dus als
je de pech hebt om kanker te
krijgen, weet dan dat er gelukkig
deze centra zijn. Ik heb daar
geleerd dat je geen aandacht
moet geven aan waar je geen
macht over hebt, maar tools
gekregen om er beter mee om
te gaan.’’
Op 14 mei springt niet alleen
Evelien van der Werff op de fiets,
maar ook inloophuis-ambassadeur Ilse Moerkerk (op de handbike) met team Ilse’s Angels, om
aandacht te vragen èn geld op
te halen voor een beter leven
met en na kanker.
Ilse Moerkerk (52) kreeg in 2014
voor de eerste keer de diagnose
botkanker. Helaas kwam de
kanker daarna nog twee keer
terug en is op 1 oktober 2018
zelfs haar volledige rechterbeen
geamputeerd.
Op 81 locaties in Nederland zijn
er centra voor leven met en na
kanker. Zij bieden ondersteuning als lotgenotencontact, een
luisterend oor en ontspannende
en creatieve activiteiten. In Santpoort-Noord is een vestiging van
Inloophuis Kennemerland aan
de Wulverderlaan 51. Een
afspraak maken is niet nodig, de
deur staat altijd open en de
koffie staat klaar.
Fietsen voor geluk: fietstocht
vanuit Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51 Santpoort-Noord. Aanmelden of
doneren kan via: https://www.
fietsenvoorgeluk.nl/.
Geluk zit vaak in kleine dingen.
Samen fietsen bijvoorbeeld. Wie
mee wil fietsen is 14 mei welkom.
Vertrek om 11.00 uur. Aanmelden
of doneren kan via: https://www.
fietsenvoorgeluk.nl/
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MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 70-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Overlevenden Holocaust in de klas

Er was voldoende ruimte aan boord voor de 90 deelnemers. Foto: aangeleverd

Geslaagde boottocht
De Zonnebloem naar Amsterdam
Velsen - Op dinsdag 26 april had De
Zonnebloem regio KennemerlandZuid (afdelingen IJmuiden, Velserbroek, Santpoort en Driehuis) een
boottocht georganiseerd naar
Amsterdam.
De rondvaartboot was het m.s.
“Nirvana” ven Rederij Celjo uit
Deventer, een fijne boot waar de 90
gasten en de 17 aanwezige vrijwilligers ruim plaats hadden.
De gasten werden direct na vertrek
voorzien van koffie en cake en later
in de ochtend van een drankje en
een bitterbal. Bij Amsterdam ging het
via de prachtige Oude Houthaven
richting Kostverlorenvaart. Na het
eerste echte obstakel, de Willemsbrug, werd een uitstekend diner
geserveerd voorafgaand door een
soepje en afgesloten met een coupe
ijs.
Al varend was er genoeg te zien. In
de richting naar het Nieuwe Meer
waren links de mooie panden van
Oud-West te bewonderen en rechts

de stadsvernieuwing met vaak
opmerkelijk mooie appartementengebouwen en natuurlijk maakte het
wachten totdat de bruggen opengingen het tot een echte boottocht.
Niet iedereen was zich bewust van
de mooie omgeving want er werd
gezellig onderling gekletst en dat is
natuurlijk ook heel belangrijk!
Ter hoogte van het Olympisch
Stadion werd de boot gedraaid om
terug te keren naar IJmuiden. Tijdens
de terugreis werd nogmaals koffie en
een drankje geschonken en werden
de prijzen van de loterij uitgereikt
waarvoor men eerder die dag loten
had kunnen kopen. Om precies 16.30
uur meerden ze weer aan bij de
Loswal.
Met dank aan al die geweldige vrijwilligers op de boot maar ook de
chauffeurs die de mensen van huis
ophaalden en weer naar huis
brachten kijken de deelnemers en
organisatoren terug op een
geslaagde dag.

Een jaarlijks terugkerend thema in groep acht was:
Tweede Wereldoorlog. Ik besteedde daar veel aandacht
aan. Niet één jaar was hetzelfde. Ik had een jaar een
kind in de klas wiens overgrootmoeder een overlevende was van vrouwenkamp Ravensbrück. Ze wilde
over haar ervaringen in dat kamp op school komen
vertellen. Er verscheen een kwieke oude vrouw in de
klas, lopend op schoenen met een hak. Absoluut niet
hulpbehoevend en... helder als glas. Zij vertelde weliswaar haar verhaal van toen aan de “pubers”, maar
plaatste het in de tijd van nu. Heel knap. Ze kwam een
paar jaar later weer, toen ik haar andere achterkleinzoon in de klas had. Dat waren kippenvelmomenten.
Ik had in de klas de kranten uit de oorlogstijd hangen.
Eén krant moest ik van haar weghalen. Dat was in de
oorlog een “foute krant”. We bezochten daarna het
Corrie ten Boomhuis in Haarlem, met de schuilplaats
van deze verzetstrijdster en ook overlevende van

Ravensbrück.
Een ander jaar kwam een opa van één van de kinderen
op school om te vertellen over zijn onderduikervaringen. Hij had tijdens de oorlog als kind ondergedoken gezeten bij een gastgezin in Friesland. Hij kwam
diverse malen terug toen de andere kleinkinderen bij
mij in de klas zaten. Ontroerend te zien hoe een opa
voor de klas zijn verhaal deed, terwijl zijn eigen kleinkinderen daar bij zaten. De man is nu ver in de
negentig, ik zie en spreek hem nog regelmatig.
Ook kwam er later een vrouw van 80 in de klas die een
gehaakte knuffel meebracht, die samen met haar de
gruwelen van een kamp had overleefd. Tijdens haar
verhaal hield ze deze knuffel voortdurend vast.
Alle opgepakte Amsterdamse Joden werden verzameld
in de Hollandsche Schouwburg en geregistreerd. Voor
jonge kinderen bestond de mogelijkheid niet geregistreerd te worden. Ouders hadden de keus, leven of
dood. Niet geregistreerde kinderen hoefden niet op
transport, maar ontsnapten via de Crèche en de Kweekschool aan de overkant en werden opgevangen door
verzetsstrijdsters. Twee van deze aan de dood
ontsnapte kinderen”, vertelden hun verhaal in de klas.
Ik heb mijn eigen vader ook gevraagd om zijn verhaal
bij mij in de klas te vertellen. Hij heeft in een kamp in
Duitsland gezeten en heeft nooit iets verteld. Hij
weigerde te komen. Hij kon het niet. Ik strijd ervoor dat
deze vreselijke periode wordt doorverteld aan de
huidige generatie. “Opdat men het nooit zal vergeten.”

Er werd volop gedanst op het jubileumfeest. Foto: aangeleverd

Groot feest op de Molenweid
Velserbroek - Zondag 24 april werd
feest gevierd op de Molenweid, een
kleinschalig huis met 31 bewoners.
Het 5-jarig jubileum werd gevierd.
Het hele huis was versierd, met als
hoogtepunt de fototentoonstellingen op elke etage met foto’s van
de afgelopen 5 jaar. En er stonden
bloemen door het hele huis. De dag

zelf begon met de rondlopende
goochelaar John Negenkerken. Het
was een ochtend vol verbazing en
magie!
In de middag hadden ze een groot
tuinfeest waarvoor alle familie en alle
collega’s waren uitgenodigd.
Begonnen werd met een speech van
locatiemanager Marlies Stroethoff
waarna het jubileumlied werd

gezongen. De toon was hierbij gezet
en het was onmiddellijk een feestje
toen zanger Robin Razz de microfoon
pakte en de beste dans- en meezingplaatjes inzette. Het stokje werd
daarna overgenomen door DJ Jack
Blok. Er werd volop gedanst op hits
van vroeger en nu. Bij de Molenweid
weten ze hoe ze een feestje moeten
vieren!

VSV zet concurrenten weer verder op afstand

Het meten en het advies is gratis. Foto: aangeleverd

Bloeddrukmeting in de bieb
Velsen - Tijdens de Mei Meet Maand
(6 tot en met 28 mei) van de Hartstichting kunnen bezoekers van de
Bibliotheek Velsen elke donderdag
(behalve Hemelvaartsdag), vrijdag
van 11.00 uur tot 17.00 uur en
zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur
onder begeleiding van een medewerker van de Hartstichting zelf hun
bloeddruk komen meten in de Bibliotheek in IJmuiden en in Velserbroek.
Het meten en het advies is gratis. De

gemeten bloeddruk is persoonlijk en
wordt met niemand gedeeld.
Mensen krijgen ook concrete tips en
adviezen over wat zij zelf kunnen
doen om de bloeddruk op een
gezond niveau te brengen of te
houden. De bloeddrukmetingen van
de Hartstichting sluiten goed aan op
preventie van ziektes en een
gezonde leefstijl. Iedereen kan langskomen voor een meting. Je hoeft
geen lid te zijn van de Bibliotheek.

Velserbroek - Na de puntendeling in
de uitwedstrijd tegen koploper Sporting Martinus van vorige week, was
het voor de zondag 1 zaak om thuis
tegen Spaarnwoude weer de drie
punten binnen te halen om zo in
ieder geval de derde plaats op de
ranglijst, wat recht geeft op de
nacompetitie, niet aan Swift te
verliezen. VSV slaagde met een 3-1
overwinning in deze opzet maar erg
makkelijk ging het niet. Voor de
zaterdag 1 stond de topper uit tegen
nummer twee Velsenoord op het
programma en zij boekten een
zwaarbevochten 2-3 overwinning
(doelpunten van Max Hummel 2x en
Justin Kunst), waardoor het kampioenschap weer een stap dichterbij is
gekomen.
In de strijd om de derde plaats kon

de zondag 1 thuis tegen Spaarnwoude zich geen verlies permitteren.
Spaarnwoude strijdt tegen degradatie en had haar tactiek als verrassing gewijzigd. Tot vlak voor de rust
werkte deze omzetting goed maar
de toegekende strafschop, na het
neerhalen van spits Denzel Meijer,
werd door zijn broer Malcolm feilloos
benut (1-0). Na de rust herpakte
Spaarnwoude zich en dit resulteerde
na 69 minuten in de verdiende gelijkmaker (1-1).
VSV deed er alles aan om de partij in
haar voordeel te beslissen, maar
kroop een paar maal door het
bekende oog van de naald bij een
paar kansrijke uitvallen van Spaarnwoude. Bart Veldhuis was uiteindelijk
de gevierde man bij VSV want in het
laatste kwartier wist hij twee maal te

scoren, waardoor VSV ietwat
gelukkig de 3-1 winst over de streep
trok. Daarnaast was het goede
nieuws dat concurrent Swift gelijk
had gespeeld, waardoor de voorsprong op dit team, in de strijd om
de derde plaats, naar vijf punten is
opgelopen. Op dinsdagavond 10-5
speelt VSV thuis tegen RKDES maar
dan wel op het EDO-terrein omdat
de zaterdag 1 dezelfde avond ook
thuis moet spelen in de derby tegen
VVH. Daarvoor staat echter eerst nog
op zaterdag 7-5 de thuiswedstrijd
tegen Velsen op het programma, wat
ook onder de noemer van een derby
valt. Weet VSV deze twee wedstrijden
in winst om te zetten, dan kan op
14-5 uit tegen Jong Hercules het
kampioenschap misschien al veilig
worden gesteld.

