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Aftrap 5e editie Vissenloop

Bestuursvoorzitter Fred van Dam 
blikte in zijn toespraak nog even 
terug in de historie: ,,Bij de eer-
ste Vissenloop, vier jaar geleden, 
konden we een cheque met een 
bedrag van ruim 29.000 euro 
overhandigen aan KWF Kanker-
bestrijding. Afgelopen jaar, na de 
vierde Vissenloop, stond er op de 
cheque een bedrag van 47.500 
euro! Wij hopen dit jubileumjaar 
55.000 euro te kunnen overma-
ken. We streven naar meer wan-
delaars en ook naar meer inschrij-
vingen van bedrijventeams. Een 
gezond personeelsuitje voor het 
goede doel en een gratis visje na 
a� oop. Ik kan het niet genoeg 
herhalen. Er is veel geld nodig 
voor onderzoek en het treft ie-
dereen in haar of zijn omgeving. 
Onze 100 vrijwilligers staan klaar 
om het u deze dag naar de zin te 
maken. We hebben u nodig.’’
Door burgemeester Frank Dales 

Velsen - Dit jaar is het alweer voor de vijfde keer, een lustrum dus, 
dat door KWF Kankerbestrijding, afdeling Velsen, het wandeleve-
nement Vissenloop wordt georganiseerd op zondag, 19 mei.  De 
o�  ciële aftrap voor dit evenement vond op 16 januari plaats bij 
Inter� sh B.V. aan de Texelstraat 43 in IJmuiden. Eigenaar Henk 
van der Deijl is al vanaf de eerste wandeltocht één van de grote 
sponsoren van dit evenement en hij en zijn medewerkers zorgen 
ervoor dat alle wandelaars, nadat zij de � nish gepasseerd zijn, 
kunnen genieten van een gratis gebakken visje.

werd deze middag de o�  ciële af-
trap gegeven. In zijn openings-
woord wees hij enerzijds op het 
bijzondere belang van dit wan-
delevenement waarvan de op-
brengst geheel ten goede komt 
aan KWF Kankerbestrijding. Maar 
anderzijds ook op het belang 
voor de gemeente Velsen vanwe-
ge de toestroom van wandelaars 
en belangstellenden naar on-
ze mooie IJmond Gemeente. Hij 
mocht lotnummer 2019 in ont-
vangst nemen.  Hij vertelde ver-
der dat het hem opgevallen was, 
dat er veel vlaggen hingen in Vel-
sen rondom de dagen van de Vis-
senloop en kocht daarop ook een 
Vissenloopvlag voor zijn eigen 
huis. Een mooi gebaar dat de or-
ganisatoren zeer konden waar-
deren.
Kenmerkend voor de Vissenloop 
is, dat het om een verzorgd wan-
delevenement gaat met  versna-

peringen, livemuziek onderweg 
bij de stempelposten en op het � -
nishterrein. Voor elke deelnemer 
is er na a� oop een medaille en 
de, al eerder genoemde, gebak-
ken vis. Kortom een mooie balans 
tussen inspanning en ontspan-
ning, met veel gezelligheid. Er is 
een ruime keuze uit de te lopen 
afstanden.
De Guppenloop van 5 kilometer 
is vooral bedoeld voor jongeren, 
verenigingen en scholen, maar 
uiteraard kunnen ook (groot)ou-
ders met kinderen en andere be-
langstellenden zich voor deze af-
stand inschrijven. Bovendien is 
deze korte afstand ook geschikt 
voor gebruikers van hulpmidde-
len zoals een scootmobiel. 
De langere afstanden beginnen 

bij 10 kilometer en worden ge-
volgd door afstanden van 15, 20, 
25, 30 en 40 kilometer. Alle af-
standen voeren de wandelaars 
door het IJmuidense havenge-
bied waarbij de wandelaars van 
de langere afstanden ook recre-
atiegebied Spaarnwoude en het 
nabijgelegen duingebied aan-
doen.
Op de website www.vissen-
loopijmuiden.nl is alle informatie 
te vinden over inschrijfgeld, de 
routes, vertrektijden en de moge-
lijkheden wat betreft sponsoring. 
Ook staat er een aparte link op 
waarmee wandelliefhebbers zich 
direct kunnen inschrijven voor dit 
bijzondere evenement. Voor al-
le vragen: kwfvelsen@gmail.com. 
(foto: Reinder Weidijk Fotogra� e)

Alles over gezond en vitaal blijven
Gezondheidsbeurs
in Telstar Stadion

Op de beurs zijn uiteenlopende or-
ganisaties en verenigingen aanwe-
zig die zich bezig houden met me-
dische preventie en vitaliteit. Naast 
voorlichting van artsen en fysio-
therapeuten gaat het dan ook over 
sport en bewegen, gezonde voe-
ding, zorg en welzijn. Ook kunt u 
gratis een check laten uitvoeren 
door bijvoorbeeld een cardioloog, 
dermatoloog of orthopedisch spe-
cialist. Daarvoor kunt u zich voor-
af aanmelden via de website www.
hoegezondbenik.nu
De hele dag zijn er demonstraties 
van bijvoorbeeld Yoga, Essentrics, 
Tai Chi, bewust bewegen, Aerobics, 
rolstoeldansen en Latijns-Ameri-
kaans dansen. 
Om 14.00 uur gaat in het sportcafé 
een panel  bestaande uit wethou-

der Marianne Steijn, Nouveau-re-
dacteur en blogger Wies Verbeek, 
voorzitter Loek Ruiter van tennis-
vereniging Hofgeest in Velsen en 
cardiologe Krista Miedema onder 
leiding van Gertjan Huijbens met el-
kaar en het publiek in discussie. Het 
eindsignaal is stipt om 14.30 uur, 
want dan is de aftrap van de klas-
sieker Feyenoord - Ajax, die live kan 
worden bekeken. De Gezondheids-
beurs is een initiatief van Stichting 
Welzijn Velsen in samenwerking 
met Fysiotherapie Smit, CareworX, 
Healthcareconnect, Telstar Thuis in 
de Wijk en de gemeente Velsen. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Nicole Sheridan 
of Ad Otten via e-mail buurtsport@
welzijnvelsen.nl of telefoon 0255-
510186 (De Spil). 

Velsen - Gezond zijn en gezond blijven, daar draait het om tij-
dens de grote, gratis toegankelijke Gezondheidsbeurs komen-
de zondag 27 januari van 10.00 tot 14.30 uur in het Rabobank 
IJmond stadion van Telstar. Daar vindt u alles over een gezonde 
leefstijl voor 40-plussers zoals voorlichting, demonstaties en gra-
tis checks. Afsluitend is er om 14.00 uur een paneldiscussie in het 
sportcafé, waarna de liefhebbers op een groot scherm kunnen kij-
ken naar de wedstrijd Feyenoord-Ajax.

Vorig jaar werd de Gezondheidsbeurs gehouden in Spothal Zeewijk, nu in 
het stadion van Telstar (foto: aangeleverd)I K 
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IJmond dementievriendelijk
De wethouders van de gemeenten Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk hebben 
op 16 januari een intentieverklaring on-
dertekend om te komen tot een demen-
tievriendelijke gemeenschap. In een de-
mentievriendelijke gemeenschap draait 
het om het gemakkelijker maken van het 
dagelijks leven van mensen met demen-
tie en hun naasten. 

Er is steeds meer aandacht voor dementie 
en dat is niet voor niets. Omdat we steeds 
ouder worden, stijgt het aantal mensen 
met dementie. Tegelijk blijven mensen lan-
ger thuis wonen. Dat betekent dat meer in-
woners en organisaties dagelijks te maken 
krijgen met mensen met dementie.

Alert zijn
Daarom moeten we met zijn allen alert zijn 
op tekenen van dementie. Zo kunnen we 
mensen (en hun mantelzorgers) ondersteu-
nen waar en wanneer dat nodig is. Het is be-
langrijk dat inwoners en medewerkers van 
organisaties kennis hebben van dementie 
en weten hoe zij hier goed mee om kunnen 
gaan. 

De gemeenten in de IJmond gaan zich de 
komende tijd samen met Stichting Alzhei-
mer Nederland afdeling Midden-Kenne-
merland en de Dementieketen Midden-
Kennemerland inzetten om dit te bereiken. 
Doet u met ons mee? U kunt bijvoorbeeld 
een vrijblijvende online training volgen 
via de website www.samendementievrien-
delijk.nl over hoe u dementie kunt herken-
nen en wat u kunt doen. Ook kunt u voor 
informatie en/of een (lotgenoten)gesprek 
een Alzheimer Trefpunt bezoeken. Zie voor 
meer informatie hierover: https://www.alz-
heimer-nederland.nl/regios/midden-ken-
nemerland.   

Dementievriendelijk, wat is dat?
In een dementievriendelijke gemeente kun-
nen mensen met dementie zo lang mogelijk 
blijven meedoen in de samenleving. Dat 
wordt onder andere mogelijk door begelei-
ding aan mensen met dementie en door er-
voor te zorgen dat meer mensen weten wat 
dementie inhoudt. Mensen met dementie 
kunnen dan, met een beetje hulp, bijvoor-
beeld gewoon boodschappen doen of naar 
hun (sport)vereniging gaan. 

Wie in uw straat zorgt er altijd voor dat 
er tijdens Koningsdag leuke dingen ge-
beuren?
Wie regelt de opruimdag in uw buurt? 
Wie stuurt namens de wijk die brief aan 
de gemeente over een onveilige ver-
keerssituatie? Wie zet zich in uw ogen 
echt actief in voor de gezelligheid, 
zorgzaamheid of actie in uw buurt of 
wijk?

Geef ons een tip als u zulke mensen kent. 
Want de wethouders, gemeenteraad en 
ambtenaren van de gemeente willen ze 
graag bedanken en (nog) beter leren kennen. 
Daarvoor willen we 100 actieve bewoners 
uitnodigen voor een etentje en een bijzonde-
re voorstelling op maandagavond 4 maart in 
het Thaliatheater.

Natuurlijk hopen we ook op goede gesprek-
ken over Velsen. En dan een keer niet aan 
een vergadertafel, maar gewoon, tijdens het 

eten. Over wat je energie geeft, en wat ener-
gie kost. Een theatergroep maakt daarover 
- ter plekke! - een muzikale theatervoorstel-
ling.

Wij kennen vast al een boel van deze men-
sen, maar u weet pas écht wie we moeten 
uitnodigen. Mail aan bijeenkomsten@vel-
sen.nl wie dat is, en waarom. Mocht mailen 
niet lukken, dan kunt u bellen met Suzanne 
Hofstra (bereikbaar op telefoonnummer 
0255-567494). Wij hopen op een bijzondere 
bewonersavond. 

Wat:  een bedank-etentje voor 
  100 actieve bewoners
Wanneer:  maandagavond 4 maart
Waar:  in het Thalia Theater

Tip ons! Mail de gegevens van uw buurman 
of buurvrouw naar bijeenkomsten@velsen.
nl en vertel waarom hij of zij echt bij die 100 
mensen hoort.

Tip ons!
100 actieve bewoners 
gezocht voor een etentje

•      
richting van het Pontplein zijn in volle gang. 
De verkeersstromen worden verbeterd zo-
dat het veiliger wordt voor het autoverkeer, 
de fi etsers, en het openbaar vervoer. Diverse 
bewoners zich hebben aangemeld om mee 
te denken over de herinrichting. Partijen 
zoals Zeehaven IJmuiden, de Provincie, het 
GVB (voor de pont), nood- en hulpdiensten 

en Rijkswaterstaat hebben hun wensen en 
voorwaarden al kenbaar gemaakt. Die wor-
den nu verwerkt in een aantal voorstellen. 
In 2020 wordt het Pontplein verbouwd.

Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

“Drijf Inn” in zwembad 
De Heerenduinen

De wethouders Marianne Steijn van Velsen, Hanneke Niele van Beverwijk en Krijn Rijke 
van Heemskerk ondertekenden de overeenkomst bij Goed voor Elkaar in Heemskerk.(foto ge-
meente Velsen)

Kom je vrijdag 25 januari ook fi lm kij-
ken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad De 
Heerenduinen? Je kan dan dobberend op 
een luchtbed kijken naar Big Hero 6.

Het zwembad wordt deze avond omgeto-
verd tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen 
luchtbed mee te nemen het zwembad heeft 

er voldoende, maar wil je op een eigen lucht-
bed fi lm kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 - 21.00 uur en 
wordt georganiseerd voor kinderen van  6 
t/m 14 jaar.

Ook leuk voor een verjaardagspartijtje!  
Toegang € 6,20

Zwerfvuil opruimen? 
Vraag de gemeente om hulp
Wist u dat de gemeente afvalgrijpers be-
schikbaar stelt? We helpen mensen graag 
een handje mee als zij zwerfvuil in hun 
buurt willen opruimen door afvalgrijpers 

beschikbaar te stellen. 

Wilt u ook helpen uw buurt schoon te hou-
den? Meld u aan via afval@velsen.nl!
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Home-Start Velsen zoekt vrijwilligers die 
vanuit hun eigen ervaring steun in de op-
voeding kunnen bieden aan een gezin 
met jonge kinderen. Heb je een dagdeel 
per week tijd en lijkt je dit een boeiende 
uitdaging? Misschien is Home-Start vrij-
williger dan wat voor jou.

Home-Start biedt ondersteuning, prakti-
sche hulp en vriendschap aan ouders met 
jonge kinderen. Elk  gezin maakt wel eens 

een periode door waarin het niet makkelijk 
gaat en meestal lossen ouders deze proble-
men zelf op. Maar soms hebben gezinnen 
meer dan anders behoefte aan een luisterend 
oor of een helpende hand.  Dit zal vaker het 
geval zijn wanneer gezinnen minder kunnen 
terugvallen op een sociaal netwerk. Home-
Start ondersteunt deze gezinnen. Onze over-
tuiging is namelijk: wie jonge kinderen wil 
steunen, moet hun ouders steunen. De ge-
zinnen worden thuis bezocht door vrijwil-

ligers, die zelf ervaring hebben als ouder en 
met het opvoeden van kinderen. Vanuit ge-
lijkwaardigheid gaan ouders, samen met de 
vrijwilliger, actief op zoek naar oplossingen.
Als vrijwilliger van Home-Start ga je weke-
lijks naar ‘jouw’ gezin. Je wordt begeleid en 
ondersteund door de coördinator van Home-
Start. Voorafgaand doe je mee met de intro-
ductietraining en bereid je je voor op het ge-
ven van ondersteuning aan een gezin. Deze 
training bestaat uit 4 dagdelen en start  op 

vrijdagochtend 2 februari. Heb je interesse 
of vragen: neem gerust contact op met co-
ordinator Yasa Zeijlmans, 06- 33 95 6917 of 
kijk voor meer informatie op www.Home-
Start.nl

Enthousiaste mensen gezocht voor jonge gezinnen

Voorbereiding werkzaamheden
Verwijderen ondergrondse 
150kV-kabel Velsen-Noord 
en -Zuid 

Juist NU meepraten 
over jaarwisseling
De kruitdampen zijn opgetrokken, de 
kerstbomen verbrand, de bubbels uit 
de champagne en de oliebollen op. 31 
december lijkt weer ver weg, maar we 
willen graag met jullie nadenken over 
de toekomst van oud en nieuw in Vel-
sen.  

Ieder jaar rond de jaarwisseling laait de dis-
cussie over vuurwerk op. De afgelopen pe-
riode hebben we de vraag gesteld wat jullie 
vinden van de huidige invulling van oud en 
nieuw in Velsen. 

Uit deze enquête blijkt dat, van de 1678 
mensen die de enquête hebben inge-
vuld, 45% vindt dat vuurwerk bij oud en 
nieuw hoort en 52% van de mensen vindt 
dat vuurwerk voor te veel overlast zorgt. 

Uitnodiging
Wij willen op basis van deze enquête nog 
geen conclusies trekken. We horen graag 
nog persoonlijk wat jullie vinden van vuur-
werk in Velsen. Wil jij meepraten over de 
toekomstige  invulling van oud en nieuw 
in Velsen? Op donderdag 7 februari a.s. om 
19.30 organiseren wij een gesprek waarbij jij 
en jouw mening van harte welkom zijn. 

Waarom nu?
Plannen voor de komende jaarwisseling 
worden in het voorjaar al gemaakt. Op deze 
manier kan de gemeenteraad daar zo nodig 
geld voor reserveren. 

Aanmelden
Wil je meepraten? Laat even via www.vel-
sen.nl/vuurwerkinvelsen weten dat je komt.

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 
380 kV-hoogspanningsverbinding tussen 
Beverwijk en Bleiswijk en het deels aan-
passen van de bestaande 150 kV-verbin-
dingen in het gebied. 
Deze nieuwe stroomsnelweg is niet alleen 
belangrijk voor de leveringszekerheid 
van elektriciteit in de Randstad maar ook 
om de elektriciteit van de in de Noordzee 
voorziene windparken te transporteren.

Regio Velsen
Onderdeel van dit project is het verwijde-
ren van de bestaande ondergrondse 150kV 
hoogspanningsverbinding tussen Velsen-
Noord en-Zuid en het a� reken van de bo-
vengrondse verbinding tussen Velsen en 
Vij� uizen, inclusief de twee tijdelijke om-
leidingen van deze verbinding. Afgelopen 
najaar is in Velsen gestart met het verwij-
deren van de masten van de bestaande bo-
vengrondse verbinding. De ondergrondse 
150 kV-verbinding die door Velsen-Noord 
en Velsen-Zuid loopt, wordt in 2019 verwij-
derd. (Op bijgaande a� eelding staat deze 
verbinding aangegeven). Naar verwachting 
start aannemer A-Hak begin april met de 
werkzaamheden.

Werkzaamheden in Velsen
Voor het verwijderen van de ondergrond-
se kabel in Velsen moet ruimte worden ge-
maakt. De eerste activiteiten bestaan uit het 
kappen en snoeien van bomen en struiken 
in het gebied waar  de oude kabelverbinding 
ligt. Deze bomen en struiken zijn de afgelo-
pen 60 jaar op en rondom de verbinding ge-

groeid. Deze moeten worden weggehaald om 
de kabel op een veilige manier uit de grond 
te kunnen halen.

Herplanten  
Binnenkort worden de betre£ ende bo-
men en struiken gemarkeerd. In februari of 
maart worden de bomen vervolgens gerooid. 
Voor een deel van deze bomen bestaat een 
herplantplicht. TenneT heeft hierover met 
de gemeente Velsen afspraken gemaakt. Na-
dat de kabel is verwijderd, zorgt de gemeen-
te Velsen voor de herplanting.

Informatie
Omwonenden en anderen belanghebben-
den ontvangen nog deze week een brief met 
nadere informatie over de werkzaamheden. 
Voorafgaand aan de start van de werkzaam-
heden organiseert TenneT een informatie-
bijeenkomst. De datum en locatie hiervan 
volgt op een later moment. Omwonenden 
en andere belanghebbenden ontvangen tij-
dig een brief met nadere informatie over de 
werkzaamheden en de informatieavond.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
TenneT via telefoonnummer: 0800 836 
6388 of per email (info@randstad380kv.
nl)  Meer informatie over het project is ook 
te vinden op www.randstad380kv.nl  of op 
facebook.com/RandstadNoordring . Op het 
kaartje staan de ondergrondse kabels van 
de 150kV-verbinding Velsen-Vij� uizen 
(kaartje: TenneT).

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 12 januari tot en met 18 janu-
ari 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 
Sparrenstraat 34, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (14/01/2019) 2069-
2019
Kanaalstraat 7, realiseren studentenhuisves-
ting (18/01/2019) 2742-2019
Noordzeekanaal (meerdere locaties), vervan-
gen bermverlichting, havenverlichting en ha-

venborden (14/01/2019) 1962-2019 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 72, vervangen dakkapel 
(voorzijde) (15/01/2019) 2146-2019

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 12, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (15/01/2019) 2197-2019

Velsen-Zuid
Kerkplein 2, plaatsen zonnepanelen 
(18/01/2019) 2776-2019 

Velserbroek
De Zeiler 148, plaatsen berging (14/01/2019) 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

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

geopend 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, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o«  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. 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 gepubli-
ceerd 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.
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Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben besloten op 
grond van artikel 5:17, derde lid van de 
Algemene plaatselijke verordening ont-
heffi ng te verlenen aan: 
 
•  Roti Netherlands in Amsterdam, door 

het berijden van het Zeewindenpad om 
Paviljoen Beach Inn te bereiken met een 
bedrijfswagen met wiellast minder dan 
2800 kg en voorzien van bedrijfslogo 
Roti, tussen 07.00 – 10 uur van 1 januari 
t/m 31 december 2019

•  KW071BV in Noordwijk, voor het berij-
den van het Zeewindenpad om Paviljoen 
Beach Inn te bereiken met een bedrijfs-

wagen met kenteken 09-VRZ-8, tussen 
07.00 – 10 uur van 1 januari t/m 31 de-
cember 2019

•  Nagel Transport Service in Beverwijk, 
voor het rijden op het Noord- en Zuids-
trand met 4 voertuigen met kenteken 25-
VDF-1 (Ford Ranger),  BT-TX-28 (Iveco 
Trakker),  T7-230 (New Holland),  H356 
(Shovel Liugong)  voor onderhoud en af-
valinzameling, voor de periode 1 januari 
t/m 31 december 2019 

•  Gemeente Velsen, voor het rijden op het 
Noord- en Zuidstrand met 2 voertuigen, 
waarvan 1 met kenteken GL-767-H voor 
het uitvoeren van werkzaamheden, voor 

de periode van 1 januari  t/m 31 decem-
ber 2019

•  Gerjac Transport BV in Velsen-Noord, 
voor het rijden op het Noord- en Zuids-
trand met een tractor voor de periode 
van 1 januari t/m 31 december 2019

•  Miko Ko�  e Noord-Holland in Alkmaar, 
voor het berijden van het Zeewindenpad 
om Paviljoen Beach Inn te bereiken met 
een voertuig, kenteken V-123-LB, tussen 
07.00 – 18 uur en voertuig, kenteken V-
168-RG tussen 07.00 – 11 uur van 1 janu-
ari  t/m 31 december 2019

•  Aannemings- en Transportbedrijf 

Zuidam B.V. in IJmuiden, voor het be-
rijden van de strandopgangen van het 
Zuidstrand met een shovel, voor onder-
houd rondom de paviljoens, van 1 janu-
ari t/m 31 december 2019

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD) een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen  bij het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen.

Besluit

De gemeente heeft op 10 januari 2019 een an-
terieure overeenkomst van grondexploitatie 
gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro ten 
aanzien van het project ‘Dokweg 4’. 
Het projectgebied wordt omsloten door de 
Kruitenstraat en de Dokweg te IJmuiden.  
De navolgende kadastrale percelen maken 
deel uit van het projectgebied: kadastraal be-

kend gemeente IJmuiden, sectie L, nummers 
5176, 5747, 5748, 6854 en 6856 (ged.) en sec-
tie I, nummer 3905 (ged.). 
De overeenkomst is gesloten met de ontwik-
kelaar van het project en heeft betrekking 
op de ontwikkeling en de realisatie van een 
short stay hotel, het verwijderen van het be-
staande gebouw, het aanleggen van de ver-

eiste parkeerplaatsen,  de inrichting van het 
projectgebied en de aanheling van het project 
op de openbare ruimte. 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van 
de overeenkomst ligt tijdens kantooruren  
vanaf vrijdag 25 januari 2019 6 weken ter 
inzage bij de balie van het stadhuis (Dudok-

plein 1 te IJmuiden). 
De openingstijden van het stadhuis zijn van 
08:00 uur tot 17.00 uur maandag tot en met 
vrijdag en donderdagavond tot 20.00 uur.

Nota bene: Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst

2025-2019
Zeilmakerstraat 15, legaliseren erfafscheiding 
(14/01/2019) 2262-2019

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

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Industriestraat 24, verbouwen van het ge-
bouw (intern, gevels, dakterras) (15/01/2019) 
19391-2018

Santpoort-Noord
Groenelaantje 7-9000, bouwen schuur en 
slopen bestaande bebouwing (14/01/2019) 
16928-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
N.O.T.G. (Trailrunning), op 23 maart 2019 
van 09:00 tot 15:00 uur, locatie: Spaarnwoude 
(16/01/2019) 2258-2019

Santpoort-Noord
De Waerden Santpoortseboerenmarkt, op 14 
en 15 september 2019 van 10:00 tot 16:00 uur, 
locatie: Spekkenwegje 8 (17/01/2019) 2537-
2019

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18
Velsen-Noord
Oliebollenkraam, op 28, 30 en 31 december 
2019, locatie: parkeerplaats tegenover Wij-
kerstraatweg 177 (17/01/2019) 2346-2019

Santpoort-Noord
Oliebollenkraam, van 1 november  t/m 31 de-
cember 2019 gedurende 7 dagen per week, lo-
catie: pleintje tussen Hoofdstraat en Broek-
bergenlaan (18/01/2019) 2702-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals college 
van Burgemeester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-

recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Velserduinweg 270, plaatsen dakopbouw 
(11/01/2019) 22233-2018
Marktplein 52, herindeling winkel naar win-
kel met 2 appartementen (15/01/2019) 19029-
2018

Torricellistraat 2, plaatsen balkonhek, le-
galiseren garagedeur en muurdoorbraak 
(16/01/2019) 18204-2018
(naast) Plein 1945 nr. 82, tijdelijk plaatsen 
JOP container (10 jaar) (16/01/2019) 20711-
2018
Tuindersstraat 102, plaatsen dakopbouw 
(18/01/2019) 21278-2018

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 44, wijzigen ge-
bruik van horeca naar wonen (14/01/2019) 
16938-2018

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 26, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (16/01/2019) 23607-
2018

Santpoort-Noord
Wüstelaan 91, interne verbouwing, aanpas-
sing dak en gevelkozijnen achtergevel (ge-
meentelijk monument) (17/01/2019) 20477-
2018
Kieftendellaan 29, plaatsen dakkapel 
(18/01/2019) 23618-2018

Velserbroek
Kievitsbloem 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(15/01/2019) 22836-2018

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:17
Velsen-Zuid
Krinkels Beeckestijn Cross, op 27 januari 2019 
tussen 07:00 t/m 13:00 uur, locatie: Landgoed 
Beeckestijn (17/01/2019) 21825-2018

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

• een parkeerplaats aan de Van Dalenlaan 
nabij de ingang van basisschool Breder-
ode Dalton te Santpoort-Zuid aan te wij-
zen als algemene gehandicaptenparkeer-
plaats, door middel van het plaatsen van 
bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990.

• om 14 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen door middel van het plaatsen 
van borden E4, zoals bedoeld in bijlage I 

van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990, met onderborden  met 
de tekst ‘alleen om elektrische voertui-
gen op te laden’ en onderborden OB504. 
De 14 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld 
over 7 locaties:

• De C. van der Doesstraat te IJmuiden, ter 
hoogte van de kruising met de Wijk aan 
Zeeërweg;

• De Lagersstraat te IJmuiden, ter hoogte 
van de kruising met de Van der Zwaags-
traat;

• De Scheiberglaan te IJmuiden, ter hoogte 
van de doodlopende Gurvenlaan;

• De Schulpweg te Velsen-Noord, ter hoog-

te van de kruising met de Bleyenhoevel-
aan;

• De Rembrandtlaan te IJmuiden, ter hoog-
te van de kruising met de Ruysdaelstraat;

• De PC Hooftlaan te Driehuis, ter hoogte 
van de kruising met de Driehuizerkerk-
weg;

• De Schokker te Velserbroek, ter hoogte 
van de kruising met de Platbodem.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 

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

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele 
publicatie van verkeersbesluiten plaats in de 
digitale Staatscourant.

 Verkeersmaatregel
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Raadsvergadering donderdag 
31 januari 2019
Locatie: het gemeentehuis, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
 
U bent van harte welkom de vergadering bij 
te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de 
publieke tribune van de raadzaal. De raads-
vergadering is zowel live als achteraf te vol-
gen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open 
de raadskalender en klik op de datum van 
deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen 
van de vergaderingen van de raad Velsen live 
te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en 
via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergade-
ring tot 12.00 uur bij de gri�  e via telefoon-
nummer 0255 - 567251 of via de mail gri�  e@
velsen.nl met vermelding van het onderwerp, 
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
De gri�  e neemt dan contact met u op.

 De Agenda

Subsidieaanvraag gemaakte kosten on-
derzoeken niet gesprongen explosieven
In de gemeente Velsen zijn in 2018 een aan-
tal werken uitgevoerd, waarbij opsporing van 
Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog noodzakelijk was. Hiervoor 
kan door middel van een raadsbesluit bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties subsidie worden aange-
vraagd. Vóór 1 april 2019 moet de subsidie-
aanvraag in het bezit zijn van het ministerie 
van BZK.

Instelling jeugdlintje
Omdat er, net als volwassenen, ook veel jon-
geren zijn die zich op een bijzondere manier 
inzetten voor de (Velsense) samenleving en 
hiervoor een onderscheiding verdienen, stelt 
het college de raad voor om de “Verordening 
tot instelling van een Jeugdlintje” vast te 
stellen. Op grond van deze regeling kan dan 
jaarlijks als blijk van waardering een onder-

scheiding in de vorm van een jeugdlintje wor-
den uitgereikt. Het college stelt een jury sa-
men om de aanmeldingen te beoordelen.

Locaties van het Kleinschalig Opdracht-
geverschap II welstandsvrij verklaren
In 2015  is Velsen gestart met de pilot ‘Klein-
schalig Opdrachtgeverschap’ (KO) waarbij 
particulieren de mogelijkheid krijgen om 
een kavel of kluswoning te kopen en hun ei-
gen droomhuis te bouwen. Dit pilotproject is 
succesvol verlopen en in 2018 heeft het col-
lege besloten om hier een vervolg aan te ge-
ven op de locaties Van Diepenstraat in Vel-
sen-Noord (17 kavels) en de Lagersstraat in 
IJmuiden (14 kavels). Voorgesteld wordt om, 
net als op de locatie Snippenbos, de nieuwe 
KO-locaties (Van Diepenstraat en Lagers-
straat) in afwijking van de Welstandsnota 
welstandsvrij te verklaren.

Financiële kadernota’s 2019 gemeente 
Velsen
Deze nota’s geven het kader waarbinnen het 

college kan opereren op drie fi nanciële be-
leidsvelden. Het Treasurybeleid geeft ka-
ders voor handelingen bij het aantrekken en 
verstrekken van geldleningen. De nota Borg-
stellingen en geldleningen geeft het kader 
waaronder aan derden geldleningen kunnen 
worden verstrekt en waaronder borgstellin-
gen aan derden kunnen worden verleend. Het 
Afwijkingenbeleid geeft het kader waarbin-
nen het college uitvoering kan geven  aan het 
fi nancieel beleid van de gemeente. De nota 
geeft aan in welke gevallen overschrijdin-
gen van de begroting achteraf of juist vooraf 
voorgelegd moeten worden. 

Afl eggen eed/belofte steunfractielid
De raadsfracties hebben de mogelijkheid zich 
te laten bijstaan door maximaal twee steun-
fractieleden.  Een steunfractielid mag deel-
nemen aan een sessie namens de betre¥ ende 
fractie. Een steunfractielid mag niet deelne-
men aan de raadsvergadering. Een steunfrac-
tielid hoeft niet op de kandidatenlijst van de 
laatstgehouden verkiezingen te staan. 

 Vergaderingen Gemeenteraad

Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen voor de volgende 
percelen: 

• De Noostraat 53, 1971 CB  IJMUIDEN
• IJsselstraat 65, 1972 WC  IJMUIDEN

• Cypressenstraat 11, 1971 ZV  IJMUIDEN
• Langevlak 57, 1974 XM  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

 Verkeersmaatregel

11 xx maand 2019

Eerste paal Bedrijfsunits 
Boekelermeer in Heiloo de grond in
Heiloo - Maandag is de eerste paal 
geslagen van Bedrijfsunits Boe-
kelermeer op de Droogmakerij in 
Heiloo. Hier worden 20 duurza-
me bedrijfsunits voor kleine zelf-
standigen, starters en zzp’ers ge-
realiseerd. Na het verkrijgen van 
de vergunning van de Gemeente 
Heiloo – in december 2018 - is de 
bouw nu o�cieel gestart. Ook in 
Velsen-Noord gaat binnenkort de 
eerste paal de grond in. Hier wor-
den 16 duurzame bedrijfsunit ge-
realiseerd, genaamd Bedrijfsunits 
IJmond. 
De nieuwe eigenaren en de be-
trokken partijen waren afgelopen 
maandag aanwezig op de Droog-
makerij in Heiloo voor het slaan 

van de eerste paal. Dit werd ge-
vierd onderhet genot van een 
goed kop ko�e en een bijpassen-
de versnapering. De  eigenaren 
hebben met elkaar kennis kunnen 
maken tijdens  dit feestelijke mo-
ment. Reno Projecten uit Alkmaar 
verzorgt de bouw van de bedrijfs-
units. Het is voor hen het derde  
gebouw dat zij in korte tijd realise-
ren in opdracht van b4 vastgoed. 
ME-2 architecten uit Medemblik 
zal de bouw begeleiden. De ople-
vering zal rond de zomer van 2019 
plaats vinden.
Het merendeel van de units is ver-
kocht. Er zijn nog enkele units be-
schikbaar. Voor meer informatie 
en beschikbare bouwnummers 

kunt u contact opnemen met 
Thijs Hoekman van Bregman Be-
drijfsmakelaardij o.g. op telefoon-
nummer 072-5156564. 
Ook in Velsen-Noord is inmiddels 
45% van de units verkocht. De ver-
wachting is dat binnenkort nog 
enkele units verkocht worden en 
dan kan de bouw rond mei 2019 
starten. 
Voor meer informatie en/of be-
schikbare bouwnummers kunt u 
contact opnemen met Frank Kloes 
van Brantjes Bedrijfsmakelaars op 
telefoonnummer 0251-241194. 
Voor meer informatie : www.be-
drijfsunitsboekelermeer.nl of 
www.bedrijfsunitsijmond.nl. (foto: 
aangeleverd)

Landgoed Duin & Kruidberg opent langgekoesterde droom:
Spa & Wellness ’t Princenbosch
Santpoort-Noord - Een langge-
koesterde wens van Landgoed 
Duin & Kruidberg is eindelijk 
werkelijkheid geworden! Afge-
lopen november is het eerste ge-
deelte van Spa & Wellness ’t Prin-
cenbosch geopend. 
Ruim 10 jaar geleden ontstond 
er bij het Landgoed de vurige 
wens om spa & wellnessfacilitei-
ten aan de luxe landgoedbele-
ving toe te voegen. 
Vele plannen en vergunnings-
procedures later, is dit nu geluk-
kig gerealiseerd. Het is nu moge-
lijk om als gast van het Landgoed 
naast de culinaire beleving, het 
genieten van de natuur & cultuur 
en het ontdekken van de spor-
tieve mogelijkheden in de nabije 
omgeving, eerlijk tot rust te ko-
men en te werken aan het alge-
hele welzijn door een bezoek te 
brengen aan ’t Princenbosch. 
Begin 2018 zijn de bouwwerk-
zaamheden begonnen en is er 
in de aangrenzende vleugel een 
Wellness Wing gerealiseerd. Als 
eerste is de �tness volledig ver-
nieuwd. 
Het Spa & Wellnessgebied is 
veelzijdig en biedt voor ieder 
wat wils. Naast een binnenruim-
te met een Biozoutsauna, stoom-
bad, infra-rood sauna, voeten-
bad, afkoelzone en relaxruimte is 
begin december ook de buiten-
ruimte met een ligweide, whirl-
pool en buitensauna geopend. 
Daarnaast zijn er drie behandel-
kamers gerealiseerd waar mas-
sages, facials en duo-behande-
lingen gegeven kunnen worden. 
Spa & Wellness ’t Princenbosch 

is exclusief geopend voor ho-
telgasten van Landgoed Duin & 
Kruidberg.
De Spa & Wellness heeft zijn 
naam te danken aan ‘sijn Hoog-
heijt de Heere Prince van Oran-
gie’, beter bekend als Willem III – 
stadhouder en later koning van 
Engeland – welke in 1678 het 
landgoed kocht voor 30.000 gul-
den. 
Het landgoed werd al snel daar-
na ’s Princenbosch genoemd. 
Willem III gebruikte landgoed 
De Kruidberg voornamelijk als 
jachtverblijf maar ook om gehei-
me besprekingen te voeren. Het 
landgoed was een kleinere versie 
van zijn paleis en landgoed Het 
Loo te Apeldoorn. Willem III stierf 

in 1702 waarna Landgoed De 
Kruidberg in het verval raakte.
Landgoed Duin & Kruidberg ligt 
in Santpoort-Noord en is van ori-
gine het grootste woonhuis van 
Nederland. In het landgoed zijn 
nu een viersterrenhotel, congres-
centrum, Michelinster-restaurant 
De Vrienden van Jacob en Bras-
serie & Loungebar DenK geves-
tigd. 
Het hotel biedt 75 kamers, vijf 
authentieke stijlkamers en tien 
moderne conferentiezalen. 
Sinds 1961 is het landgoed ei-
gendom van ABN AMRO, destijds 
de Nederlandsche Handel Maat-
schappij. Sinds 2002 is het open-
gesteld voor publiek. (foto: aan-
geleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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Ruim twee weken geleden, op 
8 januari beleefden we bijna de 
eerste storm van dit jaar. Bijna, 
want er is o�cieel pas sprake van 
‘storm’ als bij een o�ciële wind-
meter boven land gemiddeld 
over een heel uur minimaal wind-
kracht 9 wordt gemeten. De laat-
ste ‘o�ciële’ storm was een jaar 
geleden op 24 januari 2018. Het 
KNMI komt voor deze 8 januari 
met een ‘code geel’ voor acht pro-
vincies en de kust, met de waar-
schuwing voor stormachtig weer: 
‘In het kustgebied komen dins-
dag zware windstoten tussen de 
tachtig en honderd kilometer per 
uur voor.’ In het land vinden diver-
se voorzorgsmaatregelen plaats. 
In het noorden wordt extra dijk-
bewaking ingesteld, Rijkswater-
staat sluit enkele waterkeringen 
en de KLM annuleert uit voorzorg 
zo’n 160 vluchten rond Schiphol.
In en rond de haven van IJmui-
den betekent storm of harde 
wind ‘alle hens aan dek’, ook op 
deze dinsdag. Sommige vissers-
schepen keren eerder terug dan 
gepland naar de vissershaven. 
De ‘Princess Seaways’ uit New-
castle krijgt assistentie van twee 
sleepboten om veilig af te meren. 
Loodsen worden per helikopter 

in plaats van met een loodsten-
der aan boord van schepen op 
zee gebracht en van boord ge-
haald. Bij golven van meer dan 
drie meter is het onverantwoord 
om met een loodstender langs-
zij te komen om de loods te la-
ten overstappen. De helikopter 
uit Rotterdam pikt de loodsen 
op en zet ze af bij de landings-
plaats aan het uiteinde van de 
landtong tussen het gemaal en 
de Noordersluis. Aan de IJ-pa-
len zijn de trossen van een bulk-
carrier gebroken; het schip wordt 
door twee slepers teruggeduwd 
en vletterlieden brengen twee 
nieuwe trossen aan. Het zeewater 
spoelt nog net niet over de kades 
en de kop van de haven…
Uiteindelijk valt de ‘code geel’ in 
IJmuiden wel mee. De stevige 
noordwester in combinatie met 
springvloed bij daglicht nodigt 
menig liefhebber uit om naar 
de kust te komen en staat ga-
rant voor mooie plaatjes bij het 
strand en de zuidpier. Ik spreek 
bewust over ‘bij’ en niet ‘op’. Als 
je niet van natte voeten en kleren 
en niet van schuim rond je oren 
en in je haren houdt, is een wan-
deling ‘op’ het strand af te raden. 
Bijna het hele IJmuiderstrand ten 

zuiden van de zuidpier is verdwe-
nen; slechts enkele nieuwe duin-
tjes blijven als ‘eilandjes’ zicht-
baar. De palen met strandzone-
aanduidingen en de ‘Dick Bruna’-
plaatjes staan letterlijk als palen 
boven water. (Gelukkig komt het 
strand terug als het water weer 
zakt…) Kitesurfers zijn nog wel 
actief en genieten van de wind 
en de golven.
De zuidpier is bij dergelijke wind 
echt een ‘no-go’ zone: de rode 
vlag en dichte slagboom bij het 
begin en het dichte hek iets ver-
derop zijn duidelijke signalen van 
‘kom niet op de pier’. Met de ste-
vige noordwester van deze dins-
dag slaan de golven van het be-
gin (ter hoogte van het eerste to-
rentje) tot aan het eind over de 
pier. Je zou niet alleen je eigen le-
ven wagen door op de pier te lo-
pen; als het mis gaat – en die kans 
is supergroot met die overslaan-
de golven – moeten de redders 
met gevaar voor hun leven jou 
proberen te redden.
Op eerbiedige afstand leveren de 
overslaande golven bij de onder-
gaande zon, die zich heel even 
tussen de buien laat zien, wel 
fraaie plaatjes op! Na a�oop wel 
even je lens oppoetsen, en als het 
even tegenzit – zoals deze dins-
dag in mijn geval – ook de sen-
sor van de camera schoonmaken 
en je kleren en schoenen laten 
drogen… (bijna) alles voor een 
mooie foto!

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 IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht de eerste bijna-storm van 2019.

Mind-Walk®, ontmoeten en ont-moeten
Velsen - Veel mensen hebben 
moeite met ontspannen, om-
dat ze de tijd er niet voor ne-
men of gewoon omdat ze niet 
weten hoe ze zich moeten ont-
spannen.

Als je wel eens het gevoel hebt 
dat ‘je hoofd te vol is’, en het lukt 
niet echt om daar vanaf te ko-
men. Of je vindt het gewoon 
heerlijk om in de natuur te wan-
delen en daarbij ook nog wat 
ontspanningsoefeningen te 
doen. Dan is er nu Mind-Walk®.
Mind-Walk® is mindful wande-
len, gecombineerd met invloe-
den uit de yoga, ontspannings-
oefeningen, ademhalingsoefe-
ningen en meditatie. Het is een 
veilige, e�ectieve manier om je 
gezondheid en �theid te verbe-
teren, zowel geschikt voor be-
ginnende als gevorderde wan-
delaars van alle conditieniveaus.
In een groep van maximaal 10 
personen gaat men de natuur 
in onder begeleiding van een 
ervaren coach. Je leert verschil-
lende ontspanningstechnieken 
en ademhalingsoefeningen. De-
ze oefeningen zijn geïntegreerd 
in een wandelingen van 1 tot 1,5 
uur per keer.
Lijkt het je wat om lekker te wan-
delen, je �tter en energieker te 
voelen, heerlijk te ontspannen 
en genieten van de natuur, je 

hoofd leeg lopen (minder stress 
te ervaren) waardoor je stem-
ming verbetert en je een goed 
gevoel krijgt, te ont-moeten en 
ontmoeten? Meld je dan aan 
voor de cursus en wandel jezelf 
naar balans.
Mail naar: info@mind-walk-ken-

nemerland of bel: 06-37331753. 
De cursussen starten op woens-
dag 6 februari (10.00 uur) en 
zondag 10 februari (14.00 uur). 
Locatie: NP Zuid Kennemerland, 
ingang Duin en Kruidberg. Cur-
suskosten: 90 euro. (foto: aange-
leverd)

Vrijwilligers gezocht 
voor jonge gezinnen
IJmond - Home-Start Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk zoeken 
vrijwilligers die vanuit hun eigen 
ervaring steun in de opvoeding 
kunnen bieden aan een gezin met 
jonge kinderen. Heb je een dag-
deel per week tijd en lijkt je dit een 
boeiende uitdaging? Misschien 
is Home-Start vrijwilliger dan wat 
voor jou.
Home-Start biedt ondersteuning, 
praktische hulp en vriendschap 
aan ouders met jonge kinderen. 
Elk  gezin maakt wel eens een peri-
ode door waarin het niet makkelijk 
gaat en meestal lossen ouders de-
ze problemen zelf op. Maar soms 
hebben gezinnen meer dan an-
ders behoefte aan een luisterend 
oor of een helpende hand.  Dit zal 
vaker het geval zijn wanneer ge-
zinnen minder kunnen terugval-
len op een sociaal netwerk. Home-
Start ondersteunt deze gezinnen. 

Onze overtuiging is namelijk: wie 
jonge kinderen wil steunen, moet 
hun ouders steunen. De gezinnen 
worden thuis bezocht door vrijwil-
ligers, die zelf ervaring hebben als 
ouder en met het opvoeden van 
kinderen. Vanuit gelijkwaardig-
heid gaan ouders, samen met de 
vrijwilliger, actief op zoek naar op-
lossingen.
Als vrijwilliger van Home-Start ga 
je wekelijks naar ‘jouw’ gezin. Je 
wordt begeleid en ondersteund 
door de coördinator van Home-
Start. Voorafgaand doe je mee met 
de introductietraining en bereid 
je je voor op het geven van on-
dersteuning aan een gezin. Deze 
training bestaat uit 4 dagdelen en 
start in februari. Heb je interesse of 
vragen: neem gerust contact op 
met coördinator Yasa Zeijlmans, 
06- 33 95 6917 of kijk voor meer in-
formatie op www.Home-Start.nl.

Begeleide Omgangsregeling 
(BOR): voor ouders en kind
IJmond - Ouders willen dat het 
goed gaat met hun kind. Ook na 
een scheiding of relatiebreuk. Uit 
onderzoek blijkt, dat het goed is 
voor de ontwikkeling en het so-
ciaal-emotioneel evenwicht van 
kinderen wanneer ze contact met 
beide ouders houden. Humanitas 
ondersteunt dit belang.
Soms lukt het ouders niet om 
goede afspraken te maken of ver-
loopt het contact tussen ouder 
en kind moeizaam. Dit kan ver-
schillende oorzaken hebben. Via 
de Begeleide Omgangsregeling 
van Humanitas (BOR) kunt u hier 
hierbij een steuntje in de rug krij-
gen. Humanitas gaat uit van de 
mogelijkheden van ouders en 
behoeften van een kind.
Humanitas BOR biedt een tijde-
lijke ondersteuning voor ouders 
met kinderen van 0 tot 12 jaar die 
uit elkaar gaan, of al zijn. Een ge-
trainde en onpartijdige vrijwilli-
ger is er tijdens de eerste afspra-
ken op gelijkwaardige wijze voor 

de ouders maar vooral ook voor 
het kind. Een coördinator bege-
leidt het traject en evalueert tus-
sentijds met beide ouders. Staps-
gewijs wordt er toegewerkt naar 
een stabiele omgangsregeling 
waarna Humanitas niet meer no-
dig is.
Inwoners van Beverwijk, Velsen-
Noord en Heemskerk kunnen 
zich aanmelden. Na aanmelding 
kan vaak binnen enkele weken 
de kennismaking en een eerste 
omgang plaatsvinden.
Ben je een gescheiden ouder en 
geïnteresseerd in onze onder-
steuning, of ben je professional 
en zie je mogelijkheden om ou-
ders te verwijzen, neem dan con-
tact op met Sophie van Schie-
veen (BOR-Coördinator Huma-
nitas, regio IJmond) via: bor.
ijmond@humanitas.nl of 06-2050 
2663. Meer informatie over het 
project is te vinden www.huma-
nitas.nl/ijmond/bor. (foto: aange-
leverd)

Van moeder op dochter
Santpoort-Noord - Na een kor-
te verbouwing zijn 6 januari de 
deuren van Laantje in Santpoort-
Noord weer geopend. 
,,Samen met mijn Italiaanse 
vriend Luca heb ik het stokje na 
acht jaar van mijn moeder La-
ny over genomen en zullen wij 
de gezellige lunchzaak voortzet-
ten’’, vertelt Anne Loef. ,,Wij zullen 
voortaan zes dagen in de week 
al vroeg in de ochtend open zijn 

voor ontbijt, ko�e, lunch, high 
tea en op de vrijdag en zondag 
hebben wij tussen 17.00 en 19.00 
uur nu ook gezellig aperitivo! Een 
Italiaanse traditie in de namid-
dag van lekkere borrels en heer-
lijke hapjes.’’
Na sluitingstijd blijft het mogelijk 
om besloten gebruik te maken 
van de knusse ruimte. Anne: ,,Vol 
trots en passie gaan wij deze uit-
daging aan!’’ (foto: aangeleverd)
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Studenten Nova College helpen PVM 
met ontwikkeling workshops
Driehuis - Onlangs waren 28 stu-
denten van het Nova College uit 
Beverwijk te gast in het Pieter Ver-
meulen Museum.
De studenten, die in het laatste 
jaar van de opleiding tot onder-
wijsassistent zitten, besteedden 
dit blok aandacht aan duurzaam-
heid. In het museum maakten ze 
kennis met de verschillende ma-
nieren waarop je in het onder-
wijs met dit onderwerp kan wer-
ken. Leskisten, tentoonstellingen, 
lesprogramma’s, er is genoeg 
op dit gebied. Hierna werden de 
studenten zelf aan het werk ge-
zet. Het Pieter Vermeulen Muse-
um ontwikkelt op dit moment 
een interactieve wand die de in-
vloed van de industrie op ons mi-
lieu inzichtelijk maakt. Het project 
dat tot stand komt met �nancië-
le hulp van de JC Ruigrok Stich-
ting, het Rabo DichtbijFonds, Ta-
ta Steel Future Generations en 
Stichting Corbello  is al een eind 
gevorderd en nu worden er work-
shops voor het basisonderwijs ter 
verdieping ontwikkeld. De stu-
denten mochten na een brain-
storm hun workshop-ideeën pit-

chen en kwamen met super ori-
ginele programma-voorstellen. 
Wat erg opvallend was, is dat al-
le studenten het heel belangrijk 
vinden dat kinderen ontdekken 
welke impact de kledingindustrie 
op ons milieu heeft. Als het muse-
um straks de door hun bedachte 
workshops waarin je ontdekt wel-

ke merken echt niet kunnen of 
welke alternatieven er zijn, aan-
biedt, komen ze zeker langs met 
hun leerlingen! Maar eerst beloof-
den ze met hun stageklas de ‘Af-
val-experience’ te bezoeken want 
zwerfvuil en recycling is ook een 
belangrijk onderwerp. (foto: aan-
geleverd)

Filmmiddag bij Vereniging Santpoorts 
Belang in Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 1 februari is het weer �lm-
middag bij de Vereniging Sant-
poorts Belang. Deze middag 
wordt de �lm Phantom Thread 
vertoond.
De gerenommeerde couturier 
Reynolds Woodcock (Daniel 
Day-Lewis) en zijn zus (Lesley 
Manville) vormen samen het 
middelpunt van de glamoureu-
ze Britse modewereld in het na-
oorlogse Londen van de jaren 
vijftig. Zij kleden zowel de adel, 
de �lmsterren, de dames van 
stand en vrouwen die pretende-

ren tot de high society te horen 
in de gedistingeerde stijl van 
The House of Woodcock.
Vrouwen komen en gaan in 
Woodcocks leven en zij bieden 
deze verstokte vrijgezel zowel 
inspiratie als gezelschap. Maar 
dan ontmoet hij een jonge ei-
gengereide vrouw genaamd Al-
ma, die al snel een vaste plaats 
in zijn leven verovert, als zo-
wel zijn muze en zijn minna-
res. Woodcock ervaart deze lief-
de echter als een nauwsluitend 
keurslijf, dat het leven dat hij 
voor zichzelf zo zorgvuldig op 

maat gemaakt had overhoop 
gooit. Aanvang van de �lm is 
14.00 uur en de toegang is gra-
tis. ’t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201, tel. 023-
5383016. (foto: aangeleverd)

Oranje Fonds nodigt organisaties uit 
Velsen uit mee te doen met Collecte
Velsen - Het Oranje Fonds no-
digt alle stichtingen en vereni-
gingen in gemeente Velsen uit 
om mee te doen met de Oran-
je Fonds Collecte 2019. Hiermee 
kunnen zij niet alleen de eigen 
kas spekken, maar ook een groot 
verschil maken voor Nederlan-
ders die in een sociaal isolement 
zitten of dreigen te komen. 
In Velsen zijn 10 collectegebie-
den beschikbaar voor de Oran-
je Fonds collecteweek, die van 
11 t/m 15 juni gehouden wordt. 
Een collectegebied claimen kan 
via www.oranjefonds.nl/collec-
te. Dit kan zolang er gebieden 
beschikbaar zijn of uiterlijk tot 

1 april. Deelnemende stichtin-
gen en verenigingen mogen de 
helft van de opbrengst houden 

om aan hun eigen maatschap-
pelijke doelstellingen te beste-
den. Voorwaarde is dat het geld 
in Nederland besteed wordt. De 
andere helft gaat naar sociale 
projecten in de provincie waar 
gecollecteerd is. Zo wordt alle 
opbrengst lokaal besteed. 
Projecten die ervoor zorgen dat 
niemand in Nederland er alleen 
voor hoeft te staan. Denk bij-
voorbeeld aan Voedselbanken, 
projecten die eenzaamheid on-
der ouderen tegengaan of die 
ervoor zorgen dat kinderen met 
een beperking mee kunnen 
doen in de maatschappij. (foto: 
aangeleverd)

Eric en Martijn gaan de 
Alpe d’Huez bedwingen
Velsen - Eric Stevens (44) en 
Martijn Kroonsberg (43) zijn 
al vrienden vanaf hun puber-
teit. Eric: ,,Fiends For life en on-
afscheidelijk, daarom staat onze 
vriendschap gelijk aan ‘1020’. Dat 
komt voort uit onze stamkroeg 
De Wildeman in Santpoort. Dit 
is ons debiteurnummer en is uit-
gegroeid tot een begrip. 
De meeste mensen die ons daar 
kennen weten wel wie 1020 is, 
maar niet wie Eric & Martijn zijn.’’ 
Het toeval wil dat de vrouwen 
van Eric en Martijn al vriendin-
nen waren voordat de mannen 
bevriend raakten. 
Ook hun kinderen hebben on-
derling deze zelfde klik met el-
kaar. Eric: ,,Door alle jaren heen 
hebben wij lief en leed gedeeld. 
Van volop feestjes, want daar 
houden wij wel van tot het groot 
verlies van mijn vader, de ouders 

van Jolanda en Jens, de zoon 
van Jolanda en Martijn. Daar wij 
altijd als eerste open staan voor 
een feestje, vinden wij het nu 
hoog tijd worden om ook eens  
als eerste open staan voor een 
serieuze stap.’’
Zij hebben daarom besloten om 
gezamenlijk op 6 juni de Alpe 
d’Huez te gaan beklimmen op 
de �ets. Dit alles voor het goe-
de doel KWF. Martijn: ,,Wij ho-
pen met deze actie zoveel mo-
gelijk geld binnen te halen om 
uiteindelijk niemand meer te la-
ten overlijden aan kanker!
Wilt u Eric en Martijn steunen?  
https://www.opgevenisgeenop-
tie.nl/fundraisers/1020.
U kunt de twee vrienden ook 
volgen op facebook: https://
www.facebook.com/Legendary-
1020-1047694858721933/?ref=
bookmarks. (foto: aangeleverd)

Kruispunt weer open
Driehuis - Vanaf 7 januari was het 
kruispunt van de Van den Vondel-
laan en de PC Hooftlaan in Drie-
huis afgesloten. Dit was nodig  
voor rioolwerkzaamheden in de 
P.C. Hooftlaan. 
Om beide kanten met elkaar te 
verbinden, moest de Van den 
Vondellaan worden gekruist. Het 
asfalt van de �etspaden en van 
de rijbaan op de Van den Vondel-
laan werden opgebroken, waar-
na het huidige riool werd vervan-

gen. Vervolgens is een tijdelijke 
bestrating aangelegd om het ver-
keer weer doorgang te kunnen 
bieden. 
De Van den Vondellaan staat op 
de planning voor herinrichting. 
De de�nitieve bestrating wordt 
aangebracht als de herinrichting 
wordt uitgevoerd.
Op 17 januari was de klus op de 
kruising geklaard en kon het ver-
keer er weer langs. (foto: Reinder 
Weidijk Fotogra�e)

Dat was even genieten!
Velserbroek - Op het moment dat deze krant op uw deurmat valt zal de witte wereld wel weer helemaal verdwenen zijn, want zo gaat dat hier 
in Nedrland. We kunnen er meestal maar kort van genieten maar dat doen we dan ook met volle teugen. Zoals hier in Velserbroek, waar ve-
len er dinsdagmiddag op uit gingen om sneeuwpoppen te maken, te sleeën of gewoon lekker te wandelen. (foto’s: Reinder Weidijk Fotogra�e)

Velserduinplein op de 
schop voor herinrichting
IJmuiden - De gemeente is be-
gonnen met de laatste fase van 
de herinrichting van het Velser-
duinplein. Het asfalt is verwij-
derd, er komt meer groen om 
het plein en het middengedeel-
te wordt voorzien van TTE-graste-
gels. Deze grastegels zorgen voor 

een natuurlijke in�ltratie van he-
melwater. 
De gemeente hoopt de werk-
zaamheden half mei afgerond te 
hebben, zodat de beplanting in 
het juiste seizoen aangebracht 
kan worden. (foto: Reinder Wei-
dijk Fotogra�e)

Sterretjescafé 
Haarlem
van start
Regio - Op vrijdag 8 februari 
start het Sterretjescafé Haar-
lem met de eerste bijeenkomst. 
De ko�eochtend is een mo-
ment voor ouders die hun baby 
verloren hebben om elkaar te 
ontmoeten, ervaringen te de-
len en steun te vinden. Via een 
doneeractie is geld opgehaald 
om de ouders een  kopje ko�e 
aan te kunnen bieden. De ou-
ders zijn welkom van 10.00 tot 
11.30 uur in het Kweekcafé in 
Haarlem.

Het initiatief voor deze ochten-
den komt van Ariënne Post. Eer-
der realiseerde zij al het Sterre-
tjesveld op Begraafplaats Aken-
dam en organiseerde zij Wereld-
lichtjesdag. ,,Ook dit idee komt 
voort uit een eigen behoefte die 
ik voelde na mijn miskramen en 
het verlies van mijn zoontje. Niet 
iedereen in mijn omgeving wist 
dat ik zwanger was en dat maak-
te het verlies heel onzichtbaar. Ik 
had behoefte om het te delen. Ik 
wilde weten hoe anderen hier-
mee omgingen. Maar de drempel 
om zomaar op iemand af te stap-
pen was te groot. Hiermee komt 
er een plek waar dat gewoon kan 
en dat helpt om het zichtbaar en 
bespreekbaar te maken.” Om ou-
ders het eerste kopje ko�e aan 
te kunnen bieden, is er een do-
neeractie gestart. Van het streef-
bedrag is al meer dan de helft op-
gehaald. Naar verwachting is er 
300 euro nodig om alle ouders 
van een bakkie troost te voorzien. 
U kunt het initiatief steunen met 
een online bijdrage: https://www.
doneeractie.nl/actie/32746.
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Hard werken aan de schaatsbaan
Santpoort-Noord - Mondjes-
maat begint het koud te worden 
in Nederland. 
In Santpoort-Noord werden be-
gin deze week de voorbereidin-
gen getro�en voor de ijsbaan, die 
bij het verschijnen van deze krant 
misschien inmiddels op volle toe-
ren draait! De heren Joop Ver-
kruyssen, Cary van Baekel, Cees 
Davidson, Frank Visser en John 

Schmidt zijn één van de vrijwilli-
gers die zich inzetten voor deze 
prachtige schaatsbaan.
Met trots vertellen de heren dat 
de schaatsbaan niet gevuld wordt 
met normaal leidingwater maar 
met Santpoorts bronwater. ‘We 
zijn ook nog duurzaam!’
Laten we hopen dat het blijft vrie-
zen, dan kan iedereen genieten 
van deze prachtige schaatsbaan 

en misschien komt er wel weer 
een nieuwe prikslee wedstrijd?
Mocht je geen schaatsen hebben 
dan kan je deze gratis lenen, ook 
is er gratis warme chocolademelk 
voor de kids en glühwein voor de 
ouders.
Zie ook www.facebook.com/
S c h a a t s b a a n - S a n t p o o r t -
Noord-137783883589494/. (foto: 
aangeleverd)

Meningen over vuurwerk zijn verdeeld

Op donderdag 7 februari om 
19.30 uur volgt een slotgesprek 
tussen inwoners in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. Hierbij is 
publiek welkom. Daarna wordt 
de discussie afgerond en wordt er 
een voorstel voorbereid over hoe 
de gemeente wil omgaan met 
vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
1600 mensen hebben de vragen-
lijst volledig ingevuld. Uit de uit-

komsten blijkt dat dit onderwerp 
de samenleving van Velsen ver-
deeld. Er zijn bijna evenveel voor- 
als tegenstanders van vuurwerk 
tijdens de jaarwisseling. Wel zijn 
er relatief veel mensen zijn die 
een centrale vuurwerkshow in de 
gemeente een mooi initiatief vin-
den, mits dit in hun eigen omge-
ving gebeurd. Mensen blijven die 
avond liever bij familie en vrien-

den in hun eigen buurt.
Een centrale vuurwerkshow be-
tekent naar verwachting niet di-
rect dat daardoor ook de overlast 
en vernielingen door het afsteken 
van vuurwerk minder zal worden. 
Van de respondenten zegt 13% 
geen vuurwerk meer te zullen af-
steken als er een centrale vuur-
werkshow zou zijn. 
Jaarlijks wordt er in de gemeente 
ongeveer 30.000 euro uitgegeven 
om te voorkomen dat gemeente-
lijke eigendommen vernield wor-
den of om te repareren/vervan-
gen.  Er was dit jaar een toename 
van het aantal vuurwerkverwon-
dingen bij het RKZ in Beverwijk. 
Hulpverleners hadden het dit jaar 
redelijk rustig.

Velsen - Burgemeester Frank Dales en wethouder Bram Diepstra-
ten hebben met de gemeenteraad afgesproken dat zij willen on-
derzoeken hoe de inwoners denken over het gebruik van vuur-
werk in de gemeente Velsen. Ook hoe er gedacht wordt over een 
centrale vuurwerkshow om incidenten en vernielingen tijdens de 
jaarwisseling te verminderen. Dit onderzoek is gedaan met een 
�itspeiling op Facebook. Naast de peiling is ook veel gediscussi-
eerd op Facebook zelf.

Zorg- en uitvaartprofessionals delen 
kennis tijdens symposium Rouw & Verlies
Regio - Op donderdag 17 ja-
nuari vond de tweede edi-
tie van het Symposium Rouw 
& Verlies plaats in de Philhar-
monie in Haarlem. Onder lei-
ding van dagvoorzitter Frénk 
van der Linden deelden ver-
schillende sprekers hun verha-
len met ruim 130 deelnemers 
uit de verschillende werkvel-
den. Het symposium werd voor 
de tweede keer georganiseerd 
door Stichting Nabestaanden-
zorg en Stichting Bretels en is 
tot stand gekomen dankzij ex-
terne �nanciering.
 
In het programma was ener-
zijds ruimte voor een aantal ple-
naire sprekers. Zo sprak Erik Ols-
man, geestelijk verzorger in Hos-
pice Bardo en universitair docent 
ethiek aan het LUMC, over zijn rij-
ke ervaring op het gebied van 
rouw en verlies. Hij gaf de toe-
hoorders handvatten hoe daar-
mee om te gaan in hun dagelijks 
werk als professional. 
Daarna was het de beurt aan Ger-
ty de Klerk, palliatief arts in het 
Spaarne Gasthuis. Zij ging verder 
in op het belang van de samen-

werking tussen de formele en in-
formele zorg. Een belang dat zo-
wel Bretels als Nabestaandenzorg 
onderstrepen. 
Daarna was het tijd voor de work-
shopronde. Zo was er een work-
shop over kinderen & jongeren, 
zingeving, zelfzorg en over rouw 
op de werkvloer. 
Het symposium werd indrukwek-
kend afgesloten met een bijdrage 
van Peggy van Leeuwen, nabe-
staande van de MH17.  

Het symposium was binnen drie 
dagen volledig volgeboekt. Bo-
vendien was het deelnemersveld 
heel breed. 
Van mensen uit de sector zorg & 
welzijn tot uitvaartondernemers 
en beleidsmakers: iedereen was 
welkom. ,,Wij vinden het een be-
langrijk signaal dat zoveel men-
sen geïnteresseerd zijn in een in-
houdelijk symposium over rouw 
en verlies. Wij maken ons sterk 
voor meer aandacht en ruimte 
voor het delen en overdragen van 
kennis en ervaring op dit gebied. 
Daar is dit symposium een prach-
tig voorbeeld van’’, aldus Linda 
Frank.

Stichting Nabestaandenzorg is in 
2015 opgericht en heeft als doel 
nabestaanden in de regio Haar-
lem te adviseren, te ondersteu-
nen en samen te brengen. Dit 
doet de stichting door het zijn 
van een informatiepunt waar na-
bestaanden terecht kunnen met 
vragen en zorgen. Bij de stich-
ting werken nazorgconsulenten 
en vrijwilligers die nabestaanden 
bij kunnen staan bij vragen rond-
om rouw, verlies en nalatenschap.
Stichting Bretels zet zich in voor 
jonge gezinnen die een ouder 
verliezen en is een initiatief van 
de zussen Nicky, Suzanne en Fem-
ke Westerhof. De basis van Stich-
ting Bretels ligt in het overlijden 
van Els, de moeder van de initia-
tiefnemers, op 46-jarige leeftijd. 
,,Zij leerde ons altijd uit te gaan 
van het positieve, je schouders 
eronder te zetten als het even te-
gen zit, je hart te volgen, te vech-
ten waar je voor staat, zelfstandig 
te zijn, er het maximale uit te ha-
len en bovenal het leven lief te 
hebben. Daarom vormen haar le-
venslessen de basis van Stichting 
Bretels’’, aldus Suzanne Westerhof, 
een van de initiatiefneemsters.

Begeleiders gezocht
Huiselijk begeleid wonen bij 
gezinshuis ‘Onder de Panne’
Velserbroek - Gezinshuis ‘On-
der de Panne’ is een kleinscha-
lige woonvorm voor volwasse-
nen met een verstandelijke be-
perking in de Velserbroek. Een 
gezinshuis staat voor wonen en 
leven met elkaar als een groot 
gezin waarbij huiselijkheid en 
een warme sfeer voorop staan.
De visie van stichting ‘Ook Voor 
Jou’, waar het gezinshuis on-
der valt, is zorg verlenen op een 
kleinschalig niveau zodat iedere 
bewoner de aandacht en zorg 
krijgt die hij/zij nodig heeft. 
Het wonen en leven met el-
kaar, onder 1 dak, in een huise-
lijke sfeer is bewerkstelligd door 
middel van het gezinshuis “On-
der de Panne”. Het gezinshuis is 
een geschakelde eengezinswo-
ning midden in een woonwijk 

waar iedere bewoner zijn/haar 
eigen zit/slaapkamer heeft. Zo 
wordt er met elkaar geleefd als 
een (groot) gezin. Uitgangspunt 
is het realiseren van een zo ge-
woon mogelijk leven voor de 
bewoners waarbij het de taak 
van het kleine team van bege-
leiders is om de bewoners zo 
goed als mogelijk te ondersteu-
nen en te begeleiden op alle le-
vensterreinen. 
De stichting is nog op zoek naar 
een ervaren begeleider en een 
huishoudelijk medewerker. 
Daarnaast is de stichting ook op 
zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers die wat extra’s voor de be-
woners zouden kunnen beteke-
nen.
Als u na het lezen geïnteres-
seerd bent geraakt in het ge-

zinshuis dan kunt u voor meer 
informatie een kijkje nemen op 
www.stichting-ookvoorjou.nl. 
(foto: aangeleverd)

Vandaag zijn we op de koffi e bij 
het familiebedrijf Albatros Ban-
den, bij drie generaties Van de 
Graaf: Michel, zoon Thom en klein-
zoon Jake. Maar ook voor deze 
generaties was Albatros Banden 
een bedrijf van Van de Graaf. Een 
bijzonder verhaal van een typisch 
IJmuidens bedrijf.

  verkoop@jutter.nl

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Albatros BandenAlbatros BandenAlbatros BandenAlbatros Banden

In 1971 begon Willem van 
de Graaf op de Middenha-
venstraat een coverbanden-
fabriek, genaamd GRABLO. 
Daar heeft hij 10 jaar geze-
ten. In 1981 verhuisde het 
bedrijf naar de Dokweg waar 

Albatros Banden op de ge-
vel verscheen. De oprichter 
kwam in 2001 te overlijden, 
waarna zijn broer Michel aan 
het roer kwam te staan. Zoon 
Thom draait ook al heel wat 
jaren volledig mee in de zaak.

Thom kan zijn werk goed com-
bineren met zijn privé-leven. 
Thom: ,,Dat gaat eigenlijk van-
zelf. Inmiddels zijn wij, mijn 
vrouw Melissa en ik, trotse 
ouders van onze zoon Jake. 
Wanneer wij over straat lo-
pen hebben we altijd wel een 
praatje met een klant die je 
dan tegenkomt, of je nou op 
het werk bent of vrij, je wordt 
altijd wel herkend.’’ Lachend: 
,,Het voelt soms als een BIJ’er, 
oftewel een Bekende IJmuide-
naar!’’

Volgens Thom is de enorme 
kennis van het vak de kracht 
van het bedrijf. ,,Wij verstaan 
ons vak en doen dit met de 
uiterste zorg. Wij hebben zes 
bruggen met acht werkplek-
ken en een voorraad van onge-
veer 10.000 banden, iedereen 
kunnen wij helpen. Ook onze 
klantgerichtheid vind ik een 
sterk punt. We willen echt ie-
dereen helpen waar het kan. 

Helaas is het soms zo druk dat 
we niet snel kunnen hande-
len en iedereen direct helpen 
maar we doen absoluut ons ui-
terste best!’’ 

Die klantgerichtheid wordt di-
rect bevestigd door een net 
binnengekomen klant. ,,Het 
is hier bij Albatros gemoede-
lijk, alles is tot in de puntjes 
geregeld en de mensen zijn 
enthousiast, het is top hier’’, 
vindt de klant. Thom is trots 
als hij de klant aanhoort en be-
dankt hem. Hij vult aan: ,,Het 
zijn hier in IJmuiden échte 
mensen en het voelt als eigen, 
dat is uniek!’’

Albatros Banden is te vinden 
op de Dokweg 16 in IJmui-
den, tel. 0255-511730. Ope-
ningstijden: maandag tot en 
met vrijdag 08.30-12.00 uur 
en 13.00-17.00 uur. Zaterdag: 
08.30-12.30 uur. Zie ook: 
www. albatrosbanden.nl.

Albatr�  Banden: dé banden-� pert in Velsen
Al 38 jaar op de Dokweg

Mogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?







OPEN DAGEN   SCHOLEN IN DE REGIO    

Techniek zeker niet alléén voor jongens
Velsen- Nederland loopt achter op het buitenland 
als we het hebben over vrouwen die werken in de 
techniek.  Veel technische bedrijven worstelen met 
een tekort aan vrouwen, op dit moment is 87% van 
de werknemers in de techniek man. Ook zijn de 
meeste technische scholen voor-
al ingericht op jongens, dit schrikt 
meiden van de basisschool af om 
te kiezen voor een technische op-
leiding. Hier willen  het Technisch 
College Velsen en het Maritiem 
College IJmuiden verandering in 
brengen!

Volgens werkgeverorganisatie 
FME (een ondernemersvereniging 
voor de technologische industrie) 
is het met name belangrijk om de 
vrouwelijke techniekstudentes en-
thousiast te krijgen voor de tech-
niek, omdat er een enorm tekort is 
aan technici. Begin 2018 waren er 
meer dan 60.000 vacatures in de 
techniek, blijkt uit cijfers van het 
techniekpact. De FME gaat met 
haar leden in gesprek om te kijken 
wat bedrijven kunnen doen om 
ervoor te zorgen dat vrouwen de 
technieksector kiezen.

De campagnes om vrouwen en meisjes voor tech-
niek te interesseren zijn niet helemaal voor niets 
geweest. De interesse onder meisjes op de middel-
bare scholen voor technische pro� elen neemt toe.
Alleen op het vmbo stijgt het aantal meisjes dat 

voor de technische richting kiest nog nauwelijks. 
Dit  heeft te maken met het vroege moment waar-
op meisjes voor die  keuze staan. Ze zijn vaak über-
haupt nog niet in contact geweest met techniek. 
En hier willen het Technisch College Velsen en het 

Maritiem Collge IJmuiden verande-
ring in brengen, zij organiseren dit 
jaar een open avond speciaal voor 
meiden van groep 7 en 8 van de ba-
sisschool om ze kennis te laten ma-
ken met techniek en ze te interesse-
ren voor een opleiding in één van 
de technische pro� elen. Girls Night 
wordt een leuke avond waar meiden 
kennis kunnen maken met techniek, 
technische opleidingen. Ook zullen 
op deze avond meiden van de op-
leiding, vervolgopleidingen en vrou-
wen die in de techniek werken aan-
wezig zijn. Daarnaast kunnen ze de 
handen uit de mouwen steken en 
leuke werkstukjes maken!

De Girls Night is op woensdagavond 
13 februari van 18:30 – 20:30 aan 
de Briniostraat 12 in Ijmuiden.  Als 
je komt geef je dan op, bel 0255-
546900 of mail informatie@tech-
nischcollegevelsen.nl.

Gezonde producten voor en door leerlingen
op het Tender College

IJmuiden - Het Tender College voor vmbo-lwoo en 
praktijkonderwijs, zet zich niet alleen in voor het 
behalen van het diploma van de leerlingen, maar 
ook  voor hun welzijn. De school had al nieuwe 
praktijklokalen gerealiseerd, daarna zijn de theo-
rielokalen aangepakt. Na deze renovatie werd ook  
de aula verbouwd, waarbij die ruimte vergroot 
werd en er mooie zit- en hangplekken werden ge-
realiseerd. 

Het Tender College kreeg de Gouden Kantineschaal 
van het Voedingscentrum uitgereikt, want de school 
voldoet nu aan de speciale voorwaarden. Er is onder 
andere een watertappunt voor de leerlingen en er 
worden gezonde producten verkocht in de pauze. 
Het bijzondere bij het Tender College is dat de gezon-
de broodjes en snacks door de leerlingen zelf gemaakt 
worden in de schoolkeuken en ook verkocht worden 
door de eigen leerlingen. Hiervoor is een loket ge-
maakt in het restaurant van de school, zodat er een 
mooie verbinding is met de aula. Iedereen krijgt twee 
keer in de week gratis fruit en er wordt naast de gym-

lessen aandacht besteed aan een gezonde leefstijl in 
speciale lessen. Door het schooljaar heen zijn er veel 
sporttoertoernooien voor alle klassen. Aan het einde 
van het schooljaar doen de eerste en de tweede klas-
sen, na een speciaal trainingsprogramma, mee met de 
Grachtenloop in Haarlem. 

Op het Tender College is het belangrijk dat iedereen 
zich vellig en prettig voelt. Als het nodig is kunnen 
leerlingen extra hulp krijgen, bijvoorbeeld remedial 
teaching (voor Nederlands, Engels of rekenen), socia-
le vaardigheidstraining of huiswerkbegeleiding. Om-
dat de klassen klein zijn krijgen de leerlingen veel aan-
dacht en begeleiding. De meeste lessen gaan met be-
hulp van de iPad, hierop staan lesmateriaal, verdie-
pingsstof, � lmpjes met extra uitleg, uitdagende op-
drachten en oefentoetsen. 
Zaterdag 2 februari houdt de school op de Eenhoorn-
straat in IJmuiden open huis van 10.00 tot 12.00 uur, 
waarbij leerlingen rondleidingen verzorgen en alle 
medewerkers van de school klaar staan om informatie 
en uitleg te geven. (foto: aangeleverd)

Informatieavonden voor ouders 
op het Vellesan College

IJmuiden - Op maandag 28 januari en dinsdag 29 januari is er op 
het Vellesan College een informatieavond voor ouders van achtste-
groepers die voor de keuze van een middelbare school staan. Bei-
de avonden starten om 19.30 uur.

De informatieavond op maandag 28 januari is voor ouders die ge-
interesseerd zijn in de mavo, havo of vwo of wiens kind een dubbel 
advies krijgt (bv kader-mavo of mavo-havo). 
In een algemeen deel komt het onderwijs van het Vellesan aan bod 
en kunt u kennismaken met de school, de rector, de afdelingslei-
ders en mentoren. Onderbouw-leerlingen vertellen over hun er-
varingen met het Vellesan College. Daarna kunt u zich verdiepen 

in de speciale klassen zoals de opstroomklas kader-mavo of mavo-
havo, de sportklas, de dansklas of het iPad onderwijs.
De informatieavond op dinsdag 29 januari is voor ouders die meer 
willen weten over vmbo basis en kader. Ook dan wordt er gestart 
met een algemeen deel over de school, met de rector, afdelingslei-
der, mentoren en onderbouw-leerlingen. In het tweede deel van 
de avond krijgt de opstroomklas en de sportklas aandacht, maar 
kunt u ook meer te weten komen over bv LWOO onderwijs.
Het is hoe dan ook zeer de moeite waard om u als ouder te verdie-
pen in wat het Vellesan College te bieden heeft. Ontdek hoeveel 
keuze er is op het Vellesan College. Men ziet u graag verschijnen 
op 28 of 29 januari.   
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Bibliotheek IJmuiden: Taalspreek-
uur van 10.00 tot 12.00 uur. Van 
10.00 tot 12.00 uur cursus ‘Hoe 
en wat op je iPad. (foto: aange-
leverd)

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 

Het Zwanenmeer door Staats-
opera Tatarstan in Stadsschou-
burg Velsen, 20.15 uur.

Leoni Jansen & Govert Schilling 
(muziektheater) in Kennemer 
Theater Beverwijk, 20.15 uur. (fo-
to: Merlijn Doomernik)

25 JANUARI

Tentoonstelling ‘Stemt Hoop-
vol’ 100 jaar vrouwenkiesrecht in 
Noord-Holland in provinciehuis 
Paviljoen Welgelegen in Haarlem. 
Tentoonstelling is te zien tot 20 
maart.

Bibliotheek IJmuiden: BoekStart-
Pret van 10.00 tot 10.45 uur. Van 
10.00 tot 12.00 uur Praathuis. De 
Bricks Challenge van 15.00 tot 
16.30 uur.

Bibliotheek Velserbroek: Poppen-
kastvoorstelling ‘Harry zoekt een 
huis’ van 10.00 tot 11.00 uur tij-
dens de Nationale Voorleesda-
gen. (foto: aangeleverd)

Nationale tuinvogeltelling, tot en 

met zondag. Meedoen kan. Hoe? 
Zie www.tuinvogeltelling.nl of via 
de gratis app tuinvogels te down-
loaden via www.tuinvogeltelling.
nl. (foto: Alain Gighnone/ AGAMI)

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ in het Pieter Vermeulen 
Museum. Voor iedereen vanaf 4 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. (fo-
to: aangeleverd)

Repair Café in wijkcentrum De 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 
Velserbroek. Van 14.30 tot 16.30 
uur.

Gebarencafé voor doven en 
slechthorenden bij Stichting Bui-
tenGewoon op de Galle Promme-
nade 70, 19.00-21.00 uur. Geïnte-
resseerd? Informatie: gebarenca-
fe@st-bg.nl of WhatsApp naar 06-
37483121.

Telstar - Sparta Rotterdam. Aan-
vang 20.00 uur.

Klaverjassen bij Stormvogels, Zui-
derkruisstraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.

Benders Mooiste in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. (foto: aangeleverd)

Louise Korthals, winnares van de 
Neerlands Hoop en Sonneveld 
Prijs in Stadsschouwburg Velsen, 
20.15 uur.

26 JANUARI

Finales Stratentoernooi Velser-
broek in Het Polderhuis. Met on-
der andere een wedstrijd van het 
RTL Sterrenteam. (foto: aangele-
verd)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Kleinvrouwenkoor Baba Jaga 
geeft concert in de Dorpskerk van 
Santpoort-Noord, 20.00 uur. (foto: 

▲

aangeleverd)

Bingo- en loterijavond in speel-
tuin De Veilige Haven, Heeren-
duinweg IJmuiden. Aanvang 20.0 
uur, zaal open 19.30 uur.

Jubileumconcert Haarlems Ac-
cordeonorkest in de Doopsge-
zinde kerk aan de Frankestraat 14 
in Haarlem, 20.00 uur. Info: www.
haarlemsaccordeonorkest.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Ernest Beuving in Stadsschouw-
burg Velsen, 20.15 uur.

Het internationale jazztrio Cel-
ano/Badenhorst/Baggiani in de 
Pletterij in Haarlem, Lange Heren-
vest 122, 20.30 uur. www.plette-
rij.nl.

27 JANUARI

Oecumenische viering. Week van 
de Eenheid. De eenheid in de Bij-
bel. Adelburtuskerk, Rijksstraat-
weg 28 Haarlem. Aanvang 10.00 
uur. (foto: aangeleverd)

Beeckestijncross vanaf Buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen-Zuid. 
Start 10.10 uur. (foto: Karin Dob-
ber)

Action Sunday bij ActionPlanet. 
Meer informatie: 023-5392650 of 
www.actionplanet.nl

Religieuze bijeenkomst in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Aanvang 10.30 uur. Thema: ‘Het 
Sameritaanse dilemma’.

Tentoonstelling ‘De Afval-expe-
rience’ in het Pieter Vermeulen 
Museum. Voor iedereen vanaf 4 
jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur.

Aadje Piraatje (2+) in Stads-
schouwburg Velsen, 11.00 uur. (il-
lustratie: aangeleverd)

Het Britse Brodsky Quartet treedt 

op in het gemeentehuis van Bloe-
mendaal, 11.00 uur. www.muzen-
forum.nl. (foto: aangeleverd)

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber.

Soul and Sense in buurtcentrum 
De Dwarsligger, Planetenweg 
338 IJmuiden. Aanvang 14.00 uur, 
zaal open 13.30 uur.

Feyenoord - AJAX op groot 
scherm bij Café Bartje, Hoofd-
straat Santpoort-Noord. Aanvang 
14.30 uur.

Jong talent tijdens het Prinses 
Christina Concours. Philharmonie 
in Haarlem.

Be a-MAZE-d!! in de Oude Kerk, 
Kerkplein 2 in Spaarndam. Aan-
vang 15.00 uur, kerk open 14.30 
uur.

Piano quatre-mains: Russische 
componisten in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk. (foto: aangeleverd)

Lezing vogelspotter Arjan Dwars-
huis in de Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid, 15.00 uur. Info: 
www.arjandwarshuis.nl. (foto: 
aangeleverd)

Floris Kappeyne trio in de Plette-
rij, Lange Herenvest 122 Haarlem. 
Aanvang 16.00 uur. Toegang 10,-, 
bezoekers onder de 25 jaar 7,50. 
Reserveren via www.pletterij.nl

28 JANUARI
Collecte Hersenstichting tot en 
met 2 februari

Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 10.00 
uur vanaf dorpshuis Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Wandeling duurt ± 45 mi-
nuten in een rustig tempo. Na de 
wandeling ko�e/thee en een ge-
heugenspelletje. Voor interes-
se als deelnemer of begeleider, 
Janneke Cluistra, telefoon 023-
3031228.

Bibliotheek IJmuiden: Inloop-
spreekuur digitale bibliotheek. 
Van 14.00 tot 15.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Postzegelavond van Postzegel 
Vereniging Santpoort in Het Ter-
ras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-
Noord. Aanvang 19.00 uur.

Informatieavond voor ouders op 
het Vellesan College IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur. (foto: aange-
leverd)

29 JANUARI
Stichting Gezond Natuur Wande-
len. Start om 09.45 uur bij buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via con-
tact@gezondnatuurwandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café. 
Van 10.00 tot 12.00 uur. Praathuis 
van 10.00 tot 12.00 uur. Van 14.00 
tot 16.00 uur Taalspreekuur. (foto: 
aangeleverd)

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 ot 
16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. 
Meer informatie: 0255-510652.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, 
voor patiënten en hun familie. El-
ke dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur onder de trap in de hal 
van het ziekenhuis.

Bene�etdiner Stichting JESWE-
CAN om geld in te zamelen voor 
Jesse, die bij een ernstig auto-
ongeluk blijvende hersenschade 
heeft opgelopen. Het diner is in 
Sanpoort-Zuid. Info www.jeswe-
can.nl. (foto: aangeleverd)

Informatieavond voor ouders op 
het Vellesan College IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur. 

Ballet: Another Kind of Blue in 
Stadsschouwburg Velsen, 20.15 
uur. (foto: PR Another kind of 
blue)

Lezing over Quo Vadis Kunstma-
tige Intelligentie door dr. Frank 
van Harmelen in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 
201 Santpoort-Zuid. Van 20.00 tot 
22.00 uur.

30 JANUARI
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 
0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Expositie ’Opstand in IJmuiden’ 
en ‘100 jaar staaltransport in de 
IJmond’. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber.

Tentoonstelling ‘De Afval-ex-
perience’ in het Pieter Vermeu-
len Museum. Voor iedereen van-
af 4 jaar. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 euro 
bovenop de entreeprijs.

Bibliotheek IJmuiden: Voorlees-
feest in IJmuiden. Van 14.30 tot 
15.30 uur. Van 19.00 tot 21.00 uur 
Craft Café.

Hartenjagen in Café Bartje, 
Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Inschrijven 
aan de bar.

‘Het puberbrein’. Bijeenkomst 
over positief opvoeden van ‘Hart 
voor Velserbroek’, Galle Promena-
de 70 in Velserbroek, 20.00 uur. 

De Verleiders: Pierre Bokma, Vic-
tor Löw, George van Houts en 
Tom de Ket in Stadsschouwburg 
Velsen, 20.15 uur. (foto: Paul Pos-
se & Magic Group Media)

31 JANUARI

Inloophuis Kennemerland op 
de Wulverderlaan in Santpoort 
houdt open huis van 09.30 tot 
16.30 uur. (foto: aangeleverd)

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur

Bibliotheek IJmuiden: Taalspreek-
uur van 10.00 tot 12.00 uur.

Interscholair Felisenum Schaak-
toernooi in de aula van het Gym-
nasium Felisenum Van Hogen-
dorplaan 2 in Velsen-Zuid. Van 
13.30 tot ongeveer 16.15 uur.

‘IJmuiden wat vertel je me nou...’, 
maritieme �lmavond in De Brul-
boei, 20.00 uur. Kaarten verkrijg-
baar in De Brulboei.

Tineke Schouten in Stadsschouw-
burg Velsen, 20.15 uur. (foto: Roy 
Beusker)
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Eerste deur nieuwe zeesluis 
aangekomen in IJmuiden
IJmuiden - Zondag is de eerste 
van in totaal drie deuren van de 
nieuwe zeesluis aangekomen 
in IJmuiden. Deze deur is door 
een sleepboot over de Noord-
zee naar zijn eindbestemming 
vervoerd. Met een tussenstop 
op de Tweede Maasvlakte heeft 
de deur ruim 26.000 kilometer 
afgelegd tussen Zuid-Korea en 
IJmuiden. Het transport over 
de laatste 80 kilometer nam 30 
uur in beslag en is zonder pro-
blemen verlopen.

Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, Cora van Nieuwen-
huizen, is blij met de aankomst 
van de deur: ,,Dat is een mijlpaal 
voor dit project en de start van 
een nieuw hoofdstuk in de bouw 
van de grootste zeesluis ter we-
reld.’’ De sluisdeur met een afme-
ting van 72 meter lang, 24 meter 
hoog en 11 meter breed is drij-

vend naar IJmuiden gesleept. De 
gesloten constructie van de deur 
is te vergelijken met een schip. 
De deuren hebben luchtkamers 
waardoor ze ondanks hun ge-
wicht van 3000 ton blijven drij-
ven. Ballasttanks gevuld met wa-
ter zorgden voor de stabiliteit.
Er is hoogtij in IJmuiden nodig 
om de diepstekende deuren door 
de Noordersluis te slepen. De ko-
mende periode worden, zodra 
het weer het toelaat, ook de an-
dere twee deuren van de Maas-
vlakte naar IJmuiden gesleept.
Technische installaties
Alle techniek die noodzakelijk is 
om de deuren goed te laten func-
tioneren is in Nederland gefabri-
ceerd en wordt hier ingebouwd. 
Het gaat om de elektrische en de 
hydraulische installaties zoals rol-
wagens, de aandrijving van de 
deuren en de technische ruim-
tes. Een van de deuren wordt af-

gebouwd in een uitgegraven deel 
van de toekomstige kolk van de 
nieuwe zeesluis. De andere twee 
in het westelijk havengebied van 
Amsterdam.
De drie deuren zijn op 6 decem-
ber in Nederland aangekomen 
vanuit Zuid-Korea. Op de Tweede 
Maasvlakte zijn ze van het trans-
portschip de Talisman gehaald 
door het schip gedeeltelijk af te 
zinken. Hierdoor gingen de deu-
ren drijven. Vervolgens zijn ze 
recht op gezet door ze 90 graden 
te kantelen. Dit kon niet in IJmui-
den omdat daar onvoldoende 
diepte was. 
Daarnaast zou tijdens het afzin-
ken van de drie deuren het schip 
de doorgang van en naar de slui-
zen gedurende een etmaal volle-
dig blokkeren.
Naar verwachting wordt de sluis 
in januari 2022 in gebruik geno-
men. (foto: Erik Baalbergen)

Wethouders streven naar 
dementievriendelijke gemeenten
Velsen - Op 5 oktober 2015 is de 
eerste Intentieverklaring demen-
tievriendelijke gemeenten gete-
kend door de wethouders van de 
regio Midden-Kennemerland. 
Deze intentieverklaring is on-
langs aangepast en gebaseerd 
op de speerpunten uit de recen-
te Focusbrief ‘Langer thuis bij de-
mentie in 10 punten’ van Alzhei-
mer Nederland. De verklaring is 
vorige week ondertekend door 
de betrokken wethouders van de 
gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen. 
Met deze verklaring verplichten 
de gemeenten, Alzheimer Neder-
land afdeling Midden-Kennemer-
land en de dementieketen Mid-
den-Kennemerland zich om ge-
zamenlijk met dit thema aan de 
slag te gaan. 
In een dementievriendelijke ge-
meente:
• kunnen mensen met demen-
tie zo lang mogelijk mee blijven 
doen in de samenleving.
• maakt de gemeente begelei-

ding op maat mogelijk voor men-
sen met dementie en hun mantel-
zorgers.
• vergroot de gemeente de kennis 
van dementie binnen de eigen 
organisatie en de gemeenschap, 
bijvoorbeeld door het aanbieden 
van trainingen.
Zo ontstaat een gemeenschap 

waarin iedereen dementie accep-
teert: van bakker en buurman tot 
sportclub en wijkagent. Waarin 
mensen met dementie gewoon 
boodschappen doen, hun bank-
zaken regelen, naar hun vereni-
ging gaan of de bibliotheek of 
een museum bezoeken. (foto: 
aangeleverd)

Auto voor Hill en Jos
IJmuiden - Een bijzondere verrassing voor Hill en Jos uit IJmuiden. Zij zijn één van de winnaars van een 
gloednieuwe auto. VriendenLoterij-ambassadeurs Irene Moors en Gerard Joling verrasten de IJmuidena-
ren met het goede nieuws. Op uitnodiging van de VriendenLoterij werden ze nietsvermoedend ontvangen 
bij het Apollo Hotel in Vinkeveen, waar hen samen met andere winnaars van de VriendenLoterij, een luxe 
luncharrangement stond te wachten. Wat Hill en Jos niet wisten, is dat zij naar huis gingen met een gloed-
nieuwe Volkswagen Polo! VriendenLoterij-ambassadeurs Irene Moors en Gerard Joling verzorgden de gro-
te onthulling. De uitreiking in Vinkeveen was zondag te zien in het televisieprogramma ‘VriendenLoterij De 
Winnaars’. (foto: Roy Beusker)

Laagstaande zon oorzaak aanrijding
Velserbroek - Twee voertuigen 
zijn maandagochtend met el-
kaar in botsing gekomen in Vel-
serbroek. 
Rond half elf ging het mis toen 
een automobiliste de Velser-
broekse Dreef ter hoogte van de 
Dammersboog wilde overste-
ken. Door de laagstaande zon 
zag ze vermoedelijk een ande-
re auto die op de Dammersboog 
reed over het hoofd met een 
botsing als gevolg. Toegesnelde 
ambulancemedewerkers heb-
ben de vrouw nagekeken maar 
gelukkig bleef het letsel beperkt 
en kon ze ter plaatse worden be-
handeld. 
De schade aan beide voertui-
gen is groot. Door het ongeval 
kon het verkeer tijdelijk niet de  
D. Marotstraat inrijden. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Auto schiet van talud na ongeval

IJmuiden - Een automobilist is 
zondagavond met zijn wagen van 
een talud gereden na een ongeval 

in IJmuiden. Even na tien uur ging 
het mis in een �auwe bocht op de 
Julianakade. De bestuurder raakte 

een geparkeerde wagen, schoot 
van de weg, raakte een boom en 
schoot vervolgens van het talud 
richting De Geul.
Meerdere hulpdiensten kwamen 
ter plaatse. De bestuurder raakte 
bij het ongeval niet gewond. Wel 
is hij door de KMAR meegenomen 
naar het bureau voor nader onder-
zoek.
Beide voertuigen liepen door het 
ongeval zware schade op. Omwo-
nenden geven aan dat automobi-
listen regelmatig met hoge snel-
heid over de Julianakade rijden en 
ze gevaarlijke situaties voorbij zien 
komen. (foto: Michel van Bergen)

Velsen-kalender levert 16.000 euro 
op voor Hospice De Heideberg
Velsen - De Velsen kalender 
levert ruim 16.000 euro op 
voor hospice De Heideberg. 
In oktober vorig jaar ver-
scheen de eerste berichtge-
ving over de plannen van fo-
tograaf Ed Geels en drukker 
Jeff Folkerts in de media. Sa-
men maakten zij de kalender 
met beelden van Velsen an-
ders dan anders. ,,In maart 
2018 zijn we ermee begon-
nen. Ik ben fotograaf, dat is 
mijn werk, maar in deze ka-
lender kon ik mijn creativi-
teit kwijt. Dit is echt mijn 
passie. De foto’s hebben iets 
surrealistisch. Ik zat vol met 
leuke ideeën om Velsen her-
kenbaar maar op een hele 
andere manier te laten zien’’, 
legt Ed uit.

Op Facebook maakten ze hun 
plannen bekend en vroegen 
de Velsenaar naar welk goede 
doel de opbrengst moest gaan. 
Jeff: ,,Dat werd hospice De Hei-
deberg in Santpoort-Noord. 
Die mensen daar doen fantas-

tisch werk. De negentig vrij-
willigers van het Hospice zet-
ten zich dag en nacht in voor 
de gasten die in hun laatste le-
vensfase zijn. Met veel liefde 
en compassie worden de gas-
ten verzorgd. Ongelooflijk, ik 
zou dat werk echt niet kunnen 
doen.’’
Het hele project kreeg een 
vlucht. ,,Zep Zwetsloot heeft 
voor ons een website opgezet. 
Daar konden mensen bestellen 
en doneren, rechtstreeks naar 
de hospice.’’
De heren besloten alle foto’s 
van de kalender op alumini-
um te laten drukken en te vei-
len. ,,Dat mocht bij Telstar, be-
langeloos, we hoefden geen 
huur te betalen. Het was ont-
zettend spannend. Friso Hui-
zinga was die avond spreek-
stalmeester. De veiling bracht 
2540 euro op, maar die avond 
werden ook ongelooflijk veel 
kalenders verkocht. Dat bracht 
de opbrengst uiteindelijk op 
6000 euro voor De Heideberg.
Bij de hospice waren ze ver-

bluft. ,,We hebben het zo in 
onze schoot geworpen gekre-
gen’’, vertelt Thea Olivier op 
de avond van de veiling. In to-
taal werden er een kleine dui-
zend kalenders gedrukt, veel 
meer dan de aanvankelijke 500 
stuks. ,,Er zijn er nog een stuk 
of twintig over. We vinden het 
eindresultaat overweldigend. 
Het had allemaal nooit gekund 
zonder alle hulp die we heb-
ben gekregen. Van de kranten, 
Telstar, De Heideberg en de ve-
le winkeliers die belangeloos 
de kalender wilden verkopen’’, 
zeggen Ed en Jeff.
De Heideberg heeft intussen 
twee nieuwe bedden besteld 
en twee bijbehorende nacht-
kastjes. ,,Niet alleen voor de 
mensen die in de hospice ver-
blijven, ze maken ook voor de 
vrijwilligers en verpleegkundi-
gen het werk makkelijker’’, zegt 
Thea.
Als het aan Ed ligt bedenkt hij 
wel weer wat voor de volgen-
de keer. Jeff gaat beslist weer 
mee. 

Vrouw komt onder haar 
op hol geslagen paard
Santpoort-Noord - Een vrouw 
is maandagmiddag gewond ge-
raakt nadat het paard waar ze op 
zat op hol sloeg. Rond half drie 
ging het mis in het Burgemeester 
Rijkenspark nabij de Middendui-
nerweg in Santpoort-Noord. De 
vrouw viel van het paard toen de-
ze op hol sloeg en vervolgens op 
het slachto�er ging staan.
Meerdere ambulances en een 

traumateam kwamen met spoed 
ter plaatse om hulp te bieden. 
Het slachto�er is gestabiliseerd 
waarna ze uit het bos naar de am-
bulance is gedragen. Na de eer-
ste zorg is ze vervolgens naar het 
ziekenhuis vervoerd voor verde-
re behandeling. Het op hol gesla-
gen paard is opgevangen en naar 
een stal in de buurt gebracht. (fo-
to: Michel van Bergen)
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Schaakgrootmeesters spelen basketbal

Louise Korthals met haar beste 
cabaretsolo tot nu toe in Velsen
Velsen - Cabaretière Louise Kort-
hals won in 2011 het Amsterdams 
Kleinkunst Festival. Daarna ont-
ving zij voor haar eerste avond-
vullende programma ‘Vlieguur’ 
meteen de Neerlands Hoop (de 
prijs voor het meest veelbeloven-
de programma van dat seizoen). 
En haar twee dááropvolgende 
programma’s, waaronder de so-
lo ‘Alles is er’, werden allebei met 
een sterrenregen ontvangen. Op 
vrijdag 25 januari is Louise Kort-
hals met ‘Alles is er’ te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen. 

Zoals gezegd werd ‘Alles is er’ 
door de landelijke pers zo’n beet-
je de hemel ingeschreven. Louise 
Korthals verdiende met haar suc-
cesvolle solo’s inmiddels een ei-
gen plek in de eredivisie van het 
Nederlandse cabaret. Met rake 
grappen, scherpe observaties en 
indringende liedjes toont zij de 
cabaretliefhebber de rafelranden, 
schaduwkanten en zonovergoten 
momenten van haar leven. En dat 
is smullen geblazen. 
Aanvang 20.15 uur, entree 20 eu-
ro. (foto: Astrid Verhoef )

Regio - Vorige week donderdag 
heeft een groep grootmees-
ters van de Tata Steel Masters 
en de Tata Steel Challengers op 
de eerste rustdag in Heemskerk 
basketbal gespeeld. 
Onder leiding van Terry van 
den Akker van Akrides en met 
ondersteuning van twee spe-

lers van deze IJmuidense bas-
ketbalploeg werden er na een 
warming-up vier partijtjes ge-
speeld. 
Onder meer wereldkampioen 
Magnus Carlsen, Ian Nepomni-
achtchi, Samuel Shankland en 
Jorden van Foreest waren van 
de partij. Op de groepsfoto in 

het midden van de onderste rij: 
wereldkampioen Magnus Carl-
sen, geheel links Ian Nepomni-
achtchi en derde van rechts, bo-
venste rij: Jorden van Foreest. 
Informatie over het Tata Steel 
Chess Tournament is te vinden 
op www.tatasteelchess.com. 
(foto: aangeleverd)

IJmond-gemeenten gezamenlijk in actie 
tegen stofoverlast en grafietregens
IJmond - Dinsdag spraken 
de raadsleden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen in de 
IJmondcommissie over de sa-
menwerking door de raden in 
het belang van inwoners, inzake 
de stofoverlast, gra�etregens en 
de zichtbare gele wolken in de 
IJmond
Staalverwerker Tata Steel staat 
op het grondgebied van Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen. De 
gemeenten hebben geen forme-
le rol naar Tata Steel/Harsco in de 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving, dat is aan de provin-
cie Noord-Holland. Als gemeen-

ten zijn zij echter wel verant-
woordelijk voor de volksgezond-
heid van hun inwoners.
De gra�etregens, ontsnapping 
van gele wolken, meerdere boe-
tes in korte tijd voor milieudelic-
ten én de gebrekkige communi-
catie daarover, maken dat er twij-
fels ontstaan of er wel voldoende 
oog is voor het belang van de in-
woners van de IJmond. 
De raden in de IJmond hebben 
afzonderlijk, maar nog niet geza-
menlijk gesproken en/of vragen 
gesteld over de problematiek, de 
vragen van de inwoners en hun 
zorgen over de stofoverlast en 

uitstoot van de afgelopen weken. 
De Omgevingswet biedt wellicht 
een nieuw kader wanneer ge-
meenten vanaf 2019 de moge-
lijkheid hebben om lokaal stren-
gere eisen te stellen aan de lucht-
kwaliteit. 
De Omgevingsdienst IJmond on-
derzoekt de werking en de mo-
gelijkheden van dit nieuwe stu-
ringsinstrument voor de lucht-
kwaliteit. Tot slot hebben be-
trokken partijen op 11 decem-
ber 2018 aan inwoners bepaalde 
toezeggingen gedaan waar de 
raden wellicht ook opvattingen 
over hebben.

Schaaktoernooi Gymnasium Felisenum
Velsen - Het Gymnasium Feli-
senum organiseert op donder-
dagmiddag 31 januari de eenen-
dertigste editie van het jaarlijk-
se IFES, Interscholair Felisenum 
Schaaktoernooi, van 13.30 uur 

tot ongeveer 16.15 uur. Voor dit 
schaaktoernooi worden leerlin-
gen van groep 5, 6, 7 en 8 van de 
basisscholen uit de regio uitgeno-
digd. 
Gemiddeld doen er 40 enthou-

siaste, jonge schakers mee. Het 
schaaktoernooi vindt plaats in de 
aula van het Gymnasium Felise-
num aan de Van Hogendorplaan 
2 in Velsen-Zuid en is toegankelijk 
voor publiek.

Zwanenmeer in Stadsschouwburg
Velsen - De dansers van het be-
faamde Staatsballet van Tatarstan 
blinken al jaren uit door hun per-
fecte uitvoeringen van het grote 
romantisch-klassieke balletreper-
toire. De internationale pers ju-
belt vaak over de Russische top-
dansers. Op donderdag 24 janu-
ari komt het Staatsballet van Ta-
tarstan met zijn inmiddels in de 
Nederlandse pers bejubelde ver-
sie van Tsjaikovski’s ‘Het Zwanen-
meer’ naar de Stadsschouwburg 
Velsen. 

Het romantische balletsprook-
je met zijn fameuze witte aktes 
groeide uit tot het populairste en 
hoogstwaarschijnlijk meest uit-
gevoerde ballet aller tijden. De 
balletliefhebbers kunnen zich la-
ten meevoeren door de knappe 
prins Siegfried die verliefd wordt 
op de mooie Odette, die door een 
slechte tovenaar is omgetoverd 
en ‘s nachts in een zwaan veran-
dert. Om de betovering te verbre-
ken wacht de verliefde Siegfried 
heel wat beproevingen… Die 

werden door Tsjaikovski op on-
vergetelijke muziek gezet en het 
legendarische choreografenduo 
Marius Petipa en Lev Ivanov voor-
zagen het romantische sprookje 
van meeslepende groepsdansen, 
adembenemende sprongen en 
eindeloze pirouettes. En die wer-
den om alles nóg mooier te ma-
ken nog eens verpakt in weelde-
rig ruisende tutu’s en indrukwek-
kende decors. 
Aanvang 20.15 uur, entree 35 eu-
ro.

In ‘t Mosterdzaadje
Bert Vissers met Bender en 
pianistenechtpaar Beltiukov
Santpoort-Noord - Met een pro-
gramma van Nederlandse chan-
sons, die raken en ontroeren, vol 
vrolijkheid en levenslust komt 
Bender op vrijdag 25 januari om 
20.00 uur naar ‘t Mosterdzaadje. 
Bender bestaat uit Bert Vissers- 
zang/piano/gitaar, Tom Bak - gi-
taar/zang, Jos Caspers - contra-
bas/zang en Rodney Calis - trom-
pet/bugel/percussie/melodica.
Bender bestaat bijna 10 jaar. Re-
den voor de vier heren om in ’t 
Mosterdzaadje een uniek pro-
gramma met de mooiste liedjes 
uit deze muzikale periode te pre-
senteren. Natuurlijk zal Bender 
stiekem ook enkele liedjes laten 
horen uit het jubileumprogram-
ma ‘Mooi begin’, waarmee zij van-
af september 2019 langs de thea-
ters trekken. 
Bender bestormt sinds enkele ja-
ren met veel succes de podia van 
theaters en festivals in het hele 
land. De recensies zijn vol lof en 
enthousiasme. 
Voor het vierhandig pianospel 
moet je als duo over een goe-
de band beschikken. Zo niet, dan 
gaat die zich ontwikkelen of het 
wordt niets. Met het echtpaar Ol-
ga en Sergey Beltiukov uit Minsk 
zit dat wel goed. Op zondag 27 

januari om 15.00 uur schuiven 
ze achter de vleugel in ‘t Mos-
terdzaadje en brengen  een pro-
gramma van Russische compo-
nisten. Vierhandige muziek van 
Aljabjev, Varlamov, Arenski, Bo-
rodin, Tsjaikovski. Ook speelt Ser-
gey Beltiukov solo eigen compo-
sities, waaronder ‘the Legend’. Een 
werk dat hij voor ‘t Mosterdzaad-
je schreef.
De pianiste Olga Beltiukova is 
concertpianiste en als docente 
verbonden aan de Wit-Russische 

Muziekacademie in Minsk.  
Sergey Beltiukov specialiseerde 
zich na zijn pianostudie in com-
positie. Zijn naam staat regelma-
tig bij de aftiteling van �lms, hij 
schrijft koorwerken, symfonieën, 
kamermuziek. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 , 
Santpoort-Noord 023-53789625, 
vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaadje.
nl. (foto: aangeleverd)

Lezing bij Santpoorts Belang
Quo Vadis Kunstmatige Intelligentie?
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 29 
januari houdt dr. Frank van Har-
melen voor Santpoorts Belang 
een lezing over de toekomst met 
robots, intelligente computers en 
ontwikkelingen die ons nog te 
wachten staan. 
Sinds de start van het onderzoek 
naar kunstmatige intelligente 
computers zijn er al heel wat op-
zienbarende doorbraken bereikt: 
intelligente auto’s besturen zich-

zelf, de wereldkampioen schaken 
is al 20 jaar een computer en we 
praten tegenwoordig met robots.
Is intelligentie voorbehouden 
aan mensen of kunnen robots 
ook werkelijk intelligent worden 
en kunnen zij bewustzijn hebben 
en emoties tonen?
Frank van Harmelen is hoogle-
raar kunstmatige intelligentie 
aan de Vrije Universiteit Amster-
dam. Hij is een van de meest geci-

teerde computerwetenschappers 
in Nederland. Hij is benoemd tot 
lid van de Koninklijke Nederland-
se Academie van Wetenschappen 
en van de Academia Europeia. 
De lezing begintom 20.00 uur en 
eindigt om 22.00 uur; entree 6 eu-
ro. ’t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201. 
Kaarten zijn los verkrijgbaar aan 
de zaal of te bestellen via www.
santpoortsbelang.nl.

Soul and Sense in De Dwarsligger
IJmuiden - Het ZondagMiddag-
Podium in Velsen brengt zon-
dag 27 januari een mooie voor-
stelling van Soul and Sense in 
Buurtcentrum De Dwarsligger, 

Planetenweg 338 in IJmuiden. 
Paco en Karen brengen ouder-
wetse gezelligheid met vrolijke 
liedjes. Het optreden begint om 
14.00 uur en vanaf 13.30 uur is 

de zaal open. Kaarten à 5 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal.
Meer weten? Alle informatie is 
te vinden op www.welzijnvel-
sen.nl.

Beeckestijncross bijna van start
Velsen - Zondag 27 januari 
vindt de Krinkels Beeckestijn 
cross plaats, de zesde loop van 
het 30ste Run-X Crosscircuit. 
Het uitdagende parcours door 
het parkbos van de 18e eeuwse 
buitenplaats Beeckestijn in Vel-
sen-Zuid is voor iedere hardlo-
per een uitdaging. 

Nieuw dit jaar is de G-cross voor 
gehandicapte sporters. De G-
cross is een hardloopwedstrijd 
speciaal voor kinderen en volwas-
senen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. Om 

10.10 uur is de start exclusief voor 
deze groep in een ontspannen en 
gezellige sfeer. Bovendien mogen 
de deelnemers samen met hun 
begeleiders meedoen. De loop 
is 1000 meter en gaat door het 
parkbos van de 18e eeuwse bui-
tenplaats Beeckestijn in Velsen-
Zuid.
Voor recreanten en wedstrijdlo-
pers gaat de cross over bospaden 
en heuvels. Deelnemers kunnen 
zich inschrijven voor 6,4 of 9,6 ki-
lometer. De 9,6 km is een wed-
strijdafstand voor heren en de 6,4 
km voor dames. Vermeld hierbij 

het licentienummer om mee te 
dingen in de wedstrijd. Beide af-
standen zijn ook voor recreanten, 
zowel dames als heren.  
Voor de jeugd is er een 1,2 of 3,2 
kilometer run. Voor kinderen van 
12 jaar of jonger is de 1,2 kilome-
ter cross een echte uitdaging. Ben 
je ouder dan 13 jaar? Meld je dan 
aan voor de 3,2 kilometer en cross 
door het bos.
Voorinschrijven is mogelijk tot 
en met 25 januari. Voor meer in-
formatie of inschrijven ga naar 
op www.avsuomi.nl. (foto: Karin 
Dobber)
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Tweedejaars vmbo ontdekken
profiel op CHOICE

Velsen - Ruim 4.800 tweede-
jaars leerlingen vmbo van 40 
vmbo-scholen uit Castricum, de 
IJmond, Haarlem, Haarlemmer-
meer, Duin- en Bollenstreek en 
Amstelveen deden van 14 tot 
en met 18 januari in het Ken-
nemer Sportcenter in Haarlem 
mee aan CHOICE: een carrousel 
van activiteiten als voorberei-
ding op de pro�elkeuze in het 
vmbo.

In rondes van 10 minuten en in 
groepjes van 10-12 voerden de 

leerlingen 11 opdrachten uit om 
zich voor te bereiden op de keu-
ze voor één van de vmbo-pro-
�elen Economie, Natuur en Mi-
lieu, Techniek en Zorg en Wel-
zijn. In elk pro�el doen de leerlin-
gen de volgende activiteiten om 
een beeld te krijgen van dat pro-
�el. Bij pro�el Economie: Dans en 
Theater, Cosmo Academy, Han-
del en Commercie, Horeca, Mar-
keting, Media, Orde en Veilig-
heid, Uiterlijke Verzorging, Zake-
lijk. Bij pro�el Natuur en Milieu: 
Bloem en Design, Dier en Paard, 

Dierenartsassistent, Hovenier, 
Groothandel, veiling en planten. 
Bij pro�el Techniek: Bouw, Instal-
latiewerk en Logistiek. Bij pro-
�el Zorg en Welzijn: Pedagogisch 
werk, Verzorgende en Verpleeg-
kunde. Hiermee vormt CHOICE 
voor vmbo’ers een praktische 
voorbereiding op de pro�elkeuze 
halverwege hun vooropleiding.
De tweedejaars vmbo-leerlingen 
van de volgende scholen in de-
ze regio deden mee aan CHOICE: 
Coornhert Lyceum, Daaf Geluk-
school, Duin en Kruidbergmavo, 
Hartenlustschool, Kennemer Col-
lege, Mendel College, het Scho-
ter, Sterrencollege, Technisch Col-
lege Velsen, Tender College en  
Vellesan College.
Aan deze zeventiende editie 
van CHOICE werkten mee: AOC 
Wellantcollege, InstallatieWerk 
Noord-Holland, Bouwmensen 
Kennemerland en Infopunt Zorg. 
Bij de meeste activiteiten hiel-
pen Novastudenten mee om de 
praktijkopdrachten uit te leggen 
aan de vmbo-leerlingen. De stu-
denten van de opleidingen Be-
veiliging en Facilitair Manage-
ment van het Nova College zorg-
den dat alles ordelijk verliep. (fo-
to: aangeleverd)

Aadje Piraatje (2+) in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Dit seizoen lanceerde de 
Stadsschouwburg Velsen onder 
de titel Klein Maar Fijn een zon-
dagse serie theatervoorstellingen 
voor minibezoekers van 2+ in de 
foyer van het theater. Juist in de 
huiselijke afmeting van de foyer 
zit het peuterpubliek er met de 
neus bovenop en kunnen zij nog 
beter meeleven en meedoen. 
Eerder dit seizoen was de voor-
stelling ‘Nijntje op de �ets’ al een 
groot succes. Op zondag 27 janu-
ari is de beurt aan Aad Piraatje. 
De voorstelling ‘Aadje Piraatje 
viert feest’ is gebaseerd op de ge-
lijknamige populaire boekjes van 
schrijfster Marjet Huiberts en il-

lustrator Sieb Posthuma. Acteur 
en theaterduizendpoot Ton Me-
ijer vertelt, zingt en speelt de ver-
zen van Marjet en gebruikt de te-
keningen van Sieb Posthuma. 
Het schip van de piraten komt 
in de sneeuw terecht. De kou is 
iets waar de piraten niet aan ge-
wend zijn, maar voor Aadje is het 
een paradijs waar hij sneeuwpop-
pen maakt en met een paar zelf-
gemaakte ski’s van de bergen af-
glijdt. Niets hoeft, veel mag op 
zondag 27 januari in de Stads-
schouwburg Velsen.
Aanvang 09.30 en 11.00 uur, en-
tree 8 euro. (illustratie: aangele-
verd)

Klootschiet-
journaal
Velsen-Zuid - Nadat vorige week 
het klootschieten was afgelast we-
gens aanhoudende regenval, was 
het afgelopen zaterdag bijna ide-
aal klootschietweer. Een strak blau-
we lucht, bijna geen wind, zon-
netje in de rug en rond het vries-
punt. Ook de opkomst van leden 
was goed, zodat er vier teams wer-
den gevormd. De prestaties van de 
deelnemers van Full Speed waren 
ook fenomenaal, want op één team 
na bleven allen onder de 70 scho-
ten, wat op de Harmroute nog niet 
eerder is voorgekomen. Het beste 
team bestaande uit Dries, Sander B., 
Joke en Jan S. had slechts 66 scho-
ten nodig om het parcours af te leg-
gen en hield na de streep nog 40 
meter over. Het tweede team met 
Lia, Nico en Ina had evenveel scho-
ten nodig, maar hield na de streep 
11 meter over. Derde werden Son-
ja, Jan G. en Sander D. met 68-58 en 
vierde Rob, Cees en Harm met 75-
21. Ga voor meer informatie over 
Full Speed  naar www.fullspeed-
sport.club of bel 06-24973470.

Reddingsbrigades in 2018 vaker in actie

Het jaaroverzicht laat eveneens 
zien, dat door reddingsbrigades 
veel meer hulp aan surfers en ki-
tesurfers in de problemen is ge-
boden; de stijgingspercentages 
(bij redding uit een levensbedrei-
gende situatie) zijn respectieve-
lijk 67 en 47. Opmerkelijk is ook 
de toename van het aantal ver-
miste kinderen; 43 procent ten 
opzichte van 2017. Ondanks de 
bijna 200.000 gratis 06-polsband-
jes die bij zo’n 100 posten van 
reddingsbrigades en tijdens eve-
nementen aan jonge (bad)gasten 

zijn verstrekt.
In 2018 waren langs de Neder-
landse kust en bij binnenwateren 
5000 lifeguards van Reddingsbri-
gade Nederland werkzaam. Zij 
hielpen in totaal 7435 mensen bij 
7894 acties. Bovendien waren vo-
rig jaar 56 varende eenheden en 
daarmee 672 lifeguards ‘24/7’ in-
zetbaar voor de Nationale Red-
dingsvloot om hulp te bieden in 
geval van een landelijke water-
crisis dan wel overstroming. In 
de kustgebieden zijn reddings-
brigades direct oproepbaar door 

de meldkamer of kustwacht voor 
hulpverlening aan slachto�ers, 
ondersteuning van andere hulp-
diensten en slachto�ervervoer 
op het strand en in het duinge-
bied.
De hulpverleningscijfers waarop 
het jaaroverzicht gebaseerd is, 
staan nog los van de inzet bij ruim 
2000 evenementen in en nabij 
water, zoals mud runs, triatlons, 
sinterklaasintochten en nieuw-
jaarsduiken. Aan het totaal van 
de diverse werkzaamheden leve-
ren jaarlijks velen van de 23.000 
leden van Reddingsbrigade Ne-
derland bijdragen ten behoeve 
van de veiligheid van bezoekers 
en sporters. De inspanningen van 
deze vrijwilligers staan in het te-
ken van een heldere missie: Red-
dingsbrigade Nederland spant 
zich met al haar ter beschikking 
staande middelen in voor het 
voorkomen en bestrijden van de 
verdrinkingsdood in Nederland. 
(fotocollage: RN/Sjon de Mol)

IJmuiden - Reddingsbrigades kwamen in 2018 veel vaker in ac-
tie dan het jaar ervoor. Reddingsbrigade Nederland constateerde 
op basis van de geregistreerde hulpverleningscijfers een stijging 
van 44 procent ten opzichte van 2017. Toch toont het jaarover-
zicht een daling van 35 procent van het aantal zwemmers en ba-
ders dat in levensbedreigende problemen kwam. De uitgebreide 
media-aandacht voor de werkzaamheden en de meertalige voor-
lichtingscampagne van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het 
Redden van Drenkelingen (KNBRD) leverden mogelijk een posi-
tieve bijdrage aan bredere bewustwording van de gevaren van 
water.

Repair Café
Velserbroek - Vrijdag 25 januari is 
er weer een Repair Café in Velser-
broek. Een Repair Café is een gra-
tis toegankelijke bijeenkomst die 
draait om (samen) repareren. Er 
is gereedschap en materiaal aan-
wezig om alle mogelijke repara-
ties uit te voeren aan kleding, meu-
bels, elektrische apparaten, �etsen, 
speelgoed etc. Ook zijn deskundi-
ge vrijwilligers aanwezig, met re-
paratiekennis en – vaardigheden 
op allerlei terreinen. De organisa-
toren van het Repair Café zijn overi-
gens nog op zoek naar een tweede 
handige naaister. Een naaimachine 
is aanwezig.Het Repair Café is van 
14.30 tot 16.30 uur in Wijkcentrum 
de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 
227. Er staat een fooienpot voor de 
onkosten die gemaakt worden.

Bingo- en loterijavond
IJmuiden - Zaterdag 26 januari 
wordt weer de bingo- en loterij-
avond in speeltuin de Veilige Ha-
ven gehouden. De avond begint 
om 20.00 uur, de zaal is geopend 
vanaf 19.30 uur. 
Er zijn weer leuke prijzen te win-
nen. Wie in IJmuiden woont en 
geen vervoer heeft kan contact 

openemen met telefoonnummer  
06-28900999 of 0255-518077, 
dan wordt men opgehaald en 
na a�oop weer thuis gebracht. 
De opbrengst van deze avond is 
voor de speeltuin om weer leuke 
speeltoestellen te kopen voor de 
jeugdige bezoekers van de speel-
tuin. 

Collecte Hersenstichting
Velsen - Van 28 januari tot en met 
2 februari vraagt de Hersenstich-
ting uw steun. Vele enthousias-
te collectanten gaan in Velsen op 
pad om geld in te zamelen voor al 
die mensen met een hersenaan-
doening. Vrijwel iedereen krijgt 
ooit te maken met een hersen-
aandoening. Hieronder vallen on-
der meer beroerte, dementie, au-
tisme, hersentumor, de ziekte van 
Parkinson en ADHD. Er komen 
per jaar 160.000 mensen met een 
hersenziekte bij. Bijna een half 
miljoen mensen kampen met blij-

vende ernstige gevolgen.
De Hersenstichting zet alles op al-
les om hersenen gezond te hou-
den en hersenaandoeningen te 
genezen. Om dit te bereiken la-
ten we onderzoek doen, geven 
we voorlichting, voeren we ver-
nieuwende projecten uit en wer-
ken we aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld nodig. 
Geef daarom aan de collectant. 
Meer informatie is te vinden op 
www.hersenstichting.nl. Hier 
kunnen collectanten zich ook 
aanmelden.

Succesvolle eerste editie 
Scholenbadmintontoernooi
Velsen - Zaterdag vond het eer-
ste Scholenbadmintontoernooi 
van BC Velsen plaats. Het was een 
fantastische dag met veel strijd, 
plezier en passie. In totaal waren 
er 13 scholen aanwezig en 94 kin-
deren. 
Nadat nogmaals de spelregels 
aan de kinderen waren uitgelegd, 
werd er gezamenlijk een war-
ming up gedaan, waarna de wed-
strijden konden beginnen. Maar 
liefst 6 rondes per poule moes-

ten er gespeeld worden voor-
dat de winnaar bekend werd. In 
drie poules, respectievelijk groep 
6/7/8, kwam een winnaar naar 
voren. De kinderen kregen een 
mooie beker. Voor de tweede 
plaats was er ook nog een prijs. 
De prijzen werden uitgereikt door 
wedhouder Bram Diepstraten. 
Uiteraard kon het toernooi alleen 
doorgaan dankzij de inspanning 
van de vele vrijwilligers van de 
B.C. Velsen, die deze dag niet al-

leen naast de banen stonden om 
de wedstrijden in goede banen te 
leiden, maar ook achter de wed-
strijdtafel. 
Ook de inzet van de buurtsport 
coach, vakleerkrachten en Sport-
loket Velsen werd door ons zeer 
gewaardeerd. Wij kijken terug op 
een succesvol eerste Scholenbad-
mintontoernooi. 
Meer info over B.C. Velsen: www.
bcvelsen.nl of bekijk hun Face-
bookpagina. (foto: aangeleverd)

‘IJmuiden wat vertel je me nou...’
in buurthuis De Brulboei
IJmuiden - Op donderdag 31 ja-
nuari presenteert buurthuis De 
Brulboei weer een filmavond 
met de film Louis S St. Laurent. 
Een Canadese ijsbreker, die de 
vaarroute bovenlangs in de zo-
mer moet vrijhouden van ijs 

voor de vrachtvaart. Na de pau-
ze ziet men Pasha Bulker. Een 
film over de berging van een 
bulkcarrier, gestrand bij Nooby’s 
Beach, Australië, door Svitzer 
Salvage. Opnieuw een avond 
die de  moeite waard is! De eer-

ste film begint om 20.00 uur en 
kaarten à 3 euro zijn vanaf 21 ja-
nuari verkrijgbaar bij de balie 
van het buurthuis.
Buurthuis De Brulboei, Kanaal-
straat 166. Zie ook www. wel-
zijnvelsen.nl

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Op maandag 
28 januari is er weer een postze-
gelavond van de Postzegel Ver-
eniging Santpoort, met natuur-
lijk een veiling, de kavels worden 
op de avond ingeleverd en men 
heeft de tijd om deze te bekijken.
De avond zal worden gehou-
den in het Terras, Dinkgrevelaan 
17. Om 19.00 uur is de zaal open 
en er is voldoende parkeergele-
genheid. Meer informatie: 023-
5382274 na 18.00 uur.
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Dressuur- en springwedstrijd
op Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zaterdag 
konden de ruiters vanaf 17 jaar op 
Manege Kennemergaarde deel-
nemen aan de FNRS dressuur-
wedstrijd voor senioren. 
Aan het eind van de avond werd 
de uitslag bekend gemaakt: In de 
rubriek F4 tot en met F8 ging de 
1e prijs naar Iris van der Veldt op 
Tover met 229 punten, 2e werd 
Yvette Veninga op Zinzi met 218 
punten en 3e Helene van Nimwe-
gen op Zinzi met 217 punten. 
De rubriek F9 tot en met F16 had 
als winnaar Selma Brouwer op 
Until Then met 217 punten, 2e 

werd Rolof Hoekstra op Lover-
boy met 214+ punten en 3e Bri-
gitte Theeuwes op Zamora met 
214 punten. 
Op zondag stonden de hinder-
nissen voor de springcompetitie 
klaar. De paarden en pony’s had-
den er zin in met een tempera-
tuur die rond het vriespunt lag. 
Gelukkig kunnen de ruiters alle-
maal goed rijden en behielden 
zij de controle en waren en veel 
foutloos gesprongen rondes. Na 
a�oop werd de uitslag bekend 
gemaakt: de rubriek 20-40 cm 
werd gewonnen door Lisha van 

Egmond op Until Then. In de ru-
briek 40-60 cm ging de 1e prijs 
naar Julia Kievits op Picasso, 2e 
werd Suzan Buchli op Dancing 
Queen en 3e Tessa van Enthoven 
op Dancing Queen. 
De rubriek 60-80 cm werd ge-
wonnen door Maartje Metten op 
Wanted en tot slot werd de hoog-
ste rubriek gereden, de 80-100 
cm en deze werd gewonnen door 
Matthijs Kelder op Evita. 

Op de foto van links naar rechts  
Matthijs, Maartje, Suzan, Julia en 
Tessa. (foto: aangeleverd)

Hofstede Biljarttoernooi 2019; 
de stand na drie speelweken
Velserbroek - Het Hofstede bil-
jarttoernooi is inmiddels drie we-
ken aan de gang en in beide pou-
les blijft het onverminderd span-
nend welke teams uiteindelijk in 
de �nales zullen belanden.
In poule A maakt de Heerendui-
nen een goede kans om als eer-
ste te eindigen. Alleen Dukdalf en 
Visserhuis moesten dit weekend 
spelen. Het Visserhuis won met 
ruim verschil (94 tegen 75).
Het team van de Heerenduinen 
staat nu met 183 punten ruim aan 
de leiding en maakt grote kans 
eerste in de poule te worden. Het 
Visserhuis en Hofstede A met res-
pectievelijk 167 en 160 punten 
gaan voor de tweede en derde 
plaats. Dukdalf met 146 punten 
heeft zo het zich nu laat aanzien 
een te grote achterstand om zich 
nog te kunnen bemoeien met de 
eerste drie plaatsen en zal hoogst 
waarschijnlijk vierde in de poule 
worden. Alle vier de teams spe-
len komend weekend hun laat-
ste poule wedstrijd en alles blijft 
mogelijk.
In poule B speelde de Waterto-

ren tegen het Terras. De Water-
toren bleek een maatje te groot 
voor het Terras en won dik met 92 
tegen 61. Op nummer één in de 
poule staat Hofstede B met 253 
punten gevolgd door het Terras 
( 217 punten ). Beide teams zijn 
uitgespeeld. Derde staat de Wa-
tertoren ( 178 punten ) en vierde 
Velserbroek ( 169 punten ). Deze 
teams spelen komend weekend 
tegen elkaar. Maar zo het zich nu 
laat aanzien is in deze poule dus 
nog alles mogelijk.
Komend weekend worden de 
slotpartijen in beide poules ge-
speeld. Op zaterdag 26 januari 
beginnen we ’s ochtends met de 
Dukdalf tegen Heerenduinen. ‘s 
Middags gaan we door met Hof-
stede A tegen het Visserhuis. Ver-
volgens wordt op maandag 28 ja-
nuari de laatste poulewedstrijd 
tussen Velserbroek en de Water-
toren gespeeld. Al met al beloven 
het weer spannende partijen te 
worden waarbij nog best wat ver-
rassingen mogelijk zijn.
Alle ochtendwedstrijden begin-
nen om 9.00 uur en ’s middags 

wordt er om 13.00 uur gestart. 
Plaats van handeling: Wijksteun-
punt De Hofstede, Aletta Jacobs-
straat 227. Voor belangstellen-
den staat de deur van de Hofste-
de open. (foto: aangeleverd)

Buurtgezinnen.nl: 
gezinnen helpen gezinnen

Er zijn door Barbara van Buurtge-
zinnen al diverse vraaggezinnen 
succesvol met steungezinnen in 
de buurt in contact gebracht en 
de eerste proefperioden zijn suc-
cesvol van start gegaan. Twee ge-
zinnen wilden via De Jutter/De 
Hofgeest hun positieve ervarin-
gen met Buurtgezinnen in de ge-
meente Velsen delen en gaven in 
een interview het volgende aan.
De moeder van het vraaggezin 
vertelt: ,,Ik zag via via de websi-
te van Buurtgezinnen.nl. En heb 
na overleg met mijn man, onli-
ne het aanmeldformulier inge-
vuld en ingestuurd. Hierop nam 
Barbara binnen een dag contact 
met ons op voor het maken van 
een afspraak. Nadat we in okto-
ber 2018 de intake hebben ge-
had, kregen we voor de kerstva-
kantie de telefoongegevens van 
een mogelijk steungezin. Door de 
drukte hebben we na de kerstda-
gen de eerste ontmoeting gehad. 
Dat klikte zó leuk dat we 3 dagen 
later het tweede gesprek bij hun 
thuis hadden. We hebben een ge-
weldige klik. We appen, faceboo-
ken en kletsen over meer dan al-
leen onze zoon.”
Een van de vaders van het steun-
gezin vult aan: ,,Wij zijn een ho-
mostel met een kinderwens. Deze 
wens is helaas niet uitgekomen. 
Via Facebook zag mijn partner 
zoekpro�elen van Buurtgezinnen 
voorbijkomen en deelde dit met 
mij. Ik had ook weleens iets van 
Buurtgezinnen op Facebook ge-
zien en we werden nieuwsgierig. 
We hebben het aanmeldformu-
lier in december 2018 op de web-
site www.buurtgezinnen.nl inge-
vuld en kwamen binnen een dag 
in contact met Barbara van Buurt-
gezinnen. We werden al heel snel 
gekoppeld aan een geweldig lief 
gezin, dat helaas door een chro-
nische ziekte van de moeder en 
omdat de vader herstellend is van 
burn-out overbelast is momen-

teel. Persoonlijk weet ik helaas 
hoe belastend burn-out is en is 
het heel �jn dat we dit gezin kun-
nen ondersteunen. Nu nemen wij 
minimaal 1 keer per week de zorg 
van hun zoontje over. Dit is zo �jn. 
Zo is onze wens toch een beetje 
uitgekomen, maar het belangrijk-
ste is dat we dit gezin kunnen hel-
pen. Ik raad iedereen die wat tijd 
over heeft en gek op kinderen is, 
dit te doen. De voldoening en lief-
de die hieruit vloeit is ongekend!”
De vader en de moeder van het 
vraaggezin vertellen verder: “Het 
is zo mooi om te zien dat twee 
eerst nog voor ons onbekende 
mensen zoveel liefde hebben. En 
dat voor een jongetje dat ze ei-
genlijk nog maar een paar keer 
hebben ontmoet. Ook hun naas-
te omgeving is zo meelevend, dat 
ons ook weer raakt, omdat we 
zien dat onze zoon in zo’n warm 
nest opgevangen wordt. We 
zien uit naar ontspanning, naar 
vriendschap en veel gezelligheid. 
En dat doordat Buurtgezinnen.nl 
ons aan elkaar heeft voorgesteld!”
Iedereen maakt dingen mee in 
zijn leven, die soms niet zo mak-

kelijk zijn; een burn-out, ziekte, 
scheiding, werkeloosheid, noem 
het maar op. Soms zit het ge-
woon even tegen, dat kan ons al-
lemaal overkomen. En als je in dit 
soort situaties weinig tijd of puf 
hebt om de kinderen aandacht 
te geven, dan is er vaak wel fami-
lie of goede buren op wie je kunt 
terugvallen. Maar wat als dat niet 
zo is? En je staat er alleen voor als 
ouder of als gezin. 
Ouders die overbelast zijn, wor-
den door Buurtgezinnen in con-
tact gebracht met een steungezin 
in de buurt. Een steungezin vangt 
de kinderen op regelmatige basis 
op, bijvoorbeeld 1 keer per week 
op woensdagmiddag of af en toe 
een dag in het weekend. Zodat 
de eigen ouders weer even op 
adem kunnen komen, en de kin-
deren een leuke tijd hebben bij 
het steungezin.
Wil jij iets betekenen voor een 
kind of gezin of kun je als gezin 
wel wat hulp gebruiken?

Op de website www.buurtge-
zinnen.nl staat meer informatie. 
Ook kun je mailen naar de coör-
dinator Barbara van der Meij de 
Bie: barbara@buurtgezinnen.nl. 
Of bellen naar 06-15647823. Re-
gelmatig worden zoekpro�elen 
geplaatst van kinderen waar een 
steungezin voor wordt gezocht 
(natuurlijk met toestemming van 
de ouders) op de Facebookpa-
gina ‘Buurtgezinnen.nl in regio 
IJmond´. (foto: aangeleverd)

Velsen - Sinds oktober 2018 is er een coördinator gestart voor 
Buurtgezinnen.nl in gemeente Velsen. Op diverse braderieën, 
open dagen en (kerst)markten in onder andere Velserbroek, Sant-
poort en IJmuiden ging coördinator Barbara van der Meij de Bie 
van Buurtgezinnen afgelopen maanden in gesprek met gezinnen 
in de gemeente. En ze overhandigde een boek waarin prikkelen-
de ervaringsverhalen zijn gebundeld aan onder andere wethou-
der Jeroen Verwoort en burgemeester Frank Dales. Deze verha-
lenbundel is nu ook op de website van Buurtgezinnen.nl te lezen.

RTL Sterrenteam zaterdag in Polderhuis

Finalisten Rabobank Stratenteams 
Velserbroek bekend

Velserbroek- Afgelopen week-
end zijn de voorrondes van het 
29e Rabobank Stratenteams Toer-
nooi zeer sportief verlopen. Aan-
staande zaterdag 26 januari start 
om 15.45 uur de eerste van 6 pre-
�nales.
De straten die geplaatst zijn: Gro-
te Boterbloem, Grote Buitendijk, 
Ossenland, Westbroekerweg 1, 
Westbroekerweg 2, Mina Kruse-
manstraat. Na deze zes wedstrij-
den weet men wie de twee �nalis-
ten zullen zijn. Om 19.00 uur start 
het eerste optreden van Dansstu-
dio Michelle gevolgd door de Stra-
tenteams �nale.
Wie gaat dit jaar het toernooi win-
nen? De beslissende �nale zal om 
19.15 uur starten.
Er is een optreden van duo 
Flip,Flop & Fly met hun interna-

tionale circus-act. Met een grote 
trampoline en een bouwsteiger 
gaan deze twee mannen uit Geor-
gië tot de nok van het Polderhuis 
reiken. Op de muziek van de Blues 
Brothers gaan zij het aanwezige 
publiek vermaken.
RTL Sterrenteam zal een wedstrijd 
spelen tegen het Sterrenteam Vel-
serbroek. Het team van John Willi-
ams is samengesteld uit televisie 
collega’s en ex-profvoetballers. Oa: 
Baas B, Michael Mols, Bas Muijs, 
Ramon Beuk, Jeand Doest, Regillio 
Vrede, Brian Kubatz
Dance groep Double Strike zal 
het Polderhuis laten trillen op zijn 
grondvesten. Bij binnenkomst op 
zaterdag 26 januari wordt per per-
soon een bijdrage van 2 euro ge-
vraagd. Deze 2 euro is geheel be-
stemd voor het goede doel: Paar-

denkamp 2019 voor geestelijk en 
lichamelijk gehandicapte kinde-
ren die bij manege Kennemergaar-
de paardrijden. Om een en ander 
goed te volgen in de sporthal ad-
viseren de organisatoren een ie-
der uiterlijk 19.00 uur in sporthal 
het Polderhuis te zijn. Neem twee-
euro mee in je hand zodat ze aan 
de deur niet hoeven te wisselen.
Het toegangskaartje is tevens je 
lot om een fraaie �ets te winnen. 
Schrijf achterop je 06 nummer. Na 
de prijsuitreiking (rond 20.00 uur) 
zal de �ets rondjes rijden langs de 
hekken en kan je met een propje 
proberen deze in de �etsmand te 
mikken. Na enkele ronden stopt 
de �ets en gaan we uit de mand 
de gelukkig prijswinnaar bellen. 
Neem je op? Dan is de �ets van 
jou. (foto: aangeleverd)

OBS de Bosbeek duikt in het verleden
Santpoort-Noord - De Bosbeek-
school, basisschool voor open-
baar onderwijs in Santpoort-
Noord, viert in september 2019 
dat er 150 jaar lang onderwijs 
wordt gegeven op de plek waar 
de school staat, aan de Burge-
meester Enschedélaan. Om de 
festiviteiten rondom dit jubile-
um leuk en interessant te ma-
ken, is men op zoek naar infor-
matie en onderwijsmaterialen. 

De historische week met tal van 
activiteiten zal plaatsvinden van 
9 tot en met 14 september. De 
gehele week zal er een tentoon-
stelling te zien zijn in de school 
en worden er culturele work-
shops georganiseerd voor de 
leerlingen. Zaterdag 14 septem-
ber vindt een reünie plaats voor 
oud-leerlingen. 
De oorsprong van de school ligt 

in 1869, toen op dezelfde plek 
de dorpsschool Santpoort stond. 
De school heeft verschillende na-
men gehad, zoals School F en 
Adolf van Nassauschool. 
In 1974 kreeg het de naam Bos-
beekschool, een fusie van de 
kleuterscholen Spaarnberg en 
Kruidberg en de lagere sc Bos-
beek.  
Voor de viering van het 150-ja-
rig jubileum in september 2019 is 
men op zoek naar het volgende:
1. Oude onderwijsmaterialen, zo-
als leesplankjes, kaarten, vulpen-
nen, schoolbanken et cetera. De-
ze worden te leen gevraagd om 
de school voor korte tijd terug in 
de tijd te brengen. 
2. Oud-leerlingen van de voorlo-
pers van de Bosbeekschool. Hoe 
langer geleden, hoe leuker. De 
organisatoren zetten graag de 
oudste oud-leerling in het zonne-

tje. 3. Heeft u op één van de scho-
len gezeten en bent u in het bezit 
van foto’s, �lmmateriaal, dia’s en/
of leuke anekdotes? Dan gebrui-
ken ze die graag voor de tentoon-
stelling.
Men kan mailen naar jubileum-
bosbeekschool@opoijmond.nl of 
bellen: 023-5377037. Schrijven 
kan ook nog altijd: OBS de Bos-
beek, t.a.v. Wouter Sommers, di-
recteur, Burgemeester Ensche-
délaan 66, 2071 AW Santpoort 
-Noord.
Om de festiviteiten te kunnen be-
kostigen is men afhankelijk van 
fondsen en donaties. Mensen die 
�nancieel willen helpen wordt 
gevraagd een bedrag over te ma-
ken op NL35RABO0388058110 
Bosbeek stichting OPO IJmond 
onder vermelding van ‘jubileum 
Bosbeekschool’. Zie ook www.
bosbeekschool.nl.
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Stadsfotograaf maakt 
serie over vrijwilligers
Regio - ‘Belangeloos’ is het terug-
kerende onderwerp van Jan Lam-
bert Krop, de Stadsfotograaf van 
Beverwijk. Hij fotografeert vrij-
willigers die zich in Beverwijk en 
omstreken op allerlei manieren 
belangeloos inzetten voor de sa-
menleving. De Stadsfotograaf 
maakt dit jaar speciaal over dit 
onderwerp minstens zes foto’s.
Vrijwilliger Leo begeleidt twee 

cliënten in de �etsenwerkplaats 
van Actief Talent. 
Hier worden gedoneerde twee-
dehands �etsen opgeknapt voor 
de verkoop. Actief Talent maakt 
deel uit van REAKT, een organi-
satie die mensen met een GGZ-
achtergrond of een verslaving op 
weg helpt naar naar een beter be-
staan door hen dagbesteding aan 
te bieden. (foto: aangeleverd)

Extra editie Run for Kika 
in Noord-Holland
Regio - Run for KiKa heeft er 
een gloednieuwe zomeredi-
tie bij: Run for KiKa Alkmaar! 
Op 7 juli kleurt het recreatie-
gebied Geestmerambacht in 
Langedijk KiKa-oranje, waar 
deelnemers 10 kilometer, 5 
kilometer of de KidsRun gaan 
rennen voor Stichting Kinde-
ren Kankervrij (KiKa).

Naast verschillende andere ste-
den in Nederland is het nu ook 
de beurt aan Alkmaar. ,,Met de 
komst van  Run for KiKa Alk-
maar hebben we er een unie-
ke locatie bij in Noord-Holland’’, 
zegt Jacqueline Zomerdijk na-
mens de organisatie. 
,,Recreatiegebied Geestmeram-
bacht in Langedijk is een prach-
tig bosrijk gebied waar je de 
perfecte 5 km, 10 km of de Kids-
Run kunt rennen  voor KiKa.”
Run for KiKa is hét  hardloope-
vent voor Stichting Kinderen 
Kankervrij. Jong en oud, teams 
of individueel, met vrienden, fa-
milie of het bedrijf: iedereen is 
welkom om mee te doen aan 
Run for KiKa.  
Samen rennen de deelnemers  
voor alle zieke kindjes en dra-

gen ze hun steentje bij aan ge-
nezing van kinderkanker. Tij-
dens Run for KiKa zijn er ver-
schillende activiteiten voor 
jong en oud, zoals diverse food-
trucks en is er een hartverwar-
mend podiumprogramma.
Stichting Kinderen Kankervrij 
is sinds 2002 al  een welbekend 
begrip in ons land. KiKa gelooft 
in actieve oplossingen om het 
genezingspercentage van kin-
derkanker te verhogen van 75% 
naar 95% en organiseert daar-
om elk jaar Run for KiKa op ver-
schillende locaties in Neder-
land.
Zeven edities Run for KiKa vin-
den dit jaar plaats in zes ver-
schillende steden. Meedoen 
kan met de  Run  for KiKa Win-
terrun in Utrecht (27 janua-
ri), Rotterdam (19 mei), Almere 
(27 mei), Utrecht (16 juni), Alk-
maar (7 juli), Eindhoven (22 sep-
tember) en Amsterdam (6 okto-
ber). Tijdens Run for KiKa 2018 
zamelden bijna 8260 deelne-
mers ruim 1,2 miljoen in voor 
KiKa. De inschrijvingen voor de 
verschillende lopen zijn vorige 
week geopend. (foto: aangele-
verd)

Boek over Klompenkerk
Regio - Eind december publiceer-
de het Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland een mo-
numentaal boek over de geschie-
denis van de Onze Lieve Vrouw 
van Goede Raadkerk aan de 
Arendsweg, een van de 40 Rijks-
monumenten in Beverwijk.
In 280 pagina’s tekst en vol met 
foto’s en illustraties wordt door 
schrijver Jan Butter de geschiede-
nis van deze kerk uit de doeken 
gedaan, vanaf de bouw in 1914 
tot en met de sluiting in 2010. 
Het laatste hoofdstuk liet op zich 
wachten omdat de toekomst 
van het gebouw lang onzeker 
bleef. Totdat bleek dat Cees Ne-
lis de kerk en pastorie gekocht 
had. Toen werd duidelijk dat na 
de restauratie herbestemming 
zal plaatsvinden voor bewoning 
en andere activiteiten. En dat 
ook voor de kerkelijke gemeen-
schap er mogelijk ruimte zal over-
blijven. Het boek is te verkrijgen 
bij Museum Kennemerland, The 

Readshop in de Breestraat, en het 
voormalig klooster Sancta Maria 
aan de Wilgenho�aan. De prijs is 
22 euro, leden van het HGMK be-
talen 18 euro. (foto: aangeleverd)

Britse Brodsky Quartet in 
gemeentehuis Bloemendaal
Regio - Op zondagmorgen 27 
januari treedt het wereldbe-
roemde Britse Brodsky Quar-
tet op in het gemeentehuis van 
Bloemendaal. De schoonheid 
van afscheid nemen komt tot 
uitdrukking in het programma 
‘In Memoriam’. 

Het Brodsky Quartet verzamelde 
vier stukken waarin afscheid en 
rouw centraal staan. Sjostakovitsj 
schreef zijn 7e strijkkwartet toen 
zijn vrouw Nina onverwacht over-
leed, Mendelssohn nam met zijn 
6e strijkkwartet afscheid van zijn 
zuster, Beethoven betreurde in 
zijn ‘Quartetto serioso’ een onbe-
antwoorde liefde en de Japanse 
componiste Tanaka schreef speci-
aal voor het Brodsky Quartet een 
eerbetoon aan Beethoven.
Het wereldberoemde Brodsky 
Quartet bestaat sinds 1972 en 

speelt vaak vernieuwende ka-
mermuziek. De naamgever van 
het kwartet is de Russische vio-
list Adolph Davidovich Brodsky 
(1851-1929). 
Het kwartet treedt in veel landen 
op en is bekend door opnamen 
van strijkkwartetten van onder 
anderen Beethoven, Tsjaikovski, 
Janáček, Zemlinsky, Bartók, 
Sjostakovitsj en Britten. De vol-
gens NRC Handelsblad gerijp-
te benadering, gloedvolle klank 
en persoonlijke interpretatie ma-
ken het spel van dit strijkkwartet 
tot een onvergetelijke ervaring. 
Het kwartet heeft meer dan vijf-
tig cd’s gemaakt. Hun vakman-
schap en energie op het podium 
leverden hen al veel prijzen op. In 
2017 verzorgde het kwartet het 
hoofdprogramma van het Prin-
sengrachtconcert. (foto: aange-
leverd)

Jubileumconcert Haarlems Accordeonorkest
Regio - Het Haarlems Accordeo-
norkest geeft op 26 januari een 
bijzonder concert ter ere van het 
60-jarig bestaan. Het HAO staat on-
der leiding van Evert van Amster-
dam en is één van de beste accor-
deonorkesten van Nederland. Met 
zijn 27 leden is het ook één van de 
grootste orkesten met opvallend 
veel jongere spelers.
Het jubileumconcert wordt gehou-
den in de Doopsgezinde Kerk aan 
de Frankestraat 24, een prachtige 
locatie met een uitstekende akoes-
tiek. Speciaal voor dit concert heeft 
de Nederlandse componist Ad 
Wammes een nieuw werk geschre-
ven, Sometimes, dat deze avond 
zijn première zal beleven. Bij dit ju-
bileumconcert spelen twee profes-
sionele musici mee met het orkest. 

Jeanine van Amsterdam neemt de 
vioolsolo in Zigeunerweisen, Haar 
broer Vincent speelt de accordeon-
solo in La Campanella van Rudolf 
Würthner. Het Haarlems Accorde-
onorkest heeft kaarten in de voor-

verkoop voor 10,-/5,-. Bestellen kan 
via haarlemsaccordeonorkest@
gmail.com. Het concert begint om 
20.00 uur (zaal open 19.30 uur). Zie 
ook www.haarlemsaccordeonor-
kest.nl. (foto: aangeleverd)

Tentoonstelling ‘Stemt Hoopvol’, 100 
jaar vrouwenkiesrecht in Noord-Holland
Regio - De tentoonstelling 
‘Stemt Hoopvol’ is vanaf 25 ja-
nuari tot 20 maart te zien in 
het provinciehuis Paviljoen 
Welgelegen in Haarlem. De 
eerste vrouwelijke politici in 
Noord-Holland worden uitge-
licht en gekoppeld aan vier 
politici van nu. Zij kijken terug 
op 100 jaar vrouwenkiesrecht.
 
In 1919 kregen vrouwen in Ne-
derland het stemrecht. ‘Stemt 
Hoopvol’ is een unieke tentoon-
stelling waarmee Provinciale 
Staten van Noord-Holland 100 
jaar vrouwenkiesrecht vieren én 
aandacht vragen voor de posi-
tie van vrouwen in de politiek. 
De tentoonstelling is samenge-
steld door curator Sarah Berc-
kenkamp. ‘Stemt Hoopvol’ is te 
zien tot en met 20 maart, de dag 
van de provinciale Statenverkie-
zingen. De toegang is gratis.
Door middel van dubbelportret-
ten worden de politici van toen 
en nu aan elkaar gekoppeld. De 
portretten zijn gemaakt door 
fotograaf en kunstenaar MC de 
Waal.
Yolan Koster-Dreese, wethou-
der in Bergen wordt geportret-
teerd naast de eerste vrouwelij-
ke wethouder van Noord-Hol-
land Willy Hofman-Poot. Luzette 
Kroon, burgemeester in Water-
land, is gekoppeld aan de eerste 
burgemeester in Noord-Holland, 

Joke Corver-van Haaften. Gede-
puteerde Joke Geldhof blikt te-
rug op Liesbeth Ribbius Peletier, 
de eerste vrouwelijke bestuur-
der van Noord-Holland. Staten-
lid Sandra Doevendans, blikt te-
rug op de eerste Statenleden 
van de provincie Noord-Holland. 
Vlogster Sandra Singh, bekend 
van het blog kunstkieken.nl, in-
terviewde de politici voor een vi-
deo die bij de tentoonstelling is 
te zien. In deze videoportreten 
re�ecteren de politici op het ver-
leden én kijken ze naar de toe-
komst.
De eerste vrouwelijke politici in 
Noord-Holland staan bij de ten-
toonstelling symbool voor be-
langrijke momenten voor vrou-
wen in de Nederlandse geschie-
denis: de kiesrechtstrijd (1890-
1919), de afscha�ng van de 
wet handelingsonbekwaam-
heid voor vrouwen (1956) en de 
tweede feministische golf (1967-
1985). De tentoonstelling toont 
diverse objecten uit deze peri-
oden. Zo is deze tentoonstel-
ling ook een tijdsdocument. De 
tentoonstelling sluit af met de 
vraag: hoe ziet u de toekomst 
van vrouwen in de politiek?
Vanwege 100 jaar vrouwenkies-
recht hebben Provinciale Staten 
ook een nieuwe onderscheiding 
ingesteld: De ‘Ribbius-Peletier-
penning’. Ribbius Peletier was 
de eerste vrouwelijke gedepu-

teerde van Noord-Holland. Het is 
een onderscheiding voor vrou-
wen die zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de positie van 
vrouwen in de Noord-Holland-
se politiek. De penning wordt de 
komende 5 jaar uitreikt. Dit jaar 
op 7 maart voor het eerst.

Joke Corver - van Haaften werd in 
1968 in Heiloo de eerste vrouwe-
lijke burgemeester in Noord-Hol-
land (foto: aangeleverd)

Religieuze bijeenkomst
Regio - Op zondag 27 januari zal 
ds. Willem van der Meiden een re-
ligieuze bijeenkomst leiden in De 
Kapel, Potgieterweg 4 te Bloe-
mendaal, met als thema: Het Sa-
maritaanse dilemma. Over de 

grenzen van naastenliefde en de 
dilemma’s van de zorg. Is het niet 
eigenlijk onmogelijk om een Sa-
maritaan te zijn? Wijze lessen van 
Spinoza wijzen ons de weg. De 
bijeenkomst begint om 10.30 uur.

In Bloemendaal
Rachel Podger speelt 
Bachs cellosuites op viool

Regio - De Engelse barokviolis-
te Rachel Podger viert haar vijf-
tigste verjaardag met een unieke 
tournee waarin ze Bachs cellosui-
tes op viool speelt. Podger is daar-
bij op zondag 3 maart te horen in 
de Dorpskerk in Bloemendaal. De-
ze zes suites behoren tot Bachs be-
kendste en meest geliefde werken 
en zijn al door ontelbaar veel cel-
listen gespeeld. Dankzij Podger, 
die door de Sunday Times al eens 
werd omgedoopt tot ‘koningin van 
de barokviool’, komen de arpeg-
gio’s en ‘batteries’ nu ook tot le-
ven op viool. Toen Podger de sui-
tes eens op haar viool ‘uitprobeer-
de’, ontdekte ze dat die combinatie 
heel goed werkt. Toch is het meer 
dan een kwestie van transponeren. 
‘De viool is een veel kleiner instru-
ment, met een kleinere klankkast 
en dus een andere resonans. Daar-
door moet je andere keuzes maken 
in tempo en frasering,’ aldus Pod-
ger. Zo krijgt muziek voor de eeu-
wigheid ineens een splinternieuwe 
gedaante. (foto: aangeleverd)
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Haarlems Symfonisch 
Blaasorkest geeft concert

Regio - Op zondag 10 februari 
om 15.00 uur geeft het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest een con-
cert in de Groenmarktkerk, Nieu-
we Groenmarkt 14 in Haarlem. 
De toegang bedraagt 12,50 euro. 
Het orkest staat onder leiding 
van dirigent Misha Sporck, nu al 
bijna een jaar de vaste dirigent 
van het orkest. Solist is de per-
cussionist Youji Shin. Het thema 

van het concert is ‘Un Marimba 
dans un Cadre Français’. Ze spe-
len stukken van onder meer Bi-
zet, Fauré, Saint-Saëns en Berlioz. 
Ook voeren zij het Marimba con-
cert no 2 uit van de Braziliaan-
se componist Ney Rosauro. Het 
Haarlems Symfonisch Blaasor-
kest is in 1952 opgericht. Ze  tre-
den al jaren met veel enthousias-
me op in en buiten Haarlem. Het 
repertoire bestaat uit klassieke 
stukken die voor blaasorkest zijn 
bewerkt. 
Misha Sporck studeerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam 
bij Danny Oosterman. Momen-
teel dirigeert hij de St. Jan’s Fan-
fare Zoeterwoude, het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest, en Soli 
Koog-Zaandijk.
Youji Shin is een klassieke percus-
sionist. Zij volgde een muziek op-
leiding in Korea en studeert mo-
menteel aan het conservatorium 
van Amsterdam.
Het orkest bestaat uit 30 blazers 
die wekelijks op dinsdagavond 
in Schalkwijk repeteren. Er is ook 
een beginnersensemble. Nieuwe 
leden zijn altijd welkom.

Praat mee over de 
toekomst van Schiphol
Regio - GroenLinks Noord-Hol-
land houdt samen met de Na-
tuur en Milieufederatie Noord-
Holland op dinsdag 29 januari 
een bijeenkomst over de toe-
komst van Schiphol in het Huis 
van Hilde in Castricum. Ieder-
een is uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn om mee te denken 
en samen te discussiëren over 
de toekomst van de luchtvaart. 
Inloop vanaf 19.30 uur.
GroenLinks Tweede kamer-
lid Suzanne Kröger, Sijas Ak-
kerman, directeur van de Na-
tuur en Milieufederatie Noord-
Holland en Zita Pels, lijsttrek-
ker van GroenLinks in Noord-

Holland praten de bewoners 
bij over de plannen in de lucht-
vaart en gaan met hen in ge-
sprek.
Met elkaar zoomen we in op 
de rol van de provincie als het 
gaat om de klimaatuitstoot van 
de luchtvaart, internationale 
treinen als alternatief voor vlie-
gen en de rol van Schiphol als 
mainport. Heeft de provincie 
invloed op deze onderwerpen? 
Wat zijn wenselijke en onwen-
selijke ontwikkelingen?
Iedereen is van harte welkom. 
De toegang is gratis, graag wel 
reserveren via de agenda op 
www.mnh.nl.

Schoenen in Kleinste 
museum van Haarlem
Regio - Het Kleinste museum 
van Haarlem presenteert vanaf 
vrijdag 8 februari tot en met za-
terdag 20 april een deel van de 
schoenencollecties van ontwerp-
ster Simone Memel en beeldend 
kunstenaar Joke Breemouer. Te 
zien zijn onder andere de be-
faamde ‘Haarlemschoen’ van Me-
mel en vroege ontwerpen van 
Jan Jansen uit de collectie van 
Breemouer.
De feestelijke opening van de ex-
positie is op vrijdag 8 februari om 
16.00 uur. De toegang is gratis en 
openbaar toegankelijk. 
Memel en Breemouer hebben 
beiden vanaf hun pubertijd een 
prettige fascinatie voor schoe-
nen. Simone Memel was vanaf 
haar 13e op zoek naar hakjes en 

50er-jaren pumps en fantaseerde 
over bepaalde schoen-modellen. 
Op de ArtEZ academie in Arnhem 
kon zij haar gedroomde model-
len te realiseren. Joke Breemou-
er kocht haar eerste Jan Jansen-
schoenen in 1978 en ontwierp bij 
deze schoenen bijpassende kle-
ding. 
Het Kleinste museum van Haar-
lem presenteert 10 keer per jaar 
een uniek voorwerp of verzame-
ling van min of meer bekende 
Haarlemmer(s). Het Kleinste mu-
seum van Haarlem is onderdeel 
van Kunstcentrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht 117-121. 
Het Kunst centrum Haarlem is 
open van dinsdag tot en met za-
terdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
(foto: Simone Memel)

Inschrijving derde editie 
Oer-IJ Expeditie geopend
Regio - Dit jaar staat Hemel-
vaartsdag ook weer in het teken 
van wandelen met de Oer-IJ Ex-
peditie. Op donderdag 30 mei 
genieten wandelaars van een bij-
zondere wandeltocht door een 
bijna vergeten landschap. Cas-
tricum en omgeving zijn het de-
cor voor routes van 10, 16, 21, 26, 
28 en 33 kilometer. Inschrijven is 
vanaf nu mogelijk via www.oerij-
expeditie.nl.
Dit jaar is er maar liefst keus uit 
zes verschillende routes. Alle rou-
tes starten bij Huis van Hilde en 
vervolgen daarna hun weg door 
de duinen en oeroude polder-
dijkjes om uiteindelijk weer te �-
nishen bij Huis van Hilde. Een 
wandeltocht door een gevarieerd 
landschap met onderweg een 
verrassende kennismaking met 
het verleden. Op de route komen 
wandelaars langs acteurs die de 
geschiedenis naspelen en zijn er 
gidsen die meer vertellen over de 
bijzondere plekken.
Stichting Oer-IJ is het vaste goe-
de doel van de Oer-IJ Expedi-

tie. De stichting bestaat uit een 
groep betrokken burgers uit de 
regio die het belangrijk vindt dat 
er zorgvuldig met de buitenruim-
te wordt omgesprongen en zich 
daarvoor inzet. Om dat doel te 
bereiken worden diverse activi-
teiten georganiseerd. Bewoners 
kunnen lezingen bijwonen, deel-
nemen aan excursies, routes �et-
sen of meedoen aan wandelin-
gen met een van onze gidsen. Bij 
inschrijving kunnen wandelaars 
een vrijwillige donatie doen voor 
het goede doel.
Dit jaar is het thema van de Oer-
IJ Expeditie ‘Militair landschap’. 
Het gebied waar het Oer-IJ door-
heen stroomde was veelvuldig 
een strijdtoneel. Gidsen en re-en-
actments laten tijdens de wan-
deltocht van de Oer-IJ-Expeditie 
zien en horen wat er vroeger in 
dit landschap gebeurde.
Via www.oerijexpeditie.nl kun-
nen wandelaars zich inschrijven 
t/m 16 mei of wanneer de deel-
nemerslimiet is bereikt. (foto: 
aangeleverd)

Percussionist Youji Shin
(foto: aangeleverd)

Doe een wens bij ‘Kikker 
en de Vallende Ster’
Velsen - Theater Terra, bekend 
van Welterusten Kleine Beer en 
Raad eens hoeveel ik van je hou, 
brengt de wereld van Kikker tot 
leven in een nieuwe familiemusi-
cal, naar de boeken van Max Velt-
huijs. Deze musical, voor ieder-
een vanaf 4 jaar, is op zondag 10 
februari om 14.00 te zien in Stads-
schouwburg Velsen.
Op een mooie avond zitten Kik-
ker en zijn vriendjes te kijken naar 
de sterrenhemel. “Als je een val-
lende ster ziet, mag je een wens 
doen!” zegt Haas. Dan schiet er in-
eens een prachtige gele ster pijl-
snel door de lucht. De vriend-
jes van Kikker hebben de vallen-
de ster gezien en doen een wens. 
Maar na een tijdje zijn de wensen 
nog niet uitgekomen... Kom je 
naar het theater om Kikker te hel-
pen alle wensen van zijn vriend-
jes in vervulling te laten gaan?
Na de voorstelling mogen alle 
kinderen in de foyer van het the-

ater hun eigen wens op een ster 
schrijven en in de wensboom van 
Kikker hangen. Daarna mag ie-
dereen met Kikker op de foto!
Kijk voor meer informatie en 
kaartverkoop op www.theater-
terra.nl. (illustratie: Max Velthuijs)

Start wekelijkse excursies 
op Huis te Manpad
Regio - Op zaterdag 2 februa-
ri beginnen de wekelijkse excur-
sies op Huis te Manpad in Heem-
stede, misschien wel de best be-
waard gebleven buitenplaats 
van Kennemerland. De tuinbaas 
heeft de afgelopen tijd niet stil 
gezeten, waardoor de Buiten-
plaats er prachtig verzorgd bij 
ligt. Manpad is beroemd vanwe-
ge de overvloedige stinsen�ora 
en vooral de vele sneeuwklokjes 
zijn de moeite waard. Kom vroeg 
in het seizoen, want de bloemen-
pracht is, zoals de laatste zachte 
winters gebruikelijk, vroeg in het 
jaar te zien.
Het park van Huis te Manpad, He-
renweg 9 te Heemstede is alleen 
in excursieverband te bezoeken. 
Van februari tot en met 15 okto-
ber is er iedere zaterdag om 10.00 
uur een excursie. Van februari tot 

en met mei is er ook op dinsdag 
om 14.00 uur een rondleiding. 
Op deze tijdstippen staat er bij de 
poort een gids klaar, die u mee-
neemt voor een boeiende wan-
deling. Aanmelden is niet nodig 
en er worden geen kosten bere-
kend. Het hoofdhuis en de ove-
rige woningen worden particu-
lier bewoond en zijn dus niet 
te bezichtigen. Een groepsbe-
zoek is ook buiten de openstel-
lingstijden mogelijk, behalve op 
zondag. Spreek dit af met Iris de 
Graa�, telefoon 023-5475040. 
Voor overige informatie betref-
fende de openstelling of excur-
sies kunt u terecht bij excursie-
coördinator Peter de Jong: 06-
54392301 of peter-atalanta@hot-
mail.com. 
Zie ook: www.huistemanpad.nl. 
(foto: Henk van Bruggen)

Jong talent op het podium 
bij het Prinses Christina Concours
Regio- Ruim 60 jonge musi-
ci (12 t/m 19 jaar) doen in het 
weekend van 25, 26 en 27 janu-
ari mee aan het Prinses Christi-
na Concours in de regio West 2. 
De selecties worden gehouden 
in FluXus in Zaandam op vrijdag 
en zaterdag. Ongeveer zeven 
deelnemers gaan door naar de 
regio�nale op zondag 27 janu-
ari in de Philharmonie in Haar-
lem. Bijzondere, muzikale da-
gen waar publiek welkom is om 
te komen luisteren. 
Tussen januari en april organi-
seert het Prinses Christina Con-
cours zes regionale concour-
sen door het hele land, gevolgd 
door de Nationale Halve Fina-
le en de Nationale Finale. Ruim 
400 jonge musici uit heel Ne-
derland hebben zich voor de 
wedstrijd aangemeld. 
De selectiedagen zijn bijzon-
dere dagen, die gratis te be-
zoeken zijn. Iedere deelnemer 
treedt tien minuten op voor ju-
ry en publiek. Tussen de optre-
dens door is er voldoende gele-

genheid om binnen te komen of 
de zaal te verlaten. Iedereen is 
welkom om even binnen te lo-
pen en te genieten van de jon-
ge musici. 
De selecties zijn gratis te bezoe-
ken en vinden plaats op vrijdag-
avond 25 januari en zaterdag 

26 januari in FluXus, Zaandam. 
Voor de regio�nale in de Phil-
harmonie in Haarlem is een toe-
gangskaartje nodig, jongeren 
tot 30 jaar krijgen korting. Kaar-
ten zijn te koop via www.thea-
ter-haarlem.nl. (foto: aangele-
verd)

Be a-MAZE-d!! in de 
Oude Kerk Spaarndam

Regio - Zondag 27 januari treedt 
Maze Voices op in de Oude Kerk 
Spaarndam. Twintig zangers en 
zangeressen zingen uitdagende, 
toegankelijke covers en eigen re-
pertoire onder leiding van Merel 
Martens. In 2017 wonnen zij het 
Balk TOPfestival en in 2018 werden 
zij koor van het jaar tijdens het Ne-
derlands Koorfestival en werd Me-
rel dirigente van het jaar 2018. In 

mei 2019 staan zij in de �nale-ron-
de van AAVF (Aarhus Vocal Festival)
Dit concert wordt georganiseerd 
door de Stichting Vrienden van 
de Oude Kerk. Aanvang: 15.00 uur  
(kerk open: 14.30 uur). Toegang: 
12,50. Locatie: Oude Kerk, Kerk-
plein 2, Spaarndam. Meer info: 
www.vriendenoudekerk.nl , www.
mazevoices.com. (foto: aangele-
verd)

Lévi Weemoedt 
te gast
Regio - Zondag 27 januari om 
14.00 uur geeft Lévi Weemoedt ac-
te de presence bij kantoorboek-
handel Laan in Castricum. Vanwe-
ge de week van de Poëzie is de en-
tree gratis. Lévi Weemoedt, pseu-
doniem van Isaäck Jacobus van 
Wijk (1948), is schrijver van tragiko-
mische verhalen en gedichten. Met 
Hans Dorrestijn trad hij jarenlang 
op met literair-muzikale program-
ma’s. Weemoedts werk werd verza-
meld in ‘Vanaf de dag dat ik men-
sen zag’ (2007) en ‘Met enige ver-
traging’ (2014). Dit jaar werden zijn 
mooiste versjes geselecteerd door 
Özcan Akyol en gebundeld in ‘Pes-
simisme kun je leren!’, dat sinds ver-
schijnen bovenaan de bestseller-
lijsten staat. (foto: Arie Wapenaar)
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VSV komt prima uit de startblokken
Voor de zaterdag 1 van VSV was 
het zaak om de thuiswedstrijd te-
gen Geel Wit in winst om te zetten 
om de inmiddels behaalde twee-
de plaats in handen te houden. 
Voor de zondag 1 waren de be-
langen nog groter want er moest 
bij hekkensluiter Zwanenburg uit 
worden gewonnen om niet in de 
degradatiezorgen te komen.  Bei-
de teams slaagden hier glorieus 
in met een respectievelijke 5-0 en 
1-4 overwinning.  
Het zaterdagteam van trainer Paul 
Meinders kreeg enkele weken ge-
leden een zware domper te voor-
duren omdat topscorer Justin 
Kunst met een kuitbeenbreuk- 
en enkelblessure voor de rest van 
het seizoen is uitgeschakeld, maar 
daartegenover kon de terugkeer 
van Donny Klok met vreugde 
worden begroet, want deze spel-
bepaler is een onmisbare schakel 
binnen het team. 
Na een kwartier spelen bleek ook 
wel waarom, want Klok stelde 
eerst spits Max Hummel in de ge-
legenheid om de score te openen 
en scoorde daarna zelf op weer-
galoze wijze de 2-0 en 3-0. Daar-
mee was de wedstrijd gelijk ge-
speeld en kon het restant verder 
met gemak worden uitgespeeld. 
In de tweede helft werd de sco-
re met doelpunten van Roy Pen-

ders en Raymond Barends naar 
een uiteindelijke 5-0 overwinning 
opgevoerd. 
Aanstaande zaterdag staat de uit-
wedstrijd tegen Hoofddorp op het 
programma en VSV zal moeten 
waken voor overschatting, want 
het is bekend dat Hoofddorp zijn 
huid thuis duur verkoopt. Dat VSV 
zaterdag een hecht team is bleek 
wel na a� oop van het duel, want 
een ouder van speler Rick Hee-
ren kampt met een ernstige ziek-
te en vanuit het team is een ac-
tie gestart om zijn ouders van een 
wel verdiende vakantie te laten 
genieten. Dit leverde uiteindelijk 
een cheque van 1750 euro op wat 
natuurlijk een geweldig resultaat 
is. De cheque werd zaterdag over-
handigd (zie foto).
De zondag 1 sloot de eerste 
helft van de competitie met een 
broodnodige overwinning op ZS-
GO/WMS af en was gebrand om 
de wedstrijd na de winterstop, 
uit tegen Zwanenburg, in winst 
om te zetten om zo een stap rich-
ting de middenmoot te maken. 
Tijdens de winterstop was er nog 
een trainingskamp in Barcelona 
belegd, wat vooral voor de team-
spirit van belang was. Dit bleek 
geen slechte zet te zijn geweest 
want een oppermachtig VSV was 
heer en meester in Zwanenburg. 

Rick Michielsen scoorde na enke-
le minuten met een schitteren-
de solo de 1-0 en vervolgens was 
het Tim Sewalt die de 2-0 scoorde. 
Een rode kaart na een onbesuis-
de overtreding van een Zwanen-
burg speler was niet direct in het 
voordeel voor VSV, want Zwanen-
burg wist kort daarop zelfs te sco-
ren en bracht daarmee de span-
ning in de wedstrijd terug (1-2). 
Na de rust stelde VSV echter or-
de op zaken en het waren het 
weer Tim Sewalt en Rick Michiel-
sen die beiden met hun tweede 
doelpunt de overwinning de� ni-
tief over de streep trokken. Aan-
staande zondag staat de derby te-

gen VVH thuis op het programma 
en het is te hopen dat de weer-
goden VSV gunstig zijn gestemd 
om via een overwinning de de� -
nitieve stap richting de midden-
moot te maken. Voor VVH zijn de 
belangen echter ook groot en zul-
len zich zeker niet zonder slag of 
stoot overgeven. Wel is het ze-
ker dat het na a� oop van de wed-
strijd weer ouderwets gezellig in 
de kantine van VSV gaat worden 
en DJ Mitch zal op de hem beken-
de wijze daar zeker een bijdrage 
aan gaan leveren. 
De aanvang is om 14.00 uur op 
sportpark De Hofgeest. (foto: aan-
geleverd)

Stormvogels dames 1 naar Torremolinos

Van 4 tot 7 januari verbleven zij in 
het zonnige Torremolinos. De ac-
commodatie en het programma 
was perfect verzorgd door voet-
balreizen.com. 16 Meiden en 4 
vrouwen als begeleiders gingen 
op vrijdag om 19.55 uur het vlieg-
tuig in om vervolgens om 22.40 
uur te landen op het vliegveld van 
Malaga.
De eerste avond zijn ze meteen 
met zijn allen de stad in gegaan 
om de reis goed in te luiden. Ech-
ter was dit voor velen de volgen-
de ochtend geen pretje. Om 10.00 
uur vertrok de bus vanaf het ho-
tel naar het trainingsveld, wat 
voor een aantal meiden toch heel 
zwaar was. Na een heerlijke trai-
ning met prachtig mooi weer was 
de middag vrij. Waar de helft bij 
het zwembad ging liggen, ging 
de andere helft een wandeling 
over de boulevard maken. Enke-
len gingen toch terug hun bed in 
om nog even bij te slapen voor de 
avond die ging komen. 
Na een stevig bu� et gingen alle 
meiden de taxi’s in om het nacht-
leven van Malaga te proeven. Dit 
lukte prima, echter, was de vol-

gende ochtend weer een trai-
ning gepland. Wederom vertrok 
om 10.00 uur de bus en iedereen 
was dit keer fris en fruitig. Men 
leert snel.

Na het trainen werd er bij het ho-
tel geluncht en om 14.15 uur ver-
trok de bus richting de paintball 
locatie. Het was erg warm, maar 
de strijdlust van de meiden was 
goed te zien. Het is duidelijk waar-
om deze meiden bovenaan staan 
in hun competitie. Al met al een 
fantastisch leuke middag! De laat-
ste avond besloten de meiden om 
er nog een onvergetelijke avond 
van te maken. Maandagochtend 
het laatste ontbijt, waarna ieder-
een zijn ko� er in moest pakken 
om daarna nog even te genieten 

van de laatste zonnestralen.
Met een bus vertrokken ze rich-
ting de luchthaven van Malaga. 
Na een vlucht samen met twee 
andere voetbalteams en een vei-
lige landing kon iedereen moe 
maar voldaan zijn eigen bed weer 
in. De dames willen de sponsors, 
voetbalreizen.com en Stormvo-
gels nogmaals enorm bedanken 
voor alle hulp. Ze gaan vol goe-
de moed het tweede deel van het 
seizoen in om hopelijk de eerste 
plek vast te houden. (foto: aange-
leverd)

Rookvrije generatie bij VV IJmuiden
Vooruitlopend op het instellen 
van een mogelijk rookvrije om-
geving bij voetbalverenigingen 
vanuit de KNVB voert VV IJmui-
den met ingang van 1 februari 
een rookvrij beleid in. 
VV IJmuiden zal tijdens de wed-
strijden op zaterdag tot 12.00 uur 
en op de trainingsavonden van 
de jeugd volledig rookvrij zijn. 
Deze aanpak zal gelden rond-
om de kantine, op de velden en 
langs de lijn. Een half jaar gele-
den werd de jeugdcommissie be-
naderd door ouders van jeugd-
leden met het verzoek een rook-
vrije sportomgeving te creëren 

voor de jeugd. Hiervoor had men 
al de facebookpagina ‘rookvrije 
generatie VV IJmuiden’ opgericht. 
De jeugdcommissie heeft het be-
stuur geadviseerd hiermee aan 
de gang te gaan, waarop de ver-
eniging zich heeft aangemeld bij 
de organisatie Rookvrije genera-
tie.
,,Wij begrijpen dat het even wen-
nen wordt”, zegt Martijn Gunne-
man, voorzitter van de jeugd-
commissie bij VV IJmuiden. ,,Het 
is toch een stukje cultuur. Het is 
echter wel in het belang van on-
ze jeugd. Als toonaangevende 
club in de regio met zesendertig 

jeugdteams willen wij een voor-
beeld stellen en de jeugd een ge-
zonde sportomgeving bieden. 
Wij willen hen zo min mogelijk in 
aanmerking laten komen met ro-
ken.”
Op de vooravond van het 92-ja-
rige bestaan van de club zal het 
o�  ciële ‘rookvrije generatie’ bord 
aan de gevel van de vereniging 
prijken. Ter ere van de verjaar-
dag van VV IJmuiden zal er na de 
wedstrijd van het eerste elftal te-
gen VV Kagia 1 uit Lissebroek een 
aantal festiviteiten plaatsvinden 
met de muzikale omlijsting van 
DJ Kees. (foto: aangeleverd)

O P  W E G  NAAR  E E NNNAAAARR

Niet alleen de mannen, maar ook de dames van Stormvogels gin-
gen dit jaar op trainingskamp. Het zeer enthousiaste damesteam 
bedacht zich geen moment en ondernam vanaf oktober allerlei ac-
ties. Sponsoren werden benaderd door hen en activiteiten werden 
georganiseerd, waaronder een oud-Hollandse spelavond die de 
voorzitter zowat zijn kop kostte. Al met al werd, samen met de ei-
gen bijdrage en een beetje hulp van Stormvogels en aardig bedrag 
bij elkaar gespaard en werd via voetbalreizen.com een trainings-
kamp geboekt naar Torremolinos.

Stormvogels heeft een
kluif aan United/DAVO
In de laatste wedstrijd van de eer-
ste competitiehelft en de eerste 
van het jaar 2019 heeft Storm-
vogels in Haarlem tegen United/
DAVO met veel moeite drie pun-
ten weten te bemachtigen.
Na het vierdaags trainingskamp 
in Benidorm was de accu van al-
le spelers 100 procent opgela-
den en dat was duidelijk de eer-
ste 20 minuten te zien. Met goed 
combinatievoetbal wist Stormvo-
gels haar tegenstander op eigen 
helft te houden en dat resulteer-
de in de negende minuut in de 
openingstre� er. Thomas Schol-
ten werd bij de achterlijn op de 
rand van het strafschopgebied 
door Santino Nelissen onder-
uit gehaald en zeer gedecideerd 
wees scheidsrechter Van der Elst 
naar de elfmeterstip. Na opgelapt 
te zijn nam Scholten zelf de toe-
gekende pingel en onhoudbaar 
scoorde hij zijn tiende doelpunt 
van het seizoen, 0-1. Vele protes-
ten van de United/DAVO-spelers 
daarna: de overtreding werd vol-
gens hen buiten de beruchte lij-
nen gemaakt.
Halverwege de eerste helft zag 
spits Brian Ezeoke zijn afstands-
schot naast vliegen en vanaf dat 
moment was de accu bij een 
groot aantal IJmuidense spelers 
een stuk minder in kracht gewor-
den. United/DAVO werd gelijk-
waardig aan het spel van Storm-
vogels en creëerde zich een aan-
tal kansen, maar doelman Flori-
an Serné bleek een solide sluit-
post door een aantal goede red-
dingen te verrichten. Aan de an-
dere kant moest doelman Vincent 
Hofman op slag van rust alles uit 
de kast halen op een hard schot 
van Ezeoke. Ruststand 0-1.
In de tweede helft herstelde 
Stormvogels zich enigszins en 
speelde meer op de helft van 
haar tegenstander met als gevolg 
de betere kansen voor de IJmui-
densren. Na zes minuten speel-
de Scholten zich op links mooi 
vrij en vanaf 12 meter werd zijn 
diagonale harde doelpoging su-
bliem door de kleine doelman 
Hofman onschadelijk gemaakt. 
In de 56ste minuut werd Ezeo-
ke door Scholten in stelling ge-
bracht, maar opnieuw bleek dat 
hij zijn vizier bij moest laten stel-
len door de bal naast de verkeer-

de kant van staande over de ach-
terlijn te deponeren.
Het was dan ook niet zo verwon-
derlijk, dat trainer Lettinga be-
sloot halverwege de tweede helft 
Ezeoke te wisselen voor José Leo-
ne. Binnen negen minuten werd 
dit een succeswissel: na een goed 
opgezette Stormvogels-aanval 
ontving Scholten op links de bal 
die hij meteen voor de voeten 
van de op rechts staande Leo-
ne plaatste en na een paar meter 
richting vijandelijk doel gelopen 
te zijn werd doelman Hofman 
vakkundig door de nog verse in-
valler voor de tweede maal dia-
gonaal gepasseerd, 0-2.  Na deze 
tre� er bleef Stormvogels de bete-
re ploeg en om de marge tot drie 
doelpunten te verhogen, werd 
middenvelder Berry Willemse ge-
wisseld voor aanvaller Joey Wolt-
huis. Maar binnen een minuut na-
dat hij in het veld was gekomen, 
wist de equipe van trainer Sjoe-
rd Hamann de aansluitingstref-
fer op het scoringsbord te tove-
ren, want na een goed opgezet-
te aanval wist Seckin Ozcan doel-
man Serné met een schuiver in de 
voor hem rechterhoek het nakij-
ken te geven, 1-2.
United/DAVO rook bloed, aan-
val na aanval werden er door de 
Haarlemmers opgezet en twee 
minuten voor de o�  ciële tijd le-
ken zij succes te hebben ware het 
niet dat de inzet van invaller Nigel 
Oudshoorn heel vakkundig door 
de opnieuw uitblinkende en ge-
routineerde centrumverdediger 
Joshua Jansen van de lijn werd 
gehaald. Hierna verdween de 
lucht van het blauwe bloed uit de 
neuzen van de spelers van Uni-
ted/DAVO en kon Stormvogels de 
laatste vijf minuten (drie minu-
ten blessuretijd) meer de aanval 
opzoeken en een paar seconden 
voor het einde moest doelman 
Hofman alles uit de kast halen 
een inzet van Scholten, na een as-
sist van Leone, opnieuw vakkun-
dig onschadelijk te maken.
Een derde overwinning op rij was 
hiermee een feit en door deze ze-
ge zijn de Vogels nog steeds in de 
race om de bovenste plaatsen en 
het tweede periodekampioen-
schap. Zaterdag a.s. staat het al-
tijd moeilijk te bespelen VEW op 
sportpark Zeewijk te wachten.

De Verleiders hebben 
‘Niks te verbergen’
Velsen - Woensdag 30 januari 
in Stadsschouwburg Velsen: Try-
out van de nieuwe show van De 
Verleiders met topacteurs: Pierre 
Bokma, Victor Löw, Leopold Wit-
te/Peter Drost, George van Houts 
en Tom de Ket. 
Stel je een wereld voor waar al 
het nieuws dat jij ziet wordt be-
paald door jouw salaris, jouw 
adres en wie jouw vrienden zijn. 
Stel je een wereld voor waarin 
je nooit in aanraking komt met 
nieuwe ideeën. En waar je geen 
geheimen mag hebben. Welkom 
in 2019.
Het schrikbeeld van Orwells 
1984 is nu de verontrustende re-
aliteit. De Verleiders tonen aan 
dat iedereen geheimen heeft die 

niet onthuld mogen worden. 
De Verleiders brengen vlijm-
scherpe theaterstukken over de 
moraal aan de top van het be-
drijfsleven en onze � nanciële hy-
giëne. Dit keer richten zij hun pij-
len op de handelaren in big data. 
De Facebooks, Apples, Googles 
en Übers van deze wereld. Be-
drijven die nu een ongekende 
macht hebben en zich verheven 
voelen boven elke wet. Deze be-
drijven weten alles van ons. Maar 
wat houden zij voor ons verbor-
gen? Try out op woensdag 30 ja-
nuari in de Stadsschouwburg 
Velsen.
Aanvang 20.15 uur, entree 29,50 
euro. (foto: Paul Posse & Magic 
Group Media)



08 8 februari 2018

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Clinic voor kwetsbare kinderen 

De kinderen werden met de bus 
opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

twee tickets voor de eerstvol-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

liefd voelt. Er zijn in Nederland 
100.000 kinderen die opgroei-
en in gezinnen met meervoudi-
ge problematiek die deze posi-
tieve aandacht nauwelijks krij-
gen. Om deze kinderen te steu-
nen, roept de stichting via www.
hetvergetenkind.nl heel Neder-
land op om deze kinderen te ver-
warmen met een kilometerslan-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

Regio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis-
bak. Maar nu heb ik echt mijn eigen!” Randy, 7 jaar was een van 
de deelnemers van een voetbalclinic van Het Vergeten Kind.  De-
ze organisatie hield op 31 januari voetbalclinics voor kwetsbare 
kinderen in de stadions van vier Eredivisie en 16 Jupiler League 
clubs, waaronder S.C. Telstar. De kinderen leerden deze dag voet-
balskills van profs en selectiespelers van S.C. Telstar en beleefden 
een onvergetelijke dag met hun idolen. 

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt 
Telstar in de Jupiler League 
een belangrijke thuiswedstrijd 
tegen Jong Ajax. De kaarten 
zijn bijna uitverkocht. De west-
tribune en de oostribune zit-
ten al vol. Voor de zuidtribune, 
doorgaans bestemd voor de 
supporters van de tegenpar-
tij, waren woensdag nog enke-
le kaarten beschikbaar. Moge-
lijk zijn alle kaarten bij het ver-
schijnen van deze krant echter 
toch al verkocht. Dat betekent 
dat alle 3.200 plaatsen in het 
Rabobank IJmond Stadion be-
zet zullen zijn. De laatste keer 
dat  het zo’n volle bak was bij 
Telstar was op 29 oktober 2015 
in de bekerwedstrijd tegen AZ, 
die eindigde in 0-1. 
Het succes van Telstar bete-
kent dat de kaarten voor de 
wedstrijden als warme brood-
jes  gaan. Telstar verloor vo-
rig weekeinde echter de wed-
strijd tegen FC Den Bosch. Het 
was de eerste nederlaag in zes 
wedstrijden, maar dat had ge-
lukkig geen grote gevolgen 
voor de stand op de ranglijst 
omdat de concurrentie ook 
punten liet liggen. 
Jong Ajax is sinds maandag 
de nieuwe koploper in de Ju-
piler League. Het wordt dan 
ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.

Watertoren wint 
Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder zeer grote 
belangstelling zijn afgelopen 
zaterdag de �nales van het 
18de Hofstede biljarttoernooi 
gespeeld.  Als winnaar van het 
toernooi kwam het team van 
de Watertoren uit de bus. 

In een enerverende �nale ver-
sloegen zij de biljarters van Hee-
renduinen met ruim verschil (88 
tegen 75). Een trotse Jan Zijlstra 
mocht voor zijn team de felbe-
geerde wisselbeker in ontvangst 
nemen. 
Tot beste speler van het toer-
nooi werd Dick de Haan van 
team de Hofstede uitgeroepen. 
Hij speelde 247 punten bij el-
kaar. Hij bleef daarmee John 
Warmerdam van de Hofstede 
met 226 punten en René Stam-
mis van Velserbroek en Rinus 
van Henten Heerenduinen, bei-
den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)
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Opnieuw gelijkspel voor Telstar

Witte Leeuwen beleven lastige 
competitiehervatting in Nijmegen

Want ook Telstar, de huidige num-
mer zestien, had toch wel meer 
verwacht van deze jaargang op 
het één na hoogste niveau van 
Nederland. De succes- en sprook-
jesmachine van Mike Snoei blijft 
ook in 2019 haperen.
 „Ik wil er niet al te veel woorden 
aan vuil maken”, zo sprak coach 

Snoei zelf na a�oop. „Voor dit voet-
bal schaam ik me een beetje. Piet 
Buter is druk bezig om twee, drie 
nieuwe aanvallers te krijgen. Dat 
is ook echt nodig om weer succes-
voller te zijn.” Want na de glorieuze 
jaargang 2017-2018 loopt het niet 
zoals het moet lopen in Velsen-
Zuid. Tegen de eveneens kwakke-

lende Gelderlandse ploeg had Tel-
star het met name in de beginfase 
lastig. De partij was negentig mi-
nuten onderweg toen Kick Groot 
de bal onfortuinlijk in eigen doel 
werkte. 
De enige kans, voor zover je het 
spelmoment zo kon noemen, voor 
Telstar in de eerste helft werd wel 
meteen benut door Annas Najah. 
„Ik kreeg hem lekker op de pantof-
fel en schoot hem er goed in”, zo 
sprak de hoofdrolspeler zelf nuch-
ter na a�oop. Een immer fraai aan-
gesneden vrije trap van aanvoer-
der Frank Korpershoek, werd ma-
tig weggewerkt door rechtsback 
Terry Sanniez. De volley van Najah 
kwam in één rechte streep tegen 

de touwen terecht. Op dat doel-
tre�ende geluksmoment na, had 
NEC weinig te duchten van de Wit-
te Leeuwen. 
Van den Berg (inzet fraai gepa-
reerd door Zonneveld) en Okita 
(afstandskogel op de lat) waren al 
dichtbij de 2-1 in de eerste helft. In 
het tweede bedrijf was het tegen-
houden en tegenhouden dat we-
derom de klok sloeg voor de Wit-
te Leeuwen. Frank Korpershoek 
haalde een inzet ternauwernood 
voor de doellijn weg, en N.E.C. had 
in de slotfase een strafschop ver-
diend. Het ‘de lamme tegen de 
blinde’-duel kreeg geen winnaar. 
(Douwe de Vries, foto: 1963-pic-
tures.nl)

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 25 januari 20.00 uur Telstar - Sparta Rotterdam

De gedoodverfde titelkandidaat. Zo stond NEC toch wel te boek 
aan het begin van de jaargang 2018/2019. De eerste editie van de 
Keuken Kampioen Divisie stond nog op het punt van beginnen, 
toen ‘verloren zoon’ Jack de Gier de bekende ambitieuze aspira-
ties voor het nieuwe seizoen uitsprak. Na het toch wel als echec 
bestempelde tweeluik met FC Emmen en de roemloze aftocht van 
Pepijn Lijnders, leek een schone lei voor de Bloedkuulploeg bin-
nen handbereik. Hoe weerbarstiger de voetbalrealiteit kan zijn 
beleefden de beide ploegen op een vreemde avond. 

Volgende week starten weer de 
jaarlijkse Nationale Voorleesda-
gen. Tien dagen lang besteden 
bibliotheken, boekwinkels, scho-
len en kinderopvang extra aan-
dacht aan voorlezen. Zoals elk 
jaar, is ook dit jaar een prachtig 
prentenboek verkozen tot pren-
tenboek van het jaar: ‘Een huis 
voor Harry’. Een heel mooi vorm-
gegeven prentenboek geschre-
ven door de Vlaamse schrijver 
Leo Timmers.
De kater Harry is altijd binnen, 
totdat vlinder Vera hem vraagt 
tikkertje te spelen. Hij rent ach-
ter haar aan en raakt hopeloos 
verdwaald. Hoe komt hij nu weer 
thuis? In zijn zoektocht komt hij 
allerlei huizen tegen. Maar geen 
een is zijn eigen huis. Gelukkig 
zijn daar de straatkatten die Har-
ry te hulp schieten.
De schrijver heeft een tekst ge-
schreven waarvan iedereen wel 
kan denken, goh zal mijn kat ook 
wel eens de weg kwijt zijn? De 
tekeningen sluiten erg goed aan 
bij het boek en verduidelijken de 
tekst. Het boek is met name ge-
schikt voor peuters en kleuters. 
In het boek is veel ruimte voor in-
teractie met de kinderen. Kort-
om, dit is duidelijk een goed 
keus. Het prentenboek van het 
jaar 2019.
Tijdens de voorleesdagen is het 
boek in miniversie verkrijgbaar 
voor slechts 5 euro inclusief toe-
gang tot de app over ‘Een huis 
voor Harry’.

Tijdens de voorleesdagen wordt 
ook een prentenboek-top 10 be-
kend gemaakt. In deze top tien 
staan prentenboeken met aller-
lei thema’s en verhalen. In de lijst 
staan zowel nieuwe als al langer 
bestaande prentenboeken.

Mijn twee favorieten zijn: 
- ‘Dino’s bestaan niet’ van Mark 
Janssen, uitgegeven door Lem-
niscaat.
- ‘Heb jij misschien olifant ge-
zien?’ van David Barrow, uitgege-
ven door Gottmer.

De boeken zijn allemaal verkrijg-
baar bij de boekhandel, maar ze-
ker ook in de bibliotheek. Kinde-
ren kunnen gratis lid worden.

Heel veel leesplezier!

He�  V� sen   
lee�  voor

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

DCIJ-nieuws:
Promotiekansen 
verkeken na zeperd
IJmuiden - Twee weken terug 
was het nog feest bij Damclub 
IJmuiden (DCIJ) na een ruime ze-
ge in Limburg. Wanneer de vol-
gende twee wedstrijden gewon-
nen zouden worden, zou het in 
de laatste ronde nog om promo-
tie spelen. Het struikelde ech-
ter over de eerste hobbel, Sa-
men Sterk uit Hazerswoude. Na 
een pijnlijke 6-14 nederlaag weet 
DCIJ inmiddels dat het podium 
buiten bereik is. 
Opvallend was dat de spelers aan 
de kopborden hun dag niet had-
den. Zo o�erde Jesse Bos een 
schijf in de hoop om op den duur 
een schijf voor te komen. Wat 
echter restte was een positione-
le ruïne. Ook Stijn Tuijtel raakte 
het spoor bijster in de opening 
en verloor een schijf en de partij. 
Topscorer Krijn ter Braake moest 
alle zeilen bijzetten om nog remi-
se te pakken. Toen captain Wim 
Winter door een slechte nacht-
rust foutief een schijf o�erde, was 
het pleit al vroeg beslecht. 

Bram van Bakel had na een paar 
mindere resultaten ditmaal een 
prima remisepartij. Jacqueline 
Schouten ging daarna helaas on-
deruit, doordat haar voorpost 
met succes bestookt werd. Ver-
volgens deed Martin van Dijk als 
enige DCIJ’er iets terug. Na een 
positioneel o�er drong hij zijn te-
genstander naar de zijkanten en 
pakte schijf- en partijwinst. Di-
rect daarna verloor Cees van Duij-
venbode, doordat hij een forcing 
over het hoofd zag. Tot slot pak-
te DCIJ nog twee remises. Conall 
Sleutel moest verdedigen, maar 
vond nog net het remisegaatje. 
Kees Pippel daarentegen leek te 
gaan winnen, maar liet het in het 
late middenspel nog liggen. 
Het was dubbel feest voor Samen 
Sterk, want hun reserves klopten 
met dezelfde cijfers het combi-
natieteam IJmuiden/Zaanstreek.  
Cees van der Vlis en Nicole Schou-
ten wonnen namens het combi-
natieteam, maar daar stonden zes 
nederlagen tegenover. 

Mee naar MVV 
Maastricht-
Telstar
Telstar speelt op 1 februari de uit-
wedstrijd tegen MVV Maastricht. 
De wedstrijd is voor Telstar sup-
porters via vrij vervoer te bezoe-
ken. Een kaart á 12 euro per stuk 
kan vanaf dinsdag 12.00 uur ge-
kocht worden via www.telstartic-
ket.nl. De kaartverkoop eindigt 
op 31 januari 12.00 uur. De spe-
lers rekenen op uw steun!

Telstar en Adham El Idrissi 
verlengen samenwerking
Telstar heeft een akkoord be-
reikt met Adham El Idrissi over 
een contract voor één seizoen 
met een optie voor nog een sei-
zoen. Maandagmiddag werden 
de contracten voorzien van de 
nodige handtekeningen.
,,Adham heeft bij ons al laten zien 

van grote waarde te kunnen zijn’’, 
vertelt Technisch directeur Piet 
Buter. 
,,Helaas heeft zijn blessure wel wat 
roet in het eten gegooid, maar wij 
zien de potentie in Adham. Daar-
om zijn wij blij de samenwerking 
voort te kunnen zetten.” 

El Idrissi maakt sinds de zomer 
deel uit van de selectie. In de eer-
ste seizoenshelft kwam El Idrissi 
tot elf wedstrijden in het elftal van 
de Witte Leeuwen. Eerder maakte 
El Idrissi deel uit van de jeugdop-
leiding van Ajax. (Bron: www.sc-
telstar.nl)

Telstar huurt Moreira
Telstar en FC Groningen heb-
ben een akkoord bereikt over 
de directe verhuur van aan-
valler Ahmad Mendes Morei-
ra(23) voor de rest van het sei-
zoen. De huurling sluit per di-
rect aan bij de selectie van 
Mike Snoei.

,,Wij zijn heel blij dat wij Ahmad 
mogen verwelkomen bij Telstar. 

Dit is een zogeheten buitenkans-
je. Ahmad heeft het heel goed 
gedaan in de eerste seizoens-
helft bij FC Groningen, maar 
door de aanvallende verster-
kingen bij de FC is zijn kans op 
speeltijd minder geworden. Wij 
hebben daar gebruik van kun-
nen maken en hem in ieder geval 
voor de rest van het seizoen aan 
ons kunnen binden. De kans op 

een langer verblijf is aanwezig, 
maar dat zal de komende perio-
de moeten uitwijzen”, legt tech-
nisch directeur Piet Buter uit. Of 
Telstar hiermee klaar is?
,,Nee, dat niet. Wij zoeken nog 
altijd minimaal één aanvallen-
de versterking. Wij weten precies 
wat wij willen, maar het moet 
van beide partijen goed gaan 
klikken. Ook daar zullen de ko-

mende dagen hopelijk meer dui-
delijkheid brengen.” 
Ahmad Mendes Moreira maakt 
sinds de zomer deel uit van de 
selectie van FC Groningen, dat 
hem overnam van Kozakken 
Boys na een indrukwekkend sei-
zoen. In zijn eerste halve seizoen 
bij FC Groningen kwam hij tot 
dertien wedstrijden en één doel-
punt. (Bron: www.sctelstar.nl)

Amnesty zoekt collectanten
Driehuis - Wordt u dit jaar óók 
een van de 15 duizend collectan-
ten die de straat opgaan om geld 
in te zamelen voor Amnesty In-
ternational? De jaarlijkse collec-
teweek van Amnesty vindt plaats 
van 11 tot en met 16 maart. 
Collectanten gaan met veel ple-
zier langs de deur, én met succes. 
Vorig jaar werd er ruim 1,25 mil-
joen euro opgehaald. Amnesty 

zoekt in Driehuis nog vrijwilligers 
die een paar uur willen collecte-
ren. Wilt u meer informatie of wilt 
u zich aanmelden als collectant? 
Kijk dan op www.amnesty.nl/col-
lecte. Of mail naar collecteser-
vice@amnesty.nl. U kunt ook con-
tact opnemen met de collecteco-
ordinator in Driehuis, Lex Bekker, 
telefoon 0255-512864,e-mail ag-
bekker@planet.nl.

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !








