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Atleten Suomi brengen
bevrijdingsvuur naar Plein 1945

Velsen - Vrijheid geef je door, zo
luidt de slogan die door het Nati-

onaal Comité 4 en 5 mei al enkele jaren wordt gehanteerd. Het-

zelfde geldt natuurlijk voor het
bevrijdingsvuur, dat sinds 1948
elk jaar vanuit Wageningen door
vrijwilligers van diverse organisaties wordt verspreid over het hele land.
Voor de negende keer hebben
de estafettelopers van atletiekvereniging Suomi uit SantpoortNoord er afgelopen zondag voor
gezorgd dat het bevrijdingsvuur
ook in IJmuiden terecht kwam. Na
een grotendeels nachtelijke tocht
over een afstand van 125 kilometer kwam het vuur zondag aan op
Plein 1945.
Noella Kieftenbeld, trainster bij
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Suomi en leidster van dit speciale estafetteteam, overhandigde het vuur zondagmiddag rond
half twee aan burgemeester Frank
Dales en wethouder Bram Diepstraten. (foto’s: Erik Baalbergen)
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Opnames Kruimeltje 2.0 in Velsen
Velsen-Zuid - Er komt een nieuwe Kruimeltje in de bioscoop.
Deze week zijn de opnames van
Kruimeltje 2.0 gestart in VelsenZuid. De nieuwe verfilming gebaseerd op het boek van Chris
van Abkoude zal vanaf 5 februari 2020 te zien zijn in de bioscoop.
De dertienjarige musicalster Viggo Neijs uit Lelystad gaat de
hoofdrol spelen in de nieuwe bioscoopfilm Kruimeltje. Viggo, be-

kend van rollen in Ciske de Musical en Billy Elliot, stapt in de voetsporen van Ruud Feltkamp die in
1999 gestalte gaf aan het innemende straatjongetje Kruimeltje.
In Kruimeltje 2.0 zijn de ouders
van het voormalige weesjongetje
weer bij elkaar. Zij hebben door
het vinden van een goudmijn in
Amerika genoeg geld verdiend
om Kruimeltje op te laten groeien in een mooi landhuis. Kruimel-

KOZIJNEN

☎ 0251-211825

AANBOUW

tje moet alleen wennen aan zijn
nieuwe leventje en mist de avonturen op straat.
De oude Kruimeltje-film is een
van de grootste Nederlandse bioscoophits van de afgelopen decennia. De film trok in de kerstvakantie van 1999 meer dan 1,2
miljoen bezoekers naar de bioscopen. (foto: Reinder Weidijk Fotografie)
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700 www.koene.nl info@koene.nl
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In gesprek met u over
handhaving in IJmuiden

Lintjes aanvragen voor de
lintjesregen van 2020
Vrijdag 26 april reikte burgemeester
Frank Dales in het gemeentehuis van Velsen vijf Koninklijke Onderscheidingen uit
en voor het eerst dit jaar ook twee Jeugdlintjes.
U kunt vanaf nu lintjes aanvragen voor
de lintjesregen van volgend jaar Kent u
iemand in Velsen die een lintje verdient?
Bijna iedereen kan deze vraag met ‘ja’
beantwoorden. Want overal in Nederland
zetten mensen zich in voor vele doelen.
Weet u kandidaten? Draag ze voor! Dat
kan tot en met 1 juli 2019.

Sterke verbinding tussen
zorg en onderwijs
Vorige week lieten we weten dat de uitvoeringsagenda Jeugd 2019 is vastgesteld. We gingen toen dieper in op de soepele overgang van 18- naar 18+ Deze week
aandacht voor:
Sterke verbinding tussen zorg en onderwijs

Volgende week:
‘Alle kinderen verdienen een gezin’
Kijk dan op:

Wethouder Sebastian Dinjens:

Uit het college

Samenwerking SportConnection
Sportgala Velsen kent een mooie, 30 jarige historie waarin we vele sportkampioenen hebben gehuldigd. Naar aanleiding
van veranderingen in de organisatie hebben we een nieuw team samengesteld.
We zijn trots dat SportConnection ons
gaat ondersteunen bij de realisatie van
Sportgala Velsen 2020.

•

Meer informatie:
•
•
•
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Herdenkingen in Velsen
Zaterdag 4 mei herdacht het college van Velsen de gevallende uit de Tweede Wereldoorlog. Dit deden ze op de Erebegraafplaats in

Overveen, begraafplaats Duinhof en bij het
oorlogsmonument op Westerveld.

Gratis zwemmen en aquasporten
voor moeders
Moeders kunnen zondag 12 mei (Moederdag) gratis zwemmen in zwembad De
Heerenduinen. Een moeder die zich met
haar kind(eren) die dag bij de kassa meldt
hoeft niet te betalen (geldig voor jeugd
t/m 15 jaar). Overige zwemmers betalen
het normale tarief.

Om moeders extra te verwennen mogen zij
ook nog een keuze maken voor een gratis
proefles aquasporten of baby- peuterzwemmen. Maak hiervoor gelijk een afspraak bij de
kraam in de hal van het zwembad.
Het zwembad is op Moederdag geopend van
09.00 – 17.00 uur.

Europese verkiezingen 23 mei 2019

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschreven staan
bij Velsen, een stempas en een geldige legitimatie, óók als u bij volmacht stemt. In
het kort zijn dat de regels voor wie gaat
stemmen op 23 mei op de leden van het
Europees Parlement.

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn, moet ingeschreven staan vanaf 9 april 2019 bij de gemeente Velsen en dient u te beschikken over
de Nederlandse nationaliteit.
Geldige identificatie moet!
Met uw stempas kunt u in elk stembureau
binnen de gemeente stemmen voor het Europees Parlement. Neem uw stempas(sen) en
geldige identificatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar het stembureau.
U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Uw identificatie mag
een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn.
Dus let op dat uw identificatie in elk geval
geldig is geweest tot 22 mei 2014.
Stemmen voor een ander: volmacht
Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem
uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht
door een andere kiezer laten doen. Voor het
Europees Parlement machtigt u iemand uit

Bunkerbezoek en excursies
in IJmuiden
Het seizoen 2019 staat weer bol van de
activiteiten in en rondom de bunkers
van IJmuiden. Behalve het Historische
Weekend, organiseert Bunker Museum
IJmuiden ook de Bunkerdag IJmuiden en
verschillende rondleidingen. Het Bunkermuseum om de week geopend.

Regelmatig organiseert het bunkermuseum een rondleiding langs en door de bunkers van de batterijen Olmen en Heerenduin.
De rondleidingen zijn afgestemd op iedere
doelgroep. Zo bevat de kinderrondleidingen
naast educatieve elementen allerlei spelactiviteiten. Bent u een avonturier dan boekt u
de volwassenenrondleiding, u klimt en klau-

tert door de bunkers om alle hoekjes en gaatjes te ontdekken. Vergeet vooral uw zaklamp
niet. Natuurlijk is ook een rustige wandeling
door het gebied en de fraaie natuur mogelijk, de gezinsrondleidingen zijn hiervoor bij
uitstek geschikt. Alle rondleidingen worden
begeleid door een deskundige gids van het
bunkermuseum. Voor meer informatie of het
maken van een reservering bezoek u de website van Bunker Museum IJmuiden.
De eerst volgende rondleiding door de week
staat gepland voor 24 mei en in het weekend
op zondag 26 mei. Vooraf dient u zich via de
website in te schrijven (www.bunkermuseum.nl).

Verhuur sportaccommodaties
Sportloket Velsen is momenteel druk bezig om alle vaste verhuur van de gemeentelijke sporthallen en gymzalen in te roosteren voor komend seizoen.

Heeft u interesse in het huren van een sportaccommodatie voor een geheel seizoen?
Neem dan contact op met Sportloket Velsen
0255 567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl

heel Nederland. U stemt tegelijk voor uw zelf
en mag maximaal 2 machtigingen van anderen meenemen. Kijk voor meer informatie en
welke manieren u iemand kunt machtigen op
www.velsen.nl.
Stemmen buiten Velsen: kiezerspas
Als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen heeft u een kiezerspas nodig. U kunt uw
stempas bij de gemeente inruilen voor een
kiezerspas. U kunt dit op 2 manieren regelen:
• langskomen aan de balie uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur
• een schriftelijke aanvraag uiterlijk
maandag 20 mei 2019.
Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl.
Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs
overal binnen Velsen stemmen voor het Europees Parlement. Dus in een stembureau
naar eigen keuze. De stembureaus zijn open
van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 21.00
uur. Alle stembureaus zijn zo ingericht, dat
mindervalide kiezers daar zelfstandig hun
stem kunnen uitbrengen. Op www.velsen.nl
staat een overzicht van stembureaus in de
gemeente Velsen.

Beter beeld van kwetsbare
jongeren op arbeidsmarkt
De gemeente krijgt door samenwerking
met het Inlichtingenbureau van het Rijk
beter zicht op kwetsbare jongen van 2327 jaar zonder startkwalificatie. Hiermee
kan de gemeente jongeren die extra
steun nodig hebben gerichter helpen op
de arbeidsmarkt.

Jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27
jaar zonder startkwalificatie hebben een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij
zijn vaker werkloos, vragen vaker een uitkering aan, hebben vaker een flexibel contract
en ontvangen lagere beloningen. Als gevolg
hiervan krijgen ze vaak te maken met schulden en hogere zorgkosten. Een deel van deze
jongeren is niet in beeld bij gemeenten voor
begeleiding naar school of bemiddeling naar
werk. Naar verwachting gaat het binnen gemeente Velsen omgeving om ongeveer 60 tot
100 jongeren.
Het Inlichtingenbureau heeft daarom de rapportage ‘Jongeren in Beeld’ ontwikkeld en
stuurt gemeenten een rapportage over jon-

geren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar als
blijkt dat zij:
• Geen startkwalificatie hebben;
• Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
• Geen werk of te weinig inkomen
(< €473,- per maand) hebben;
• Geen uitkering hebben.
Eerste stap is analyse
De gemeente gaat eerst een goede analyse
uit voeren op de ontvangen bestanden. Dit
omdat het Inlichtingenbureau alleen bovenstaande gegevens levert. Alle aanvullende informatie, bijvoorbeeld een eerdere melding
bij Sociale Zaken, een eerder gesignaleerde hulpvraag, een inschrijving bij de Kamer
van Koophandel, of al andere bekende gegevens staan niet in de rapportage ‘Jongeren in
Beeld’.
De jongeren die na de analyse overblijven en
dus extra steun nodig hebben komen in aanmerking voor een persoonlijk traject en worden begeleid richting leren en/of werken.
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Gemeente Velsen komende 3 jaar Hoofdsponsor
YSY Ronde om Noord-Holland
De gemeente Velsen is de komende drie
jaar hoofdsponsor van de YSY Ronde om
Noord-Holland. Aan de zeilwedstrijd om
de wateren van Noord Holland doen zo’n
150 schepen. De wedstrijd start op vrijdag 21 juni in Lelystad begint en eindigt
op zaterdag 22 juni in IJmuiden. Het is de
23ste keer dat de YSY Ronde om NoordHolland wordt georganiseerd.

De gemeente Velsen zet de zeilwedstrijd in
om te laten zien dat IJmuiden een aantrekkelijke plaats is om te wonen, te werken en

te recreëren. IJmuiden heeft avontuurlijke
stranden waar volop ruimte is voor winden watersport en duinen vol bunkers en de
Noordzee waar altijd wel een enorm schip
langs de pier aan de horizon verdwijnt. Met
ruige havens, een enorm sluizencomplex en
veel vissersboten, jachten en schepen vormt
IJmuiden een unieke plek om je ogen uit te
kijken, verse vis te eten en het avontuur op te
zoeken.
Het beeldmerk van de toeristische campagne
IJmuiden Rauw aan Zee zal tijdens de YSY
Ronde om Noord-Holland veelvuldig te zien

zijn. Citymarketing.IJmuiden ondersteunt
bij de promotie van het nautische evenement.
De YSY Ronde om Noord Holland is een zeilevenement dat bestaat dankzij de tomeloze energie van ruim 40 vrijwilligers. Ook de
sponsoren die ons jaarlijks financieel steunen zijn onmisbaar. De Ronde is zeer verheugd dat IJmuiden aan Zee zich de komende 3 jaar prominent aan dit evenement
verbind.
Informatie zie: https://rondeomnoordholland.nl

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 27 april tot en met 3 mei 2019
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kolebossenlaan 1, plaatsen dakkapel voor en
veranderen voorgevel (29/04/2019) 260972019
IJmondhaven,
IJmuiderslag,
IJmuiden
aan
Zee,
Noordpier,
Felison Terminal en Kop van de Haven,
plaatsen informatieborden op 6 locaties
(29/04/2019) 26360-2019

Wijk aan Zeeërweg 194,veranderen bedrijfspand 2 bovenwoningen naar 5 woningen en garage (30/04/2019) 27043-2019
Leeuweriklaan
43,
kappen
boom
(02/05/2019) 27610-2019
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan
17,
kappen
(03/05/2019) 28340-2019

boom

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 22, uitbreiden
kap (30/04/2019) 27075-2019
Driehuis
Tesselschadeplantsoen 18, bouwen erker en
vervangen kozijn (01/05/2019) 27155-2019
Tesselschadeplantsoen 32, plaatsen dakka-

pel (zijgevel) (03/05/2019) 28193-2019
Driehuizerkerkweg 69, plaatsen reclame en
schoorsteen (01/05/2019) 27180-2019
Driehuizerkerkweg 71, wijzigen gevel en terrasafscheiding (gemeentelijk monument)
(03/05/2019) 28391-2019
Velserbroek
Fregat 60, plaatsen mobiel motorafdak
(03/05/2019) 28396-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode van 27 april tot en met 3 mei 2019
de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op
grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Summer Vibes op 6 juli 2019 van 12:00 uur
tot 16:00 uur, locatie: Plein 1945, Lange
Nieuwstraat en Marktplein (29/04/2019)
26285-2019

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, plaatsen twee dakkapellen (02/05/2019) 8189-2019

(02/05/2019) 9425-2019

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

Verleende omgevingsvergunningen -

reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Forteiland 10, tijdelijk (5 jaar) plaatsen
speeltoestel (zuid-oostzijde Forteiland)
(02/05/2019) 10205-2019
Velsen-Zuid
Rijksweg 116 Waterland, kappen boom
(noodkap) (02/05/2019) 13247-2019
Nabij Heuvelweg 6, houden van drie sportevenementen, te weten Strong Viking Hills,
Family en Brother Edition op 8, 9 en 11 mei
2019, 22 mei 2019 en 12 en 13 oktober 2019
(inclusief bijbehorende op- en afbouw van
1-2 weken) (03/05/2019) 8192-2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 187rd, splitsen woning naar
3 appartementen (30/04/2019) 8123-2019
Velserkade 1, realiseren kantoren boven
bestaande expeditieruimte (30/04/2019)
23593-2018

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 22, kappen boom
(30/04/2019) 18481-2019
Corantijnstraat 37, plaatsen dakkapel (voorzijde) (30/04/2019) 25628-2019
J.T. Cremerlaan 87, wijzigen voorgevel, vervangen deel begane grondvloer en dichtzetten loggia (02/05/2019) 14754-2019
Velserbroek
Zeilmakerstraat 10, wijzigen gebruik voor fysiotherapiepraktijk (02/05/2019) 5119-2019
Buiten behandeling stellen standplaatsvergunning APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een aanvraag standplaatsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Velsen- Noord
Cargadoorstraat ong., etenswaren verkopen
vanaf particulier/bedrijven parkeerterrein

Verleende filmvergunningen APV artikel 2:72
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning verleend voor:
Velsen-Zuid
Filmopnamen film “Kruimeltje” op 6 en 7
mei 2019 van 08:00 uur tot 19:00 uur, locatie:
Oud-Velsen, ter hoogte
van Torenstraat richting Noordzeekanaal,
Hoofdbuurtstraat, Middendorpstraat en Zuiderdorpstraat (02/05/2019) 19245-2019
Filmopnamen “Helden Door De Modder” –
SBS tijdens evenement Strong Viking op 7, 8
en 9 mei 2019 van 06:30
uur tot 22:00 uur, locatie: Valleiweg/kruising
Oostbroekerweg (03/05/2019) 13462-2019
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit gedurende zes we-
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ken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank

Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:

Fernando Lameirinhas in Velsen

n
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Velsen - In de Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen zijn alle belangengroepen
rond ouderen verenigd. Door onderlinge samenwerking wordt
contact gezocht met de diverse
instanties die met het ouderenbeleid bezig zijn.
Op dinsdag 14 mei organiseert
de SGOV een bijeenkomst voor
senioren en/of hun vertrouwelingen. De middag start om 14.00
uur in de parochiezaal bij de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg 113 in Driehuis. De

enen v

en

levendig te houden. Het doel is
op de eerste plaats om begrip te
kweken over de nieuwe werkwijze om hulp te vinden.
De middag wordt afgesloten met
een algemene jaarvergadering
van de SGOV, waarbij het algemene beleid rondom ouderenbelangen wordt besproken, waaronder ook de financiële kaders. Dat
is een openbare vergadering, dus
voor iedereen toegankelijk.
Graag vooraf aanmelden via SGOVelsen@gmail.com of per telefoon via 06-21670923.

el

Velsen-Noord - Nog 7 weken tot
het Samenloop voor Hoop-weekend in Beverwijk. Minimaal 28
loopteams van 15 of meer lopers
zullen in een 24 uurs wandelestafette zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen voor onderzoek
naar bestrijding van kanker. Voorafgaand aan dit weekend zullen
diverse teams acties houden om
dit bedrag zo hoog mogelijk te
krijgen.

loterij organiseert waarbij de volledige opbrengst ten goede komt
aan De Samenloop voor Hoop in
Beverwijk.
Ondernemers en particulieren
uit de regio hebben door het beschikbaar stellen van prijzen gezorgd voor gevulde prijzentafels.
De kienmiddag wordt gehouden in buurtcentrum De Stek Heierweg 2a in Velsen Noord. Zaal
open om 14.00 uur, aanvang
14.30 uur. Er zullen 2 kienrondes
Zo ook Team Het Zebra’tje van en een loterij worden gehouden.
Gastouderopvang Laura de Vries Kienvellen zij 5 euro per stuk per
uit Velsen Noord die op Zaterdag ronde en de lootjes zijn 3 voor 5
25 mei een grote kienmiddag en euro. (foto: aangeleverd)

Zondag 19 mei in de Ichthuskerk

ﬁe n e t else

IJmuiden - Zondag 19 mei vindt
er onder auspiciën van de Velser
Gemeenschap weer een koffieconcert plaats in de Ichthuskerk,
Snelliusstraat 40, aanvang 13.30
uur. Deze zondag treden op Popkoor Haarlem Shuffle en het bekende IJmuider gospelkoor Get
Together Again.
Beide koren zullen in circa 30 minuten het beste uit hun repertoire ten gehore brengen en staan
garant voor een sfeervol concert.
De toegang van dit concert is gratis, een vrijwillige bijdrage voor
deze koren wordt op prijs gesteld.
(foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid
Nationaal Kampioenschap Eliminator en de
2e Snowplanet MTB 3-nationscup van 21
t/m 23 juni 2019, locatie:
Spaarnwoude, Heuvelweg 6-8 (30/04/2019)
14822-2018

Velsen - Een kleine kans was er
nog voor Telstar, om toch nog nacompetitie te spelen. Na de klinkende 4-0 overwinning op de
Koempels (Roda JC, red.) op Tweede Paasdag kon het tóch nog mathematisch gezien. Het volgende onwaarschijnlijke scenario
moest zich voltrekken: Almere City FC moest twee keer verliezen
en het doelsaldo op naaste belager SC Cambuur, moest worden
goed gemaakt. Onwaarschijnlijk
geacht ging Telstar toch met een
de Munnik.
Op dinsdag 14 mei brengt Fer- goede mindset de laatste twee
nando een hommage aan zijn fa- wedstrijden tegen FC Volendam
do in de Stadsschouwburg Vel- en Jong PSV in. Het resulteerde
in twee, voor dit seizoen, kenmersen. (foto: Joost Gijzel)
kende wedstrijden. „Uit de tweede seizoenshelft kunnen we veel
voldoening halen”, zo sprak Snoei
na afloop.

sen

zaal open vanaf 13.30 uur. Einde
ca. 16.00 uur.
Deze middag heeft vooral een informatief karakter, en alle vragen
kunnen natuurlijk worden gesteld, mits ze maar van algemene aard zijn. Deze middag zal een
gastspreker vanuit de Gemeente Velsen komen. Hij zal een PowerPoint-presentatie geven over
de WMO en alle aspecten die
hiermee samen hangen kunnen
aan bod komen. Hij heeft vooraf
aangegeven, dat hij graag reacties krijgt vanuit de zaal om het

e

IJmuiden
Occupation and Liberation WN2000 op 15
juni 2019 van 11:00 uur tot 21:00 uur en op
16 juni 2019 van 11:00 uur tot 17:00 uur, locatie: terrein Bunkermuseum, Badweg 38
(03/05/2019) 12894-2019

Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord op 14 juni 2019
van 16:00 uur tot 24:00 uur, 15 juni 2019
van 10:00 uur tot 24:00 uur en 16 juni 2019
van 10:00 uur tot 20:30 uur, locatie: Stratingplantsoen (03/05/2019) 12392-2019
Santpoort-Noord
Foodfest 2019 op 25 mei 2019 van 16:00
uur tot 23:00, locatie: Broekbergenplein
(29/04/2019) 3860-2019

Witte Leeuwen sluiten bewogen
seizoen teleurstellend af

zijn unieke charmante stem omvormde naar prachtige meeslepende songs die een feel-goodgevoel veroorzaakten. Een prachtig recent voorbeeld hiervan is
Fernando’s optreden bij Podium
Witteman, waar hij het prachtige
lied ‘Un fado ameu pai’ (een fado
voor mijn vader) vertolkte.
Met zijn zonnige fado’s veroverde Fernando een groot publiek.
Die liefhebbers bedient hij in zijn
Velsense verjaardagsconcert met
een selectie van zijn lievelingssongs die hij vertolkt samen met
de blikvangende Portugese fadozangeres Magda Mendes én de
Nederlandse zanger-pianist Paul

a v

gemvelsen

Telstar speelt met 1-1 gelijk en verliest 2-0

a p ns v e t ste
ve aa a et t e nee
Velsen - De Portugees-Nederlandse zanger, gitarist en componist Fernando Lameirinhas wordt
dit jaar 75 jaar en viert dat op
dinsdag 14 mei in Velsen. De alom bejubelde fadoprins bracht
zijn vroegste jeugd door op het
Portugese platteland, waar zijn
passie voor muziek ontstond. Via
België kwam Fernando met zijn
broer Tony naar Nederland waar
hij uitgroeide tot een van de iconen van de wereldmuziek in Nederland. Fernando werd beroemd
om zijn ‘swingende zonnige fado’ waarin hij de tristesse van de
smachtende Portugese liederen
vol weemoed en heimwee met

gemeentevelsen |

e eens hap

kansloos op de kopbal. De tweede helft was er één van louter
voetbaldieptepunten, en na afloop het besef dat dit niet meer
goed ging komen.
Een ‘des keizers baardje’ was de
laatste partij van het seizoen. In
het Philips Stadion tegen Jong
PSV stond er niets meer op het
spel. En dat was ook af te zien aan
de wedstrijd. Alleen de late goals

van Mauro Júnior (77e minuut) en
Jaell Hattu (92e minuut) waren de
enige hoogtepunten in de povere laatste partij van het seizoen.
Voor Telstar was het voorbij, klaar
en dik en dik over. En dat was misschien maar beter ook. Snoei bedankte zijn spelers en technische
staf voor 2018-2019. Het publiek
en de fans toch enigszins in vertwijfeling achterlatend… (Douwe
de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

De Vissersderby was part 1 van
de grote ‘IJmuidense ontsnappingstruc’. FC Terell Ondaan zorgde voor een flitsende start. Na 26
minuten schoot hij de bal fraai
achter de Volendamse doelman
Nordin Bakker. Telstar kreeg daarna kans op meer. Veel meer. Het
vijandelijke doelnet wist maar
niet te bollen, en ondertussen
waren het de Volendammers die
op de counter loerde. Uiteindelijk
was het geen omschakelmoment,
maar een fraaie en listige kopbal
die voor de 1-1 ruststand zorgde.
Rodney Antwi was de man die gelijkmaakte. Van der Maaten was

Buurtsportcoaches vervullen belangrijke taak:

n e en e st a en van h n
e en e n he
Velsen - Buurtsportcoaches kom
je overal in de regio tegen. Het
zijn professionals die in de wijk
sport en bewegen versterken en
verbinden. Zoals Jerry van Akkeren, werkzaam in IJmuiden-Oost.
Zijn baan als buurtsportcoach is
heel divers. ,,Het is zoveel meer
dan het geven van gymlessen.
Je bent een verbinder in de wijk,
voornamelijk tussen de scholen,
kinderen en daarbij de ouders en
de sportverenigingen.”
Als buurtsportcoach organiseert
Jerry evenementen, zoals de Mega SportMix en de Koningsspelen. Daarnaast geeft hij kook- en
sportlessen en verzorgt hij de lessenreeks ‘Vallen & Opstaan’, waarin kinderen uit de onderbouw van
het basisonderwijs worden getest op hun motoriek en vaardigheden. ,,Ik vind het belangrijk om
kinderen in beweging te brengen
en te houden. Het is zo mooi om
te zien dat kinderen dankbaar zijn
met wat je ze leert en aanbiedt.
Ze rennen altijd enthousiast naar
mij toe om een grote knuffel te
geven of een high five. Je bent
als buurtsportcoach maatschappelijk betrokken want het doel is
toch om kinderen te stimuleren
om gezonder te leven.”

Buurtsportcoach Jerry van Akkeren aan het werk (foto: aangeleverd)
Trots is Jerry op de Koningsspelen
die onlangs zijn georganiseerd.
,,Dit was wel een hoogtepunt. Het
is zo gaaf om ruim 1100 kinderen
te zien sporten en bewegen op
het strand.” Het plezier in sporten
en bewegen staat bij alle activiteiten van de buurtsportcoaches
voorop. ,,Je moet niet vergeten
om de lessen of oefeningen aan
te passen aan het niveau van het

kind. En te benadrukken dat het
niet perfect hoeft te zijn. Als ze op
hun eigen manier lekker in beweging zijn en een kind heeft plezier
in datgene wat hij of zij doet dan
is mijn missie geslaagd.”
In Velsen zijn zes medewerkers
van SportSupport actief. Kijk op
www.sportsupport.nl voor meer
informatie. (foto: aangeleverd)
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Door Erik Baalbergen
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of fietsendrager? Zie www.ruudkoks.nl
-
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FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor een kijkje bij de bouw van
de nieuwe zeesluis.

Dom Bacalhau: een stukje
Portugal in IJmuiden...
IJmuiden - Sinds 3 mei kunt u
genieten van originele Portugese gerechten bij Dom Bacalhau
Restaurant aan de Halkade 13, in
IJmuiden.
Het team in de keuken bestaat
uit mensen die ervaring en grote passie hebben voor de traditionele Portugese keuken. Alle gerechten worden met de originele ingrediënten bereid, die vers
uit Portugal aangeleverd worden.
Koks en bediening staan klaar
om de gasten te ontvangen voor
lunch en diner.
De meeste mensen die Portugal bezocht hebben kennen ongetwijfeld de beroemde Pastel
de Nata, en of de Pastel de Bacalhau. Beide worden bij Dom Bacalhau dagelijks vers gebakken.
Maar er is veel meer om te erva-

ren. Verschillende gerechten van
bacalhau, in Nederland wellicht
bekend als stokvis. Deze benaming stamt uit oude tijd, ongeveer 1800, het was een manier
om vers gevangen kabeljauw te
zouten en drogen aan een stok
zodat het langere tijd bewaard
kon worden. Er worden verschillende bekende ‘bacalhau ‘gerechten geserveerd zoals Bacalhau à
Brás, bacalhau kroketten, bacalhau in maisbrood en veel meer....
en natuurlijk hoort bij een goed
gerecht ook een mooie wijn! Ook
daarin is er ruime keuze in wijnen
uit verschillende streken in Portugal.
Het team van Portugees Restaurant Dom Bacalhau heet u van
harte welkom in IJmuiden. (foto:
aangeleverd)

Ook de zandhaas doet mee

Nationale Molendag
Santpoort - Op 11 en 12 mei
2019 is het Nationale Molendag,
het belangrijkste molenevenement van Nederland. Evenals vorig jaar is het thema: ‘Ontmoet
de molenaar!’. Want molens leer
je pas goed kennen, als je met
molenaars praat. In de provincie
Noord-Holland doen zo’n 90 molens mee. Voor kinderen is gratis
een molenbouwplaat op te halen. Kijk op molens.nl voor alle
deelnemende molens.
Molen De Zandhaas op de
Wüstelaan in Santpoort viert zaterdag 11 mei van 10.00 tot 17.00
uur Molendag met diverse activiteiten. Bij voldoende wind zal
de molen draaien en molensteen
malen, de molenaar luistert dan
vooral naar het geluid, het zingen
van de stenen. Met de wind wisten ze in de vroege middeleeuwen het leven al wat makkelijker te maken, in 1515 stond hier
in de buurt een korenmolen. Het
maalproces is nog steeds het zelfde. Het ambacht van molenaar is
nog steeds levend en staat zelfs
op de immateriële erfgoed lijst
van Unesco.
Op de molendag zijn er nog meer
ambachtslieden die hun kunsten
willen laten zien, de heer Bijpost
als imker, de heer Matsumoto
maakt handgeschept papier van
afval. De dames Ingrid en Gien
hebben een amateur-drukkerij.

De bouw van de nieuwe zeesluis
vordert gestaag. Helaas kunnen
de IJmuidenaren de bouwactiviteiten en resultaten slechts op
afstand ‘live’ volgen, vanaf de kanaaldijk, het uitzichtpunt bij de
Noordersluis en natuurlijk SHIP,
het Sluis Haven Informatie Punt.
Op of dichtbij de bouwplaats komen is geen optie, voornamelijk
omdat de aannemer OpenIJ en
de opdrachtgever Rijkswaterstaat
de veiligheid van voorbijgangers
en publiek op en rond de volle
bouwplaats niet kan garanderen.
Als er ook maar iets zou gebeuren, zijn de rapen gaar.
Vandaar dat de route over de sluizen, tot overlast en begrijpelijk
ongenoegen van velen, al ruim
een jaar geleden is afgesloten.
Eerst zou de route half april dit
jaar weer open gaan, maar begin
april werd bekend gemaakt dat
de route pas uiterlijk eind maart
2021 open gaat. Vervelend voor
degenen die per auto, per fiets of
te voet naar de overkant moeten
of willen. Door de inzet van onder
andere extra spitsponten en een
– helaas betaalde – vaardienst
tussen de kop van de haven en
SHIP probeert men het leed te
verzachten. Een schrale troost…
Ook belangstellenden kunnen
de bouw van de zeesluis slechts
met lede ogen op afstand bekijken. En dat voor deze ‘once in a

Zij nemen een kleine degelpers
mee waarmee belangstellenden
zelf iets kunnen bedrukken. De
molendag poffertjes zijn ondertussen bekend in de regio, kleurplaten kunnen gekleurd worden
en Ludie Bakker laat haar zelf gemaakte kunst zien. ‘s Middags is
er ook nog muziek. Kom op de IJmuiden - Het IJHmusementsorfiets want parkeergelegenheid is kest en het Harmonie Orkest Excelsior Vianen hebben op 5 mei
beperkt. (foto: aangeleverd)
een prima bevrijdingsconcert gegeven in IJmuiden, en hebben er
een mooie en muzikale middag
van gemaakt. Een volle zaal, en
als toegift gezamenlijk als afsluiting 3 mooie stukken gespeeld.

life time’-gebeurtenis bij IJmuiden: de bouw van de vierde sluis,
opnieuw de grootste sluis ter wereld! Vooral op de facebookpagina’s ‘Rijkswaterstaat Nieuwe Zeesluis IJmuiden’ en ‘Zeesluis IJmuiden’ verschijnen regelmatig foto’s
en filmpjes van de bouwplaats,
berichten over de voortgang en
informatie over de bouw en gebruikte technieken. Ook SHIP
biedt informatie over de bouw
van de zeesluis. Vanaf de opening op 31 maart 2017 heeft SHIP
al 75.000 bezoekers mogen ontvangen!
Van tijd tot tijd organiseren Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie OpenIJ een vaartocht om
belangstellenden een kijkje achter de schermen van de bouw
van de zeesluis te gunnen. Vorige week vond weer zo’n tocht
plaats. Direct na de aankondiging
hiervan begin april stroomden de
aanmeldingen binnen en in een
mum van tijd was de tocht volgeboekt. Op de frisse en bewolkte dinsdagavond 30 april stroomde de rondvaartboot Koningin
Emma bij de kop van de haven
vol met belangstellenden en vertrok zij rond 19.00 uur sluiswaarts.
Via de Zuidersluis werd koers gezet naar en langs de bouwplaats.
Vanaf zowel het frisse bovendek
als het warme onderdek konden
de gasten de werken bewonderen en hun vragen stellen. Rijks-

waterstaat en OpenIJ gaven vanaf het bovendek toelichting over
de voortgang van de bouw en de
technische uitdagingen.
De reeds afgezonken deurkas
van het buitenhoofd, de betoncentrale, de scheve toren met de
Sluis Operatie Centrum, de vanaf
eind mei af te zinken deurkas van
het binnenhoofd, de toekomstige sluiskolk, een van de nieuwe
sluisdeuren, die in de toekomstige kolk wordt voorzien van elektrische en hydraulische systemen,
en de dam voor Selectieve Onttrekking tegen verzilting passeerden de revue.
Daarnaast werd ook uitleg gegeven over de vertraging, de extra kosten en de afsluiting van de
sluizenroute.
De tocht voerde de belangstellenden voorts langs het ‘vogelpartyeiland IJbiza’ (het laatste restje
van het voormalige Ganzeneiland
dat tegenwoordig dienst doet
als aanvaarbescherming ten oosten van de sluiswerken), de Noordersluis en het Binnenspuikanaal.
Bij de in het kanaal liggende reservedeur van de Noordersluis
keerde de Koningin Emma haar
neus weer westwaarts en voer zij
tussen het drukke scheepvaartverkeer van en naar Amsterdam
door richting de kop van de haven.
Zelf ook een keertje meevaren? Houd de facebookpagina
‘Rijkswaterstaat Nieuwe Zeesluis
IJmuiden’ in de gaten! Maar wees
er wel snel bij, want met de grote belangstelling kan het binnen
een uur vol zitten!

Bevrijdingsconcert IJmuider
Harmonie zeer goed ontvangen

Afgaande op het ovationele applaus en de lovende kritieken na
afloop zijn beide orkesten met
vlag en wimpel geslaagd in hun
opzet om een aansprekend en
sfeervol programma samen te
stellen dat past bij het karakter
van een bevrijdingsconcert.
Elivera van Sloten (dirigent
IJHmusementsorkest) vertelde
op indrukwekkende wijze wat zij
en haar leden over het stuk “Soldaat van Oranje” vonden. Dit
zorgde voor de nodige emotie
bij het publiek. Het bevrijdingsconcert werd door beide orkesten afgesloten met een medley
van Vera Lynn nummers ”We’ll
meet again” dat door alle aanwezige uit volle borst werd meege-

zongen. Het gehele concert werd
op voortreffelijke wijze muzikaal
begeleid door het orkest van Harmonie Excelsior uit Vianen met

als dirigent René de jong, en het
IJHmusementsorkest met haar
dirigent Elivera van Sloten. (foto:
aangeleverd)
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Velsen herdenkt
Velsen- Op diverse plekken in
Velsen zijn zaterdag alle burgers
en militairen herdacht die in en
sinds de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
In de ochtenduren vond een herdenking plaats op de Wenckebachtraat in Velsen-Noord, georganiseerd door Tata Steel. Tijdens de plechtige bijeenkomst
lazen medewerkers van Tata Steel
één voor één de namen op van de
69 werknemers van het staalbedrijf in IJmuiden die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Leerlingen van basisschool
De Plataan uit Velsen-Noord waren aanwezig bij de plechtigheid
en droegen een gedicht voor. (foto’s: Tata Steel)
Ook in de ochtenduren vond
de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats op Begraafplaats
Duinhof in IJmuiden-Oost. Burgemeester Dales legde samen met
wethouder Diepstraten en het Comité 4 en 5 mei Velsen een krans
bij het herdenkingsmonument en
een bloemstuk bij het Indië-monument. (foto’s: Erik Baalbergen)

Om zes uur ‘s avonds begon in
het stadhuis een herdenking met
toespraken en muzikale intermezzo’s, waarna het college en
diverse organisaties bloemen legden bij het monument op Plein
1945, wat leidde tot een prachtige bloemenzee. (foto: Arita Immerzeel)
Aansluitend vond de stille tocht
plaats naar Begraafplaats Westerveld, waar honderden mensen
zich aansloten voor de traditionele twee minuten stilte.
Tenslotte vond vanaf half negen
op de Westerbegraafplaats in
IJmuiden de Jan Bonekampherdenking plaats. Na de Taptoe geblazen door Michel Zoetmulder
en een minuut stilte hielden Conny Braam en Fulco van Aurich toespraken, zong Nicolette Knape
onder begeleiding van gitaarspel
door Daan van Putten de liederen
Omgekeerde tijd van Stef Bos en
Klokken van de hel van Liesbeth
List en las Petra van Kouteren een
passage uit het boek ‘Het meisje
met de vlechtjes’ van Wilma Geldof over Freddie Oversteegen.
(foto’s: Erik Baalbergen)

Michelle en Dennis winnen
Bokkedoorns Award

Zaterdag in Santpoort-Zuid

Planten- en stekjesbeurs
en repaircafé
Santpoort-Zuid - Op zaterdag
11 mei van 13.30 tot 16.00 uur
vindt weer de jaarlijkse plantenen stekjesbeurs plaats op het terras bij ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid (naast de DekaMarkt).
Dit evenement biedt belangstellenden de gelegenheid gewone
of bijzondere stekjes en/of plantjes te ruilen. Ook dit jaar kunnen
er weer tuin- en plantenboeken
geruild en/of weggeven worden.
Imker Rieks Bulthuis zal vanaf ongeveer half drie aanwezig zijn
met informatie over het houden
van bijen. Rieks begeleidt monniken in hun kloostertuin op de
berg Athos in Griekenland met
het houden van hun bijen en
zal enkele potjes hoogwaardige
Griekse honing meenemen.
Verder komen medewerkers van
‘De Smikkeltuin’ uit SantpoortNoord de aanwezigen informe-

ren over hun sympathieke project. ‘De Smikkeltuin’ wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking; men kan
diverse producten, zoals aardappeltjes, kruiden en eieren afnemen. Ook kan men de tuin steunen door een kip te adopteren.
Repair Café
gelijktijdig vindt het Repair Café
plaats. In ’t Brederode Huys zitten
weer enthousiaste reparateurs
van elektrische apparaten, meubeltjes, klokken, horloges, fietsen, sieraden, computer, mobiele telefoon, enz. klaar om te zien
welke uitdaging u voor hen meebrengt… Ook kleine reparaties
aan textiel kunnen verricht worden. Meer informatie over het fenomeen Repair Café, dat dit jaar
10 jaar bestaat, kunt u vinden op IJmuiden - Op zaterdag 11 mei
worden in Seniorencentrum Zeewww.repaircafe.org.
wijk voor de derde keer films over
het verleden van de gemeente
Velsen vertoond. De eerder gehouden filmmiddagen waren een
groot succes. Dit keer staat onder meer de bouw van de VelserEen lidmaatschap van de KNLTB tunnel centraal. Daarna volgt een
of een tennisvereniging is niet korte pauze, waarin vishandel
nodig. Inschrijven kan tot en met Martens heerlijke verse haring
zondag 2 juni via de website van zal uitdelen. Vervolgens kan worwww.ltchofgeest.nl - toernooiklapper.nl Kosten voor deelname
bedragen 11 euro per persoon.
Tijdens het toernooi worden
heerlijke hapjes geserveerd. De
finaledag vrijdag 14 juni wordt afgesloten met een optreden van
Cock Zwanenburg.
IJmuiden - Donderdag 16 mei
Voor vragen en/of informa- wordt door de Petrakerk in IJmuitie kan men zich wenden tot de den een koffiemorgen voor de
toernooileider Ilse Moojen, 06- kerken in IJmuiden georganiseerd. Iedereen is van harte uit28452296.

50+ tennistoernooi
Velserbroek - Voor de 10de keer
organiseert LTC Hofgeest het Intersport Kennemer 50+ toernooi. Gespeeld wordt in de week
na Pinksteren van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni. De
wedstrijden worden overdag gespeeld in de categorie 6–7–8–9,
in zowel de Damesdubbel, Herendubbel als Gemengd dubbel.
Het 50+ toernooi is een gezelligheidstoernooi met een sportief
karakter. Inschrijving is mogelijk
voor Iedere 50-plusser. Ook familie, kennissen en vrienden die
graag willen deelnemen aan het
toernooi zijn van harte welkom.

Regio - Michelle Leone uit
IJmuiden en Dennis Frank uit
Spaarnwoude, studenten Nova College Horeca, hebben
de prestigieuze Bokkedoorns
Award 2019 gewonnen. Dat
maakte de jury woensdag 24
april bekend tijdens de feestelijke uitreiking in het Nova
Grand Café Restaurant aan de
Zijlweg in Haarlem.

Derde filmmiddag:

Zeewijk wat vertel je me nou?
den gekeken naar een film over
de bouw van sleepboot ‘Willem
Barends’ van de firma Wijsmuller.
Kaarten voor het bijwonen van
deze filmmiddag kussen 2,00 euro en zijn aan de zaal verkrijgbaar.
De zaal is vanaf 13.00 uur geopend, er zullen dan oude foto’s
van Velsen worden vertoond. Om
14.00 uur start de filmvertoning.
(foto: aangeleverd)

ﬁe hten v
kerken in IJmuiden

e

genodigd om in de Petrazaal (ingang Spaarnestraat), van 10 tot
12 uur koffie/thee te drinken en
leden van andere kerken te ontmoeten en te spreken.

Kok Dennis Frank van leerbedrijf
ML in Haarlem blonk volgens de
jury uit door de beste smaak van
zijn gerecht: een kwartel naar eigen inzicht bereiden en de mysterie-opdracht ‘een omelet maken’. Gastvrouw Michelle Leone
van leerbedrijf Ciel Bleu in Amsterdam onderscheidde zich met
de beste aan tafel getrancheerde
en gegarneerde gerookte zalm
en het meest origineel samengestelde kaasplankje met bijpassende drank.
De achttien koks moesten voor
deze negende editie van de Bokkedoorns Award een kwartel naar
eigen inzicht bereiden, serve-

ren en toelichten aan de jury bestaande uit Pascal Beeren en Roy
Eijkelkamp (De Bokkedoorns),
Bart Zandvliet (Nova College) en
Judy Nihof (Haarlems Dagblad).
De vier deelnemende gastheren/gastvrouwen hadden als opdracht een gerookte zalm aan tafel trancheren en garneren, een
fles Champagne openen en over
6 glazen gelijkmatig uitschenken en een kaasplateau met een
bijpassende drank samenstellen voor de ogen van de jury bestaande uit maître sommelier Peter Bruins (De Bokkedoorns), Annemieke Loek en Ron Wiegel (Nova College), René Koelman (Bourgondisch Lifestyle) en Henrico
van Lammeren (Vinites).
De winnaars ontvingen de Bokkedoorns Award met bijbehorend certificaat, een diner voor
twee personen bij restaurant de
Bokkedoorns en ze mogen twee
dagen stagelopen bij restaurant
de Bokkedoorns. Meer informatie over de Bokkedoorns Award
is te vinden op novacollege.nl/
restaurant/#bokkedoorns_award

Michelle Leone en Dennis Frank, studenten Nova College Horeca, hebben de prestigieuze Bokkedoorns Award in de wacht gesleept (foto: Michel van Bergen)
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Op de
koffie bĳ ...

Stadsschouwburg
Velsen
Wekelijks bezoeken duizenden
mensen de Stadsschouwburg
Velsen. Een groot team zorgt
ervoor dan het hen voor, tijdens en na de voorstellingen
aan niets ontbreekt. De bedrijfsvoering ligt in handen
van zakelijk directeur Manon
Koers en artistiek directeur
Jacob Bron.

Geen dag is hier hetzelfde
,,Eigenlijk was ik altijd al bezig
met kunst en cultuur’’, begint
Manon Koers haar verhaal. Ze
vervolgt: ,,Op de middelbare
school organiseerde ik verschillende culturele uitstapjes voor de
brugklas. Ik ging van jongs af aan
‘uit’ in de Toneelschuur in Haarlem. Nu mag ik sinds oktober
2017 hier alles met veel plezier
organiseren.’’ Voor Jacob Bron
geldt dat hij in IJmuiden opgroeide, dus ook met de Stadsschouwburg Velsen. ,,Ieder keer wanneer
mijn moeder terug kwam van de
Stadsschouwburg keek ik als
klein jongetje de volgende ochtend aandachtig naar het boekje
van de voorstelling waar ze was
geweest. Ik wilde daar wat mee,
ik wilde erbij horen en het liefst
zo snel mogelijk. Ik weet het nog
goed, november 1980 werd mij
gevraagd of ik eens teksten wilde schrijven en sindsdien ben ik
nooit meer weggegaan.’’
Jacob ‘rolde’ dus als het ware in
dit werk. Hij zegt: ,,Het is naar
mijn idee ook een bepaalde levensstijl die je moet hebben om
dit te doen. Het is een bepaalde
‘drive’ die je hiervoor moet hebben.’’ Manon werd vorig jaar
benaderd en pakte meteen haar
kans. ,,Om eerlijk te zijn vond ik
dit altijd al een zeer bijzonder
theater, ik twijfelde dus geen
moment. Jacob en ik hebben een
goede klik, dat maakt onze samenwerking tot een geheel.’’ Dat
hun eigen sociale leven er soms,

door hun drukke werkschema,
wel eens bij inschiet, nemen ze
voor lief. Manon: ,,Goed organiseren. Je bent er niet op alle
verjaardagen. Sommige dingen
moet je laten vallen om dit werk
te kunnen uitvoeren. Met een
goede planning kom je een heel
eind.’’
Wat maakt voor hen beiden dit
werk zo mooi? Manon: ,,Het moment dat alles hier binnenkomt.
Het decor, dan de spelers, de
mensen backstage, dan gaan de
deuren open en komt het publiek
binnen. Dan voel je de onderliggende spanning, hoe zal de
voorstelling gaan? Wat vinden
mensen ervan? Die bepaalde
’spanning’ is een beleving en
daar doe ik het voor!’’ Jacob vult
aan: ,,Het theater kan iets veroorzaken bij de mensen en dat
is nodig, zeker voor de samenleving. Een filmpje op je telefoon
maakt ook van alles los in onze
samenleving, maar in het theater
beleef je het echt nog samen en
praat je daar na afloop nog gezellig over na. Al met al levert dat
mooie momenten op. ,,Elke dag
is hier opmerkelijk. Je bent als
theater geen standaardbedrijf.
Er gebeurt namelijk zoveel met
verschillende mensen, ook met
onze medewerkers en vrijwilligers is er geen dag hetzelfde’’,
zegt Manon.
Jacob: ,,Geen dag is hier hetzelfde. Achter en voor de scher-

men weet iedereen dat er een
moment heilig is: dat ondanks
nervositeit en onzekerheid van
de sommige artiesten om 20.15
uur toch de voorstelling moet beginnen.” Het leiden van een theater vergt het nodige van allebei.
Wat zien ze zelfs als hun sterkste
eigenschap voor deze functie?
Manon: ,,Een zakelijke visie naast
inhoudelijk esprit. Een beslissing kunnen nemen op moeilijke
momenten.’’ Jacob: ,,Het geven
van het theatergevoel. Ik blijf ergens nog steeds het jongetje dat
nog altijd iedere dag geniet van
het theater. Dat breng ik graag
over, maar dat moet je ook kúnnen overbrengen. Wij zorgen
met elkaar voor een warm welkom waarbij iedereen zich op
zijn gemak voelt.’’ Het werken

in IJmuiden voelt voor allebei als
een warm bad. Manon: ,,Voornamelijk zijn het toch Velsenaren
die naar de Stadsschouwburg
toekomen. Wanneer de deuren
opengaan voor het publiek voel
je dat de mensen echt komen
voor een mooi avondje uit! Dat
is erg fijn en geeft een prettige
warme sfeer. Jacob: ,,Het is een
bijzondere plek en dat wij hier
een rol in meespelen is ook voor
de artiesten bijzonder. Dat voelen de artiesten zelf ook. Dat er
veel diverse soorten mensen in
Velsen woonachtig zijn, maakt
het voor de artiesten ook altijd
extra aantrekkelijk en uitdagend
om in Velsen te spelen. Ze vo elen
het verschil met andere plaatsen
in het land en dat maakt het voor
een artiest ook leuk.’’

Mogen wĳ ook bĳ u op de koffi e?

verkoop@jutter.nl

Velsense clubs of goede doelen maken
kans op Wecycle-cheque van 1.000 euro
Regio - Clubs, verenigingen of lokale goede doelen kunnen een
Wecycle-sponsorcheque winnen
van 1.000 euro door afgedankte elektrische apparaten of energiezuinige lampen (e-waste) in te
leveren op de gemeentelijke milieustraat. In totaal zijn 25 sponsorcheques beschikbaar. Wecycle
organiseert de inzameling en recycling van e-waste.

Jonge boeren investeren massaal
in duurzame modernisering
Regio - De afgelopen maanden
konden jonge boeren niet ouder
dan 41 jaar subsidie aanvragen bij
de provincie Noord-Holland voor
het duurzaam moderniseren van
hun boerenbedrijf. De provincie
ontving maar liefst 58 aanvragen.
Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te
stellen. In plaats van 550.000 euro
wordt het 1.072.000 euro.
Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw: ,,Ik vind
het geweldig dat er zoveel jonge boeren zijn die naar een meer

duurzame bedrijfsvoering willen.
Door het subsidieplafond nu te
verhogen kunnen alle aanvragers direct investeren in duurzame maatregelen en hoeven ze
niet te wachten op de volgende
openstelling.”

nig mest wordt uitgereden of ze
doseren bestrijdingsmiddelen.

enigingen maken met deze inzamelactie kans op een mooi sponsorbedrag. Zo gaan circulair en
sociaal hand in hand.”
Wecycle kiest de 25 leukste, op-

vallendste, creatiefste inzendingen die tot en met 9 juni 2019
kunnen worden ingestuurd via
www.wecycle.nl/inleveren. Daar
zijn ook de actievoorwaarden te
lezen. (foto: aangeleverd)

Om kans te maken op de sponsorcheque, stuurt de club of vereniging een foto of korte video
van het inlevermoment op de gemeentelijke milieustraat én een
beschrijving van de inzamelactie
naar Wecycle. ,,Wij staan landelijk
voor de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste en
lokaal voor de binding met onze partnergemeenten”, zegt Jan
Vlak, algemeen directeur Wecycle. ,,Lokale goede doelen of ver-

Uitgave agrarische pachtgronden
provincie Noord-Holland

Plattelandsontwikkeling
in Noord-Holland
De regeling Jonge Landbouwers
is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).
De boeren willen zonnepanelen Dit is een Europees subsidieproop hun daken leggen, elektrische gramma voor ontwikkelingen
landbouwvoertuigen aanschaf- in het buitengebied met een fofen of precisie landbouwtechnie- cus op innovatie en duurzaamken gaan toepassen.
heid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt de subsiDat zijn technieken waarbij bij- die beschikbaar die door de Eurovoorbeeld sensoren nauwkeurig pese Unie verdubbeld wordt. (foRegio - De provincie Noord-Holmeten dat er niet teveel of te wei- to: aangeleverd)
land gaat voor de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 weer agrarische
grond verpachten. Het gaat om
MAAK VAN JE
1.700 hectare. Deze grond wordt
tijdelijk verpacht in afwachting
HUIS JOUW
van verkoop, het ontwikkelen van
DROOMHUIS!
natuur of de aanleg van wegen.

Geïnteresseerde agrariërs kunnen vanaf 1 mei 2019 op www.
noord-holland.nl/verpachtingen
kijken om welke gronden het
gaat en lezen wat de criteria zijn
voor het pachten van deze grond.
Aanmelden kan van 1 tot en met
31 mei 2019.
Pachten kan alleen onder voor-

waarden. Pachters moeten rekening houden met de natuur.
Ze moeten bijvoorbeeld langs
bouwland bloemrijke kruidenstroken aanleggen.
Daarnaast wordt de voorkeur gegeven aan boeren die in het bezit
zijn van bepaalde certificaten op
het gebied van duurzame landbouw.
Op percelen die binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) vallen
is bijvoorbeeld het gebruik van
kunstmest niet toegestaan. Ook
moet op sommige gronden gezaaid worden met een speciaal
soort mengsel om weidevogels
te trekken of insecten en vlinders.
Meer informatie over het pachten van grond van de provincie
Noord-Holland is te vinden op
www.noord-holland.nl/verpachtingen. (foto: aangeleverd)
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen

De Pas Erin

Receptie/balie
medewerkers

Het Terras - In de winterperiode wordt er veel reclame gemaakt om meer te gaan bewegen. Niet iedereen voelt zich dan
aangesproken, te koud, nat, teveel wind, er wordt al gauw een
excuus gevonden.

een groep die wandelt in een pittig tempo en op maandag start
een groep om 10.00 uur die wandelt in een rustig tempo. De wandeling duurt ongeveer 45 tot 60
min. Na afloop drinken de deelnemers koffie/thee met elkaar. Zo
combineert u gezond bezig zijn
In deze tijd van het jaar is het ech- met gezelligheid en leert u welter fijn om erop uit te gaan. Pak licht ook nieuwe mensen kennen.
de fiets of ga een stukje wande- Voor het wandelen hoeft u zich
len en wie het niet fijn vindt om niet van tevoren aan te melden,
alleen te gaan kan zich aanslui- wel graag op tijd komen.
ten bij een wandelgroep, er zijn
er vele. In Dorpshuis het Terras Bij voldoende animo willen we
hebben we twee wandelgroe- ook een fietsgroep starten. Meer
pen, op vrijdag start om 9.00 uur info: 023-3031228

Stichting Welzijn Velsen is op zoek
naar vrijwilligers voor de receptie/
balie in Buurtcentrum de Dwarsligger, Buurthuis de Brulboei en
Wijkcentrum de Stek. Vind je het
leuk om voor onze organisatie
het eerste aanspreekpunt te zijn?

Open Dag in Brulboei
De Brulboei - Om alvast in uw
agenda te noteren: Buurthuis de
Brulboei houdt een Open Dag
en Avond op dinsdag 11 juni van
16.00 tot 20.00 uur. Alle buurtbewoners en bezoekers kunnen een
kijkje nemen in hun buurthuis en
zien welke activiteiten en cursussen er allemaal te doen zijn in het

Puzzel- en
spelletjesruilbeurs
De Spil - Ook in 2019 kunt u elke maand uw puzzel of spel gratis
komen ruilen met andere liefhebbers! Naast het ruilen kunt u ook
kopje koffie drinken en een babbeltje maken.
We zien u graag op woensdag 15
mei tussen 10.30 en 11.30 uur in
Buurtcentrum de Spil in IJmui-

den. U kunt onderling ruilen,
maar wij beschikken ook over een
assortiment spelletjes en puzzels
waar u uit kunt kiezen, variabel
van 99 tot 3000 stukjes.
Bent u niet in de gelegenheid om
te komen, dan bent u van harte welkom op de volgende ruilbeurs op 19 juni. Meer weten?
Bel: 0255-510186.

WOENSDAG
Volkshuys
.

in Buurtcentrum de Spil
Frans Halsstraat 29, IJmuiden
Vragen? Bel: 0255-510186

10.30 tot 11.30 UUR

KANSEN & ZO

Informatiepunt
Sociaal Wijkteam Velsen
Het Sociaal Wijkteam Velsen is er
voor u. Heeft u een vraag over
zorg, welzijn, wonen, financiën
of vrije tijdsbesteding en weet u
het antwoord niet? Kom dan eens
bij ons langs bij één van de informatiepunten. Daar zitten we klaar
om samen met u het antwoord
op uw vraag te vinden. Mocht het
nodig zijn, dan maken we met u
een afspraak (voor een huisbezoek).

De Brulboei - Tijdens het seizoen
(september tot juni) staat Buurthuis de Brulboei bol van de activiteiten. Doordeweeks, middagen
en avonden. En een enkele keer
vindt een activiteit in het weekend
plaats. Het team vrijwilligers, gastvrouwen en gastheren, dat de bardiensten in onze knusse ontmoetingsruimte verzorgt, verwelkomt
heel graag nieuwe collega’s. Vind

U vindt de informatiepunten wekelijks op de volgende plekken. In
Velserbroek bij Stichting Buitengewoon, Galle Promenade 70 op
dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur.
In Velsen-Noord in Wijkcentrum
de Stek, Heirweg 2 op Woensdag
van 11.30 tot 12.30 uur.
In IJmuiden in Woonzorgcentrum
Velserduin, Scheldestraat 101 op
Donderdag van 10.00 tot 12.00
uur.

je het leuk om onder de mensen
te zijn en zo nu en dan een paar
uurtjes een bardienst te draaien
en hou je ervan om zelfstandig te
werken? Meld je dan aan als vrijwilliger voor de bar in De Brulboei in
IJmuiden.
Een dienst kan op vaste momenten, maar ook incidenteel op afroep. Kom langs of bel: 0255510652.

Het Volkshuys
Ontmoetingsgroep
De Spil - Van harte welkom! Elke
vrijdag- en zaterdagmiddag organiseert Het Volkshuys een ontmoetingsmiddag. Van 14.00 tot18.30
uur staat de deur open voor iedereen die het gezellig vindt om an-

Ontwerp: H.Meulenbroek 2019
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DE DERDE WOENSDAG V.D. MAAND

16 JAN. 2019
20 FEB. 2019
20 MRT. 2019
17 APRIL 2019
15 MEI 2019
19 JUNI 2019

nieuwe seizoen. Er is een springkussen voor de kinderen, een kleine rommelmarkt en de Delta Singers zorgen voor de vrolijke noot!
De medewerk(st)ers verwelkomen
u dan graag. Tot ziens in uw buurthuis.
Meer weten? Buurthuis de Brulboei, tel. 0255-510652.

Buitenspeeldag
Velsen Noord

Gezocht gastvrouwen
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Ben je representatief, communicatief, enthousiast en één dagdeel per week beschikbaar om
ons te ondersteunen bij de telefoon? Neem dan contact op met
Ingrid Hulst, coördinator receptie,
tel: 0255-548548.

deren te ontmoeten, het nieuws te
bespreken, een spelletje te doen en
samen een drankje te drinken. Zit
je niet graag alleen? Kom dan eens
een paar keer kijken! Je vindt ons in
Buurtcentrum de Spil in IJmuiden.

Lotgenotengroep rouw
Sociaal wijkteam - Bent u iemand
die graag wil praten over het verlies van uw partner met mensen
die weten waar het over gaat? Dan
is de lotgenotengroep rouw misschien iets voor u. Een klein groepje komt eens per maand bij elkaar
om te praten en elkaar te steunen.
Bent u geïnteresseerd, kom dan op
dinsdag 14 mei van 10.00 tot11.00

uur naar Buurtcentrum de Spil in
IJmuiden. De bijeenkomsten zijn
vrijblijvend en kosteloos. Wilt u
meer informatie of bent u wel geïnteresseerd maar net de 14e verhinderd? Neemt u dan contact op met
Elisabeth Hoekstra (Sociaal Wijkteam) 06-83231221 of Margit Kooter (Socius) 088-8876900 Of kom op
de volgende datum: 11 juni.

Spaanse les beginners
en gevorderden
De Spil - Op donderdag 19 september 2019 starten wij de cursus Spaans voor 10 lessen a 1 uur.
U kunt u vanaf heden inschrijven
bij Buurtcentrum de Spil. Fijn als u
in Spanje bent om de weg of iets
anders te kunnen vragen. Aanvang beginners om 19.15 uur, ge-

vorderden om 20.30 uur. De kosten zijn 65 euro excl. 5 euro lesmateriaal, te betalen bij de eerste les.
Dus doen! Opgeven kan via: glorob456@gmail.com of u kunt een
inschrijfformulier ophalen bij de
Spil. Tel: 0255-510186. Tot 19 september in de Spil.

De Stek - Woensdag 12 juni is het
weer buitenspeeldag en Wijkcentrum de Stek heeft weer een prachtig buitenspeelprogramma voor de
kinderen. Er zijn onder andere verschillende kinderspelen, luchtkussens en een stormbaan en natuurlijk is er ook wat te drinken met wat
lekkers. Om alles goed te begeleiden hebben wij veel vrijwilligers
nodig, dus wij kunnen nog wel wat
helpende handen gebruiken. Wilt u

komen helpen om de kinderen van
Velsen-Noord een gezellige middag te bezorgen meld u zich dan
aan bij Lars of Lydia. Email: steeneken@welzijnvelsen.nl of moreira@
welzijnvelsen.nl
De Buitenspeeldag is op 12 juni
van 14.15 uur tot 16.15 uur bij Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord.
Kosten 2 euro. Meer weten? Wijkcentrum de Stek tel. 0251-226445

VACATURE TOP 5 MEI
Medewerker Speelotheek Mama Mia
vac.nr: 1857
Het innemen en uitgeven van speelgoed in de Speelotheek, licht
computerwerk en mensen adviseren over speelgoed.
Buffet medewerker De Hofstede
vac.nr: 1855
Koffie, thee en andere (alcoholische) drankjes inschenken en een gezellig praatje maken met de bezoekers.
Medewerker receptie/telefoon Dwarsligger,
De Stek en Brulboei
vac.nr: 1851
Ben je representatief, communicatief, enthousiast en één dagdeel
per week beschikbaar, meldt je dan aan.
Chauffeur Voedselbank
vac.nr: 1853
Heb je een rijbewijs, wij zoeken vrijwilligers die vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren.
Kaderlid Zeekadetkorps IJmond
vac.nr: 1832
Het kader zoekt m/v ( min. 18 jaar) die leiding kunnen geven aan de
jongere zeekadetten vanaf 11 t/m ca. 18 jaar.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van
12.30 tot 15.00 uur en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden. Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Postbus 142
1970 AC IJmuiden

Telefoonnummer: 0255-548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Het leven vieren?

gekleurde kleding afscheid van haar nemen. Vrolijke
muziek. “Always look at the bright side of life”, zei
‘Tijdens een uitvaart wordt het leven steeds
mama altijd.’ Dit is wat de familie wil en zij geven hier
vaker gevierd.’ Bij het lezen van deze zin gooi ik
verontwaardigd de krant opzij. Dood is afscheid, is rauw, hun eigen woorden aan.
is pijn. Het woord vieren doet mij denken aan feesten. Ik Andere uitvaarten zijn er ook. ‘Het is de eenvoud die
zie vlaggen voor mij en mensen die dansen. In de 20 jaar siert.’ Basis, eenvoud, sereniteit en rust zijn woorden die
horen bij de vrouw met wie ik een voorbespreking heb
dat ik werkzaam ben als rouw- en uitvaartbegeleider
over haar uitvaart.
heb ik dat nog niet meegemaakt. Is er werkelijk sprake
van een nieuwe trend? Mag er niet meer worden
‘Het is een afscheid. Niks meer en niks minder’, zegt zij.
gerouwd? De opmerking zet mij aan het denken over
De dood is een bijzonder levensmoment. Het is
mijn vak.
waardevol de uitvaart de inhoud te geven die recht doet
Hoe willen de geliefden dat de dag van de uitvaart
aan het leven van de overledene. Even zo belangrijk is
eruitziet van hun moeder. ‘Ik wil een fotopresentatie.
het dat nabestaanden gehoord en gezien worden in wat
Mama moet in het licht staan. Ze wilde dat mensen in
zij willen. Zij moeten verder met het verlies.

Ineke Smit Uitvaartverzorging

Rembrandt van Rijn (1606-1669) - De drie bomen, 1643 (Collectie Teylers
Museum)

Rembrandts Wereld
in Teylers Museum

Rembrandt & de Gouden Eeuw
In 2019 is het 350 jaar geleden
dat Nederlands bekendste kunstenaar overleed. Ter ere hiervan
organiseren tal van musea door
heel Nederland tentoonstellingen over zijn leven en werk. Teylers Museum bezit een zeer grote en belangrijke collectie etsen
en tekeningen van de meester
en kiest voor een tentoonstelling
met zijn bijzondere landschappen en (Amsterdamse) stadsgezichten. Het is de enige tentoonstelling in dit Rembrandt-jaar met

Kindertelefoon zoekt nieuwe leden
jongerenraad
Regio - De Kindertelefoon is dé
plek in Nederland waar kinderen
en jongeren over alles kunnen praten. Zij vinden het belangrijk dat
De Kindertelefoon nog meer van
kinderen en jongeren zelf wordt.
Daarom werken ze met een actieve jongerenraad. De Kindertelefoon is op zoek naar nieuwe leden.
Ben je tussen de 12 tot 18 jaar en
vind je het leuk om kritisch en enthousiast mee te denken? Meld je
dan aan voor de jongerenraad.

men blijft aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Want wie weet
er nu beter wat kinderen en jongeren belangrijk vinden dan de jongeren zelf?
De nieuwe deelnemers staat een
gevarieerd takenpakket te wachten: van vloggen, brainstormen
met vrijwilligers, medewerkers en
de directeur-bestuurder, tot het
volgen van workshops en het vertegenwoordigen van De Kindertelefoon tijdens evenementen.

De jongererenraad is in 2018 het
leven geroepen om De Kindertelefoon te adviseren over wat er
speelt bij jongeren. De jongerenraad helpt om scherp te blijven op
veranderende behoeftes en nieuwe trends, en zorgt ervoor dat

Bijeenkomsten
De jongerenraad komt in ieder geval vijf keer per schooljaar bij elkaar, op een donderdagmiddag op
verschillende locaties van De Kindertelefoon. Tijdens deze bijeenkomsten leren de jongeren de or-

ganisatie goed kennen, praten ze
met vrijwilligers en medewerkers
en volgen ze interessante trainingen. Ook gaan ze vloggen over het
werk van de jongerenraad.
Profiel nieuw jongerenraadlid: Je
bent minimaal 12 en maximaal
18 jaar oud. Je bent niet bang om
je mening te geven. Je bent enthousiast, een doorzetter en wilt
graag iets betekenen voor anderen. Je kunt in het schooljaar 20192020 vijf keer naar De Kindertelefoon komen (in Utrecht en Groningen. Reiskosten worden vergoed.)
Je kunt aanwezig zijn bij de selectiedag op woensdagmiddag 12 juni in Utrecht. Aanmelden voor de
jongerenraad kan tot en met zondag 26 mei via www.kindertelefoon.nl/jongerenraad.

de buitenwereld als hoofdonderwerp. Tussen 1640 en 1660 maakte Rembrandt een reeks tekeningen en etsen van de omgeving
van Amsterdam. Zijn uitgangspunt was altijd de werkelijkheid,
maar hij paste deze aan voor een
mooier resultaat. Hij verschoof IJmuiden - Deze week waren de ma ‘De Roelvinkjes passen op
huizen en plaatste een Italiaan- Roelvinkjes in IJmuiden voor de de winkel’. De opnames vonden
se berg in de Hollandse polder. opnames van het Talpa program- plaats bij de Netto Vismarkt.
Het meest schilderachtig vond
hij kromme oude bomen en vervallen gebouwen, zoals het oude
stadhuis van Amsterdam.

Roelvinkjes weer
in IJmuiden

Leerlingen en vrienden
Ook landschappen en stadsgezichten van Rembrandts leerlingen en vrienden uit de collectie
van Teylers Museum zijn te zien,
waaronder tekeningen van Ferdinand Bol, Roelant Roghman, Gerbrand van den Eeckhout en Aert
de Gelder. Samen met de werken van Rembrandt vormen zij
een unieke tentoonstelling, die
laat zien wat Rembrandt aantrok
in zijn omgeving en de bezoeker laat kijken door de ogen van
de meester en zijn leerlingen en
vrienden. (foto: aangeleverd)

Achtste Wandel4daagse
Haarlem vanaf 30 mei

Lezing in De
Kapel

Beachparty in zwembad
De Heerenduinen

Velsen - Op vrijdag 24 mei wordt
het discoseizoen van zwembad
De Heerenduinen traditiegetrouw afgesloten met de Beachparty. Tijdens deze Beachparty
zijn het recreatiebad en het buitenbad tussen 18.00 en 21.00 uur
geopend en verzorgt een DJ zowel binnen als buiten de muziek. Net als vorig jaar wordt er

Ineke

A.L. Dyserinckstraat 31 | 2032 RA Haarlem | info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl | Tel.: 06 54661799

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

Regio - Rembrandt is beroemd
om zijn ongeëvenaarde weergave van mensen. Minder bekend is dat hij ook uitblonk in
landschappen en stadsgezichten. In dit Rembrandt-jaar toont
Teylers Museum uit eigen collectie een vijftigtal van de mooiste
landschapsetsen en -tekeningen
van de meester en zijn leerlingen en vrienden. De tentoonstelling Rembrandts Wereld is te zien
van 11 mei tot en met 15 september in het Prentenkabinet van het
museum.

‘Het leven vieren’, dat
zijn niet mijn woorden,
heel misschien beleeft de
familie dit zo maar dat
blijft voor mij een vraag.

weer groots uitgepakt. Wat er
precies tijdens deze avond georganiseerd wordt, is nog een verrassing. Nadere informatie hierover wordt binnenkort op www.
zwembadvelsen.nl gepubliceerd.
De Beachparty is toegankelijk
voor jeugd t/m 14 jaar en kost €
6,20 per persoon. (foto: aangeleverd)

Regio - Zondag 12 mei spreekt
Hans Gerding over Contact-ervaringen met ‘genezijde’ in de Kapel
in Bloemendaal. Een op de vier
Nederlanders zegt ‘ja’ op de vraag
‘Heeft u wel eens contact ervaren
met een overledene?’. Een cruciale vraag hierbij is: Is dit inbeelding
of echt? Om dieper op die vraag
in te kunnen gaan, buigen de aanwezigen zich in deze lezing over
filosofische
denkbewegingen,
resultaten van relevant wetenschappelijk onderzoek en spontane ervaringen op dit gebied. De
gegevens die hierbij naar voren
komen, kunnen bijdragen aan
het vormen van een mening over
een leven na de dood.
De lezing begint om 10.30 uur. Na
afloop kunnen er vragen worden
gesteld.

GEEN KRANT?
0251-674433
Mariaviering
IJmuiden - Op zondagmiddag
26 mei, aanvang 15.00 uur, vindt
een bijzondere viering in de
Naaldkerk plaats ter ere van Maria. Men nodigt iedereen van harte uit in “Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand” (OLVAB oftewel Naaldkerk), Frans Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord. Medewerking wordt verleend door
het Naaldkoor onder leiding van
Titia Mijnen.

Regio - De Wandel4daagse Haarlem wordt dit jaar georganiseerd
van donderdag 30 mei tot en met
zondag 2 juni. Vier dagen achter
elkaar voor bijna iedereen. Er is
namelijk keuze uit 6 afstanden:
10, 15, 20, 25, 30 en 40 kilometer.
Vier dagen wandelen door verschillende landschappen. Over
de Boulevard tussen Bloemendaal en Zandvoort. Door Spaarnwoude, Spaarndam, Penningsveer. Langs de Spaarne en de
Mooie Nel. Op andere dagen door
het duin- en bosgebied bij Overveen, Bloemendaal, Santpoort en
landgoed Beeckestijn. De laatste
dag naar de Molenplas en omgeving met op de terugweg via de
Haarlemmerhout met het Provinciehuis, teveel om op te noemen. Niet onbelangrijk is de lig-

ging van de start- en finishlocatie op een steenworp afstand van
de het treinstation Bloemendaal.
Komt u met de auto. Bij het Kennemersportcenter kunnen meer
dan 1000 auto’s gratis parkeren.
De organisatoren houden rekening met een deelnemersaantal
van tussen de 1000 en 1500 deelnemers, en rekenen op vele mensen, die voor het eerst aan een
Wandel4daagse willen meedoen.
Wilt u meehelpen in de organisatie, vrijwilligers die mee willen
helpen kunnen zich aanmelden
bij de organisatie. Op de website wandel4daagsehaarlem.nl
staat meer informatie en kan men
zich inschrijven. Beschikt men
niet over internet, dan kan men
het aanmeldformulier opvragen:
0229-239447. (foto: aangeleverd)

SportConnection
ondersteunt Sportgala
Velsen - Voor de realisatie van
het Sportgala Velsen 2020 heeft
de organisatie samenwerking gezocht met SportConnection, het
evenementenbureau uit Haarlem
van Jan van der Meulen en Renée
Faber.
Vanaf de volgende editie zal het
Sportgala Velsen door dit bureau
worden ondersteund. Het dertigste Sportgala Velsen, dat op 8
maart van dit jaar werd gehouden, vormde tevens het moment

om afscheid te nemen van Simon
Weers en Frank Snoeks, twee
mannen die veel voor het jaarlijkse evenement hebben betekend.
Om ervoor te zorgen dat ook in
de toekomst het Sportgala Velsen
een evenement blijft waar de gemeente trots op kan zijn, is nu samenwerking gezocht met een externe partij.
Binnenkort zullen de eerste afspraken gemaakt worden over
onder meer de invulling van de
programmering.
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Publiek 11 en 12 mei welkom

Biljartteam Ad Ketels
speelt halve ﬁnale

30 mei tot en met 2 juni bij Villa Westend

Villa’s Culinair
Wijntheater 2019

Velserbroek - Eindeloos genieten tijdens Villa’s Culinair Wijntheater. Aankomend Hemelvaartweekend staat het strand
van Villa Westend voor de 5e
keer in het teken van Villa’s Culinair Wijntheater. Een 4-daags
zinnenprikkelend wijnfestival
waarbij alles draait om wijn,
eten en beleving. Van donderdag 30 mei tot en met zondag
2 juni zijn er van 14.00 tot 0.00
uur zijn er tal van activiteiten
voor jong en oud te beleven op
het festival. De toegang is gratis.

re charcuterie, heerlijk malse bavette, verse kreeft en pizza’s worden geserveerd kan men dit jaar
ook aanschuiven in het Spaanse tapasrestaurant op het strand.
Met een heerlijke kan huisgemaakte sangria, een plateau vol
verse tapas en de voetjes in het
zand. Alsof u zich even in Spanje waant.

Overdag vinden er verschillende
shows plaats met uiteenlopende onderwerpen. Ontdek of wijn
uit een bepaald glas van invloed
is op de smaak, test uw kennis
tijdens de blindproeverij of doe
In het Wijntheater worden de lek- mee met de hilarische wijnquiz
kerste wijnen van Hans Moole- waarbij mooie prijzen te winnen
naar uit Bloemendaal verkocht. zijn. P.S. zelfs voor níet wijnliefHet Wijntheater vindt plaats in hebbers is dit het leukste festival
een ongedwongen sfeer waar al- van het jaar!
les draait om (culinair) genieten.
Er zijn diverse foodtrucks, work- Voor kinderen is Villa’s Culinair
shops, proeverijen, theateracts, Wijntheater één groot water en
vinyl dj’s en genoeg banken en zandspektakel
(zwemspullen
relaxte zitjes om te kunnen ge- mee). De toegang is gratis, maar
nieten van de culinaire over- voor parkeren wordt een bijdradaad. Vrijdagmiddag is de fina- ge gevraagd. Kijk voor meer inle van Wijnvrouw van het jaar, en formatie en het programma op
het hele weekend zijn alle oesters www.villawestend.nl, www.wijnslechts 1 euro per stuk. Naast al- theater.nl of volg het evenement
le foodtrucks waar onder ande- op Facebook. (foto: aangeleverd)

Santpoort - Het biljartteam van
Warme Bakker Ad Ketels/BV Velsen flikt het weer: evenals de vorige 2 seizoenen zijn ze geplaatst
voor een van de landelijke halve
finales in de biljart kadercompetitie! Er zijn 4 halve finales, verdeeld over heel Nederland, en
van elke halve finale gaat alleen
de winnaar naar de landsfinale
om met de laatste 4 teams te strijden om het kampioenschap van
Nederland.
Zaterdag 20 april werd in het
mooie clublokaal tijdens de playoff een dubbelpartij gespeeld tegen het sterke team van Op de
Klos uit Eijsden (L). Beide wedstrijden werden overtuigend gewonnen, met maar liefst 7-1 en
6-2. Daardoor is het team er voor
het derde opeenvolgende jaar in
geslaagd zich te plaatsen voor de
halve finale van de nationale kadercompetitie.
Net als vorig jaar wordt deze halve finale gespeeld in het clubhuis
van Biljartvereniging Velsen aan
de Wüstelaan 79 in Santpoort-

Zuid, op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei.
Aan deze halve finale doen 4
teams mee: HWA Hotel van Krimpen uit Alblasserdam, Jong Geleerd uit Volkel, Gelre 1 uit Ede en
uiteraard het thuisspelende team
van Warme Bakker Ad Ketels/BV
Velsen. Alleen de winnaar van deze poule gaat naar de nationale finale.
Er doen zeer sterke biljarters
mee, enkele spelers in het kader
57/2 met te maken aantallen van
270, 290 en zelfs 310 caramboles, maar ook een ereklasser die
er 240 moet in de zeer moeilijke
spelsoort 57/1. Het belooft een
biljart-spektakel te worden bij
Biljartvereniging Velsen, met 24
mooie kaderpartijen!
Iedereen is beide dagen hartelijk
welkom bij Biljartvereniging Velsen en voor elke bezoeker is er
een gebakje bij de koffie. Lokaal
open vanaf 10.30 uur, aanvang
wedstrijden is beide dagen om
11.00 uur.

Lenteconcert in ‘De Villa’
Bloemendaal - Kent u ‘De Villa’?
Het landhuis aan de Kennemerweg straalt lichtheid en stijlvol
leven uit. Sinds de uitbreiding,
enkele jaren geleden, begroette Bloemendaal meerdere nieuwe bewoners, die een bewuste keuze voor Fleurâge Residences maakten. Naast de zorggarantie koos men voor leven naar eigen inzicht. Bewoners met vanzelfsprekende zeggenschap in eigen huis, met vakkundig en ervaren personeel ter ondersteuning: het zou eigenlijk overal vanzelfsprekend moeten zijn. Net als

genieten van meerdere muzikale
activiteiten in het bijzondere dagprogramma, zoals het Lenteconcert op zondag 19 mei. Tijdens
dit concert (zie: www.fleurage-residences.nl/lenteconcert) zullen
studenten van het Koninklijk conservatorium te Den Haag en van
de Bloemendaalse muziekschool
pianostukken van diverse componisten ten gehore brengen.
Respect voor autonomie en muziek als extraatje: De Villa heeft eigenlijk al jaren iets heel bijzonders binnen de dorpsgrenzen.
Dat mag best gezegd worden!

Tijdens een repetitie van het Participatiekoor Haarlem overhandigde het Rabobank Stimuleringsfonds de cheque ter waarde van 4.000 euro aan de Stichting Participatie met Dementie (foto: PR Stichting Participatie met Dementie)

Participatiekoor ontvangt
donatie van Rabobank
Stimuleringsfonds
Regio - Het Stimuleringsfonds
van Rabobank Haarlem en omstreken schenkt het Participatiekoor Haarlem 4000 EURO. ,,Dit is
een enorme opsteker voor alle
mensen met dementie die graag
mee willen blijven doen in het
culturele leven van Haarlem’, reageert voorzitter Wim Heeremans
verheugd. Eduard Leutscher van
het Rabobank Stimuleringsfonds
motiveert de donatie als volgt:
,,De doelstelling van het Participatiekoor is om mensen met dementie de kans te geven mee te
blijven doen in het culturele leven in Haarlem en omgeving.
Die doelstelling onderschrijven
wij van harte en sluit perfect aan
bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als Rabobank nemen voor kwetsbare ouderen.”
Wim Heeremans, voorzitter van
de Stichting Participatie met De-

mentie, is verguld met de gift
van het Stimuleringsfonds. ,,Cultuurparticipatie van mensen met
dementie levert een grote bijdrage aan het welzijn van deze mensen. Wij ontmoeten nog
vaak sceptische reacties als wij
vertellen dat mensen met dementie de Passies van Bach zingen. Met deze donatie kunnen
wij verder werken aan onze ambitie om mensen met dementie te ondersteunen in hun wens
om mee te kunnen blijven doen
en zich te emanciperen.”
Passieconcert
Het Participatiekoor zong onlangs een verkorte versie van
de Johannes Passion in de Mariakerk in Haarlem Noord. In het
koor zingen mensen met dementie samen met projectzangers onder leiding van dirigent
Felix van den Hombergh.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Klootschietnieuws
Zondag 19 mei:

Tweede Velser Oldtimerdag
Velsen - Na het grote succes van
vorig jaar zal op zondag 19 mei
voor de tweede keer de Velser
Oldtimerdag worden georganiseerd. Diverse oldtimers zullen
die dag naar het Vestingplein rijden, deels om ze te tonen aan belangstellenden en deels om een
toer- puzzeltocht mee te rijden.
Ook wordt een horecaplein ingericht en zijn er diverse attracties
voor kinderen.

zijn, maar ook diverse food trucks
met onder meer echte Indische
saté, hamburgers, hotdogs en diverse ouderwetse snacks. Met de
Oldtimer Wijn op Wielen heeft de
organisatie bovendien een echte wijnproeverij in huis. Ook is
er een kleine braderie en de kinderen kunnen genieten van een
draaimolen, rad van avontuur,
schminken of een ritje met de Cabrio Bus. Bezitters van een oldtimer die zelf willen deelnemen
Aangemoedigd door het succes aan het evenement kunnen zich
van de eerste Velser Oldtimerdag, via www.stichtinghidde.nl aandie in september 2018 plaats- melden.
vond, heeft de organiserende
Stichting Hidde besloten om er Stichting Hidde organiseert de
een jaarlijks evenement van te Velser Oldtimerdag om geld in
maken. Er zijn diverse oldtimers te zamelen voor het organisete bewonderen, niet alleen auto’s ren van vakanties voor gezinnen
maar ook bromfietsen, bussen en die met kinderkanker zijn geconzelfs een fiets op houten wielen. fronteerd. Door middel van de vaOmstreeks elf uur verlaten en- kanties worden deze gezinnen in
kele oldtimers het plein om deel staat gesteld om even hun gete nemen aan de puzzelrit. On- dachten te verzetten en met elgeveer drie uur later worden de kaar te genieten. Daarvoor is veel
deelnemers weer terug verwacht, geld nodig, alle steun is dus welde prijzen (waaronder een smart kom. Via www.stichtinghidde.nl
watch) worden om 15.30 uur uit- kan men vriend van de stichting
gereikt.
worden.
Op het horecaplein zal een brand- De Velser Oldtimerdag begint om
weer oldtimer ‘Barista’ te vinden 10.00 uur. (foto: Jaap Dekker)

De kracht van kleuren
Velsen - Kleuren hebben altijd
een belangrijke rol gespeeld in
het leven van Marij Duijsters. In
2010 begon ze aan een opleiding tot holistisch kleurcoach en
kregen de kleuren nog meer betekenis. ,,Het voelde als thuiskomen”, vertelt Marij enthousiast.
,,De kleuren, in de vorm van balansflessen, hielpen mij om nog
meer naar mijn intuïtie te luisteren. Mijn zelfvertrouwen nam toe
en ik kreeg meer innerlijke rust.”

Door omstandigheden zijn ze het
contact met zichzelf kwijtgeraakt
of zitten ze te veel in hun hoofd.
De kleuren zijn een spiegel voor
de zoekende mens in jou!’’

,,Een consult begint met ontspannen, je hoofd leegmaken. Daarna
kies je vier balansflessen, in alle
mogelijke kleurencombinaties,
die jou het meest aanspreken. Samen brengen we jouw verhaal
in kaart: Wie ben jij? Waar liggen
jouw uitdagingen en mogelijkheGedreven vanuit passie en met den? Wat zijn jouw verlangens?
meer dan 40 jaar ervaring in de Door goed naar je te luisteren en
gezondheidszorg start ze in 2016 gericht vragen te stellen, wordt
haar praktijk Colourful Energies helder wat je wilt in je leven.”
om mensen te begeleiden bij hun Colourful Energies, Meeuwenpersoonlijke ontwikkeling. ,,De laan 44, 1971KR IJmuiden, tel.: 06mensen, die hier komen, bevin- 83940860. Mail: info@colourfulden zich vaak op een omslagpunt energies.nl, zie ook: www.colourin hun leven en zoeken richting. fulenergies.nl. (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Hoewel het er zaterdag 4 mei niet zo gunstig uitzag voor de klootschieters van
Full Speed, bleek alles erg mee te
vallen met het weer. Slechts een
klein buitje streek even plagend
over en dat was het.
Voor de rest zonneschijn, maar
wel een straffe koude wind. Na
het indelen van de teams ging
men van start en al snel bleek,
dat een van de teams wat meer
vorm vertoonde dan het andere. Doordat er veel “storing” was
van honden en kinderen, die uitgelaten werden, moest het tempo wat gedrukt worden, wat er bij
het team van Raymond, Peter, Ni-

co en Willem voor zorgde, dat de
opgekropte spanningen op elk
schot werden af gereageerd en
zodoende voor fantastisch verre schoten zorgden. Dit resulteerde in slechts 63 schoten over het
totale parcours. Het team met ia,
Jan G., Sander D., Harm en Hendrik Jan was wat flegmatieker en
gooide wat meer ontspannen.
Hun score werd 77 schoten.
Volgende week is er het open
Voorjaars toernooi. De klootschieters hopen hier veel nieuw
talent te mogen ontvangen. Voor
informatie zie www.fullspeedsport.club of bel 06-24973470.

Beachvolleybal Smashing
Velsen voor jong en oud
Velsen - Smashing Velsen organiseert al jaren in de zomermaanden recreatief beachvolleybal voor volwassenen (16+) op
dinsdagavond om 19.30 uur voor
Paviljoen Noordzee. Er wordt
meestal in teams van 4 tot 6 spelers gespeeld. Iedereen is welkom
om mee te komen doen. Opgeven is niet nodig, kom gewoon
eens langs op het strand. Ze starten vanaf 14 mei.
Sinds een paar jaar is Smashing
Velsen ook begonnen met beachvolleybal voor de jeugd. Kinderen

kunnen meedoen vanaf 8 jaar.
Bevlogen trainers leren de spelers te volleyballen op het strand.
Daarnaast is samenwerken en gezelligheid ook heel erg belangrijk.
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen op woensdagmiddag van
16.00 tot 17.00 uur komen trainen. Jeugd ouder dan 12 is welkom op dinsdagavond van 19.00
tot 20.00 uur.
Meer informatie: www.smashingvelsen.nl/beachen. Hierop kun je
ook zien of het beachvolleyballen
doorgaat.
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DCIJ-nieuws

In memoriam Jan de Haas

Top zes neemt afstand
IJmuiden - Vorige week kwam al
ter sprake dat alleen de top zes
van de onderlinge competitie
van Damclub IJmuiden (DCIJ) zeker is van een plaats in het eerste
tiental komend seizoen. Met nog
twee rondes te gaan lijkt de strijd
inmiddels beslecht te zijn.
Krijn ter Braake is zo goed als zeker kampioen. Tegen rode lantaarndraagster Nicole Schouten
wist hij in een flankopening op
bekende wijze een schijf te winnen, waarna de winst binnenhalen een kwestie van techniek
was. Ook naaste belager Martin
van Dijk kwam tot winst. Tegenstander Jan-Maarten Koorn nam
in de opening een riskante voorpost, die door Van Dijk omsingeld
werd. Volgens de computer had
Van Dijk al een paar goede kansen gemist om groot voordeel te
pakken. Nadat Koorn echter niet
een bijzondere verdediging vond
die de computer wel zag, kon Van
Dijk alsnog de voorpost veroveren.
Jesse Bos liet tegen Cees van der
Vlis na om een belangrijke over-

winning binnen te slepen en
daarmee in het klassement te
klimmen. Nadat Van der Vlis problemen aan zijn lange vleugel
ondervond, wist hij een verborgen damcombinatie in de stand
te vlechten waarmee hij voorkwam dat Bos naar dam kon lopen. Bos onderkende de combinatie en liet zijn voorpost afruilen, maar behield voordeel. Daarna wist Van der Vlis zich ternauwernood te redden en daarmee
zijn plek in het eerste tiental veilig
te stellen. Na afloop liet Kees Pippel zien dat Bos met een tempozet voorafgaand aan zijn forcing
wel al in de opening had kunnen
winnen.
Tot slot ging Wim Winter, die op
een ongelukkige zevende plaats
staat, pijnlijk onderuit. Winter besloot de flankaanval van Jacqueline Schouten te omsingelen, maar
door slordigheden kwam hij al
snel in de problemen. De partij
kwam tot een abrupt einde toen
Schouten naar dam liep en Winters plakker niet klopte.

Presentatie Team
Handhaving en Toezicht
IJmuiden - Het Team Handhaving van de gemeente Velsen wil
graag voorlichting geven aan bewoners wat zij wel en niet mogen
en kunnen doen.
Op woensdag 15 mei om 19.30
uur in zalencentrum Velserduin
(achter de Hema) zal een team
van de afdeling Handhaving en

Concert Felison Brass
Velsen-Noord - Dit jaar viert Felison Brass haar 60-jarig jubileum. In het kader van dit heugelijke feit geeft Felison Brass onder
leiding van Ron Mostaard op zondag 26 mei om 14.00 uur concert
een in het wijkcentrum De Stek in
Velsen-Noord.
Felison Brass zal u deze zondagmiddag een gevarieerd muziekprogramma voorschotelen. Op
het programma staan onder andere highlights uit de Disneyfilm
the Lion King, Moon River, Bohemian Rhapsody, Air uit de Suite in
D van J.S. Bach.

Toezicht een presentatie geven
wat zij allemaal doen. Tevens kan
men vragen stellen en kan er besproken worden waar inwoners
graag zouden zien dat meer toezicht wordt gehouden. Het team
Handhaving organiseert deze
bijeenkomst in samenwerking
met de Wijkplatforms IJmuidenNoord en IJmuiden-Zuid.

Zo is Felison Brass met haar eigen, unieke sound een graag gezien orkest in de gemeente Velsen en ver daarbuiten. Door haar
zeer uitgebreid repertoire dat
zich uitstrekt over alle denkbare genres, staat Felison Brass garant voor muzikaal entertainment
en niveau.
Aanvang van dit concert is 14.00
uur. Wijkcentrum De Stek is te vinden aan de Heirweg 2 in VelsenNoord. Wie jarig is trakteer, dus de
toegang van dit concert is geheel
gratis. (foto: aangeleverd)

Jan de Haas, een unieke onderwijsman is op Tweede Paasdag overleden. Vijfentwintig jaar, vanaf de oprichting was hij adjunct directeur van de IJmond-MTS. Het was niet alleen een bijzonder goede
wiskundeleraar, maar ook een prima organisator, collega, opvoeder
en bovenal een goede vriend. Voor alles voelde hij zich verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de schoolorganisatie. De
kwaliteit van de school groeide in enkele jaren. De school werd de
grootste en waarschijnlijk beste middelbare technische school in
Nederland die haast wekelijks werd bezocht door schoolbesturen
uit vele landen in Europa en zelfs buiten Europa. Nooit werd er door
hem geklaagd over zijn drukke
functie die dikwijls tientallen uren extra van hem vergde per week.
Het was een man die een hekel had aan conflicten met collega’s en
leerlingen. Straffen van leerlingen was geen middel dat hij graag
toepaste. Zijn correctiemethode bestond grotendeels uit gesprekken na schooltijd, waarvan vele oud-leerlingen zich de inhoud nog
steeds zullen herinneren. Zoals gebruikelijk werd de eerste week
van de zomervakantie besteed om de leerlingen- en lerarenroosters van het nieuwe schooljaar op orde te brengen. Jan de Haas was
daarbij het middelpunt. Verscheidene leraren en directieleden waren door de roosterkennis van Jan in de gelegenheid om landelijk tijdens de schooltijd deel te nemen aan leerplan- en inventariscommissies waar vele andere technische scholen ook gebruik van
maakten. Als oud-directeur denk ik met grote dankbaarheid terug aan mijn mede-directielid. Ik ben me bewust dat dankzij de extra inspanning van Jan de Haas, ik me met vele landelijke activiteiten bezig kon houden. Wat jammer dat de IJmond-MTS niet meer
bestaat.
A.P. Rutten

Strawberries komt
tekort tegen Maarssen

Driehuis - Het is Strawberries
H1 zondag net niet gelukt een
punt te halen in de wedstrijd tegen Maarssen. Op het eigen veld
in Driehuis kwam de degradatiekandidaat een doelpunt tekort tegen de verrassende nummer drie
van de tweede klasse. Strawberries had de nederlaag voor het
grootste deel aan zichzelf te wijten. Met de rust stond het namelijk 0-4 in het voordeel van de bezoekers. Strawberries was niet
bij de les en liet zich overrompelen door Maarssen, dat uiterst effectief met de kansen om wist te
gaan. Strawberries had weliswaar
het meeste balbezit, maar hier
kwam amper iets gevaarlijks uit.
Een verschil tussen beide teams
was zondag ook de strafcorner.
Maarssen scoorde ‘twee uit twee’
en Strawberries wist daar slechts
een doelpunt tegenover te zetten
uit zeven corners. Floris Welman
was in de tweede helft attent
bij een rebound van een strafgen samen met hun papa of ma- corner. Hij scoorde zondag het
ma aan de hand hardlopen. Na de
finish krijgen alle deelnemers de
unieke Pim Mulierloop medaille
omgehangen en zal de verloting
van de hardloopschoenen plaatsvinden.
De andere afstanden die gelopen
kunnen worden zijn 5, 10 of 16,1
kilometer. Informatie: www.pimmulierloop.nl. De voorinschrijving is inmiddels gesloten. Op
de wedstrijddag kan men vanaf
9.15 uur tot een kwartier voor de
start na-inschrijven. (foto: aangeleverd)

Win hardloopschoenen
bij Pim Mulierloop
Nieuwe expositie in
restaurant SHIP
IJmuiden - Na de mooie expositie van Thijs Zwart, zal vanaf nu
een nieuwe foto-expositie van Ed
Seeder geëxposeerd worden in
het restaurant van SHIP. De nieuwe expositie bestaat uit foto’s van
de grote zeevaart, gefotografeerd
op locaties zoals in de sluizen van
IJmuiden en de havens van Amsterdam.
De voordelen van digitale opnames, volgens fotograaf Ed Seeder, of juist analoog op grote formaten met scans van onbeperkte
resoluties geven geweldige beelden. Ed Seeder was tijdens zijn
werkbare periode een begrip en
gespecialiseerd in het maken van
foto’s op uiteenlopende locaties
zoals gas winlocaties, industriële- en petrochemische bedrijven,
aan boord van schepen en havenfaciliteiten, maar bouwprojecten en architectuur was ook zijn

werkgebied. Dankzij het gebruik
van panoramacamera’s heeft hij
bredere beelden gemaakt die
een rijk beeld geven aan projecten in waterbouw, havens, landschappen en de maritieme sector.
De passie voor fotografie is er
nog steeds en daarom exposeert
de inmiddels gepensioneerde
Ed Seeder met veel plezier vanaf
woensdag 1 mei tot en met donderdag 1 augustus 2019 met zijn
maritieme en havenfoto’s in het
restaurant van SHIP.
Het team van SHIP nodigt iedereen van harte uit aan de Noordersluisweg 1 in IJmuiden, om de
expositie van deze gepassioneerde fotograaf in het restaurant van
SHIP te komen bekijken. De expositie is net als SHIP, 7 dagen in de
week van 10.00 uur tot 17.00 uur
geopend en is vrij toegankelijk.
(foto: aangeleverd)

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 13 mei
is er weer een postzegelavond
van de Postzegel Vereniging
Santpoort, met natuurlijk een
veiling. De kavels worden op de
avond ingeleverd en men heeft
voldoende tijd om deze te bekijken. De avond zal worden gehou-

den in het Terras, Dinkgeverlaan
17, Santpoort-Noord. Om 19.00
uur is de zaal open en er is voldoende parkeergelegenheid.
Meer weten over de Postzegel
Vereniging Santpoort, bel dan
0255-756195 na 18.00 uur.

Santpoort - Zondag 12 mei staat
Santpoort weer in het teken van
het oudste hardloopevenement
van Nederland: de 79ste Krinkels
Pim Mulierloop. Speciaal voor alle kinderen die meedoen met
de 1,2 km kidsrun stelt Run2Day
Haarlem twee paar Nike Pegasus
Kids hardloopschoenen beschikbaar! Één paar schoenen wordt
bij de meisjes verloot en één paar
bij de jongens.
De 1,2 km jeugdloop (t/m 12 jaar)
is op en rond de baan van atletiekvereniging Suomi en start om
10.30 uur. De allerjongsten mo-

tweede doelpunt van de aardbeien, slechts een paar minuten
nadat Finn van Leeuwen de aansluitingstreffer had gemaakt. Het
was voor laatstgenoemde pas zijn
tweede doelpunt in zeven seizoenen. Het derde doelpunt van
Strawberries kwam op naam van
aanvaller Tijn Bouws, die met een
hard backhandschot de keeper
van Maarssen in de verre hoek
wist te verschalken. De drie goals
van de thuisploeg werden binnen acht minuten gescoord, maar
voor een vierde treffer van Strawberries was het te laat.
Met nog vier wedstrijden op het
programma staat de ploeg van
coach Robbert Zevalkink op de
elfde plaats met vijf punten achterstand op de tiende plek, die
aan het einde van het seizoen
recht geeft op nog een jaar tweede klassehockey. Komende zondag gaat Strawberries op bezoek
bij nummer vijf Abcoude. (Finn
van Leeuwen)

VV IJmuiden JO16-1 glipt
door de mazen van het net Micha Wertheim met
Velsen - Zaterdag trof VV IJmuiden JO16-1 de laatste van de
ranglijst. Sc ‘t Gooi heeft in de
competitie nog nul punten op de
teller staan. Het zag er lang naar
uit dat de tegenstander de eerste drie punten mee naar Hilversum zou nemen. In dat geval zou
het team van trainers Coen van
Oosterom en Mike Kries de koppositie verliezen. IJmuiden begon aanvallend maar stond de
eerste helft vooral nonchalant in
het veld. Kansen werden niet benut en van overzicht was weinig
sprake. Men kon niet voorkomen
dat het eerste tegendoelpunt uiteindelijk viel. De spelhervatting
oogde rommelig. Toch zag Arben
Westmaas vlak voor rust kans de
stand gelijk te trekken: 1-1. Na de
thee opende IJmuiden direct met
een schot op doel. Toch bleef het

moeite houden met de gasten
waarvan de achterste linie behoorlijk standhield. Danny Loerakker verdedigde goed uit waardoor IJmuiden een ingooi kreeg.
Joshue Sekiza zag vlak daarna
kans de 2-1 in de lange hoek te
schieten. In de laatste minuten
werd IJmuiden pas goed wakker.
Laurens Dijkstra zigzagde nietsontziend vanaf het middenveld
naar het doelgebied en nam de
3-1 op zijn slof. IJmuiden speelde uiteindelijk beter maar liet het
balbezit weer even glippen. Hierdoor kon ‘t Gooi de 3-2 maken.
De keeper van de tegenpartij trok
een streep onder de wedstrijd. Hij
kwam te ver uit en Dijkstra schoot
de 4-2 in open doel. IJmuiden
JO16-1 lijkt het kampioenschap
in de eerste klasse te gaan verzilveren.

nieuwe solo in Velsen
Velsen - Cabaretier Micha Wertheim speelde zichzelf met zijn
originele soloprogramma’s naar
de eredivisie van het Nederlandse cabaret. Niet als een volkskomiek met vette grappen, maar
als een welbespraakte allesweter
die haarfijn met intelligente humor de vingers op veel zere plekken van de samenleving weet te
leggen. Micha’s nieuwste show
kreeg de titel ‘Voor alle duidelijkheid’ mee. De pers jubelde en de
cabaretliefhebbers weten in groten getale de weg naar de theaters te vinden.
Op vrijdag 10 mei is Micha te zien
in de Stadsschouwburg Velsen.
In ‘Voor alle duidelijkheid’ is Mi-

cha Wertheim in topvorm en
toont hij zich een van de absolute kampioenen op het gebied
van prikkelend, tergend, ontregelend en tegendraads cabaret. Als
geen ander houdt Micha zijn publiek de vermaarde ‘cabaretspiegel’ voor. Om het vervolgens meteen ook maar op het verkeerde
been te zetten. En dat blijft boeien en vermaken. Want Micha’s gedachtegangen over grote en kleine zaken, van de ouderraad op
school en de spreekkamer van de
dokter tot de waarde van kunst,
de stijgende zeespiegel en de
eerstvolgende genocide aan toe,
zijn slim, verrassend, origineel en
héél komisch. (foto: Thomas van
Oorschot)
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Theaterprogramma 2019-2020
Stadsschouwburg gepresenteerd
Velsen - Met de woorden ,,Kunst voedt de geest’’ opende artistiek directeur Jacob Bron dinsdagavond de speciale voorstelling
waarin gedurende bijna twee uur werd vooruitgeblikt op het theaterseizoen 2019-2020 in de Stadsschouwburg Velsen. ,,Theater doet er toe en de Stadsschouwburg Velsen doet er heel veel
toe’’, luidde zijn conclusie. Samen met zakelijk directeur Manon
Koers overhandigde hij tijdens de voorstelling het eerste exemplaar van het nieuwe theatermagazine aan wethouder cultuur Jeroen Verwoort.

Tata Steel neemt nieuwe
ultramoderne opslaghal in gebruik
Velsen- Dinsdag werd door Tata Steel een nieuwe, ultramoderne opslaghal in gebruik genomen. In deze enorme hal
kunnen zowel vrachtwagens
als treinen naar binnen rijden
om geladen of gelost te worden. De zogenoemde LA-hal is
gebouwd op een strategische
plek in het noordelijk deel van
het terrein van Tata Steel, vlak
bij de dompelverzinklijnen,
waar het staal van een laag zink
wordt voorzien. Wij mochten er,
voorafgaand aan de opening,
alvast een kijkje nemen.
Meer dan twintig miljoen euro heeft het staalbedrijf geïnvesteerd in de bouw van de nieuwe opslaghal, die van imposant
formaat is. Maar liefst 220 meter
lang en 42 meter breed, voldoende om er 50 kiloton staal te kunnen opslaan. Daarmee stijgt de
opslagcapaciteit op eigen terrein
meteen met 18%, zodat Tata Steel
staal niet langer op externe locaties hoeft op te slaan. Daarmee
wordt dus geld bespaard, de zeer
efficiënte werkwijze in de nieuwe
LA-hal moet ervoor zorgen dat de
besparing nog verder gaat toenemen. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een volledig
computergestuurd bedieningssysteem van de immense kranen.
Handbediening blijft altijd mogelijk en is zelfs onvermijdelijk bij
het laden en lossen van vrachtwagens. Het laden en lossen van treinen gebeurt echter volledig automatisch. Bewust heeft Tata Steel

gekozen voor magneetkranen
in plaats van de meer traditionele exemplaren met een grijptang.
Dat heeft drie voordelen: het aantal storingen is veel lager, er ontstaat minder snel schade aan de
rollen staal die verplaatst worden
en de kranen kunnen dichter bij
elkaar werken, waardoor ook efficiënter gewerkt kan worden.
Wie verwacht dat in een grote opslaghal als deze veel mensen aan
het werk zijn, heeft het mis. ,,We
werken hier met drie mensen per
team, in een vijf ploegendienst’’,
vertelt een medewerkster. Meer
mensen blijken er, dankzij het geavanceerde computersysteem,
niet nodig te zijn. Dan klinkt een
sirene, die enigszins doet denken aan een luchtalarm. Het is bedoeld om duidelijk te maken dat
de magneetkraan de zone nadert waar zich het personeel bevindt. De kraan vindt zelf op basis van de computergestuurde instructies zijn weg naar de trein
die moet worden gelost en met
behulp van een enorme magneet
wordt moeiteloos een rol staat
van twintigduizend kilo opgetild.
Eerst wordt vervolgens de code,
die op de rol staal is aangebracht,
gescand. Zo wordt extra gecontroleerd of het juiste product op
de juiste plaats staat, alvorens het
een plek krijgt in de opslaghal.
Klopt de code, dan verhuist de rol
staal naar een vrije plek in de grote loods. En wat gebeurt er als de
stroom uitvalt? ,,Dan kan de kraan
nog een half uur doordraaien’’,

wordt uitgelegd. Ruim voldoende dus om problemen te voorkomen. De LA-hal biedt plaats aan
3300 rollen staal.
Mocht de code op de rol staal niet
overeen komen met de gegevens
in de computer, dan wordt deze rol in een apart vak weggezet,
zodat de teamleden handmatig
kunnen controleren wat er mis is.
Al met al een vernuftig systeem,
gerealiseerd in een bedrijfshal
die aan de hoogste eisen op het
gebied van duurzaamheid voldoet. Zo worden bijvoorbeeld alle overige grote toegangsdeuren
automatisch geblokkeerd wanneer één van die deuren open
gaat voor het naar binnen laten
van een trein of vrachtwagen.
Hierdoor wordt voorkomen dat
te veel warmte uit het pand ontsnapt. In de hal is het altijd minstens 15 graden Celsius en een systeem zorgt ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid altijd onder de 65% blijft. Om te voorkomen dat treinen in de hal te veel
schadelijke stoffen uitstoten, mogen alleen de meest duurzame
locomotieven de hal inrijden. Tata
Steel beschikt inmiddels over drie
exemplaren van dit type locomotief, die niet alleen veel zuiniger
rijden, maar ook minstens 95%
minder roet en stikstofoxide uitstoten dan hun voorgangers.
Opvallend: de kleuren roze en
paars zijn in de hal prominent
aanwezig, omdat onderzoek aantoont dat dit gunstig is voor het
personeel. (Bos Media Services)

Dat eerste exemplaar was hoog
boven het podium opgehangen
en de wethouder kreeg de opdracht om plaats te nemen in
een kleine hoogwerker en daarmee letterlijk tot grote hoogte te
stijgen om zo het 84 pagina’s tellende boekwerkje zelf op te halen. Dat gebeurde rond 22.00 uur,
vlak voor de finale van de show.
Het publiek had op dat moment
al volop genoten van diverse optredens, die een globaal beeld
geven van wat er in het komende seizoen zoal op de planken
wordt gebracht. Een programmering die zeker veel grote namen kent, maar nadrukkelijk ook
kansen biedt aan jonge theatermakers om zich te ontwikkelen.
Zo is er een de serie vanWARMERDAM, een reeks voorstellingen die niet in de gebruikelijke
theatersetting zal worden uitgevoerd. Soms komt een voorstelling beter tot zijn recht op een
andere manier, bijvoorbeeld in
het voorgebouw of als toneel-optoneel. Als bezoeker zit je er dichter op en dat creëert een intiemere sfeer, die past bij dit type voorstellingen. De naam vanWARMERDAM verwijst naar de legendarische toneelmeester Peter van
Warmerdam, die een groot theaterliefhebber was, juist ook van
theater in andere settings. Een
voorproefje kreeg het publiek alvast met een kort optreden van
singer-songwriter Joshua Aaron.
Voor zijn complete voorstelling
met band zal men nog even ge-

duld moeten hebben,die is pas in
mei volgend jaar te zien.
Veel eerder al zal de Choir of Man
op het IJmuidense podium staan
en dat is heel bijzonder. Dit Britse
gezelschap toert de hele wereld
rond met een feel good show van
groot formaat. Misschien wel de
beste zang- en dansvoorstelling
ooit, met bekende songs die worden gebracht in de setting van
een Britse pub. Slechts twee weken zal deze voorstelling in Nederland te zien zijn en de Stadsschouwburg Velsen bewijst hiermee dat je voor een internationale topvoorstelling niet naar elders
hoeft te reizen. Te zien op 10 oktober, en afgaand op de reacties
vanuit het publiek op de dinsdag-

avond getoonde trailer nu al een
grote hit. Ook de dames van Matroesjka (9 januari) gaven dinsdag
alvast een voorproefje van hun
voorstelling Brainwash, die door
NRC eerder al tot cultureel hoogtepunt van 2018 werd bestempeld. Acteur Bram van der Vlugt
(vanavond in de Stadsschouwburg Velsen te zien met het stuk
‘Vogel’) keert volgend seizoen terug op het podium in gezelschap
van Trudy Labij en Wieteke van
Dort. Dinsdag vertelde hij alvast
het een en ander over dit nieuwe door Lex Passchier geschreven toneelstuk met de titel ‘Enkele reis’.
Na het uitreiken van het nieuwe
theatermagazine aan wethouder
Jeroen Verwoort, die het boekje
omschreef als de Sinterklaasfolder voor cultuurliefhebbers, was
het de beurt aan Saskia van Zutphen en Paulette Willemse (bekend van de meezingvoorstellingen ‘Vuile Huichelaar’) om de
avond hilarisch af te sluiten door
samen met het publiek ‘Zeilen op
de wind van vandaag’ te zingen.
(Bos Media Services)

Beeckestijn zoekt vrijwilligers
Velsen-Zuid - In juni wordt Buitenplaats Beeckestijn officieel
onderdeel van het Museumhuizen netwerk van Vereniging Hendrick de Keyser. De eigenaar van
het pand, Vereniging Hendrick de
Keyser, is op zoek naar vrijwilligers om samen met de bezoekers
het huis tot leven te brengen.
Beeckestijn is niet zo maar een
huis. Het is een 18de eeuwse buitenplaats van ongekende allure. Als bezoeker kun je die allure
écht ervaren door een boek te lezen op de bank of door je verder
te verdiepen in de plattegrond
van het huis. In het Museumhuis
werkt een gezellige groep vrijwilligers die, altijd samen, bezig zijn
in het huis.
Als vrijwilliger op Beeckestijn ben
je vooral bezig met het ontvangen van de gasten. Esly van Dam,
hoofdcoördinator
vrijwilligers,
zegt hierover: ,,We horen van veel
bezoekers dat ze de persoonlijke
en gastvrije ontvangst in de Museumhuizen erg waarderen. On-

ke voorkennis of ervaring nodig,
maar wel goede sociale en communicatieve vaardigheden. Men
vraagt een minimale beschikbaarheid van twee dagdelen per
maand op donderdag, vrijdag,
zaterdag of zondag. Vereniging
Hendrick de Keyser biedt haar
vrijwilligers professionele begeleiding en een reiskostenvergoeding.

ze vrijwilligers ontvangen de bezoekers net zoals je dat thuis zou
doen; hartelijk en persoonlijk.’’
Geen specifieke voorkennis of
ervaring nodig
Als vrijwilliger op Buitenplaats
Beeckestijn heb je geen specifie-

Informatiebijeenkomst
Er is inmiddels een groep van ongeveer vijfentwintig vrijwilligers
actief op Beeckestijn, maar er is
nog ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerd? Dan kun je
je aanmelden voor de geheel vrijblijvende informatiebijeenkomst
(datum nader te bepalen) waar
men alles vertelt over het vrijwilligerswerk. Aanmelden voor deze
bijeenkomst kan bij Esly van Dam,
hoofdcoördinator vrijwilligers via
vandam@hendrickdekeyser.nl of
020-5210630. Zij kan ook andere
vragen beantwoorden. (foto: Arjan Bronkhorst)

Ondanks voetbal en kou

Goedbezocht Bevrijdingspop 2019
Regio - Uitgerekend op de dag
dat de bekerfinale voetbal werd
gespeeld en een koude, natte dag was voorspeld, werd het
feest van de vrijheid gevierd in
Haarlem. Desondanks werd Bevrijdingspop 2019 een drukke,
gezellige editie waarbij het droog
bleef en de zon zich zelfs flink liet
zien. Volgens een schatting van
de organisatie waren er op 5 mei
115.000 bezoekers aanwezig in
de Haarlemmerhout.

ren naar het Jupilerpodium. Andere opvallende optredens waren de energieke show van Jett
Rebel, de terugkeer van Van Dik
Hout na 25 jaar op het Bevrijdingspop-podium en natuurlijk
de uitsmijters van het Houtpodium, zoals Miss Montreal, Fun Lovin’ Criminals en Ronnie Flex &
Deuxperience.
Ambassadeur van de Vrijheid
Sam Feldt arriveerde per luchtmachthelikopter en draaide een
weergaloze set.

barentaal Mirjam Stolk en Ruth
Krooshof die op swingende wijze op de projectieschermen hun
versies van verschillende acts opvoerden.

Blikopeners
Vrijheid is niet vanzelfsprekend.
Op het festivalterrein was volop
aandacht voor de thematische
‘blikopeners’ van bevrijdingsdag.
Aanwezige ‘levende boeken’ werden grif uitgeleend, het theaterstuk ‘Back to Back’ van DeGasten
Swingende tolken
maakte indruk en Democratie op
De opening met YouTuber Kalvijn Een eervolle vermelding gaat de dansvloer was dé hit in het
trok direct grote aantallen kinde- uit naar tolken Nederlandse ge- themagebied. (foto: Stef Backx)
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▲

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ’Opstand in IJmuiden’. Jubileumtentoonstelling
‘Muse- 12 MEI
umschatten’. Expositie ‘Festung Moederdag
IJmuiden’ tot en met 1 september. Jubileumjaar: Iedere maand
kans op mooie prijzen. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

9 MEI

Ontmoetingsgroep nabestaanden in het Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51
Santpoort-Noord. Van 19.30 tot
21.30 uur.
Bijbels Themacafé in de Ontmoetingsruimte
Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem. Aanvang 20.00 uur.
Lezing Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland over het
ontstaan van het Graafschap
Holland door historicus Kees
Nieuwenhuijsen in het Huis van
Geschiedenis, Noorderwijkweg
2a in Beverwijk, 20.00 uur.

Planten- en stekjesbeurs op het
Klaverjassen bij Stormvogels, Zui- terras bij ’t Brederode Huys in
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang Santpoort-Zuid (naast de Deka20.00 uur.
Markt), 13.30-16.00 uur. Gelijktijdig vindt ook het Repair Café Gratis zwemmen en aquasporten
voor moeders in zwembad De
plaats.
Heerenduinen, 09.00-17.00 uur.
(foto: aangeleverd)
Regionale Vogeldag van 07.00
tot 17.00 uur. Zie voor informatie
www.100procentkluut.nl.

Zeewijk wat vertel je me nou…?
Filmmiddag in Seniorencentrum
Zeewijk, ondermeer de bouw van
de Velsertunnel staat centraal.
(foto: aangeleverd)
Jongeren met Bijbel. Bijbels chillen met jongeren. Het hele gezin is welkom. Van 18.00 tot 20.00
uur. Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem.

Snuffelmarkt op de Lange Nieuwstraat van 09.00 tot 16.00 uur.

Concert Amsterdam Staff Songsters van het Leger des Heils in
samenwerking met het Leger des
Heils Muziekkorps Kennemerland
in de Oosterkerk aan Zomerkade
165 in Haarlem, 19.30 uur. Entree
5 euro, kerk open 19.00 uur. (foto:
aangeleverd)

Huis Beeckestijn: Huis open van
11.00 - 16.00 uur. Toegang 2 euro.

Disco voor mensen met een beperking met IJmuidense DJ
Dylan in Castricum, Dorpsstraat
2A, 20.00 uur. Entree: 4 euro incl.
2 consumptiebonnen.

Nationale Molendag, ook De
Zandhaas aan de Wüstelaan in
Santpoort doet mee met allerlei
activiteiten tussen 10.00 en 17.00
uur. Meer informatie: www.molens.nl. Zondag zijn ook veel molens open, De Zandhaas doet al- Woodstock Legends, drie leleen zaterdag mee. (foto: aange- gendarische dagen in rebelse
rockshow van drie uur in Stadsleverd)
schouwburg Velsen, 20.15 uur.
Landelijke halve finale in de bil- (foto: Ricka Harpya)
jart kadercompetitie waaraan het
team Warme Bakker Ad Ketels/BV
Velsen deelneemt in het clubhuis
van Biljartvereniging Velsen aan
de Wüstelaan 79 in SantpoortZuid vanaf 11.00 uur. Ook zondag. Publiek welkom.
Huis Beeckestijn: Huis open van
11.00 - 16.00 uur. Toegang 2 euro.

Dienst in het Leger des Heils gebouw aan de Geysendorfferlaan
4 in Beverwijk om 10.00 uur met
aansluitend een gratis koffie concert door het landelijke koor van
het Leger des Heils. (Zie ook zaterdag)

Landelijke halve finale biljarten
zie zaterdag.
Huis Beeckestijn: Huis open van
11.00 - 16.00 uur. Toegang 2 euro.

Bijbelfilm Mozes 2. 5e bijbelfilm
van reeks. Graag aanmelden. Om
20.00 uur. Grote zaal Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 Haarlem.

Presentatie Team Handhaving en
Toezicht van de gemeente in zalencentrum Velserduin (achter de
Hema) om 19.30 uur.

14 MEI

16 MEI

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

Kennemer Verhalenfestival in de
Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2 Santpoort-Zuid. Verhalensessie voor jong en oud
om 13.30 met een herhaling om
15.00 uur. Zie www.ruinevanbrederode.nl. (foto: aangeleverd)

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.

Informatiemiddag voor senioren van de Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen in
de Engelmunduskerk in Diehuis,
14.00 uur (zaal open 13.30 uur).
Gastspreker van de gemeente
vertelt over de WMO, aansluitend
jaarvergadering.
Aanmelden: Lezing door Cor Oudendijk over
SGOVelsen@gmail.com of per te- berging van de ms Hornestrand
om 20.00 uur in het Zee- en Halefoon via 06-21670923.
venmuseum IJmuiden. Zaal is
Klaverjassen in De Brulboei, Ka- open vanaf 19.30 uur. (foto: aannaalstraat IJmuiden. Van 13.30 geleverd)
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro
per keer. Meer informatie: 0255510652.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

Lezing over de Nederlandse identiteit door burgemeester Jos Wienen van Haarlem in Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1,
20.00 uur. Aanmelden (verplicht):
www.societeitvereeniging.nl onder het kopje Agenda. (foto: Bibi Veth)

Fadoprins Fernando Lameirinhas viert zijn 75-ste verjaardag in
Stadsschouwburg Velsen, 20.15
uur. (foto: Joost Gijzel)

Zangdiva’s Mrs Einstein met countryzangshow in Stadsschouwburg Velsen, 20.15 uur. (foto: aangeleverd)
Trio Dasha Beltiukova (fluit), Izabella Lediakova (cello) en Vital
Stahievitch (piano) in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage wenselijk.
(foto: Julia Kurdiukova).

Preview Night en onthulling theatermagazine ’19-’20 in Kennemer
Theater Beverwijk, 20.00 uur. (foto: Semfoto)

15 MEI

Tango Aliado kwartet geeft een
swingend Moederdagconcert in
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 15.00 uur. (foto: aangeleverd)

Week van de Romeinen in Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden. Van 10.20 tot 12.30 uur. Toegang gratis. (foto: aangeleverd)

Koffie-ochtend voor de kerken in
IJmuiden in de Petrazaal (ingang
Spaarnestraat), van 10 tot 12 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden:
zie zaterdag.

Rockspektakel gebaseerd op
Bruce Springsteens ‘Born In The
U.S.A.’ in Kennemer Theater Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: Carla
Gorter Fotografie)

Saxofoon en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Micha Wertheim met bejubelde
nieuwe solo in Stadsschouwburg
Velsen, 20.15 uur. (foto: Merlijn
Doormernik)

Slibtongetjes eten bij Café Bartje, Hoofdstraat Santpoort-Noord.
Aanvang 18.00 uur. Inschrijven
aan de bar. 15,- per persoon.

Kennemer Verhalenfestival in de
Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2 in Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 uur. Zie www.ruinevanbrederode.nl.

10 MEI

Opening expositie KZOD in de
Kloostergangen van het stadhuis
in Haarlem, Grote Markt 2, 16.00
uur. Titel: ‘Kunst op papier’. Informatie: www.kzod.nl. (foto: aangeleverd)

Pim Mulierloop zie www.pimmulierloop.nl. Afstanden: 1,2, 5, 10
of 16,1 km. Start op atletiekbaan
Suomi in Santpoort. (foto: aangeleverd)

Lezing door Hans Gerding over
contact-ervaringen met ‘gene zijde’ in de Kapel in Bloemendaal,
10.30 uur.

11 MEI

Stadsschouwburg Velsen: Jubileumvoorstelling ‘Vogel’ voor
85ste verjaardag steracteur
Bram van der Vlugt, 20.15 uur.
(foto: Marieke Timp)

Postzegelavond Postzegel Vereniging Santpoort in het Terras,
Dinkgeverlaan 17, SantpoortNoord, vanaf 19.00 uur.

Kledingbeurs Het Kruispunt van Ontmoetingsgroep nabestaan10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. den in het Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51 SantLotgenotengroep rouw van 10.00 poort-Noord. Van 19.30 tot 21.30
tot 11.00 uur in Buurtcentrum de uur.
Spil in IJmuiden. Informatie: 0683231221 (Elisabeth Hoekstra
van Sociaal Wijkteam)

Klucht Medisch Centrum Best
in Kennemer Theater Beverwijk,
20.15uur. (foto: Pieter Ketelaars)

Maarten van den Berg & Lonneke
Dort, twee aanstormende cabaret-talenten in Kennemer Theater
Beverwijk, 20.30 uur. (foto: Joshua
Bakar Bessy)

Aanvang 14.00 uur. Parochiezaal
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre- Engelmunduskerk, Driehuizervelaan 17 in Santpoort-Noord.
kerkweg 113 Driehuis.

Cabaret: Daniëlle Schel, winnaar
publieksprijs Amsterdamse Kleinkunstfestival 2017 in Kennemer 13 MEI
Theater Beverwijk, 20.30 uur. (fo- Wandelen in een rustig tempo
van 10.00 tot 10.45 uur. Start
to: Janita Sassen)

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. InKomedie ‘Je kunt op me rekenen’
fo: 0255-522330.
in Kennemer Theater Beverwijk,
Puzzel- en spelletjesruilbeurs van 20.15 uur. (foto: Ben van Duin)
10.30 tot 11.30 uur in Buurtcentrum De Spil in IJmuiden.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden:
zie zaterdag.
Schapen scheren op Boerderij
Zorgvrij, Genieweg Velsen-Zuid.
Van 13.30 tot 16.00 uur. Toegang
gratis.

De Gestampte Meisjes in KenneBijbelfilm Mozes 2. 5e bijbelfilm mer Theater Beverwijk, 20.30 uur.
van reeks. Graag aanmelden. (foto: Eva Beeftink)
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Willem Cohrs gestopt:

Zestig jaar lang melk van deur tot deur

Barcelona voetbalschool bij Stormvogels
IJmuiden - Maar liefst 120 meisjes en jongens beleefden vorige
week dinsdag de dag van hun leven. Voetballen en trainen op de
Barcelona-manier bij IJVV Stormvogels. Na intensieve voorbereiding van de immer actieve
Jeugdactiviteitencommissie van
Stormvogels en de Hollandse afdeling van de Barca academy was
het op 30 april een ware voetbalhappening op sportpark Zeewijk.
Omgedoopt als ware het een kleine versie van Nou Camp lag het
complex er geweldig bij. Maar
liefst 14 trainers en trainsters ontfermden zich over het maximum
van 120 deelnemers. In aansprekende teams, zoals Messi, Raketic,
Suarez maar ook Lieke Martens
werden de deelnemers verdeeld
over 10 teams. De professionele opkomst op het hoofdveld onder de klanken van het wereldberoemde Barca lied, het confettika-

non en de aanmoedigingen van
alle ouders, opa’s en oma’s beloofden al een geweldige dag. En dat
werd het ook. Na het eerste uur
trainen werden de ouders verzocht het terrein te verlaten zodat
de kinderen zich nog meer konden concentreren op de intensieve oefenstof en de aanwijzigen
van de Spaanse, Engelse en Nederlandse trainers. Zoals het Barcelona betaamt waren alle oefeningen met de bal, want voetballen dat doe je met een bal. Uiteraard bestaat de Barca manier ook
uit orde en discipline en respect
voor de trainers en je medespelers. Kousen omhoog maar wel
onder je knie en shirt in je broek.
Deze sfeer werd de hele dag uitgeademd. Ook tijdens de geheel
verzorgde lunch in de prachtige
kantine van Stormvogels was de
bijgebrachte discipline al goed
te merken. Na de lunch werd fa-

se twee van het trainingskamp
aangevangen. Nieuwe varianten
werden getraind en uiteindelijk
kwam alles tezamen in een mooie
partij spelen. Het laatste uur waren de ouders, opa’s en oma’s
ook weer welkom zodat zij getuige konden zijn van het prachtige
slot waarbij onder de klanken van
de champions League Hymne het
veld werd verlaten. Maar niet nadat op de Barca wijze, muziek van
Cold Play, met elkaar in twee grote cirkels de dag werd gevierd. Uiteraard waren er ook prachtige
prijzen voor de dagwinnaars. Wat
te denken van een Messi shirt
met alle handtekeningen van de
selectie van Barcelona en zijn foto met zijn eigen handtekening.

Velsen - Slechts acht jaar oud was
Willem Cohrs, toen hij met melkboer Witteman aan de Tussenbeeksweg mee mocht met de ponywagen om melk langs de deuren te brengen. De kleine Willem
vond het geweldig en wist al snel
zeker dat hij later ook melkboer
wilde worden. Zo is het ook gegaan, maar liefst zestig jaar lang
bracht hij melk en andere boodschappen bij de mensen thuis. Afgelopen zaterdag voor het laatst.
De melkwagen gaat weg en ook
de loods wordt verkocht.
Op zich had hij best nog wel even
kunnen gaan, maar: ,,Ik vind het
mooi geweest. Ik ben nu 68 jaar,
dus in feite heb ik het al drie jaar
uitgesteld.’’ Doordat Willem al op
zeer jonge leeftijd begon met
werken, hoefde hij destijds niet
in militaire dienst. ,,Naar school
moest ik natuurlijk nog wel, maar
dat ging er een beetje tussendoor.’’ Het melkbedrijf van Witteman werd overgenomen door
de firma Bakker en Willem Cohrs
kwam er in loondienst. ,,Tot 1973,
toen ben ik voor mezelf begonnen. In de topdagen had ik wel
driehonderd klanten. Nu zijn dat
er nog ongeveer honderdzestig.
Je bouwt als melkboer echt een
band met je klanten op. Je komt
er immers drie keer in de week
aan de deur, dat is meestal meer
dan dat de eigen kinderen langskomen.’’

Na afloop was iedereen het er
over eens. Dit is volgend voorjaar
zeker voor herhaling vatbaar. (fo- Hoe hecht die band soms wordt,
blijkt uit enkele voorbeelden.
to: aangeleverd)
,,Mijn vrouw en ik zijn een keer
uitgenodigd als gast op een bruiloftsfeest bij de bowling in Haarlem. Bertje Doperwtje trad daar
op als artiest. Het werd een heel
bijzondere avond en we werden
van Beltiukov en speciaal voor op handen gedragen. We zijn
zelfs een keer naar Den Bosch afTrio gearrangeerd. .
Vital en Dasha die beiden hun op- gereisd, ook voor een bruiloftsleiding in Minsk kregen en in Am- feest van een klant. Er was zelfs
sterdam hun Masterdiploma behaalden, staan garant voor grandioos spel. Izabella Lediakova
(Georgië) behoorde in vroegere
jaren ook tot de vaste kern van
musici, maar haar leven als uitvoerend musicus nam een wending. Door de ontmoeting met
Dasha en haar voorstel samen het
stuk van haar vader in te studeren, is het vuur weer aangewak- Velsen - Muziekvereniging Soli
kerd en horen we een geweldig viert zijn 110-jarig jubileum met
een groot spektakel op 25 mei:
celliste aan het werk.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 de Rigo verffabriek Night of MuSantpoort-Noord, 023-5378625. sic. Een immens orkest, een nog
Vanaf een half uur voor aanvang groter koor en een aantal bekenis de zaal open. Toegang vrij, een de artiesten geven die zaterdagbijdrage in de onkosten wense- avond een spetterende show in
lijk.Zie ook: www.mosterdzaad- tennishal Velserbroek. Rigo Verffabriek is als belangrijke sponje.nl.
sor de naamgever van het eveneDe pianist Vital Stahievitch en de ment. En dat is niet zomaar.
fluitiste Dasha Beltiukova (foto: Ju- ,,Muziek en verf mengen prima!”,
antwoordt Machiel van Westerlia Kurdiukova)
hoven enthousiast op de vraag
waarom zij de Night willen sponsoren. Met zijn broer Toon en hun
echtgenotes Amanda en Henriette vormt hij de directie van de bekende verfproducent uit IJmuiden. ,,We ondersteunen graag de
plaatselijke cultuur, die zo waardevol en verbindend is voor de
Velsense samenleving waarvoor
wij ons verantwoordelijk voelen.”
Het viertal ziet veel overeenkomsten tussen het samen muziek
maken in een vereniging als Soli
en het samen verf maken in een
bedrijf als Rigo. ,,We zoeken allebei naar harmonie, naar het op de
juiste wijze mengen van kleuren
en klanken, zodat er mooi geheel
ontstaat. En in beide gevallen is
het een ambacht waarbij geldt:
oefening baart kunst.”
op 7 december 2019, nationale Speciaal voor het evenement is
vrijwilligersdag, komen high tea’n er een originele reeks foto’s gebij Landgoed Duin & Kruidberg.”
maakt, waarop telkens een muAanmelden kan tot uiterlijk 9 ju- zikant en een medewerker in de
ni 2019 per mail via: vrijwilligers- verffabriek samen zijn geportretwerk@welzijnvelsen.nl. Wanneer teerd. Zoals van de 19-jarige Caitje je aanmeldt graag naam, leef- lin Duindam en de 12-jarige Rotijd, jouw verhaal en activiteiten zemarijn Barel, die bij Soli in de
vermelden.
slagwerkgroep speelt. ,,Muziek
vind ik belangrijk, ook bij mijn
Voorwaarde aan deze samenwer- werk”, vertelt Caitlin. ,,Het is lekking is een interview met het per- ker om hier op de verfblikken, vasoonlijke verhaal en foto in de ten en tonnen te slaan,” reageert
krant.
Rozemarijn. Daarmee doelt ze op

’t Mosterdzaadje viert 36ste verjaardag
Santpoort - ’t Mosterdzaadje
viert zondag 12 mei haar 36ste
verjaardag. Maar eerst komen op
vrijdag 10 mei om 20.00 uur voor
de tweede keer in ‘t Mosterdzaadje het duo echtpaar Maria Nemtsova en de saxofonist Vitaly Vatulya. Gepassioneerde musici die in
het kader “Muziek voor Vrede” in
oorlogsgebieden hun concerten
verzorgen. Op hun programma:
Robert Schumann, Alfred Schnittke, Erwin Schulhoff en Edison Denisov

Vita Duo Maria Nemtsova & Vitaly
Vatulya (foto: aangeleverd)
Maria Nemtsova begint het concert solo met de Symphonische
etudes van Schumann. De stukken hebben een diepe veelzijdigheid en spreken verschillende
emoties aan. Na de pauze ‘Suite
in de oude stijl’ van Schnittke. Hij
grijpt terug op de Barok en Bach.
Erwin Schulhoff, geboren in 1894
in Praag, ontvluchtte Duitsland
wegens het verbod op jazz muziek maar werd in de Sovjet-Unie
alsnog opgepakt omdat hij Jood

was. Werd in 1941 vermoord Van
hem wordt de Hot-Sonate (1930)
gespeeld.
Maria Nemtzova en Vitaly Vatulya kregen hun opleiding in Rusland maar vlogen uit over de hele
wereld. Wonnen ongelooflijk veel
prijzen. Geven nu zelf masterclasses o.a. ook in oorlogsgebieden.
Treden op in de meest prestigieuze zalen in de wereld. Wonen
samen in Amsterdam en hebben
pas hun eerste kind.
Feest
Zondag 12 mei om 15.00 uur
wordt het 36-jarige bestaan van
van ‘t Mosterdzaadje gevierd. Een
bijzondere datum ingevuld met
muziek gespeeld door musici die
een nauwe band met ‘t Mosterdzaadje hebben. Het zijn de pianist
Vital Stahievitch, de fluitiste Dasha Beltiukova en de celliste Izabella Lediakova.
Vital Stahievitch opent solo met
de schitterende Six Moments Musicaux van Schubert. Kleine juweeltjes. Als trio gaan ze door
met de door volksmuziek geïnspireerde muziek van de Tsjech Bohuslav Martinu. Vrolijke, dansende deeltjes in een heel eigen herkenbare muziekstijl. Dan tijd voor
de première van de Sonate voor
cello en piano van Sergey Beltiukov, de vader van Dasha. Een
meditatief en melancholiek werk.
Het slotstuk is de aanstekelijke en
vurige Tango voor Trio, eveneens

Samenwerking met Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen

Landgoed Duin en Kruidberg gaat
vrijwilligers in ‘t zonnetje zetten
Velsen - Landgoed Duin & Kruidberg en Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen, onderdeel van
Stichting Welzijn Velsen, slaan de
handen ineen voor een nieuwe
campagne in de gemeente Velsen. Hiervoor is men op zoek naar
vrijwilligers binnen Velsense organisaties die het verdienen om
in het zonnetje te worden gezet.
De vrijwilliger die elke week de
leerlingen traint, de vrijwilliger
die maandelijks de boodschappen doet, noem het maar op, de-

gene die nooit zeurt maar trouw
is aan de organisatie zoeken wij’’,
aldus marketing coördinator Amber Timmers van Duin en Kruidberg. ,,Om deze reden zijn wij opzoek naar meerdere dames en heren, jong en oud, duo’s, trio’s, die
het leuk vinden om hun verhaal
achter het vrijwilligerswerk met
ons te delen. Ben jij of ken jij iemand die het verdient om in het
zonnetje te worden gezet? Dan
gaan wij op basis van selectie een
leuk interview houden en mag jij

een hotelkamer voor ons geregeld!’’ Minder leuke momenten
waren er ook: ,,Bij een huis aan de
Kennemerlaan zag ik een vrouw
in haar stoel zitten, ik had meteen
het gevoel dat er iets niet klopte
en heb alarm geslagen. Ze bleek
net een hartstilstand te hebben
gehad, we waren er op tijd bij, ze
heeft het gered. Helaas heb ik ook
wel eens iemand dood in de woning aangetroffen.’’
Ook de afgelopen maanden
sjouwde Willem nog een stuk of
twintig sleutels van klanten met
zich mee. ,,Dat zijn er ook wel
eens zestig geweest, in de drukkere tijden. Ik ging dan zelf de woning binnen, keek in de koelkast
wat er nodig was en zette dat erin. Voor één klant deed ik al veertig jaar alle boodschappen. Daar
ging ik speciaal voor naar de supermarkt. Hij gaat nu zelf online
bij een supermarkt bestellen.’’
Willem heeft geen opvolger voor
zijn bedrijf en dus zullen ook de
andere klanten op zoek moeten
naar een andere oplossing. ,,Een
klein deel van mijn wijk wordt

overgenomen door Michel Sneekes uit Driehuis.’’ Willem was actief
in de wijk rond de Stadsschouwburg, maar ook het woonwagenkamp aan de Oude Pontweg
werd door hem beleverd.
,,Op het kamp ben ik echt volledig ingeburgerd. Weet je, dit werk
doe je natuurlijk om iets te verdienen, maar het is vooral ook een
hele grote hobby.’’ Omdat hij het
contact met mensen beslist niet
wil missen, gaat hij voortaan een
ochtend in de week werken in de
winkel van het Shell tankstation
aan de Heerenduinweg. Ook gaat
hij wekelijks de bevoorrading
doen van de sleepboten van de
firma Iskes. Jarenlang was hij zes
dagen per week meer dan twaalf
uur per dag van huis. ,,Ik was er
nooit en ik kwam altijd te laat
voor het eten. Mijn vrouw heeft
daar nooit over gezeurd. Dankzij
haar steun heb ik het al die jaren
zo kunnen volhouden. Nu kunnen we meer tijd samen doorbrengen. En met onze kleinkinderen. We hebben er drie, van 11, 8
en 2 jaar’’, besluit Willem. (Bos Media Services)

Soli 110 jaar!

Orkestleden geportretteerd met
medewerkers hoofdsponsor

de videoclip, die ze zojuist met de
slagwerkroep in de fabriek heeft
opgenomen. Caitlin vindt het
leuk om te zien. ,,Als ik hier bezig ben, bijvoorbeeld bij het afvullen van blikken, doe ik dat ook
met ritme.” De 82-jarige trompettist Sine Abma, een van de oudste leden Soli, gaat samen met
de 65-jarige verfmenger Theo
Bieman op de foto. ‘Dit jaar werk
ik vijftig jaar bij Rigo!’ zegt Theo

trots. Sine en Theo zien veel overeenkomsten. ,,Ik werk met een recept, hij met een muziekpartij”,
legt Theo uit. ,,Het is allebei teamwork’’, vult Sine aan. ,,Samen verf
of muziek maken is veel leuker,
mooier en fijner dan alleen.”
Voor alle portretten en de videoclip, zie www.soli.nl (ook voor
meer informatie en kaartverkoop
voor 25 mei). (foto’s: Machiel van
Westerhoven)
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Gratis beluisteren via site RKZ:

Luister-CD van ‘Nederland Stopt!’
Regio - Sinds kort kan iedereen
gratis het boek ‘Nederland Stopt!
met roken’ online luisteren. Als je
wilt stoppen met roken is het slim
om met dit boek te beginnen!
Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
is actief bezig met preventie door
het geven van voorlichting en
begeleiding. De Rookstoppoli is
daar een goed voorbeeld van. De
Rookstoppoli werd ruim 10 jaar
geleden opgezet door longartsen
Pauline Dekker en Wanda de Kanter. Zij schreven het boek ‘Nederland Stopt!’ vanuit hun jarenlange
ervaring met longpatiënten. Het
boek helpt om je goed voor te
kunnen bereiden wanneer je wilt
stoppen met roken en is daarom
een belangrijk onderdeel van de kundigen op het gebied van
begeleiding.
rookverslaving. We staan de deelnemers tijdens het afkickproces
Op de Rookstoppoli werken de bij met raad en daad. De methogespecialiseerde longarts Pauline de die wij hanteren heet de ‘OpDekker en rookstopcoaches Pau- timale Interventie Strategie’. Het
line Haasbroek en Ingrid Spren- doel is je rustig door het afkickgers. ,,We zijn allen ervaren des- proces heen te begeleiden. Het

traject neemt ongeveer een jaar
in beslag’’, vervolgt Pauline Haasbroek. ,,We vragen je aan het begin van het begeleidingstraject
het boek ‘Nederland stopt! Met
roken’ te lezen of te beluisteren.
Het boek en de luister-CD kunnen
(tegen betaling van een borg) geleend worden bij de longpoli. Om
het boek nog beter beschikbaar
te maken, is het sinds kort, als extra service, ook mogelijk om het
online te beluisteren. Ik denk dat
wij uniek zijn met het online beschikbaar stellen van een luisterversie van het boek: https://www.
rkz.nl/nederland_stopt_met_roken/
Het boek is ook te koop in de winkel van het RKZ, in de boekhandel of op www.nederlandstopt.
nu. Lenen bij de bibliotheek kan
natuurlijk ook.’’ Meer informatie
over de Rookstoppoli is te vinden
op de website van het Rode Kruis
Ziekenhuis. (Foto: aangeleverd)

Kunst op papier in de Kloostergangen
Regio - Gedurende de komende voorjaarsweken exposeren 18
beeldend kunstenaars van KZOD
in de Kloostergangen van het
Haarlemse Stadhuis. Met werken
onder een overkoepelend thema:
Kunst op papier, een thema waarbij het accent duidelijk ligt op de
ondergrond van de kunstwerken.
Papier fungeert immers al eeuwen als “drager” voor tekeningen
en andere grafische uitingen. De
werken lopen dan ook uiteen van
zuiver figuratief tot geheel abstract. Vermeldingswaardig is de
ontwikkeling in de papierkunst
gedurende de afgelopen jaren,
waarbij kunstwerken (veelal 3-dimensionaal), opgebouwd worden uit papier. Papierkunst staat
zeer in de belangstelling, gelet op
de door Museum Rijswijk georganiseerde Holland papier Biennale en Coda Paper Art in het CODA
Museum in Apeldoorn.
Voorbeeld van de laatste catego-

rie papierkunst vormt het werk
“So far Away” van Francisca Janssen bestaande uit verschillende
lagen papier, met verwijzingen
naar verhalen, herinneringen en
beschilderd met beelden die, zo
omschrijft Francisca, doen verlangen naar verre verten en zonsondergangen. Bij Jacqueline van
Rosmalen hebben eigen foto’s
haar inspiratiebron gevormd met
als resultaat een werk met als titel
“Leycesteria Formosa”, uitgevoerd
in houtskool en aquarelpotlood.
Interessant is de uitleg van Larissa Neslo bij haar werk “The Butterfly Effect”, waarbij het vouwen
van papier een rol speelt. Een verhaal over het oneindig blijven
vouwen, over de eerste vouwen
die het eindresultaat bepalen,
over afwijkingen in het vouwen
culminerend in haar filosofische
gedachte: is de mens een resultaat van het vlindereffect van elke
vouw of zijn wij net iets perfecter

gevouwen dan een aap?
Onder de vele papiersoorten is er
voor fotografen fotopapier, alhoewel andere soorten papier daar
ook voor gebruikt kunnen worden. Een drietal fotografen onder
de leden tonen tijdens deze tentoonstelling hun creaties. Waarbij
Adriaan Brand simpele onderwerpen zoals een fietsstuur en lieve
heersbeestjes toont in tegenstelling tot Rob van Bruggen met een
intrigerend werk over een vermeende “Monet-robbery”. Rosa
Navarro toont in haar werk op ingetogen wijze waaiers van papier.
De exposerende kunstenaars zijn
Mary Admiraal, Lucia Bezemer,
Adriaan Brand, Rob van Bruggen,
Trude Hol, Marja ten Hoorn, Mary
Huijg, Francisca Janssen, Sam de
Jongh, Coby Kluitman, Joke Kokkelkoren, An Luthart, Rosa Navarro, Larissa Neslo, Jacqueline van
Rosmalen, Marion Ruting, Ellen
Wolff en de onlangs overleden
keramiste/schilderes Mieke Mostermans. Tijdens de opening zal
haar vriendin Sarah Maernhoudt
een gedicht van Mieke voordragen. De expositie in De Kloostergangen (Grote Markt 2) is gedurende alle werkdagen (van 08.00
tot 17.00 uur) te bezichtigen vanaf woensdag 8 mei t/m vrijdag 14
juni 2019.
De opening vindt plaats op vrijdagmiddag 10 mei om 16.00 uur
met muzikale bijdrage van Nora Farkas (viool) en Wim van Hattem (piano). Zie ook www.kzod.nl
en www.facebook.com/kunst.zijonsdoel (Jan Reijnders, foto: aangeleverd)

Amsterdam Staff Songsters bij Leger
des Heils Kennemerland
Regio - Het Leger des Heils in
Kennemerland krijgt op zaterdag 11 en zondag 12 mei bezoek
van de Amsterdam Staff Songsters van het Leger des Heils. Op
zaterdagmiddag om 15.00 uur
verzorgen zij een kort concert
in Winkelcentrum Schalkwijk.
Om 19.30 uur begint een prachtig concert van de ASS in samenwerking met het Leger des Heils
Muziekkorps Kennemerland in
de Oosterkerk aan Zomerkade
165 in Haarlem. Kaarten kosten € 5,00 , incl. koffie of thee en
de zaal gaat om 19.00 uur open.
Op zondagochtend verlenen zij
hun muzikale medewerking in
de samenkomst. Deze dienst begint om 10.00 uur in het Leger
des Heils gebouw aan de Geysendorfferlaan 4 in Beverwijk
met aansluitend een gratis koffie concert.

De Amsterdam Staff Songsters
is het toonaangevende koor van
het Leger des Heils, samengesteld uit heilssoldaten uit heel Nederland (in tegenstelling tot wat
de naam doet vermoeden).
De naam Amsterdam Staff Songsters is de officiële benaming en
stamt uit de tijd dat het hoofdkwartier van het Leger des Heils
was gevestigd in Amsterdam. Tegenwoordig staat het hoofdkwartier in Almere. Op deze locatie repeteert het koor wekelijks op vrijdagavond.
Eén keer per maand trekt het
koor een weekend het land in om
naast concerten ook optredens te
verzorgen in tehuizen, opvangcentra, gevangenissen etc. De
dienst op zondag wordt geleid
door de algemeen leider met medewerking van het koor.
Het repertoire is zeer afwisselend

van moderne gospel tot klassieke koormuziek, maar met de altijd terugkerende boodschap dat
God ieder mens liefheeft en dat
wie in Hem gelooft het eeuwige
leven ontvangt!
Het koor heeft een begeleidingsgroep bestaande uit piano, bas
en drums. De muzikale leiding is
in handen van Roel van Kesteren.
Algemeen leider is majoor Caroline Roos. Het koor heeft verschillende cd’s opgenomen. Naast de
reguliere optredens zijn de Amsterdam Staff Songsters ook regelmatig te zien en te beluisteren
op de nationale televisie en radio.
Voor meer informatie kunt u
bellen met 023-5372916 / 0644535665. Zie ook de website:
www.legerdesheils.nl/korpskennemerland. (foto: aangeleverd)

Inschrijving Startup in residence
Noord-Holland 2019 van start
Regio - Voor de derde keer op rij
organiseert de provincie NoordHolland Startup in residence.
Startups kunnen zich tot en met
eind mei inschrijven voor verschillende uitdagingen waar de
provincie voor staat.
Stel: een brug in de provincie
Noord-Holland wordt ontmanteld. Onderdelen zijn nog goed
herbruikbaar, maar hoe weet je
wie deze onderdelen kan gebruiken? Of deze: duurzame energie
wordt de nieuwe standaard. Maar
hoe kan de provincie ervoor zorgen dat alle daken in Noord-Holland zo snel mogelijk worden bekleed met zonnepanelen?
De provincie wil in samenwerking
met startups deze uitdagingen
oplossen door het organiseren
van Startup in residence. Na een
intake én selectie krijgen de startups 4 maanden lang coaching,
toegang tot provinciale expertise en worden workshops georganiseerd om hun idee uit te werken. Dat gebeurt samen met een
provinciemedewerker. De samen-

de ondernemers graag met de
doorontwikkeling van hun product. De provincie op haar beurt,
wordt geholpen om out of te box
te zoeken naar oplossingen voor
zaken waar wij tegenaan lopen. Ik
ben heel benieuwd wat voor innovaties we dit jaar gaan tegenkomen.”
Andere uitdagingen waar de provincie oplossingen voor zoekt
gaan onder andere over het
breed inzetten van burgerparticipatie voor het vormen van nieuw
beleid en het beter zicht krijgen
op - en invloed hebben op - voetgangers- en fietsverkeer in drukke steden.

werking kan uiteindelijk resulteren in een opdracht. Het is de derde keer dat de provincie Startup
in residence organiseert.
Gedeputeerde Jaap Bond (Economie en Landbouw): ,,Startup
in residence werkt twee kanten
op. De provincie helpt starten-

Startups kunnen zich tot en met
31 mei 2019 inschrijven voor de
verschillende uitdagingen. Ook
zijn er wildcards te vergeven voor
innovaties of technologieën die
interessant kunnen zijn voor de
provincie. Op startupinresidence.com/noord-holland staan alle uitdagingen op een rij en kunnen startups zich aanmelden. (foto aangeleverd)

Bezwaar tegen helikoptervluchten
tijdens Jumbo Racedagen
Tata Steel Symfonisch Blaasorkest
presenteert ‘muzikale Italiaanse hapjes’
Regio - Momenteel toert Petra Berger met haar programma ‘Passione Italiana’ door het land. Hierbij
brengt ze een unieke mix van befaamde Italiaanse aria’s, pophits,
filmmuziek en eigen repertoire. Het
Tata Steel Symfonisch Blaasorkest
is blij dat zij desondanks tijd heeft
gevonden om met het orkest op 18
mei in de Philharmonie in Haarlem
op te treden.

dere Italiaanse liedjes, zoals Nella romantische Intermezzo Sinfonico
Fantasia en Nessun Dorma.
uit Cavalleria Rusticana.
En dit is nog lang niet alles! Onder
Ook het orkest heeft uitsluitend leiding van Marije Koopmans zal
Italiaanse muziek op het program- het orkest alles uit de kast halen om
ma staan, bekend en minder be- u een mooie avond met ‘Spuntini
kend. Italiaanse filmmuziek is pro- Italiani Musicali’ voor te schotelen.
minent aanwezig met muziek van Kortom, een afwisselend programEnnio Morricone en Nino Rota. Het ma met een geweldige soliste. Dat
Italiaanse Piëmont en de industri- mag u niet missen! Kaarten zijn verele bedrijvigheid aldaar wordt be- krijgbaar via kaarten@tatasteelorschreven in het stuk Al Piemonte. kest.nl. Toegangsprijs is in de voorHet orkest begeleidt haar in één Voor de operaliefhebbers is, naast verkoop 12,50 en op de dag zelf 15
van haar succesnummers Terra Pro- Nessun Dorma natuurlijk, ook euro. Aanvang 20.15 uur, zaal open
messa, maar ook in een aantal an- plaats op het programma voor het 19.45 uur. (foto: aangeleverd)

Regio - Stichting Duinbehoud
en drie andere organisaties1
hebben bezwaar gemaakt tegen een vergunning voor het
uitvoeren van helikoptervluchten naar het Circuit Park Zandvoort tijdens de Jumbo Racedagen op 17, 18 en 19 mei. De
vergunning is afgegeven door
de provincie Noord-Holland en
maakt het mogelijk om 50 keer
per dag met helikopters heen
en weer te vliegen naar het Circuit Park Zandvoort.
Het bezwaar van Stichting Duinbehoud is, dat de helikoptervluchten plaats vinden in de directe nabijheid van een waardevol natuur- en recreatiegebied (Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid) en midden in het
broedseizoen. Dit leidt tot ver-

storing van de natuur en overlast
voor bezoekers van het natuurgebied. De verstoring van de natuur betreft met name de verstoring van broedende vogels in het
natuurgebied. Daarbij zijn voor
het uitvoeren van de helikoptervluchten niet de juiste vergunningen aangevraagd in het kader
van de Wet natuurbescherming.

vluchten voor personenvervoer
naar het racecircuit in strijd is met
de motie die op 26 maart 2019 is
aangenomen door de gemeenteraad van Zandvoort. In deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om bij de gehele programmering voor het Circuit Park
Zandvoort aandacht te besteden
aan duurzaamheid.

Duinbehoud geeft in haar bezwaarschrift aan, dat het uitvoeren van de helikoptervluchten
gedurende de Jumbo Racedagen niet noodzakelijk is voor het
welslagen van dit evenement.
Het vervoer kan ook met andere
vervoermiddelen plaats vinden.
Het Circuit van Zandvoort is met
de fiets, met de auto en met het
openbaar vervoer bereikbaar.
Daarbij is de inzet van helikopter-

Gevraagd wordt om maximaal
in te zetten op duurzaamheidsmaatregelen rond de mobiliteit
en de bereikbaarheid. ¨De inzet
van helikoptervluchten voor personen vervoer is hiermee in strijd¨
aldus Marc Janssen. ¨De mooie
woorden die zijn uitgesproken in
de gemeenteraad van Zandvoort
over een duurzaam Circuit blijken in de praktijk niet veel waard
te zijn¨.

