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Burgemeester op bezoek
Velsen-Noord - De heer Roemer heeft dinsdag de prachtige leeftijd van 101 jaar bereikt.
Burgemeester Frank Dales
kwam hem namens de gemeente Velsen feliciteren met zijn
verjaardag.
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als monteur aan het wagenpark
werkte. Ook was hij daar chauffeur. Op 21-jarige leeftijd startte
hij bij de Martinstaalfabriek, waar
hij verschillende functies had. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is
meneer Roemer twee keer opgepakt door de Duitsers. De eerste
Veel vis en fruit eten is volgens de keer werd hij vanwege zijn jonge
heer Roemer het geheim van het leeftijd weer vrijgelaten. Maar op
bereiken van deze hoge leeftijd.
22 december 1944 werd hij opOp 6 maart 1917 werd hij geboren gepakt bij de ‘vergeten razzia’. In
in Beverwijk, waar hij opgroeide kamp Nordhausen werkte hij in
in een gezin met acht kinderen. een onderhoudswerkplaats. In
Al jong werkte hij in de groen- april/mei 1945 werd hij vrijgelate- en fruitimport. Later ging hij ten omdat bij een ongeluk een
bij Hoogovens werken, waar hij vat zuur over zijn benen was ge-

vallen. Hij wist desondanks lopend naar huis te keren.
Sinds 1941 woont de heer Roemer in Velsen. Hij heeft twee
zoons en een dochter, negen
kleinkinderen, 17 achterkleinkinderen en zelfs een achter- achterkleinkind. In zijn jongere jaren heeft hij veel gezongen. Ook
was hij jaren lid van de Beverwijkse Harmonie Kapel waar hij waldhoorn speelde. Creatief was hij
ook, want hij knoopte kleden en
borduurde veel. Tegenwoordig
kijkt hij graag sport op televisie
en doet hij graag spelletjes op de
computer. (foto: Reinder Weidijk)

POSTZEGELS
MUNTEN
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#TeamCDA:

Vertrouwd
deze week
Gideon
Nijemanting
en dichtbij
en Cees Sintenie.

Ook oude en kapotte sieraden
Winkel:
Camplaan 8 • HEEMSTEDE
023-5477444

Zie verderop in de krant.

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 023 - 538 00 73
Telefoon
06- -515
51598390
Mobiel : : 06
983 90

Je ziet hem overal!

Genomineerden Sportgala Velsen
Velsen - De organisatie heeft een groot aantal aanmeldingen
ontvangen voor het jaarlijkse Sportgala Velsen, dat vrijdagavond wordt gehouden in het Thalia Theater. Tijdens het gala wordt bekendgemaakt wie zich de Sportman, Sportvrouw,
Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter van het
jaar 2017 mag noemen

KORT NIEUWS:

Jongens (8 en 9)
mishandeld
door volwassen
mannen
Sanpoort-Noord - Twee jongens van 8 en 9 jaar oud zijn
maandagavond in SantpoortNoord mishandeld door twee
mannen. Volgens de politie
vond het incident plaats tussen 18.15 en 18.45 uur op de
hoek van de Kerkweg met de
Kruidbergerweg. Daarbij zou
zijn geschopt en geslagen.
De verdachten zouden tussen de 30 en 35 jaar oud zijn.
Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens
een woordvoerder van de
politie vroegen de mannen
de kinderen om geld. De politie roept getuigen op zich te
melden via 0900-8844. (bron:
NH Nieuws)

Het Sportgala is vrij toegankelijk
en de presentatie is zoals altijd in
handen van Frank Snoeks, sportverslaggever van Studio Sport.
Genomineerd als Sportman zijn
Lars Bottelier (openwater zwemmen/lb zwemmen), Matthijs
Büchli (baanwielrennen), Jimmy
Demmers (trampolinespringen),
Robin van der Kolk (fietscross),
Olav Molenaar (roeien). Sportvrouw: Boxie Borchart (skiën),
Tessa Dijksman (wielrennen baan
+ weg), Zoë Hekelaar (trampolinespringen), Nina Kessler (wielrennen baan + weg), Romana
Schuring (trampolinespringen),
Maaike Spring in ’t Veld (trampolinespringen). Sportploeg: Dutch
Diversity (moderne dans), Terrasvogels Softbal (softbal), TVIJ Synchroon Team (trampolinespringen), TVIJ (trampolinespringen),
VOB Demoteam Danceworks
(dansen), VZOS (handboogschieten). Sporttalent: Amine Abaidi (turnen), Yannick Bak (volleyVERANDA
bal), Nick Boxelaar
(honkbal),
Callisto Costantin (karten), Ella
Edwards (trampolinespringen),
Rico Haarbosch (karten), Anaïs
Hollander (karate), Nadine Hol-

KOZIJNEN

AANBOUW

lander (karate), Deacon Huijbers
(motorcross), Naomi Schotvanger (openwater zwemmen), Tenzin Tieman (openwater zwemmen), Blanca Uijtendaal (judo),
Robin Vogel (pencak silat), Yvette de Vos (judo), Celine Willemsen (karate). Sportmaster: Monique Boerema (schaatsen), Ernie Breuer (handboogschieten),
Gerard Brussaard (zwemmen
lb), Brian Burggraaf (wielrennen), Maarten Duijn (wado karate), Simone Geel (atletiek), Edwin
Hiense (jiu jitsu), Victor van den

Hoff (schaatsen), Bernard Jonkman (tennis), Rebecca NeusWichmann (bmx), Judith Porsch
(handboogschieten), Maarten
Porsch
(handboogschieten),
Wim Roosen (atletiek), Richard
Schenk (handboogschieten). Gehandicapte Sporter: Florianne
Bultje (zwemmen).
De jury bestaat uit Annette Baerveldt (wethouder sport), Michelle Diemeer (oud-judoka), Friso
Huizinga (chef redactie de Jutter/de Hofgeest), Corina Post
(vakleerkracht
bewegingsonderwijs), Frank Snoeks (sportverslaggever Studio Sport), Pieter de Waard (algemeen directeur SC Telstar) en Govert Wisse (freelance sportjournalist). Zie
ook www.sportgalavelsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

INKOOP
GOUD
NIEUW! KU
VOOR UW OUDE GOUD

VERANDA

* Tevens inkoop zilver

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl
Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

CHIL TUSSEN
VERSAmberJewels
KUNSTSTOF N
BY RENE POST

Beslist de www.kozi
Beslist
Braak
Velsen

Aannemersbedrijf
Ben jij die AMBITIEUZE

OPBOUWKOZIJNENSERRE AANBOUW

OPBOUW
Braak Velsen

UITVOERDER/
WERKVOORBEREIDER
die wij zoeken?

☎ 0251-211825

34 EURO PER GRAM
MET RECHT

Kijk op www.braak.nl
Aannemersbedrijf Braak Velsen, Showroom: Duinvlietstraat 102 Velsen-Noord ma/vr 13-17 – za 10-16
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Velsen-Noord,
Tel. 0251-211825
www.braak.nl
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Velsen-N
• AanbouwTel.•0251
O
braak.nl

www.bra

SHOWROOM: Ma - vr. 13.00-17.00 uur.
SHOWROO
Zaterdag 10.00-16.00 uur. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken.
Zaterdag 1

Duinvlietstraat 102, 1951 XE Velsen-Noord, tel.: 0251-211 825, SHOWROOM:
Ma-vr. 13-17102,
uur.1951
Zaterdag
10-16 uur www.braak.nl
Duinvlietstraat
XE Velsen-Noord,
tel.: 0251-211 825, SHOWROOM: Ma-vr. 13-17 uur. Zaterdag 10-16 uur

www.braak.nl

Infopagina
8 maart 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Snackbar Lunchroom De Driehoek

Subsidie voor gevelrenovatie
Voor de eerste keer heeft de gemeente
Velsen subsidie uit het Winkelfonds Velsen toegekend. Het betreft de ondernemers Jolanda Cheng en haar man Jireh
Lim van snackbar lunchroom De Driehoek
aan de Galle Promenade in Velserbroek.
Zij knappen hun winkelpui op. Wethouder Arjen Verkaik van Economische Zaken verheugd: “Een mooiere zaak, daar
wordt het hele winkelcentrum aantrekkelijker van”.

Nu heeft de zaak nog houten gevels en luifels met enkel glas. Straks krijgt de snackbar aluminium luifels met duurzaam dubbel glas. Behalve de renovatie wordt de zaak
ook voorzien van een nieuw, modern en hip
interieur. Wethouder Arjen Verkaik, Economische Zaken, feliciteerde het echtpaar per-

soonlijk: “We zijn blij dat zij hun zaak op deze
manier aantrekkelijker maken. We willen als
gemeente graag meer ondernemers helpen
met deze subsidieregeling. Daar is het Winkelfonds Velsen speciaal voor bedoeld. Ondernemers kunnen subsidie krijgen om hun
winkelgevels- en luifels in goedlopende Velsense winkelcentra op te knappen. Ook kan
het geld gebruikt worden voor verhuizing
naar de zogeheten kernwinkelgebieden. We
nodigen alle ondernemers met zulke plannen
uit om contact met ons op te nemen!”
Meer informatie over de subsidieregeling
Winkelfonds Velsen: www.velsen.nl. U kunt
ook contact opnemen met de winkelloods
van Velsen, Floor Thomasse floor@stadenco.nl of met het ondernemersloket@velsen.
nl. (foto: Reinder Weidijk)

Mobiele Stembus
Op woensdag 21 maart a.s. kunt u uw
stem uitbrengen voor de verkiezing van
onze gemeenteraad. Dat is mogelijk in
één van de 32 stembureaus, maar ook in
onze mobiele Stembus! Uiteraard met uw
stempas en een geldend legitimatiebewijs. De bus is overigens helaas niet toegankelijk voor (minder) validen. Op bijgaande afbeelding valt te lezen waar en
wanneer de Stembus bij u in de buurt
staat op 21 maart.

Op de weekmarkt
Tijdens de weekmarkt van IJmuiden op 15
maart a.s., staat de bus op het Velserduinplein. Niet om er te stemmen, maar om u op
weg te helpen bij uw keuze. Het gaat om een

In plaats van donderdag 22 maart

Gemeentehuis Velsen op
woensdagavond 21 maart open

online stemhulp: velsen.mijnstem. nl. Uiteraard kunt u ook thuis gebruik maken van de
stemhulp. Ga naar www.velsen.mijnstem.nl
en vul jouw standpunten bij de stellingen in.
U kunt meteen zien hoe de partijen tegenover de standpunten staan.
Stemmen
Op uw stempas, die u thuis heeft ontvangen,
staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau aangegeven. Maar u bent vrij om in alle
stembureaus in de gemeente uw stem uitbrengen. Op de website www.velsen.nl/verkiezingen op de pagina ‘Hoe werkt het stemmen?’ vindt u de locaties. De stembureaus
zijn geopend van 07:30 tot 21:00 uur en zijn
voor alle stemgerechtigden toegankelijk.

Uit het college

Op woensdag 21 maart kunt u naar de
stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen en uw stem uit te
brengen in verband met het referendum over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017. Het gemeentehuis is dan ’s avonds open. Op donderdagavond 22 maart is het gemeentehuis dicht.

U kunt woensdag de 21ste op afspraak
terecht bij Burgerzaken tussen 18.00 en
20.00 uur. Voor deze avond kunt u telefonisch een afspraak maken op de nummers:
0255-567200 of 140255. Uiteraard is het
ook mogelijk digitaal een afspraak te maken op www.velsen.nl
Het stembureau - in de hal van het gemeentehuis - is ook open. Velsenaren
die een stempas en een geldig legitimatiebewijs hebben, kunnen tot 21.00 uur
hun stem uitbrengen. De locaties van alle
stembureaus staan op www.velsen.nl.
(foto: Friso Huizinga)

• In 2016 begon een proef met GGZ-hulp
(geestelijke gezondheidszorg) aan kinderen en hun ouders, die werd gegeven door
de praktijkondersteuner van een aantal
huisartsen. Doel: snelle hulp, en voorkómen van doorverwijzing naar de specialist.
Deze proef was succesvol. Inmiddels doen
er meer praktijkondersteuners jeugd-GGZ
en huisartsen mee, en wordt deze hulp blijvend aangeboden.
• Voor het seizoen 2018-2019 voldoet Telstar aan de licentievoorwaarden van de
KNVB. Deze licentie waarborgt de veiligheid tijdens de wedstrijden en bevordert de
kwaliteit van de wedstrijd- en veiligheidsorganisatie. De inspectie is uitgevoerd
door de brandweer, bouw- en woningtoe-

zicht van de gemeente en Telstar zelf. Zij
hebben geen knelpunten gesignaleerd die
een belemmering vormen voor het gebruik
van het stadion.
• In het eindrapport Corridordialoog Kennemerlijn is een plan gemaakt om de omgeving van de stations tussen Uitgeest en
Haarlem aantrekkelijker te maken. Het
plan is om betere fiets- en P+R-voorzieningen te maken en te zorgen voor goede bewegwijzering en snelle toegang naar woonwijken en de natuur. Deze plannen zullen
in de komende jaren worden uitgevoerd.
Meer informatie op: www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichte.
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12 t/m 16 maart

Week van het Geld 2018
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16
maart is het weer de Week van het Geld.
Net als andere jaren hebben we in de
gemeente Velsen een leuk gevarieerd
programma voor alle leeftijden. Hieronder een kort overzicht. Kom kijken,
maak plezier en steek er wat van op!

Hoe ga je goed met geld om? Mike-E en
Spike-Y laten in een viertal theatervoorstellingen aan kinderen van groep 6 van
alle basisscholen in Velsen zien hoe dat
moet. Deze voorstellingen worden gehouden op maandag 12 maart in Buurtcentrum de Brulboei in IJmuiden.
Budgetkoken

Buurtplan Thuis in de Rivierenbuurt:

Wekelijks informatiepunt in
Woonzorgcentrum Velserduin
In het najaar van 2017 startte gemeente Velsen samen met verschillende zorg, woon en welzijnspartners het project
‘Thuis in de Rivierenbuurt’. Zij gingen samen met de buurtbewoners aan de slag
om het langer zelfstandig wonen in de
Rivierenbuurt te stimuleren. Van de vele
ideeën die buurtbewoners tijdens een
buurtcafé uitwisselden, zijn 14 activiteiten uitgewerkt in het buurtplan Thuis in
de Rivierenbuurt.

Informatiepunt
Eén van de activiteiten is dat het sociaal
wijkteam IJmuiden Noord-Zuid een infor-

matiepunt start. U kunt vanaf 15 maart a.s.
iedere donderdag van 10 tot 12 uur in woonzorgcentrum Velserduin (Scheldestraat 101
IJmuiden ) langslopen voor al uw vragen.
Het Sociaal Wijkteam begint op 15 maart
feestelijk; wethouder Floor Bal opent de
ochtend en bij de koffie en thee staat een gebakje voor u klaar.
Buurtplan
Bent u benieuwd naar het buurtplan en de
activiteiten voor de komende tijd ? Kom
dan ook naar het informatiepunt, waar het
buurtplan ter inzage ligt. We zien u graag
dan in woonzorgcentrum Velserduin!

Een lekker maaltje koken met weinig geld.
Woensdagmiddag 14 maart gaat de meidenclub in Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord verstandig om met geld. Na een
afwisselend programma met een interactieve geldquiz en budgetspel zullen zij genieten van hun zelf bereide budgetdiner.

De meiden kunnen een bedrag verdienen
(als ze slim omgaan met geld ) voor een activiteit of aanschaf voor de groep.
Tips geldzaken voor 18 en ouder
Geldzaken voor 18 jaar en ouder. De spelinloop van de jongengroepen bij De Stek
in Velsen-Noord en De Koe in Velserbroek
wordt ook niet overgeslagen. Zij gaan in
gesprek met de jongerenwerker met behulp van het boekje ‘Voor boven de 18’ van
het Nibud. In het boekje staan allerlei tips
en zaken die geregeld moeten worden als
je 18 wordt. Zoals een eigen zorgverzekering regelen, zorgtoeslag aanvragen etc.
Meedenken
Op vrijdag 16 maart denken de leerlingen
uit groep 7 van basisschool De Plataan
mee over het onderwerp ‘kinderen in armoede’. De gemeente gaat aan de slag met
de uitkomsten. Het hele programma van
de Week van het Geld staat op www.velsen.nl.

Regelingen van de gemeente
Op donderdag 15 maart staat het Sociaal
Wijkteam van 15.00 tot 17.00 uur op het
Canopusplein (bij de Lidl) met de Formulieren Brigade. Vooral interessant voor
mensen met een klein (minimum) inkomen. De brigade weet of ze recht hebben
op een ‘regeling van de gemeente’ voor een
fiets voor een kind, een 10-baden zwem-

kaart of iets anders. Zij kunnen ook helpen met de aanvraag. En u kunt wat winnen! Doe mee aan een ludieke actie en
maak kans op een leuke prijs. Het wijkteam heeft een spaarvarken staan. U kunt
met al uw geldvragen (of andere zaken) bij
het Sociaal Wijkteam terecht. Zij staan er
klaar voor!

Wist u dat?

de gemeente jongeren aan het
woord laat in video’s voor de
verkiezingen?
Komende tijd laten we jongeren uit gemeente Velsen in korte video’s aan het
woord over thema’s zoals wonen en werken, horeca, vrije tijd, duurzaamheid en
veiligheid. Wat vinden jongeren nu echt
belangrijk? Dat vertellen ze zelf.

Heeft u ons camerateam al in actie gezien?
Bekijk de video’s de komende tijd via de social media kanalen van de gemeente en op
velsen.nl/verkiezingen.

–

En we herhalen het nog maar eens: volg
#Velsenindestemming op social media.
Raakt u ook al in de stemming? Laat het ons
weten! (foto: Young Infinity)

Senioren & veiligheid
De laatste jaren staan onderwerpen als
woninginbraak, woningovervallen en
babbeltrucs in de belangstelling. U krijgt
hierdoor de indruk dat het erg onveilig is
in Nederland. Dit valt echter mee; er worden veel maatregelen genomen om de
veiligheid te vergroten.

Toch blijven senioren zich soms onveilig
voelen en daar willen wij samen met u aan
werken. Daarom krijgt u nu en de komende twee weken praktische tips om uw veiligheid én uw veiligheidsgevoel thuis en op
straat te verbeteren.
Tips: Veilig met financiën
- Geef nooit uw pinpas en pincode aan iemand mee als u zelf niet meer in staat bent
om te pinnen of geld te halen.
- Zorg dat er niet teveel geld op uw betaalre-

-

-

-

kening staat. Boek het extra geld over naar
uw spaarrekening.
Vertrouw niet iedereen. Wees alert op
mensen die ineens bevriend met u willen
worden en vervolgens uw financiën gaan
doen.
Leg vast (in bijvoorbeeld een ‘levenstestament’) wie uw financiën mag beheren als
u het zelf niet meer (goed) kunt door ziekenhuisopname/ziekte/ouderdom.
Benoem ook iemand die de controle doet
als iemand anders uw financiën beheert.
Heeft u geen familie/vriend die uw financiën kan regelen? Dan kunt u ook een professioneel bewindvoerder inhuren. Deze
persoon regelt uw geldzaken en moet daar
verantwoording over afleggen.

Volgende week besteden wij aandacht aan
tips Veilig pinnen.

…
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Bij wijkpost Santpoort-Zuid

Gratis compost scheppen

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid wordt
weer een grote hoeveelheid compost afgeleverd. U kunt hier gratis compost afhalen op
vrijdag 16 maart tussen 08:00 en 16.00 uur en
zaterdag 17 maart tussen 08:00 en 14.00 uur.

Het voorjaar staat weer voor de deur, tijd
om de tuin een opknapbeurtje te geven.
Een laagje compost zorgt daarbij voor de
nodige voeding voor de plantjes.

Dit jaar organiseert de Huisvuilcentrale
(HVC) ook weer een compostactie voor alle
bij HVC aangesloten gemeenten. Zij leveren
gratis compost, het eindproduct van het gescheiden groenafval, zodat u als inwoner van
Velsen hiervan kunt profiteren.

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, maar ook
zakken, kruiwagen etc. (foto: gemeente Velsen)

Vrijdag 9 maart a.s. wordt in het Thalia
Theater in IJmuiden het Sportgala van
de gemeente Velsen gehouden. Tijdens
deze avond worden de genomineerde sporters gehuldigd en worden de
sportkampioenen van 2017 benoemd.
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De kampioenen ontvangen een bronzen
beeldje (zie foto), dat speciaal door kunstenares Ada Leenheer is ontworpen. Er
zijn 6 beeldjes te verdelen in de categorie Sportman, Sportvrouw, Sportploeg,

Verkeersplein
Zuid

Talent, Gehandicapte Sporter en Master.
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd
door Funky Diva Esther de Haas die voor
en na het officiële gedeelte van het gala de
sfeer in het Thalia Theater zal verhogen.
Onder aanvoering van Frank Snoeks, die
de presentatie van het gala voor zijn rekening neemt, wordt de aanwezigen een
aantrekkelijke avond voorgeschoteld. Het
Sportgala is vrij toegankelijk. De zaal gaat
om 19.30 uur open.
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Als gemeente vertellen we u graag hoe u
vogels van uw dak af kunt houden (of van
de straat). U kunt daar zelf veel aan doen –
tot 15 maart, als het broedseizoen begint.
In de afgelopen weken schreven we daar
een aantal artikelen over. Mensen denken
nogal eens dat de gemeente vogeloverlast
kan (en moet) voorkomen, maar de gemeente heeft daar niet veel mogelijkheden
voor.
Da
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In de afgelopen weken gaven we informatie over ‘vogeloverlast voorkomen’, en tips daarvoor. Dat is tegelijk het belangrijkste ‘wapen’ van
de gemeente: voorlichting geven.
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Compostdag
Naast de kijkdag bestaat er ook de mogelijkheid om gratis compost te komen scheppen
ter gelegenheid van de landelijke Compostdag. Op vrijdag 16 maart tussen 8.00 en 16.00
uur en op zaterdag 17 maart tussen 8.00 uur
en 14.00 uur kunt u gratis compost ophalen
bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy
Danielslaan 43 in Santpoort-Zuid. HVC en
de gemeenten willen u met deze actie bedanken voor het scheiden van uw gft-afval.
U kunt een aantal zakken of een aanhanger
meenemen om uw compost in te vervoeren.
Let wel, het is verplicht om uw aanhanger af
te dekken met een zeil of net.
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compost het leven in de bodem en slaat het
voedingsstoffen voor planten op. Daarnaast
gaat compost bodemziekten tegen. Op 17 en
24 maart ziet u met eigen ogen hoe uw gft en
etensresten worden verwerkt.
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Met eigen ogen
Uw etensresten, uitgebloeide bloemen en
koffieprut vormen de basis voor compost
en is een supergrondstof voor de bodem.
Iedere volle gft-bak van 140 liter staat gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Het verbetert de structuur van de grond en regelt
de doorlaatbaarheid. Bovendien activeert
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De woningen en bedrijven aan de HofgeesVelserbroek
terweg blijven bereikbaar via de Roosensteinweg of Hofgeesterweg. Deze omleidinOmleidingsroutes i.v.m. werkzaamheden
gen worden met borden aangegeven.
fietspad Broekeroog.
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Verkeersmaatregelen
Om deze werkzaamheden uit
te kunnen voeren wordt het
gehele fietspad afgesloten. Helaas is het niet mogelijk om de
fietsers veilig langs het werk
te leiden. Het fietsverkeer komend vanaf Velserbroek richting Beeckestijn en andersom
Santpoort-Noord
worden omgeleid via De Kamp <> Dreefbrug
<> Santpoortse Dreef <> rechtsaf Rijksweg
(zie bijgaand kaartje).
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p
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Wat gaat er gebeuren?
Het gehele fietspad van de
Broekeroog vanaf De Kamp tot
aan het viaduct N 208 worden
voorzien van asfaltverhardingen.
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Kijkdag groene energiefabriek
Op zaterdag 17 en 24 maart 2018 organiseert HVC in de groene energiefabriek in
Middenmeer twee kijkdagen. Na een presentatie krijgt u als deelnemer een rondleiding over het terrein waarbij duidelijk
wordt hoe van gft en etensresten groen
gas en compost worden gemaakt. Ook
kunt u als bezoeker het verwerkingsproces van een klokhuis met een virtual reality bril ervaren. Inschrijven (vol = vol)
kan via www.hvcgroep.nl/kijkdagen of
via HVCgroep op Facebook.
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Op maandag 19 maart 2018
start het asfalteren van de
fietspaden op de Broekeroog
en gedeelte van De Kamp. De
werkzaamheden worden, in
opdracht van de gemeente
Driehuis
Velsen, uitgevoerd door De
Bie Wegenbouw. De werkzaamheden duren tot vrijdag
27 april 2018, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

Informatie en tips
We geven informatie, en tips. We verwijzen naar de woningcorporatie, als u daar

een huis van huurt. Of – als u met een
groep bewoners actie tegen vogels wilt ondernemen en u heeft daar wat hulp bij nodig – we verwijzen u naar onze relatiemanager, Rob Plessius. U belt het algemene
nummer van de gemeente 02455 567200,
of 140255 (zonder netnummer ervoor). Of
u kijkt op de Facebookpagina bewonersinitiatievenbinnenVelsen.
Gebonden aan de wet
En verder moet de gemeente zich houden
aan de wet – in dit geval aan de Flora- en
faunawet, een onderdeel van de Wet natuurbescherming. Deze wet moet ‘in het
wild levende planten- en diersoorten’ beschermen. Niet alleen meeuwen, maar
bijna alle vogels vallen daaronder. De gemeente mag niets doen dat een schadelijk
effect op hen kan hebben. (foto: Pixabay)

Infopagina
8 maart 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

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

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

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

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

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester
en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er
ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de huis-aan-huisbladen De Jutter
en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de
vergaderingen van het Raadsplein is te vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 24 februari 2018 tot en met 2
maart 2018 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
Keetberglaan 9, legaliseren van dakkapel en
gevelwijziging (26/02/2018) 2682-2018;
Reaumurstraat 3, oprichten 16 garageboxen
(27/02/2018) 2757-2018;
Makreelkade 9, (het stuk grond tussen Kotterkade en Strandweg) aanleggen uitrit en
plaatsen weegbrug (28/02/2018) 2810-2018.
Velsen- Zuid
Amsterdamseweg 10, uitbreiden fietsenstalling (27/02/2018) 2752-2018;
Amsterdamseweg ong. (“De Ven”) hande-

len in strijd met regels bestemmingsplan in
verband het op- en afbouwen voor diverse
evenementen (28/02/2018) 2825-2018.

Velserbroek
De Zeiler 138, legaliseren
(24/02/2018) 2652-2018.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17c, wijzigen gevel
(27/02/2018) 2719-2018;
Kennemergaardeweg ong., handelen in strijd
met regels bestemmingsplan (hobbymatig
agrarisch gebruik weiland) (28/02/2018)
2800-2018.

Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 27 bomen
(28/02/2018) 2789-2018;
Driehuizerkerkweg 240, wijzigen gevel
(2/03/2018) 2961-2018.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, eenmalig gebruik van weiland als parkeerterrein op 16
juni (27/02/2018) 2759-2018;
Duin- en Kruidbergerweg 89, eenmalig gebruik van weiland als parkeerterrein op 21
mei (28/02/2018) 2819-2018;
Hoofdstraat 270, legaliseren toegangspoort
(28/02/2018) 2839-2018.

berging

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Radarstraat ong., oprichten 63 apparte-

menten met stallingsgarage (02/03/2018)
32242-2017.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 (naast 190), tijdelijke toestemming voor het exploiteren van een terras bij lunchroom
‘t Laantje (27/02/2018) 32174-2017.
Velserbroek
Lockerskamp
10,
wijzigen
(27/02/2018) 273-2018.

gevel

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Circusvoorstellingen, 9 t/m 14 oktober 2018,
locatie: parkeerplaats zwembad De Heerenduinen, (28/02/12) 2812-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-

gen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning

verleend voor:

2018) 554-2018.

IJmuiden
Visseringstraat 2, herstellen van monument
(01/03/2018) 31723-2017.
Leeuweriklaan 13, plaatsen dakopbouw en
constructieve doorbraak (02/03/2018) 5472018.

Velserbroek
Galle Promenade 25,
(02/03/2018) 879-2018.

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 25, vervangen en vergroten
dakkapel (01/03/2018) 2020-2018.

Velsen-Zuid
Spaarnwoudeloop, op 4 maart 2018 tussen
09.00 tot 14.00 uur, locatie Spaarnwoude
(28/02/2018) 1444-2018.

Velsen-Noord
Melklaan 26, starten wimpersalon (01/03-

gevelwijziging

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

om 12 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 verkeerstekens
1990, met onderborden met de tekst ‘alleen
om elektrische voertuigen op te laden’ en
onderborden OB504. De 12 parkeerplaatsen
zijn gelijk verdeeld over zes locaties:

1. De Kerkweg te Santpoort-Noord, ter hoogte van de kruising met de Kruidbergerweg;
2. De Vromaadweg te Velserbroek, ter hoogte
van de kruising met de Dammersboog;
3. De Velserbroekstraat te Santpoort-Noord,
ter hoogte van het Broekbergenplein;
4. Santpoortse Dreef (parallelweg) te Santpoort-Noord, ter hoogte van de kruising
met de Stuyvesantstraat;
5. Dennekoplaan te IJmuiden, ter hoogte van
de kruising met de Blauwe Zeedistel;

6. Wulverderlaan te Santpoort-Noord, ter
hoogte van de kruising met Kruidbergerweg.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie
van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat de raad
van Velsen in zijn vergadering van 22
februari 2018 heeft besloten:

1. de Re-integratieverordening
tiewet IOAW en IOAZ 2018
Velsen vast te stellen;
2. De Re-integratieverordening
tiewet, IOAW en IOAZ 2015

Participagemeente
Participagemeente

Velsen in te trekken;
3. De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Velsen in te
trekken;
4. Deze besluiten in werking te laten treden

op de eerste dag na bekendmaking.
De verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad en op de website
www.overheid.nl.
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Reumafonds
zoekt
collectanten
Driehuis - Het Reumafonds
streeft naar een beter leven voor
alle 2 miljoen mensen met reuma.
Door te collecteren of organisator
te worden voor de collecteweek,
van 19 tot en met 24 maart, helpt
u dit doel te realiseren. In Driehuis
is men nog op zoek naar meer
collectanten. Het geld dat wordt
opgehaald gaat voor 100 procent naar wetenschappelijk onderzoek om zo nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen voor
de ruim 100 aandoeningen aan
gewrichten, spieren en pezen die
reuma behelst. U kunt zich opgeven via reumafonds.collecteweb.
nl/aanmelden/.

Op zoek naar een occasion, dakkoffer
of sneeuwkettingen? Zie www.ruudkoks.nl
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Door Erik Baalbergen

-

-

-

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

leden opgeheven, met als officiele reden dat het geen rendabele toekomst meer heeft vanwege fors teruglopende reizigersaantallen. De draagvleugelboot
kostte de provincie per passagierskilometer bijna het dubbeVoor menig IJmuidenaar is het bouwd in 2002 in de Oekraïne le dan dat van een bus. Een petieen groot gemis: de Fast Flying en was geschikt om naast passa- tie door trouwe passagiers mocht
Ferry, de draagvleugelbootver- giers ook fietsen op het boven- niet meer baten. Op oudejaarsbinding over het Noordzeekanaal dek mee te nemen. De Annema- dag 2013 vond de laatste tocht
tussen het Pontplein bij IJmui- rie bleef eerst als reserveboot be- plaats. Op deze dag kwamen de
den naar het Amsterdamse Cen- schikbaar. De afstand tussen Vel- vier draagvleugelboten Catharitraal Station. De verbinding werd sen en Amsterdam werd aanvan- na-Amalia, Karla, Klaas Westdijk
geëxploiteerd door Connexxi- kelijk in 27 minuten afgelegd. In en Rosanna voor een laatste keer
on in opdracht van de provincie de daluren was er elk uur en in de samen bij de eigen aanlegsteiger
Santpoort-Noord - Jos, Annelies en de crew zijn super trots dat Noord-Holland. De lijn werd op spits elk half uur een afvaart. La- bij het Pontplein, en werden de
ze afgelopen maandag de verkiezing van het leukste restaurant 27 april 1998 geopend door An- ter werd de frequentie iets ver- laatste tochtjes gemaakt. Onder
hebben gewonnen. Ze wonnen niet alleen de award voor Velsen, nemarie Jorritsma, de toenmali- hoogd.
grote belangstelling werd met dimaar ook van geheel Noord-Holland! Annelies: ,,Dit voelt als dik- ge minister van Verkeer en Wa- Na een aantal incidenten met ge- verse toespraken afscheid genoke waardering voor al ons werk. Wij bedanken dan ook al onze terstaat. De verbinding werd aan- wonden kwam de Onderzoeks- men van deze voor forenzen en
gasten, vrienden en kennissen die gestemd hebben.’’
vankelijk verzorgd met vier twee- raad Voor Veiligheid in 2009 tot toeristen snelle verbinding tusdehands Voshkod draagvleugel- de conclusie dat de veiligheid van sen Velsen en centraal AmsterAnnelies vertelt dat ze al 38 jaar na vol. Maar niet getreurd, want boten uit de Oekraïne. Een van de de draagvleugelboten niet was dam.
werkzaam zijn in de horeca en Tweede Pinksterdag en met de boten kreeg de naam Annemarie. gewaarborgd. Connexxion had Sindsdien wordt nog dikwijls gedat Jos nog steeds zes dagen in feestweek treedt hij weer vol- De verbinding werd een succes, intussen al veel gedaan ter ver- sproken over het opnieuw opzetde week met grote liefde in zijn op op!
maar betekende het einde van betering van de veiligheid. Sinds ten van de verbinding, maar voorkeuken staat om de heerlijkste Omdat Dingespoort winnaar is Lovers’ Kennemerstrand Express, 2012 werd ook de snelheid ver- lopig is de IJmuidenaar aangewegerechten te bereiden. Annelies: geworden willen zij hun gasten de treinverbinding tussen Am- laagd van 65 km/uur naar 50 km/ zen op bus- en treinverbindin,,We staan vooral bekend om on- laten mee genieten. Het drie- sterdam Centraal en IJmuiden.
uur. Het traject werd nu in 36 mi- gen. Twee van de draagvleugelze overheerlijke malse tourne- gangen keuzemenu kost 26,95 In 2002 werden drie van de vier nuten afgelegd. Vanwege de la- boten varen nu rond in Oekraïne
dos en verschillende ossenhaas- euro, maar nu voor iedereen boten vervangen door nieuwe gere snelheid vonden minder af- als de Nibulon Express 1 en 2. Van
gerechten. Onze shawarma ma- 24,95. En wie in het restaurant draagvleugelboten van het type vaarten plaats. Hierdoor liep het het binnen een half uur bij het
ken wij op de ambachtelijke ma- de leukste of de apartste, gek- Voshkod 2M-FFF. Dit type werd reizigersaantal terug.
Centraal Station staan kunnen wij
nier. Wij kruiden ons vlees nog ste foto of collage maakt van het speciaal voor Connexxion ge- De verbinding is ruim vier jaar ge- alleen nog maar dromen...
zelf en rijgen het daarna op de drie gangen keuzemenu kan dit
spie zodat het heerlijk gegrild menu voor twee personen winVelsen - Op twee zaterdagen, 10
kan worden. Natuurlijk komt on- nen.
en 17 maart, van 13.00 tot 18.00
ze vis zo kersvers uit de vishallen Zo zie je maar dan is iedereen
kunt u gezellig op de thee bij de
van IJmuiden.’’
een winnaar. Gooi je creaties
LGV, de fractie van Levendig en
Annelies zorgt met haar crew maar los. Deze actie duurt tot 26
Gezond Velsen in de tijdelijke
voor de gasten in het restaurant april, dat is de trouwdag van Jos
pop-up store van LGV aan Kennezodat ze een heerlijke avond en Annelies. Daarna maken zij
merlaan 65 in IJmuiden. Hier kunt
hebben met veel aandacht en de winnaar bekend.
u kennis maken met de fractieleinteresse. En het woordje ‘hallo Zoek Dingespoort op Facebook
den van LGV en allerlei onderwerlieverd’ zal u wel bekend zijn uit en word lid, dan blijf je op de
pen met ze bespreken.
de mond van Annelies.
hoogte van wat er allemaal geDe fractieleden komen graag met
Ook doen ze veel feestavonden beurt in het restaurant.
u in gesprek over onderwerpen
met huiszanger Peter van Bug- Restaurant Dingespoort, Hoofddie u bezig houden. Bijvoorbeeld,
num. Kerst 2018 zit alweer bij- straat 188, Santpoort–Noord,
hoe ziet de democratie er over
tien jaar uit. Wat zou er moeten
gebeuren voor jongeren vanaf 16
jaar? Hoe kun je de kloof verkleinen tussen politiek en de inwoners? Samen met anderen kan er
Velsen - In de debatreeks voor ten meedenken en -praten over
worden gebrainstormd, voor dat
de gemeenteraadsverkiezin- onderwerpen die hen aangaan
doel is er een flip-over aanwezig.
gen is het op zaterdag 17 maart en waarover vaak wordt beslist in
Het is dus niet alleen maar gezelde beurt aan de jongeren. In de gemeenteraad.
lig, maar ook functioneel.
een Lagerhuis-setting gaan de In dat kader worden diverse acjongste kandidaten van de tien tiviteiten en projecten georgapartijen vanaf 14.00 uur ver- niseerd, waaronder schoolbebaal de strijd aan met elkaar en zoeken en debatten zoals op 17
de persoonlijke aandacht voor de
met jongeren uit het publiek. maart. Een jaar geleden was een
klant, goed luisteren naar de klant
RTV Seaport zendt het debat in soortgelijk Lagerhuisdebat, dat
en het optimale er uit halen. We
de Burgerzaal live uit.
staan voor kwaliteit en exclusiviin het kader van de Tweede Kateit. Maar het moet ook toeganmer-verkiezingen werd gehouHet jongerendebat is een initia- den in de bibliotheek, een groot
kelijk, gezellig en laagdrempelig
tief van het John van Dijk Fonds succes.
zijn”, aldus Kim.
en Raadsplein TV. John van Dijk Wil jij iets veranderen, verbeteEen van de specialiteiten bij de
werd in 1990 op 26-jarige leeftijd ren of heb je een goed idee? Of
salon is hairweaving van Djarling.
gemeenteraadslid en kwam op wil jij je stem laten horen en aan
Hairweaving creëert volume en/
voor de ideeën van jongeren. Het de kandidaat-raadsleden laten
of lengte, zonder het haar te benaar hem genoemde fonds is op- weten wat jongeren belangrijk
schadigen. ,,U kunt kiezen uit een
gericht met het doel om de jeugd vinden voor de gemeente Velgroot scala aan kleuren en schitvan Velsen zoveel mogelijk te la- sen? Meld je dan aan via info@
terend echt haar. Elke klant gaat
met een glimlach en volle tevredenheid de deur uit”, aldus Kim.
Sinds kort kan iedereen op donderdag, vrijdag en zaterdag binnenlopen zonder afspraak. Toe
aan een nieuwe coupe? Kim en IlSantpoort-Noord - Kim van der breid met Ilse Vrenegoor. Sinds se heten iedereen van harte welToorn Hair & Make-up is sinds drie vier weken is zij ook werkzaam in kom in de salon aan de Hoofdjaar gevestigd aan Hoofdstraat de salon en vormen Kim en Ilse straat 208 in Santpoort-Noord.
210 in Santpoort-Noord. Wegens een fantastisch team.
Tel. 06-54970575. (foto: aangelegrote drukte is het team uitge- ,,Wat wij heel belangrijk vinden is verd)

Dingespoort nu ook
winnaar Noord-Holland

Gezellig op de thee bij
de fractie van LGV

Jongeren in debat

Team Kim van der Toorn
Hair & Make-up uitgebreid
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‘Vissie doen’
met VVD Velsen

de Geer met ‘Vele Hemels Boven
de Zevende’. Aanvang 20.15 uur.

▲

Vijfde lezing in het kader van de
geschiedenis van de vakbeweging en de sociale strijd in de
IJmond. Thema Witte Woede en
de Thuiszorg. Om 19.30 uur in het
Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55, IJmuiden. Toegang en
kopje koffie zijn gratis.

8 MAART

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.

9 MAART

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’.
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Duo Delibes in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Sportgala Velsen in het Thalia
Theater in IJmuiden. Vanaf 20.00
uur. Sportkampioenen van 2017
worden gehuldigd.
Telstar-Helmond Sport. Aanvang
20.00 uur.

10 MAART
NL Doet op diverse locaties in
Velsen, onder andere de Ruïne
van Brederode en Speeltuin Zeewijk.

Koffieconcert van Velser Gemeenschap met Oud Goud en Nortada
in de Ichthuskerk, Kompasstraat
IJmuiden. Vanaf 12.30 uur.

D66 IJmond thema-avond over
diversiteit. Van 20.00 tot 21.30 uur
in de Engelmunduskerk in VelsenZuid. Toegang gratis.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan
de Reus, ‘IJmuiden Weerspiegeld’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

Verkiezingsdebat voor bewoners Wijkcomité Velserbeek in de
Theeschenkerij. Om 19.00 uur begint de ledenvergadering. Het debat begint om 20.30 uur.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’.
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Theater
Terra brengt ‘Welterusten, kleine
beer’. Aanvang 14.00 uur.
Zondagmiddagpodium in Verzorgingshuis Velserbeek, Scheldestraat 101, IJmuiden. Vanaf
14.00 uur Koor Vitaal. Entree 5 euro. Kaarten aan de zaal.

Kinderconcert Blaaskwintet Niet
Strijken speelt Assepoester in Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
Van 15.00 tot 16.00 uur. Kaarten 10 euro, kinderen 5 euro, via
w w w.engelmunduskerkoudvelsen.nl of telefonisch via 0618921501. (foto: aangeleverd)

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan
de Reus, ‘IJmuiden Weerspiegeld’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Op de thee bij de fractie van LGV,
Kennemerlaan 65 in IJmuiden.
Vanaf 13.00 uur.
Repair Café in ‘t Brederode Huys
in Santpoort-Zuid. Van 13.30 tot
16.00 uur.

Schoolbasketbalfinale in sporthal IJmuiden-Oost. Vanaf 17.45
uur spelen basisscholen Bosbeek,
Franciscus 1 en 2 en Kompas de
voorrondes. En om 18.25 uur is
de finale. (foto: aangeleverd)
Stadsschouwburg Velsen: Voorjaarsconcert Soli. Aanvang 20.15
uur.

11 MAART

MindWalk outdoortraining. Sart
NP Zuid Kennemerland, ingang
Duin en Kruidberg. Van10.00 tot
11.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.

Meesterpianist Menachem HarZahavin ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis,
bijdrage in de onkosten wenselijk. (foto: aangeleverd)
Concert
Kamerkoor
Endora
Heemskerk in de Dorpskerk aan
het Kerkplein. Aanvang 15.00 uur.
Zie ook www.kamerkoorendora.nl.
Rebellies bij Café Bartje, Hoofdstraat 150 Santpoort-Noord. Aanvang 17.00 uur.

Maatschappelijke
discussie over levenseinde Kerk op Schoot

Heemstede - In samenwerking
met de Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) organiseren Colinda
14 MAART
Veldman en Waling Westra van
OIG tweedehandswinkel open Loft Uitvaartbegeleiding Heemaan de Industriestraat IJmui- stede op donderdag 15 maart
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: een lezing met als titel ‘Demen0255-522330.
tie en het zelfgewilde levenseinde’. De lezing is van 19.30 tot
Open dag van de Zorg De Waer- 21.00 uur in De Luifel aan Herenden bij dagbesteding aan de weg 96 in Heemstede. Inloop is
Burg. Rambonnetlaan 2, IJmui- vanaf 19.00 uur en de toegang
den. Van 13.00 tot 15.00 uur.
is gratis. Aanmelden via info@
loftuitvaartbegeleiding.nl of 06Zee- en Havenmuseum IJmuiden 20380224.
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Wie niet meer wilsbekwaam is,
positie ‘Vissersschepen’ door Jan kan een eerder opgesteld eude Reus, ‘IJmuiden Weerspiegeld’ thanasieverzoek meestal niet
en ‘100 jaar staaltransport in de meer bevestigen. Dat maakt euIJmond’. 3 Speurtochten voor kin- thanasie in veel gevallen moeideren van kleuter tot puber.
zaam. Het is al een aantal jaar
een maatschappelijke discussie.
Pieter Vermeulen Museum: Ten- Want als bij dementie de ziektoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. te erger wordt is de patiënt vaak
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open niet meer in staat voor zichzelf te
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop spreken.
knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. Tijdens de lezing is er informaKosten 1,50 bovenop de entree- tie over het belang van wilsverprijs.
klaringen, de bijzondere clausule dementie, het belang van
Wijkplatform Velsen-Noord houdt
politiek café in buurtcentrum De
Stek in Velsen-Noord. Aanvang
19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
Filmavond voor Vrouwen met de
film ‘A streetcat named Bob’ in
Buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Aanvang
20.00 uur. Kaarten 3 euro.

Rommelmarkt De Dwarsligger,
Planetenweg 338 IJmuiden. Van
09.00 tot 13.00 uur.

Velsen - Op zaterdag 17 maart
houdt VVD Velsen de activiteit
‘vissie doen’. De liberalen zijn tussen 11.00 en 15.30 uur aanwezig
bij viskraam De Vischpoort op het
Burgemeester Weertsplantsoen
in Santpoort-Noord. Onder het
genot van een lekker ’vissie’ kun
je kennismaken met de kandidaten van VVD Velsen, jouw ideeën
delen en vragen die je hebt voorleggen. Tweede Kamerlid Sven
Koopmans komt deze dag een
handje meehelpen.

Verkiezingscampagne
tijdelijk stilgelegd na
overlijden Marlies Havik

Stadsschouwburg Velsen: The
Five Great Guitars. Aanvang 20.15
uur.

15 MAART

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Open dag van de Zorg van De
Waerden bij dagbesteding aan
Adrianastraat 24, IJmuiden. Van
13.00 tot 15.30 uur. En in de Smikkeltuin aan Spekkenwegje 8 in
Santpoort-Noord, van 13.00 tot
15.30 uur.

12 MAART

Maatschappelijke discussie over
vrijwillig levenseinde, thema ‘deDebat over ongelijkheid in het mentie’. Maar ook andere onderonderwijs in het Rabobank werpen worden besproken. Ook
IJmond Stadion, in de middag. vragen worden beantwoord. In
Aanmelden via info@telstarthuis- De Luifel, Herenweg 96 in Heemindewijk.nl.
stede. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Aanmelden via info@
Postzegelavond in Het Terras, loftuitvaartbegeleiding.nl of 06Dinkgrevelaan 17 in Santpoort- 20380224.
Noord. Vanaf 19.00 uur. Info via
023-5382274.
Themacafé kathedralen en basilieken in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk, Rijksstraatweg 28 in Haarlem. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30
13 MAART
uur.
Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. Stadsschouwburg Velsen: Eric
Corton in toneelstuk ‘Ma’. AanStadsschouwburg Velsen: Ursul vang 20.15 uur.

vroegdiagnostiek, de wils(on)bekwaamheid en het opbouwen
van een vertrouwensband met
de arts. En wat te doen als de arts
niet aan euthanasie wil meewerken? Dilemma’s voor patiënt, arts
en naasten. Ook is er ruimte voor
vragen.
De lezing wordt gegeven door
een vertegenwoordiger van de
NVVE. De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. De
NVVE wil een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk
geen hulp krijgen, zoals mensen
met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.
Loft Uitvaartbegeleiding verzorgt niet alleen de uitvaart,
maar richt zich ook op de zorg
tijdens de laatste levensfase en
na de uitvaart. Onlangs is Colinda Veldman van Loft Uitvaartbegeleiding gecertificeerd als
‘dementievriendelijke uitvaartverzorger’. Meer informatie op
www.loftuitvaartbegeleiding.nl.
(foto: aangeleverd)

Velsen - De Velsense politiek
heeft geschokt gereageerd op
het plotselinge overlijden van
Marlies Havik, steunfractielid van de PvdA en vijfde op de
lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsdebatten die voor deze
week gepland stonden, zijn afgelast of uitgesteld. Veel partijen hebben hun campagnes tijdelijk stilgelegd.

,,Marlies stond volop in het politieke leven van Velsen”, aldus fractievoorzitter Marianne Poen en
afdelingsvoorzitter Bernard Wittenberg in een korte verklaring
op de website van PvdA Velsen.
,,Zij was een gedreven sociaaldemocraat die opkwam voor iedereen die het moeilijk heeft. Zij
zocht het in concrete daden en
oplossingen. Wij zullen haar inbreng heel erg missen. Wij wensen haar familie sterkte met dit
grote verlies.”
Marlies Havik (52) was ook vrijwilliger van hockeyclub Strawberries in Driehuis, waar haar beide kinderen spelen. ,,Marlies was
sinds een aantal jaren op zeer bevlogen wijze actief als barcoördinator en midwintercoördinator. Wij zullen haar enorm missen, als vrijwilliger en als mens,
en wensen haar kinderen, familie
en vrienden heel veel sterkte met
dit grote verlies”, schrijft de club
op haar website.
Marlies Havik was sinds zes jaar
weduwe en laat twee kinderen
van 16 en 17 jaar na. De uitvaart
is zaterdagmiddag om 14.00 uur
op Westerveld. (foto: Reinder Weidijk)

ZoMiPo met
Koor Vitaal
Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium in Velsen brengt zondag
11 maart een muzikale voorstelling van het Koor Vitaal in Verzorgingshuis Velserduin, Scheldestraat 101, IJmuiden.
U hoort een mix van liedjes, gezongen door oudere stemmen
die nog jong klinken. Het optreden begint om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is de zaal open. Kaarten à 5,00 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de
zaal.

Santpoort-Noord - Zondag 18
maart is er een Kerk op Schoot viering in Dorpskerk Santpoort. Aanvang 12.30 uur, het thema is: palmpasen. De organisatie is in handen
van Dorpskerk Dichtbij. ‘Sprankelende, belevingsgerichte diensten
voor kinderen van 0 tot 4 jaar,’ dat
is het doel van Kerk op Schoot. Tijdens deze diensten beleven baby’s, peuters én hun (groot)ouders/verzorgers een bijbelverhaal
met alle zintuigen. Ze vertellen
het verhaal, afgewisseld met veel
liedjes (op bekende peutermelodieën) en belevingsgerichte activiteiten. Met deze vieringen maken jonge kinderen (én hun ouders) op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders
elkaar op een informele manier
ontmoeten. Adres: Burg. Enschedelaan 65 te Santpoort-Noord. Zie
ook www.dorpskerksantpoort.nl.
Voor informatie: Joyce SchipperOut 06-18192077.

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10
maart van 13.30 tot 16.00 uur zitten er weer vrijwilligers klaar om
te helpen met attributen waarvan
u zich afvraagt of die nog te repareren zijn. Vaak is het zonde om
iets weg te gooien, dat is slecht
voor het milieu, want de grondstoffen raken op. Heeft u een kapot elektrisch apparaat, problemen met uw pc of mobiele telefoon of modem, met uw fiets, klok
of horloge, kleding, speelgoed,
meubeltjes, enzovoorts: het is de
moeite waard om eens langs te
komen voor advies of reparatie.
Voor de kosten hoeft u het niet te
laten, het is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Als uw
apparaat gerepareerd wordt, blijf
er dan vooral bij zitten, dat is gezellig en u leert wellicht ook het
de volgende keer zelf op te lossen. Dat is een van de doelstellingen van het Repair Café: reparatiekennis niet verloren laten
gaan. Daarnaast natuurlijk ook
duurzaamheid en sociale contacten in de buurt bevorderen. U
bent van harte welkom, ook om
alleen een kijkje te nemen, een
drankje te drinken en een praatje te maken in ’t Brederode Huys.
Zie ook www.repaircafé.or.

Postzegelavond
Regio - In het Terras, Dinkgrevelaan 17, Santpoort-Noord is op
maandag 12 maart een gezellige postzegelavond van Postzegel
Vereniging Santpoort. De zaal is
open vanaf 19.00 uur, met later op
de avond een leuke veiling, hieraan voorafgaand kan men de kavels bekijken. Iedereen is van harte welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten: bel
023-5382274, na 18.00 uur.

Beurs bij
De Boekanier
IJmuiden - Donderdag 22 maart
van 14.00 tot 18.30 uur houdt IKC
IJmond op de locatie van SBO de
Boekanier aan de Willemsbeekweg 80 een kinderkleding- en
speelgoedbeurs. Opgeven kan
via
kleding-speelgoedbeurs@
boekanier-sbo.nl. De beurs is gratis toegankelijk. Het is alleen mogelijk om contant te betalen.
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D66 over diversiteit
IJmond - De afdeling D66IJmond
houdt op 13 maart een themaavond over diversiteit. Iedereen
is welkom: alle politieke partijen,
organisaties uit het maatschappelijk middenveld en andere geinteresseerden. De bijeenkomst
is op 13 maart van 20.00 tot circa
21.30 uur in de Engelmunduskerk
in Velsen-Zuid.
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt dat iedereen
in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. De praktijk
is vaak weerbarstiger. Is iedereen welkom in elke uitgaansgelegenheid? Word je uitgenodigd
voor een sollicitatie als je naam
niet Jansen of De Vries is? Durf je
overal hand in hand met je partner van het gelijke geslacht rond
te lopen? Kun je met een rolstoel

wel je school in?
Diversiteit is een breed onderwerp. In de volgende raadsperiode wil D66 in de IJmond diversiteit op de politieke agenda zetten. Daarom organiseren ze nu alvast een thema-avond om dit onderwerp te verkennen. Aan de
hand van sprekers (onder andere
op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en sport) en discussie gaan ze onderzoeken hoe ze
als gemeentepolitiek met het onderwerp diversiteit aan het werk
kunnen. Wat zijn knelpunten en
wat zouden oplossingen kunnen
zijn.
D66 IJmond nodigt belangstellenden en belanghebbenden uit
om mee te praten en mee te denken. Iedereen is van de wereld en
de IJmond is voor iedereen.

Lekker spelen bij Boms

Velsen - Musicalgroep Boms, de club van liefhebbers uit IJmuiden en omstreken die bekend staat
om haar professionele aanpak, is op zoek naar nieuwe leden. Dus houd jij van musicals, van theater
maken, van zingen, dansen en vooral van gezelligheid? En ben jij ook nog eens heel leuk (en wie is
dat nou niet)? Dan is Boms op zoek naar jou.
Boms werd in 1982 opgericht,
met My Fair Lady als eerste voorstelling. Maar al snel ging Boms
een stap verder, en betrad de
planken met eigen musicals. Deze musicals werden stuk voor
stuk gemaakt en begeleid door
professionele theatermakers. Zo
nam de ervaring van de spelers
en het succes bij het publiek met
elke nieuwe voorstelling toe.
Onder leiding van regisseur Evert
de Vries, choreograaf Yo Germain

en muzikaal leider Bert Stoots
wordt op dit moment gewerkt
aan een nieuwe originele musical
onder de titel ‘Levenslang’. Deze vrolijke, spannende en vooral
verrassende musical speelt zich
af in een vrouwengevangenis, en
wordt in het najaar van 2018 gespeeld in IJmuiden.

Lustrumconcert
MultiVocaal
Driehuis - Popkoor MultiVocaal
geeft onder leiding van Corrie
Uijtendaal op 24 maart een lustrumconcert in het Thalia Theater.
2018 is een historisch jaar voor
MultiVocaal. Het koor, opgericht
op 1 april 2013, bestaat op 1 april
2018 vijf jaar. Een mooie reden
om een lustrumconcert te geven.
Al maandenlang staan de repetities in het teken van dit concert.
Er wordt met hart en ziel gerepeteerd op nieuw repertoire. Daarnaast worden liedjes uit het reguliere repertoire, dat varieert
van klassieke popnummers tot
eigentijdse hedendaagse nummers, onder handen genomen.
Dankzij het enthousiasme van de
leden tijdens de wekelijkse repetities en de inzet van de door leden gevormde commissies heeft
MultiVocaal een verrassend programma samengesteld.
Het resultaat hiervan is op 24
maart te horen en te zien om
20.00 uur in het Thalia Theater te
IJmuiden. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via www.
multivocaal.nl/tickets.

Politiek café in
Velsen-Noord
Velsen-Noord - Woensdag 14
maart wordt in Buurtcentrum de
Stek een politiek café gehouden.
Alle politieke partijen uit Velsen
worden 14 maart opgehaald met
de bus van de Vrienden van Velsen-Noord. De raadsleden worden met de rondrit gewezen op
een aantal punten die voor Velsen-Noord belangrijk zijn. Op deze manier krijgen zij een goed
beeld van Velsen-Noord. Na de
rondrit krijgen de raadsleden een
kopje soep en een broodje. Het
politiek café begint om 19.30 uur.
Speerpunten zijn stedelijke vernieuwing, milieu, verkeer en zorg.
Het politiek café wordt in goede
banen geleid door Gertjan Huijbens. Het Wijkplatform VelsenNoord nodigt alle Velsennoorders
uit om te komen. Het is vooral de
bedoeling om met elkaar in gesprek te komen en de keuze voor
duidelijk te maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Dressuurwedstrijd voor
senioren Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zaterdagavond was het gezellig druk op
manege Kennemergaarde. Allereerst werden de pension- en
manegepaarden lekker gepoetst
en ingevlochten en daarna reden de senioren vanaf 18 jaar in
smetteloze witte rijbroeken, keurige jasjes en plastrons in de binnenbaan hun proeven voor de jury. Ondanks de gevoelstemperatuur van min 11 graden waren
de paarden heel braaf en werd er
keurig gereden!
Na afloop werd de uitslag bekend
gemaakt: In de rubriek F4 tot en
met F7 ging de eerste prijs naar
Shirley de Wit op Santolina met
222 punten, de tweede prijs ging
naar Anja Vogel op Briljant met

216 punten, eveneens tweede
werd Brigitte Theeuwes op Zamora met 216 punten en op de derde plaats eindigde Myrthe Kersbergen op Aperol met 214 punten.
De rubriek F9 tot en met F11 werd
gewonnen door Koen de Wolf op
Disaronno met 215 punten en
tweede werd Elaine Zonderman
op Beau met 212 punten. Tot slot
de hoogste rubriek van de avond:
F13 tot en met F15: daar ging de
eerste prijs met 213 punten naar
Marjolein Knuvelder op Briljant,
tweede werd Martine van Hooff
op Destiny met 212 punten en
derde Sabrina van Opzeeland
op Tover met 211 punten. (foto:
Stephanie Zwanenburg)

Regio - De voormalige reddingboot van IJmuiden is dinsdag uit
het water gehesen en op het droge gereden in de Seaport Marina.
Het onderwaterschip moest worden schoongemaakt voor een
veiligheidsinspectie en een huiddikte meting. De Johanna Louisa
vaart als PR-reddingboot voor de
KNRM. (foto: aangeleverd)

Klootschieten

calgroep als Boms levend en vernieuwend te houden is er regelmatig vers bloed nodig. Want de
ambities zijn hoog en de plannen
voor de nabije toekomst zijn wild.
Je kunt de hele maand maart gratis mee oefenen en als je wilt,
speel je mee in de voorstelling
‘Levenslang’ in november 2018.

Boms repeteert elke maandag- Meer weten? Bel 06-13033080
avond in het dienstencentrum of mail naar info@musicalgroepZeewijk, IJmuiden. Om een musi- boms.nl. (foto: Sean Demmers)

Oude dame
in de touwen

Hoe ongelijk zijn de
kansen in het onderwijs?
IJmond - De toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs
is volgens veel deskundigen een
punt van grote zorg. Geldt dit ook
voor het onderwijs in onze regio?
Op maandagmiddag 12 maart is
hierover een debat in het Rabobank IJmond Stadion.
Het lijkt er steeds meer op dat we
terugkeren naar vooroorlogse tijden, waarin niet de capaciteiten,
maar vooral de sociaaleconomische positie van de ouders van
een leerling bepalen welke opleiding hij of zij kan volgen. En ook
kinderen die wat meer maatwerk
nodig hebben lijken steeds meer
buiten de boot te vallen. Zien we
deze ontwikkelingen ook in de
IJmond en zo ja, valt dit tij te keren?
Daarover gaat het in de bijeenkomst voor en door uiteenlopende vertegenwoordigers uit het
primair en voortgezet onderwijs,
betrokken instanties en ambte-

naren én kandidaten voor de gemeenteraden in Velsen, Beverwijk
en Heemskerk. Een panel met (ervarings)deskundigen gaat de dialoog aan met de politici en andere geïnteresseerden in de zaal.
Initiatiefnemer van het debat
is Telstar Thuis in de Wijk. Deze
maatschappelijke stichting organiseert in samenwerking met
de club Telstar, partners uit het
onderwijs en instellingen zoals
stichting Welzijn, MEE De Wering
en IJmond Werkt! en met financiele ondersteuning van gemeenten, sponsors en fondsen, diverse
programma’s die de kansen van
jongeren willen vergroten. Dit
geldt met name voor Playing for
Success, School’s Cool, Techniek
Experience en Supporters voor
Supporters.
Geïnteresseerden in de bijeenkomst kunnen zich aanmelden
via info@telstarthuisindewijk.nl.
(foto: Ron Pichel)

Velsen-Zuid - Zaterdag 3 maart
was er slechts een klein groepje
klootschieters van S.V. Full Speed
aanwezig, omdat veel andere leden afwezig waren om de begrafenis van een oud-lid bij te wonen.
De omstandigheden in Spaarnwoude waren winters. Het was
4 graden onder nul en de eerste
schaatsers waren al aanwezig op
Zijkanaal B, waar het ijs er mooi
glad uit zag. Het klootschieten onder deze omstandigheden was
een groot plezier, want door de
hard bevroren bermen stuiterde
de kloten vaak weer de weg op als
ze de rand raakten, waardoor ‘mislukte’ schoten soms veranderden
in regelrechte afstandsknallers.
Het team van Harm, Nico en Jan Gr.
won in deze vrieskou met 71 schoten en met 77 schoten werden
Dries, Raymond en Ina tweede. In
het clubhuis was er natuurlijk een
run op warme chocolademelk en
hete koffie. Voor inlichtingen zie
www.fullspeedsport.club of bel
0255-518648. Op zondag 8 april is
er weer open dag voor klootschieters. Iedereen die 4 km kan lopen
en onderhands een bal kan gooien
kan zich via bovenstaand telefoonnummer opgeven voor deelname
aan het Van Gerwen Toernooi.

ZIE ONZE SITES:

HOFGEEST.NL
JUTTER.NL

Velserbeek in gesprek
met lokale politiek
Velsen-Zuid - Dinsdagavond 13
maart zal aansluitend op de jaarvergadering van het Wijkcomité
Velserbeek een verkiezingsdebat
plaatsvinden in De Theeschenkerij.
Vier jaar geleden was het debat
een groot succes. Ook deze editie hebben alle partijen weer toegezegd deel te nemen. Het debat wordt geleid door journalist
én wijkgenoot Frenk der Nederlanden van Het Parool. Er worden drie thema’s besproken die
raakvlakken hebben met de wijk
in Velsen-Zuid. Het debat is be-

stemd voor inwoners van Velserbeek, om hen te enthousiasmeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
Geschokt en diep bedroefd door
het plotseling overlijden van
wijkgenoot Marlies Havik, zzal
men voorafgaand aan het debat
een moment bij haar stilstaan. Zij
was zeer actief binnen de wijk en
altijd aanwezig bij dit soort activiteiten. Ook was zij kandidaat
(plaats nummer 5) van de PvdA
Velsen.
Zie ook www.velserbeek.info/verkiezingsdebat.

Vienna kan weer vooruit dankzij
Albatros Banden
Velsen-Zuid - Stichting Vienna
heeft onlangs een leuke donatie gekregen van Albatros Banden. De stichting geeft mensen
met een beperking weer levensvreugde dankzij hun paardrijlessen en ritjes met een huifkar door
Spaarnwoude.

Er wordt gewerkt met vrijwilligers om dit allemaal mogelijk te
maken. De banden van de kleine huifkar waren zo versleten dat
het niet meer veilig was. Gelukkig
was het team van Albatros Banden uit IJmuiden bereid om de
bandjes te doneren en op de huif-

kar te zetten.
..Geweldig,’’ zegt Elvira Wesseling
van Stichting Vienna. ,,Nu kunnen
we mensen met een beperking
weer een glimlach geven. Iedereen verdient toch een beetje geluk in het leven?’’ (foto: aangeleverd)
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Telstar pakt punt
tegen Fortuna Sittard

Telstar heeft de contracten van
Rody de Boer, Jerdy Schouten,
Anass Najah, Elso Brito, Rodny Cabral, Shaquill Sno, Donny van Iperen, Toine van Huizen en Jasper
van Heertum met één jaar verlengd.
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sinds het begin van dit seizoen deel uit van de selectie van
Mike Snoei. Rody de Boer, Jerdy
Schouten, Anass Najah, Elso Brito, Rodny Cabral, Shaquill Sno, en
Jasper van Heertum maakten al-
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Spelers geven clinic

Winterse clinic
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(Huis)dier van de week
Regio - Voor onze camera verscheen deze week Klompje, een
gecastreerde kater die als vondeling is binnengekomen, zodoende is er niet veel over hem bekend.
Deze lieverd kan met andere katten, maar honden of kleine kinderen dat gaat niet. Klompje heeft
veel aandacht en liefde nodig
want hij is een tijd alleen op pad
geweest en moet echt weer vertrouwen krijgen in de mensen.
Voor meer informatie over
Klompje en alle andere dieren
die een nieuw baasje zoeken bel
met het Kerbert Dierentehuis aan
de Heerenduinweg te IJmuiden:
0255-515744.
Het asiel is open van maandag
tot en met vrijdag tussen 10.00

en 13.00uur en tussen 14.00 en
16.00uur en op zaterdag van
10.00 tot 13.00uur.
Of kijk op www.dierenbescherming.nl twitter:@dierenbescherming en Facebook.com/ dedierenbescherming.
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Filmavond voor
vrouwen

Burgemeester opent
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Burgemeester Frank Dales heeft het nieuwe seizoen van de Ruïne van Brederode officieel geopend met het bevestigen van het Rijksmonumentenschildje.
Na het overlijden van de laatste
Heer van Brederode in 1679 werd
de Ruïne bezit van de Staten van
Holland, waardoor het voor iedereen toegankelijk is geworden. De
poorten staan open op woensdag- en vrijdagmiddag en in het
weekend van 11.00 tot 17.00 uur.
Niet alleen om de Ruïne en haar
rijke historie te bezoeken, maar
ook voor een lekkere kop koffie.

Wie de Ruïne actief wil ondersteunen wordt opgeroepen om
zaterdag 10 maart, op de dag van
NLdoet, ook over de brug te komen. Deze grootste vrijwilligersdag van Nederland wordt jaarlijks
georganiseerd door het Oranje Fonds. Op de Ruïne van Brederode in Santpoort Zuid kun je
komen helpen om de poort en
de bruggen schoon te maken en

IJmuiden - Woensdagavond 14
maart presenteert Buurthuis de
Brulboei ‘A streetcat named Bob’
op de Filmavond voor vrouwen.
Bob is een aanloopkater. Hij komt
door een openstaand raam het
huis van de twintiger James binnen en weigert te vertrekken. Het
maakt Bob allemaal niet uit. Hij
wijkt niet van James’ zijde. Samen
maken ze furore als straatartiesten. Dankzij de trouwe rode kater
begint James te geloven in een
nieuw, drugsvrij bestaan. De film
moet het vooral van zijn hoofdpersoon hebben. Niet James,
in de olie te zetten. En wie weet maar Bob natuurlijk, gespeeld
word je zo enthousiast dat je va- door verschillende katers, waarker wilt komen om deze prachti- onder het originele exemplaar.
ge historische plek open te hou- Bob kan heerlijk onverschillig kijden voor het publiek.
ken en is niet te beroerd om high
fives uit te delen. De film begint
Wil je helpen? Kom dan over de om 20.00 uur. Kaarten à 3,00 euro
brug en geef je op via www.nl- zijn verkrijgbaar aan de zaal. Meer
doet.nl. De beheerders van de weten? Bel 0255-510652 BuurtRuïne van Brederode zorgen voor huis De Brulboei, Kanaalstraat
de schoonmaakmiddelen. Tevens 166, IJmuiden. Zie ook www.welwordt gezorgd voor soep met zijnvelsen.nl.
een broodje en een lekkernij bij
de koffie en thee. Ben je 10 maart
verhinderd, maar wil je wel vrijwilligerswerk doen op de Ruïne
van Brederode? Kijk dan op www.
ruinevanbrederode.nl.
Entree vanaf 12 jaar 5 euro, 4 tot
11 jaar 3 euro en 0-3 jaar gratis.
Velsen-Noord - Van vrijdag 23
(foto: Anne Moss)
maart tot en met maandag 2
april wordt het achtste Gieteling
Open gespeeld. Dit gebeurt op
de kunstgrastennisbanen van TC
de Gieteling. Deze liggen op het
prachtige sportpark Rooswijk in
Velsen-Noord.
Het is de laatste echte testmogeren. Met een behoorlijke CAO en lijkheid voor veel competitiesperegels die gemeenten beperken lers, de eerste buitenmogelijkom de neerwaartse spiraal van af- heid voor gravel- en indoorspebraak en verschraling van de zorg lers en voor allen natuurlijk het
begin van de (tennis)lente.
door te zetten.
Van der Pligt: ,,De succesvolle Hoewel het competitieve karakRed de Zorg campagne laat zien ter uiteraard centraal staat, gaat
dat er nog wel degelijk bereid- dit bij het Gieteling Open alleen
heid is om te strijden voor een in combinatie met gezelligheid
sociaal en rechtvaardig Neder- via een uitgebreid randprogramland. De race naar beneden is ge- ma. Met de medewerking van
stopt in de thuiszorg, nu de rest veel leden zal de gezelligheid genog! Nederland moet zich opma- durende het hele toernooi op het
ken om een eind te maken aan de park te vinden zijn.
bestuurders zonder oog voor wat Inschrijven kan nog tot 16 maart
er op de werkvloer gebeurt en al- via www.toernooi.nl. Dit kan in
leen maar besturend vanuit een Damesdubbel en Herendubbel in
Excel-sheet met cijfers. Waar mo- de categorieën 5, 6, 6-35+, 7-17+,
gelijk gaan we de zorg gewoon 7-35+ en 8-17+.
weer zelf doen of bij de overheid Heb je geen tennispartner, welonderbrengen. Overal in het land licht kan het GO-bemiddelingsontstaan coöperaties van thuis- bureau dan wat betekenen.
zorgmedewerkers of initiatieven Schrijf een mailtje naar tcdegieom de thuiszorg weer bij de ge- teling@hetnet.nl.
Zij proberen bij de indeling in
meente onder te brengen.’’
voor- en finaleweekend zoveel
mogelijk rekening te houden met
deelname aan een ander toernooi, kringcompetitie en open
tennisdagen. Zie ook www.tennisclubdegieteling.nl.

Gieteling
Open 2018

Lezing over Witte Woede
en de Thuiszorg

In Memoriam

Willem
Haasnoot
Willem Haasnoot, oud-voorzitter en erelid van IJVV
Stormvogels, is overleden.
‘We wisten uiteraard dat Willem ernstig ziek was, maar
toch is de schok groot’,
schrijft de club op haar website. ‘Zijn verlies komt hard aan
binnen.’
Willem was na zijn eigen actieve carrière als speler decennialang actief als vrijwilliger. Hij
was elftalleider, kantinemedewerker, voorzitter van de elftalcommissie, lid van de accommodatieploeg, scheidsrechter,
trainer en leider van het damesteam en een aantal jaren voorzitter. Hij ging niets uit de weg.
In een lastige periode pakte
hij de draad op en zorgde voor
verbeteringen eind jaren negentig. Daarnaast was hij van
vele markten thuis en gebruikte hij ook zijn netwerk. Alles in
het belang van zijn cluppie. Hij
is dan ook zeer terecht een aantal jaren geleden onderscheiden als erelid van IJVV Stormvogels.
‘Willem was een no nonsens
figuur, ruwe bolster - blanke pit, grote mond, klein hartje. Voor ons, en zeker ook voor
zijn naaste familie, ontstaat
een groot gat. Nooit meer zit
hij op de hoek van de stamtafel, een bakkie een zwaar shaggie, een borrel! Nooit meer achter de bar, nooit meer met de
verfkwast in zijn hand, nooit
meer zijn verhalen over alles!
We gaan hem verschrikkelijk
missen als mens en als vrijwilliger. Een echte vriend is heen
gegaan!’
In de kantine van IJVV Stormvogels kan een condoleanceregister worden getekend.

IJmuiden - Op dinsdag 13 maart
spreekt Maureen van der Pligt,
bestuurder Zorg & Welzijn verantwoordelijk voor de Thuiszorg
in Noord-Nederland. Deze lezing
is dinsdag 13 maart vanaf 19.30
uur in het Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55 in IJmuiden.
Toegang en een kopje koffie zijn
gratis. Dit is de vijfde lezing in het
kader van de geschiedenis van de
vakbeweging en de sociale strijd
in de IJmond.
Van der Pligt spreekt over de
jongste geschiedenis van de
strijd in en voor de Thuiszorg, die
met de Wijzijndethuiszorg Haarlem en IJmond in 2011 werd ontketend. Een strijd die aanvankelijk pijnlijk werd verloren, waarbij veel collega’s hun baan verloren of een loonverlaging moesten slikken van wel 30%. Maar
de hier ontketende actie begint
nu eindelijk resultaat op te leve-

Rommelmarkt
De Dwarsligger

PVM even dicht voor
opbouw ‘Waterwijs’
Driehuis - Na een geweldige
drukke voorjaarsvakantie is deur
van Pieter Vermeulen Museum
even gesloten. Leerden in de
herfstvakantie nog ruim 700 kinderen waarom het zo belangrijk
is om een groene tuin te hebben,
vanaf tweede paasdag 30 maart,
kan iedereen weer in het museum terecht om op een aantrekkelijke manier alles te leren over
water in de tentoonstelling ‘Waterwijs’. Tijdens de voorjaarsvakantie waren de medewerkers en
vrijwilligers niet alleen druk in het
museum maar ook daarbuiten. In
de Dwarsligger werd met kinderen van Partou in het kader van
het Gids-project een smaakmarkt

georganiseerd voor buurtbewoners en bezoekers van het buurtcentrum. Alle gezonde hapjes die
de kinderen hadden bereid werden geproefd door belangstellenden die uitleg kregen over gezond eten. Na de markt kreeg iedereen een boekje recepten mee
naar huis.
Vrijwilliger Ton ging met zwerfafval opruimer Toon langs bij een
andere kinderopvang waar zij uitleg gaven over zwerfvuil en daarna met de kinderen de handen
uit de mouwen staken om zwerfvuil in de buurt van de opvang op
te ruimen. Zie ook www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Zaterdag 10 maart
wordt er in buurtcentrum de
Dwarsligger, Planetenweg 338
weer een rommelmarkt gehouden. U bent vanaf 9.00 uur van
harte welkom. De rommelmarkt
duurt tot 13.00 uur. Wilt u een tafeltje reserveren, dan kunt u vanaf maandag 5 maart bellen met
Gerda Broek op 0255-522782.
S.v.p. bellen na 9.30 uur.

Open tennis
TC de Gieteling
Velsen-Noord - Zondag 18 maart
opent tennisvereniging TC de
Gieteling in Velsen-Noord haar
deuren. Tussen 13.00 en 16.00
uur kan er gratis mee worden gedaan aan een tennisles en/of kan
er zelf getennist worden. Voor de
rackets en ballen wordt gezorgd,
maar meenemen mag ook. Ook is
er een stormbaan en kan er een
pannenkoek gegeten worden.
Entree is gratis. Adres: TC de Gieteling, Rooswijkerlaan 2a, sportpark Rooswijk.

Blaaskwintet speelt
Assepoester
Velsen-Zuid - Tijdens een aantal
zondagmiddagen in de wintermaanden wordt in de Engelmunduskerk een programma aangeboden in diverse genres: concerten, lezingen, toneel en zo meer.
Zo’n middag duurt een uurtje, van
15.00 uur tot 16.00 uur, met gelegenheid tot napraten. Men wil
hiermee veel mensen laten genieten van een bijzonder moment in
deze mooie eeuwenoude kerk.
De eerste voorstelling in het nieuwe jaar is op zondag 11 maart.
‘Engelmundus en meer...’ presenteert dan het Blaaskwintet ‘Niet
Strijken’ met de voorstelling Assepoester.
Blaaskwintet Niet Strijken heeft
zich gespecialiseerd in kinderconcerten en muzikale sprookjes.
Bekende verhalen en opera’s zijn
bewerkt tot vertelconcerten die
jong en oud aanspreken. Elk concert bevat een flinke dosis humor
en interactieve elementen.
Assepoester is een betoverende
voorstelling vol liefde, plezier en
geklier. Deze kleurrijke familievoorstelling is gebaseerd op de
komische opera La Cenerentola van Rossini. Het betoverende
verhaal met prachtige muziek zal
jong en oud aanspreken. Acteur
Johannes laat zingend Assepoester, haar stiefzussen en de prins

tot leven komen in een wereld vol
humor en magie.
De verschillende instrumenten
uit het kwintet vertolken de personages. Zo wordt Assepoester
verbeeld door de warme treurige klanken van de klarinet. Een
stoere romantische hoorn speelt
prins Ramiro en de sprankelende fee wordt uitgebeeld door de
piccolo. Zware tonen van de fagot
klinken als Assepoesters gemene stiefvader, de Italiaanse maffiabaas Don Magnifico, op het toneel verschijnt.
En dan zijn er nog de twee lachwekkende stiefzussen gespeeld
door de hobo en fluit, die samen
heel gemeen kunnen klinken...
Voor kinderen in het publiek is
ook een actieve rol weggelegd,
want wie wil er nu niet het glazen
muiltje passen?
Het muzikale sprookje Assepoester duurt ongeveer 45 minuten
en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. U bent vanaf 14.30 uur
hartelijk welkom. De voorstelling
begint om 15 uur. Kosten: 10 euro voor volwassenenen en 5 euro voor kinderen, inclusief een
drankje/limonade. Kaarten kunt
u bestellen, bij voorkeur via de
website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl, of telefonisch via
06-18921501.

Socius belastinghulp
IJmuiden - Inwoners van Velsen
die hulp nodig hebben bij de digitale belastingaangifte kunnen
vanaf dinsdag 20 maart terecht
in de bibliotheek op het Dudokplein 16. Samen met de sociaal
raadslieden van Socius biedt de
bibliotheek een ondersteuning
bij de digitale belastingaangifte.
De ondersteuning wordt gegeven via een les aan een kleine
groep. Deze service is gratis. Voor
mensen die zelfstandig aangifte
willen doen, biedt de Bibliotheek
gratis computer- en internetgebruik. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook als je geen
lid bent van de bibliotheek.
Op dinsdag 20 maart, dinsdag 3
april en dinsdag 10 april kunnen
mensen in de Bibliotheek een les
volgen om te leren hoe je zelfstandig de belastingaangifte kan
doen. Dit gaat op afspraak. Op elk
van deze dagen is er een les die
start om 9.00 en 11.00 uur, begeleid door sociaal raadsvrouw Kim
van Socius. Tijdens een anderhalf
uur durende bijeenkomst ga je

achter een laptop van de bibliotheek je eigen belastingaangifte invullen. Aanmelden kan bij
Socius door te bellen naar 0888876900 of langs te komen bij de
balie van Socius, Plein 1945 nr.10
in IJmuiden. Bij de aanmelding
wordt gekeken naar persoonlijke criteria. Indien u geen gebruik
kan maken van de les belastingaangifte, zal er worden gekeken
naar een individuele oplossing.
Wie zelf aangifte wil doen zonder hulp, kan gebruik maken van
de gratis faciliteiten in de bibliotheek. Er zijn voor belastingzaken
altijd twee computers met internet gratis beschikbaar om zelfstandig aan de slag te gaan. Bibliotheekmedewerkers kunnen algemene hulp verlenen bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed werkt. Voor wie extra hulp wil bij het leren werken
met de digitale overheid, organiseert de Bibliotheek de cursus Digisterker.
Aanmelden kan bij de balie van
de bibliotheek of via www.bibliotheek.nl. (foto: aangeleverd)
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Energiek Velsen scoort
mee in de EnergyBattle
Regio - De afgelopen maand is er
een EnergyBattle gehouden door
het Klimaatverbond. Ook in Velsen deed een aantal teams mee.
Onder meer medewerkers van het
Pieter Vermeulen Museum, Omgevingsdienst IJmond en energiecooperatie Energiek Velsen. Velsen is
uiteindelijk als vijfde geëindigd in
de landelijke competitie.
Frank Cornet van Energiek Velsen:
,,Als coördinator van het Energiek
Velsen-team was het leuk om te
zien hoe de deelnemers bezig waren in de periode van een maand
zoveel mogelijk gas en elektriciteit te besparen. Want voor het

klimaat zit daar een belangrijke
winst. We hadden een groepsapp
aangemaakt. Daar kwamen goede onderlinge tips op binnen. Zoals de gordijnen dicht, theewater
in de ochtend in een thermoskan
doen en warmhouden in plaats
van steeds opnieuw een beetje
theewater verwarmen. Maar ook
hebben deelnemers ledlampen
aangeschaft gedurende de battle en bleek hun verbruik terug te
gaan. Met een meetapparaat per
huis (de Wattcher) kon iedereen
zien wat er op ieder moment van
de dag werd verbruikt. Een mooie
ervaring!”

Strawberries verliest
eerste duel na winterstop

Mischke en gebroeders
Schoemaker in vorm
IJmuiden - Damclub IJmuiden
(DCIJ) kent momenteel een zeer
fanatieke groep jeugdleden.
Daarbij blijken de nieuwe jeugdleden die afgelopen seizoen via
het schooldamtoernooi zijn ingestroomd al flink tegenstand te
bieden aan de oude garde. Met
regelmaat boeken zij goede resultaten.

Schoolbasketbalfinale
staat weer voor de deur
IJmuiden - Vorige week maandag zijn de voorronden van het
35ste schoolbasketbaltoernooi
Velsen gespeeld. Net als vorig
jaar worden de halve finales en finale gespeeld op een andere dag,
zodat de tribunes gevuld kunnen
worden met familieleden, schoolgenoten en leerkrachten, voorzien van toeters en spandoeken. Titelverdediger de Bosbeekschool was met een jong team
met kinderen uit groep 7 zeker
geen favoriet, maar werd zowel in
de voorronde als in de kwartfinalepoule poulewinnaar.
In de andere voorrondepoules
werden Zefier, Franciscus 2 en
Kompas 2 eerste. Maar omdat de
eerste twee van de poules overgaan viel de Zefier af en haalde
Franciscus 1 ook de laatste vier.

De wedstrijden worden gespeeld
op zaterdag 10 maart. De halve finales vinden plaats in sporthal IJmuiden-Oost om 17.45 uur.
Dan spelen Bosbeek tegen Franciscus 2 en Kompas 2 tegen Franciscus 1. De Franciscusschool
heeft dus twee ijzers in het vuur.
Deze school uit IJmuiden-Oost
heeft een rijk basketbalverleden
met vele eerste prijzen in de prijzenkast. Om 18.05 uur strijden de
verliezers om de derde plaats.
De finale vindt plaats om 18.25
uur met aansluitend de prijsuitreiking. Daarna vindt de derby
plaats tussen het herenteam van
Akrides en Racing Beverwijk, een
wedstrijd in de promotiedivisie
(de een na hoogste divisie van de
Basketbal Bond). (foto: aangeleverd)

Gratis roeiclinics De Stern
IJmuiden - Altijd al eens kennis willen maken met de roeisport? Geef
je dan nu op voor een gratis roeiclinic en ontdek roeien op zondag 25
maart van 12.00 tot 13.00 uur en op
woensdag 28 maart van 19.00 tot
20.00 uur.
Het ingaan van de zomertijd en het
betere weer op komst is het ultieme moment om te genieten van
sporten in de buitenlucht en op het
water. Iedereen kan leren roeien,
jong of oud, met of zonder sportervaring. Het enige wat je nodig hebt
is een zwemdiploma. Met roeien
train je al je spieren en de kans op
blessures is klein. Bij de Stern kun je
alleen of in teamverband roeien, op
recreatief of op wedstrijdniveau, er
is voor ieder wat wils. Het gevoel als

je met je boot soepel door het water glijdt is niet te beschrijven, dat
moet je ervaren.
De basisinstructie van drie maanden tegen gereduceerd tarief begint de tweede week van april en
wordt gegeven door ervaren instructeurs. Er wordt twee maal per
week les gegeven op diverse avonden en in het weekend.
Roeivereniging de Stern is gevestigd op het eerste Sluiseiland in
IJmuiden ter hoogte van de Middensluis. De Stern biedt het hele
jaar rond een aantrekkelijk en gevarieerd programma van korte en
lange tochten.
Zie ook www.destern.nl of bel 0642353593 (na 17.00 uur). (foto: aangeleverd)

gelopen. Ditmaal kwam hij echter tot een overtuigende overwinning op Moritz Woestenburg,
waardoor hij inmiddels weer een
plusscore heeft en gedeeld vierde staat.

Tussenstand onderlinge competitie jeugd na vijf rondes (vijftien
deelnemers): 1. Lars van Eeken 8
punten uit 4 wedstrijden; 2. Jens
Drie van hen mengen zich zelfs Mischke 8 uit 5; 3. Nathan Schoeal in de strijd om het kampioen- maker 7 uit 5; 4. Raphaël Schoeschap. Zo heeft Jens Mischke, af- maker en Fico van Beek 6 uit 5; 6.
gezien van zijn nederlaag tegen Renée Bal 5 uit 5; 7. Bob de Ruiter
koploper Lars van Eeken (die nog en Moritz Woestenburg 4 uit 4.
een 100% score heeft), al zijn par- Over twee weken meten de jeugdtijen gewonnen. Ditmaal moest leden van DCIJ hun kracht met anRenée Bal eraan geloven. Met dere jeugdspelers uit Noord-Holeen sterke opsluiting dwong Jens land. Op zondag 18 maart orgade winst af. Ook de gebroeders niseert DCIJ namelijk een jeugdNathan (10) en Raphaël (8) Schoe- toernooi voor de Noord-Holland
maker zijn in vorm. Nathan won in Jeugdcup, een toernooicyclus
een dammeneindspel van koplo- die in meerdere Noord-Hollandse
per van het eerste uur Bob de Rui- plaatsen gehouden wordt. Hierter en klom daarmee naar de der- bij tellen de drie beste resultade plaats. Raphaël kwam tot een ten mee voor het algemeen klasknappe zege tegen Tibbe van sement. Meer informatie hierover
Beek en heeft nu al driemaal ge- is te vinden op de Facebookpagiwonnen. Clubkampioen Fico van na van Damclub IJmuiden. (foto:
Beek heeft al de nodige averij op- aangeleverd)

Manon Iskes wint
Nationale Talentendag

Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub Strawberries heeft afgelopen zondag de
eerste competitiewedstrijd na de
winterstop verloren. Op het eigen veld van de aardbeien was
middenmoter Bennebroek met
2-4 te sterk. Voorafgaand aan de
wedstrijd werd op indrukwekkende wijze stil gestaan bij het
plotselinge overlijden van Marlies Havik, vrijwilliger van de club.
Van zwaar gezichtsverlies zoals
in de uitwedstrijd (8-0 verlies)
was voor Strawberries dit keer
geen sprake. De mannen van
coach Willem Sanders, al het hele seizoen bivakkerend in de degradatiezone, speelden een goede wedstrijd. De eerste helft was
misschien wel de beste helft van
dit seizoen. Bennebroek had weliswaar het meeste balbezit, maar
had moeite met een weg vinden
door de defensie van Strawberries. Er werd scherp druk gezet
door de thuisploeg en de duels
werden fel ingezet.
Bennebroek kwam na twintig minuten wel op voorsprong
door een dekkingsfout aan de
kant van Strawberries. De roodhemden lieten zich niet uit het
veld slaan en kwamen op gelijke

Trainersstaf VV IJmuiden
wordt niet gewijzigd

Velsen-Zuid - Echt een verrassing
was het niet, maar de volledige
IJmuiden - Zondag werd op de Bij de C2 meisjes werd Manon trainersstaf van VV IJmuiden blijft
ijsbaan in Utrecht de jaarlijkse Iskes uit IJmuiden eerste met ook de selectie in het seizoen
Nationale Talentendag verreden. 89,55 punten en haar tweeling- 2018/2019 trainen. Hoofdtrainer
Hier strijden elk jaar de snelste zus Daphne Iskes werd derde met Anthony Correia, assistent trainer
eerste- en tweedejaars meisjes 90,63 punten. (foto: aangeleverd) Nico van de Berghe, trainer van
en jongens junioren-C individuhet tweede team Hars Kamstra en
eel om de prijzen. De rijders workeeperstrainer Richard Koekebier
den geselecteerd op de landelijke
zijn ook volgend jaar verantwoorranglijst van de 500 meter tijden.
delijk voor de preparatie en resulZe reden allemaal twee keer een
taten van de selectie-elftallen. VV
500 meter.
IJmuiden is erg in haar nopjes met
Vanwege de snelle overgang van
dit goede nieuws en dat moet navriesweer naar +12 graden die
tuurlijk gevierd worden.
dag, en dit in combinatie met
Zaterdag 17 maart viert VV IJmuiheel veel recreanten vlak voor
den haar 91-jarig bestaan. Na het
de wedstrijd, zorgde dit ervoor
enorm geslaagde feest van vorig
dat het ijs moeilijk te prepareren
was. Desalniettemin waren de
omstandigheden voor iedereen
gelijk wat het ook wel weer leuk
maakte.

Akrides afgetroefd
door Groene Uilen

IJmuiden - Basketbalvereniging
Akrides nam het zaterdag op tegen het Groningse Groene Uilen,
de nummer drie uit de promotiedivisie. In de uitwedstrijd had
Akrides met 13 punten verschil
verloren. De ploeg uit Velsen had
dus nog wat goed te maken.
Het eerste kwart begon voor beide ploegen dramatisch, want na
drie minuten stond er nog geen
score op het bord. Het was duidelijk dat beide ploegen nog in de
wedstrijd moesten komen. Groene Uilen leek dat als eerste te beseffen en nam na de drie minuten de leiding, Akrides bleef verder stuntelen in de aanval en na
het eerste kwart stond er een 5-13
score op het scorebord.
Het tweede kwart ging Akrides
verder waar het gebleven was, de
verdediging stond nog wel rede-

lijk, maar in de aanval leek niks te
lukken. Doordat Akrides in de verdediging de touwtjes nog enigzins in handen had liepen de Groningers niet al te ver uit, 14-32 bij
rust.
Waar je in de eerste helft nog het
gevoel had dat als de bal goed
zou vallen het weer een wedstrijd zou kunnen worden, was in
de tweede helft totaal geen sprake meer van. Groene Uilen stond
daarentegen prima, de aanval van
Akrides liep zich net als in de eerste helft regelmatig vast, waar de
Groningse ploeg meerdere malen
goed gebruikt maakte door de
speler met 3 à 4 man in te sluiten
Het laatste kwart was slechts een
formaliteit, Akrides leek het verlies voor lief te nemen en het scorebord gaf een einduitslag van 33
punten verschil aan: 48-81.

hoogte door een prachtig doelpunt van aanvaller Pepijn Hendriksen, zijn eerste van het seizoen. Hij sloeg een rebound van
een strafcorner vanuit een zeer
moeilijke hoek hard in het doel.
Bennebroek pakte een minuut
voor het rustsignaal opnieuw de
voorsprong op het moment dat
Strawberries even met tien man
op het veld stond.
In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde als in het eerste
bedrijf: Strawberries vocht voor
wat het waard was en counterde zich een weg richting het doel
van Bennebroek. Sander Joustra,
dit seizoen kwakkelend met blessures, scoorde de verdiende gelijkmaker en ook voor hem was
dit het eerste doelpunt van het
seizoen. Een mooi moment voor
Strawberries, maar de wedstrijd
eindigde voor hen toch in mineur. De aanvalsdrang van Bennebroek werd de Driehuizenaren
teveel. De 2-3 werd tien minuten
voor tijd gescoord en het vierde
doelpunt niet lang daarna.
Strawberries staat op de laatste
plaats met 0 punten en speelt komende zondag de moeilijke uitwedstrijd tegen promotiekandidaat Xenios. (Finn van Leeuwen)

jaar wordt het dit jaar iets minder
groots, maar daarom niet minder
gezellig. Iedereen is vanaf 17.00
uur welkom voor een drankje, onder het genot van de muziek van
Matt Jaxxon. Tot 21.00 uur kan er
geproost worden op de trainersstaf en hopelijk de winst van het
eerste op de hekkensluiter DCG
Rksv1.
Om 14.30 uur wordt er tegen de
Amsterdammers op Sportpark
Schoonenberg afgetrapt. Maar
eerst neemt IJmuiden het aanstaande zaterdag om 14.30 uur
op Amsterdams grondgebied op
tegen ZSGOWMS1. (foto: aangeleverd)

Thaise roerbak met
garnalen en sugarsnaps
4 personen, circa 25 minuten
INGREDIËNTEN
• 500 g (diepvries) ongepelde
reuzengarnalen
• 200 g sugarsnaps
• 3 eetlepels olie
• 2 teentjes knoflook, gehakt
• 3 cm verse gember, geraspt
• 1-2 eetlepels Thaise rode currypasta
• 200 g wortel, schuin in dunne
plakken
• 2 rode uien, in dunne partjes
• 3 bosuitjes, in stukken van 4 cm
• 100 ml visbouillon

gaan geuren. Schep de currypasta erdoor en voeg de garnalen toe.
Roerbak de garnalen tot ze net
BEREIDEN
roze en ondoorzichtig worden.
Ontdooi de garnalen eventueel Schep ze met een schuimspaan
volgens de aanwijzingen op de op een bord. Schep de wortel en
verpakking. Pel de garnalen, maar rode uien door het bakvet en roerlaat de staartjes zitten. Kook de su- bak 2-3 minuten. Voeg dan de sugarsnaps in ruim kokend water in garsnaps en bosui toe en roerbak
3-4 minuten beetgaar. Spoel ze in nog 2 minuten. Schenk de bouileen zeef af onder koud water en lon erbij en laat het vocht verdamlaat ze goed uitlekken. Verhit de pen. Voeg de garnalen weer toe
olie in een wok en fruit de knof- en warm het gerecht nog even
look en gember zachtjes tot ze door. Serveer met pandanrijst.
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IJmondcolleges stellen jaarplan
economische samenwerking vast
‘The Call of the Celts’
met dé stem van Ierland
Velsen - Op zaterdag 24 maart
(20.15 uur) verandert de
Stadsschouwburg Velsen in
een klein stukje Ierland. Dan
klinkt de stem van Peter Corry, die het publiek meeneemt
naar het land van de mysterieuze landschappen en levendige pubs, van oude legenden,
prachtige verhalen en natuurlijk de meest betoverende melodieën: van dromerige ballades tot aanstekelijke meezingers.
Dat wordt een avond vol energie,
passie en muzikale magie, geworteld in Ierse tradities. Na het
theaterconcert ‘The Call of the
Celts’ wil het publiek waarschijnlijk nog maar één ding: de koffers
pakken en het door Peter Corry
hartstochtelijk bezongen Ierland
zelf ervaren.
Peter Corry wordt algemeen be-

schouwd als dé stem van Ierland. Hij is wereldwijd bejubeld
en zingt niet alleen liederen uit
zijn eigen land, maar is ook een
gevierd musicalster – hij stond
onder meer in ‘Sweeney Todd’,
‘Chess’ en ‘Les Misérables – en
operazanger. Hij heeft een speciaal plekje in zijn hart voor Nederland, waar hij regelmatig optreedt. ‘The Call of the Celts’ is
een nieuwe show die zijn all-time
favoriete Keltische klassiekers
mengt met hedendaagse Ierse en Schotse liedjes. Natuurlijk
neemt hij zijn band en dansers
mee om er een onvergetelijke
avond van te maken. Zelf noemt
hij de show een ‘emotionele en
energieke achtbaan’.
Prijs: € 29,50, incl. garderobe en
pauzedrankje. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoo
0255–515789. (foto: Peter Boone)

Femke Halsema: van
politica naar theaterdier
Velsen - Intelligent, energiek, fel,
sociaal en welbespraakt. Zo zijn
waarschijnlijk de meeste herinneringen aan oud-politica Femke Halsema. Op donderdag 22
maart (20.15 uur) staat zij met
een meeslepend en vooral positief theatercollege in de Stadsschouwburg Velsen. Daarin onderzoekt Halsema de vraag ‘wie
zijn wij?’ Hebben wij reden om
trots te zijn op ons land? Wat is
onze identiteit? En is er zoiets
als een Nederlandse cultuur?
Van Spinoza tot Paul Verhoeven, van de homobeweging in
de jaren zeventig tot het ‘koekje’ van Máxima, van de Bijlmer
in Amsterdam tot de buitenwijken in Enschede waar zij zelf opgroeide. Het komt allemaal langs
op deze (niet per se politieke)
avond.
Halsema praat met het publiek
over de thema’s die haar na aan
het hart liggen, aan de hand van
foto’s, video- en muziekfragmenten. Daardoor ontstaat er geleidelijk een caleidoscopisch beeld
van het moderne Nederland en
de uitdagingen waarvoor wij,
in Halsema’s ogen, staan. Het is
haar debuut in het theater, maar

de IJmond: met een focus op de
maakindustrie en havens. Ook
wordt ingezet op een verbreding van de thema’s naar meer
innovatieve initiatieven vanuit
het regionale bedrijfsleven. Het
jaarplan ESIJ komt voort uit het
regionale economische gebiedsprogramma ‘Made in IJmond
2017’, dat vorig jaar is vastgesteld.
Het doel van de samenwerking De IJmond-gemeenten onderis richting geven aan de verdere steunen de Techniek Campus
economische ontwikkeling van Techport, stimuleren de AYOP bij

haar inzet om de offshore-wind
in de regio verder tot ontwikkeling te brengen, dragen bij aan
(netwerk)bijeenkomsten van het
regionale bedrijfsleven, monitoren de detailhandelsontwikkeling in de drie gemeenten en
voeren een onderzoek uit naar
de economische kansen voor de
IJmond binnen de circulaire economie. Op een aantal van deze
onderwerpen is al een ESIJ bijdrage vastgelegd. De voorlopige ESIJ-begroting voor 2018 is in

het jaarplan nader uiteengezet.
In de begroting is nog ruimte
gelaten om nieuwe projectaanvragen vanuit het regionale bedrijfsleven te ontvangen. Uitgangspunt is dat het ESIJ-programma deze projecten tijdelijk
ondersteund.
Een project moet in beginsel op
voldoende maatschappelijk en/
of economisch draagvlak kunnen rekenen en op termijn op
eigen kracht kunnen voortbestaan.

Theaterversie Hendrik Groen krijgt
Velsens tintje met koor FF Anders
Velsen - Toen het boek ‘Pogingen iets van het leven te maken’
uitkwam, raakte heel Nederland
in de ban van de bejaarde Hendrik Groen en zijn belevenissen
in het verzorgingstehuis waar
hij woont. Na de bejubelde tvserie kon een toneelversie van
de nuchtere en droogkomische
‘dagboeken’ dan ook niet uitblijven. Op dinsdag 20 maart (20.15
uur) is het toneelstuk te zien in
de Stadsschouwburg Velsen.
Regisseur Gijs de Lange bedacht
dat het leuk zou zijn om juist jonge mensen de oudjes te laten spelen. Zo schittert Beau Schneider
(o.a. ‘GTST’) als Hendrik en wordt
zijn vriend Evert gespeeld door
Mike Weerts. NRC (***) schreef:
“En nu staan Groen en zijn medebewoners ook op het toneel. Met
één groot verschil: het naturalisme uit de boeken en de tv-versie
is vervangen door een lichtvoetig soort absurdisme dat het regime in zo’n huis net iets meer op
scherp zet.”
Het is leuke is dat het toneelstuk
over Hendrik Groen en zijn vrienden een speciaal Velsens tintje
heeft: het koor FF Anders uit Velserbroek speelt namelijk ook mee!
Het koor is al een bekende van de
Stadsschouwburg, in het verleden

hebben zij er regelmatig opgetreden en nu zorgen zij dus voor de
muzikale noot in het toneelstuk.
De koorleden zullen een aantal

Nederlandstalige klassiekers zingen en daarmee iedereen laten
swingen. Prijs: € 34,- incl. pauzedrankje en garderobe. Meer infor-

matie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789. (foto: Raymond van
Olphen))

Kaandorp repeteert in
Velsen voor wereldtournee
gezien haar jarenlange ervaring in de Haagse politiek, onder meer als fractieleider van
Groen Links, zal het op een podium staan en hartstochtelijk vertellen haar vast en zeker makkelijk af gaan.
Prijs: € 25,-, incl. garderobe en
pauzedrankje. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255-515789. (foto: Bob
Bronshof )

Daphne Iskes marathonkampioen van Haarlem
IJmuiden - Afgelopen maandag reden de junioren hun
laatste marathonwedstrijd op
de IJsbaan in Haarlem. Traditioneel heet dit het kampioenschap van Haarlem. De winnaar mag zich dan een jaar
lang kampioen van Haarlem
noemen.
De meisjes moesten over een afstand van 15 rondes laten zien
wie de sterkste benen had. Het
was spannend tot in de laatste
ronde waar IJmuidenaar Daphne Iskesin dankzij een eindsprint
Sterre van Rhee op een haar na
wist te verslaan. Daphne veroverde deze titel nu voor de derde maal achtereen en ºwerd die

Regio - De colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het jaarplan 2018
van de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) vastgesteld. Dit plan bevat een uitwerking van de initiatieven en
projecten die dit jaar vanuit de
ESIJ samen met het bedrijfsleven worden opgepakt.

dag tevens gehuldigd als kampioen van de marathoncompetitie
in Haarlem van het afgelopen seizoen. (foto: aangeleverd)

Velsen - De Stadsschouwburg
van Velsen is zo langzamerhand Brigitte’s tweede huis.
Bij gekkigheid, mijlpalen en
feestelijkheden is Kaandorp
steevast van de partij om de
boel op z’n kop te komen zetten, met eenmalige en vrolijke
voorstellingen.
De diva lost in Velsen op dinsdag 17 april a.s. voor een uitverkocht huis het officiële startschot
van de ‘Brigitte Kaandorp Wereldtournee’. Omdat de dinsdag
zo snel was uitverkocht gooit de
zingende cabaretdiva ruimharindrukwekkende rentree’ en tig de theaterdeuren open voor
noemde ‘Zonder verdoving’ “een
juweel van een voorstelling, die
nergens therapeutisch of pathetisch wordt.” Ook Theaterkrant
gaf 5 sterren en schreef: “Kroos is
een groot komisch talent. […] De
mengeling van hard realisme en
oprechte levenslust maakt deze
show zo sterk.”
‘Zonder verdoving’ is knap opgebouwd en voelt als een aanklacht
tegen het doorgeschoten maakbaarheidsdenken in de samenleving. Als vanouds zingt zij ook
weer een aantal prachtige liedjes,
waarbij zij begeleid wordt door
haar twee muzikanten. Een voorstelling die lang blijft hangen.
Prijs: € 26,-, incl. garderobe en
pauzedrankje. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon
0255-515789. (foto: Rogier Veldman)

Lachen om een depressie?
Het kan bij Sara Kroos!
Velsen - Een cabaretvoorstelling maken over depressie, dat
moet je maar durven. Het is
nog altijd een onderwerp waar
wij niet graag over praten, hoewel het veel voorkomt. Het overkwam Cabaretière Sara Kroos
die zelf weg zakte in een depressie. Gelukkig wist zij er met glans
een voorstelling over te maken,
die ‘Zonder verdoving’ heet. Op
woensdag 21 maart (20.15 uur)
laat Kroos – die tot de top van
het cabaret behoort – het publiek in de Stadsschouwburg Velsen keihard lachen om haar harde grappen over dit gevoelige
onderwerp. Kroos heeft veel zelfspot en schuwt de grote thema’s
niet, maar daardoor maakt ze deze ook bespreekbaar, brengt er
lucht in en weet er mooie levenslessen uit te halen.
De pers bejubelde haar show. AD
(*****) kopte: “Sara Kroos maakt

haar generale repetitie op maandag 16 april a.s. En daarmee gunt
zij haar fans een exclusief kijkje
in haar eigen theaterkeuken. Het
publiek ziet de allereerste ‘doorloop’ van de show van Brigitte en
haar 11-koppige band. Spannender kan het niet. Er kan nog van
alles mis gaan, maar voorde koningin van de improvisatie moet
dat geen probleem zijn. Kom en
zie hoe een wereldshow tot stand
komt.
Prijs: € 17,50, incl. pauzedrankje
en garderobe. Meer informatie en
reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefoon 0255515789. (foto: Brigitte Kaandorp)

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

50 jaar
Paradiso

Recordaantal
motorrijders
in Nederland

Micro spraakversterker?

Dirk Zeelenberg is
bekend als acteur en
speelde de rol van David
in de serie ‘Divorce’.
Daarnaast was hij
onder meer te zien in de
serie ‘All Stars’ en Paul
Verhoevens ‘Zwartboek’.
Tevens is hij reeds
drieënhalf jaar actief
als trouwambtenaar.
Op basis van deze
ervaringen schreef hij het
boek ‘Ode aan de liefde’.
Een boek voor iedereen
die in het huwelijksbootje
wil stappen, maar ook
voor degenen die juist
niet willen trouwen. Dirk
vertelt hierover.
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Dirk Zeelenberg brengt ‘Ode aan de Liefde’:

“Het werk van trouwambtenaar opent geheel mijn hart”
Huwelijken in het buitenland om schoonmoeder te ontwijken
Dirk Zeelenberg: “Als trouwambtenaar maak je
natuurlijk van alles mee. Dit was ook de basis voor
mijn boek ‘Ode aan de liefde’. Ik heb er gewoon
zin en ik ben nu onderweg naar een bruiloft in Brabant. Dat is weer een heel ander stel dan het paar
dat ik morgen ga trouwen. Iedereen heeft zo zijn
eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen
zaken in de familie, dat soort dingen. Dat is razend
interessant om weliswaar kort, maar toch deelgenoot van uit te mogen maken. Ik ben eigenlijk een
soort huisarts: deze stellen moeten je namelijk alles
vertellen. En dat is smullen: ik maak daar dan ook
dankbaar gebruik van. Deze mooie verhalen uit
de praktijk wil ik niet alleen voor mezelf houden,
want ze zijn te leuk om te delen. Er komt nu al een
reeks. Je hebt werkelijk waar te maken met mensen die op slag verliefd raken. Dat is dan ook heerlijk om te lezen wat er met die mensen gebeurt. Ik
heb ook mensen die hun huwelijk in het buitenland organiseren, puur alleen om hun schoonmoeder te ontwijken. Er gebeuren in families de meest
fantastische en liefdevolle dingen, maar er gebeuren ook de meest gruwelijke dingen die je je niet
kunt voorstellen. Dit alles is een beetje ontstaan
omdat ik in ‘Divorce’ zo’n beetje de meest opmerkelijke en hilarische situaties heb gespeeld. Maar
de werkelijkheid blijkt er echter nog een schep er
boven op te doen. Ik heb nog niet meegemaakt dat
er een nee-woord werd gegeven tijdens de huwelijksceremonie. Wel dat een trouwerij een
dag van te voren werd afgezegd: de bruidegom zag ervan af. Dan krijg je een
telefoontje in de trant van ‘dat er in
goed overleg is besloten dat het
huwelijk geen doorgang kan
vinden’. Dat is eigenlijk natuurlijk best verdrietig, laten
we wel wezen. Liefde vind
ik gewoon een mooi verhaal
met de mensen die gaan trouwen, wat je er ook van mag
vinden, of wat de officiële cijfers er ook van mogen zeggen.
Ik vind het gewoon leuk om aan
de troon van bruidsparen mee te
werken. Dat kan een jong stel van
een jaar of 18 zijn dat echt denkt
dat het de rest van hun leven bij
elkaar blijft. Iets wat overigens nog
gelukkig heel vaak gebeurt. Tja,
je weet het niet. In ieder geval laat ik de bruiloftsdag zo goed mogelijk verlopen, zoals het desbetreffende bruidspaar
dit wenst. En dat
vind ik ongeloof-

lijk leuk om te doen.
Om een goed feest te geven, hoef je niet te trouwen
Mijn boek ‘Ode aan de liefde’ is een boek voor de
mensen die de huwelijksstap gaan nemen of juist
voor de mensen die de stap niet willen nemen.
Je moet dit boek zeker lezen als je gaat trouwen,
maar je moet het ook zeker lezen als je niets hebt
met trouwen. Het zijn liefdesverhalen in het algemeen, in de breedste zin van het woord. Er staat
bijvoorbeeld een verhaal in over iemand die op de
datingapp Tinder stond en aan het chatten was in
de trein met een date en op slag verliefd raakte.
Helaas raakte de app buiten bereik en raakten zij
het contact kwijt. Via een intensieve zoektocht op
internet hebben ze elkaar weer gevonden en uiteindelijk heb ik ze mogen trouwen. Heel veel mensen die het boek lezen reageren positief. Ze zijn blij
dat ze het boek hebben gelezen omdat het hen van
te voren behoed voor de fouten die ze kunnen maken. Daarnaast zijn de verhalen in het boek voor
heel veel mensen een blik van herkenning. Daarom is dit boek echt geschikt voor iedereen. Sommigen zien het huwelijk ook als mooie reden om eens
een keer een goed feest te geven. Maar daar hoef
je niet voor te trouwen. Mijn vrouw en ik hebben
vorig jaar een groot feest gegeven, zonder reden,
maar gewoon om het leven te vieren. Je kunt dus
eigenlijk altijd wel een feest geven.
Staan in je kracht
Ik vind het werk van trouwambtenaar waanzinnig, het opent geheel mijn hart weer op mijn leeftijd. Dit werk is als een soort nieuwe liefde op mijn
pad gekomen. Het geeft mij een grote dosis positieve energie. Dat betekent echter niet dat ik helemaal niet meer acteer, want als er een mooie rol
voorbij komt dan spring ik daar zeker op in. Naast
mijn werk als trouwambtenaar spendeer ik op dit
moment veel tijd aan mijn gezin en dat vind ik eigenlijk prima. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik
weer eens ga acteren, dat gaat absoluut gebeuren.
Acteren blijf ik gewoon een onwijs mooi beroep
vinden. Wat ik belangrijk vind is dat je elke dag
met plezier naar je werk gaat en met leuke mensen werkt. Op die manier sta je in je kracht. Zoals bijvoorbeeld mijn rol van David in ‘Divorce’.
Dat vind ik belangrijk en deze rol was ook echt
een kolfje naar mijn hand. Ik ben redelijk selectief
wat dat betreft en kijk ook hoe de productie is, de
mensen waarmee ik werk en hoe het script is opgebouwd. Dat moet naar mijn gevoel kloppen. Als
dat naar mijn gevoel niet past, dan doe ik dat gewoon ook niet. Ik geloof er heilig in dat je alleen
dingen in het leven moet doen die jezelf belangrijk
en leuk vindt, waar jezelf achter staat en met leuke mensen. Omdat het leven eigenlijk gewoon te
kort is. De kans is dan het grootst dat je het dichtste bij geluk komt.”
Bart Jonker

Stripschapprijs is voor Peter van Dongen
Al enige maanden staat hij al volop in de
picture. Dankzij zijn stripbewerking van
de roman ‘Familieziek’ van Adriaan van
Dis kent een groot deel van Nederland de
kwaliteit van striptekenaar en illustrator
Peter van Dongen. Het winnen van de belangrijkste stripprijs van Nederland sluit
hier dan ook bijna organisch op aan.
De carrière van Van Dongen (1966) omvat
meer dan dertig jaar. Hij heeft zich dan ook
diverse malen bewezen met monumentale
beeldromans en is daar ook al eerder door
Het Stripschap voor beloond. Hoewel hij de
bekende Klare Lijn stijl van Hergé hanteert,
zitten zijn wortels in de Nederlands-Indische klei. Iets dat de onafhankelijke commissie benadrukt in het bijgeleverde rapport. Het succes van de stripbewerking van
Van Dis’ Familieziek krijgt in 2018 een vervolg. En niet met zomaar een strip of nieuwe bewerking van een roman. Van Dongen

werkt momenteel als eerste Nederlandse
striptekenaar aan een tweeluik van de bekende klassieke strip ‘Blake en Mortimer’
van Edgar G. Jacobs.
Op voordracht van een onafhankelijke commissie in opdracht van Het Stripschap is Peter van Dongen verkozen tot vijfenveertigste winnaar van de Stripschapprijs. De prijs
zal aan hem worden uitgereikt tijdens De
Stripdagen in de Jaarbeurs in Utrecht op zaterdag 31 maart, die in samenwerking met
Dutch Comic Con wordt georganiseerd. Uiteraard is Van Dongen daar ook aanwezig
om de nieuwe (derde) druk van Familieziek te signeren, evenals zijn eerdere werk.
Het jubilerende Stripschap viert tijdens De
Stripdagen dubbel feest. De vereniging bestaat al weer vijf decennia en laat de Nederlandse stripwereld in het Utrechtse weer
volop swingen met het grootste stripevenement van Nederland.

