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Velsen-Noord - De politie
heeft vorige week donderdagochtend in een loods
aan de Staalstraat een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. In het
bedrijfspand bevond zich
een kamer waarin vermoedelijk xtc-pillen werden gemaakt. Naast het aantreffen van de tabletteermachine is ook 65 kilo MDMA
en amfetaminepoeder aangetroffen.
Burgemeester
Frank Dales was ter plekke aanwezig: ,,We hebben
in Velsen een drugsconvenant waarmee we actief de
productie en verkoop van
drugs aanpakken. Het oprollen van dit lab is een belangrijke stap in de strijd tegen drugs.”

IJmond - Als deze krant op de
deurmat valt, is de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen inmiddels
bekend. Nieuwsgierig naar de
winnaars en verliezers? Kijk
dan op www.jutter.nl of volg de
krant op Twitter en Facebook.

Noord. Hij werd vergezeld door
zijn 5-jarige dochter Anna.
De voorlopige uitslag werd
woensdagavond laat bekend gemaakt in de Burgerzaal, waar een
groot aantal kandidaat-raadsleden naar toe waren gekomen.
RTV Seaport deed live verslag.
De lokale zender komt donderHet was gisteren een mooie dag dag vanaf 11.00 uur opnieuw
om te stemmen. De zon scheen in de lucht met de uitslagen op
volop en de temperatuur kwam kandidaatsniveau: welke 33 peruit boven de zeven graden. In Vel- sonen komen in de nieuwe gesen kon gestemd worden in een meenteraad? Tijdens deze uitzenvan de 32 stembureaus of in de ding wordt ook vooruitgeblikt op
mobiele stembus die vier loca- de mogelike collegevorming. In
ties bezocht. Burgemeester Frank de periode 2014-2018 bestond
Dales (foto) bracht zijn stem uit het college uit D66, VVD, PvdA,
in zijn woonplaats Santpoort- CDA en LGV. De op een na groot-

ste partij, Velsen Lokaal, werd vier
jaar geleden buiten de coalitie
gehouden. (foto’s: Reinder Weidijk)

Via diverse warmtenetten in Nederland hebben grondstoffen- afval- en energiebedrijf HVC en Alliander (Duurzame Gebiedsontwikkeling) veel kennis en ervaring
opgedaan. Kennis en ervaring die
van grote waarde zijn bij de ontwikkeling van een warmtenet in
de IJmond. Daarnaast is Alliander
de netbeheerder van een groot
deel van de huidige gas- en elek-

triciteitsnetten in IJmond.
Op woensdag 14 maart hebben de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen de samenwerking met HVC en Alliander bekrachtigd. In de komende maanden verkennen de partijen, samen met woningbouwcorporaties en bedrijven, de realisatiemogelijkheden. Belangrijke partners daarbinnen zijn Tata Steel
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voor de restwarmte en Floricultura voor levering van geothermische warmte.
De realisatie van een Warmtenet
IJmond is een grote wens van
de regio. Dit warmtenet zou een
schaalsprong betekenen voor de
duurzame
energievoorziening
van de IJmond en een belangrijke
bijdrage leveren aan de regionale
klimaatdoelstellingen. Afgelopen
drie jaar onderzochten IJmondgemeenten, Omgevingsdienst
IJmond, Alliander, de woningcorporaties en diverse marktpartijen
de haalbaarheid van een warmtenet. Resultaten die de basis vormen voor de aankomende verdere verkenning.

Op koers voor play-offs
Velsen - De kans dat Telstar zich
plaatst voor de Jupiler League
play-offs, met als hoofdprijs promotie naar de Eredivisie, wordt
met de week groter. Met nog
acht wedstrijden te gaan hebben de Witte Leeuwen een stevige marge opgebouwd ten opzichte van de concurrentie. Als
Telstar de vierde plek weet te
behouden, dan plaatst het team
van Mike Snoei zich direct voor
de halve finales op 10 en 13 mei.
Voor spits Novakovich, inmiddels
goed voor 18 doelpunten, zijn
het helemaal prachtige tijden. De
Amerikaan won vorige week de
prijs voor topscoren in de derde
periode en werd een paar dagen
later geselecteerd voor de Ame- nezuela. De keerzijde is dat hij zarikaanse selectie. Komende week terdag ontbreekt tegen RKC Waalspeelt hij met Team USA tegen Ve- wijk. (foto: 1963-pictures.nl)

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

34 EURO PER GRAM

‘Warmtenet IJmond kan
10.0000 woningen verwarmen’
IJmond - In 2050 wonen we in Nederland aardgasvrij. Een voorwaarde voor deze ambitie is dat er alternatieven beschikbaar komen. Onderzoek toont aan dat industriële warmte in de IJmond
geschikt is om circa 10.000 woningen te verwarmen. Een aanzienlijk alternatief dus. Om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen
hebben Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan HVC en Alliander
gevraagd een verkenning uit te voeren.

Deze advertentie is aangeboden door:

Zo trots als een pauw op
nieuwe Zeewijkpassage
IJmuiden - Een feestelijke opening met wethouder Verkaik,
ballonnen, muziek, een goochelaar en mooie vakantieprijzen.
Het kon niet op vorige week
vrijdag bij de opening van de
totaal vernieuwde Zeewijkpassage.

Elders in deze editie: Telstar
Nieuws

De ondernemers stonden met
stralende gezichten toe te kijken bij de officiële opening van
hun Zeewijkpassage. Want niet alleen werd het complete centrum
van binnen en buiten vernieuwd,
maar alle ondernemers droegen
zelf ook hun steentje bij door tegelijkertijd hun eigen zaak zo op
te knappen dat het bijdraagt aan

de nieuwe en open sfeer. En al
die samenwerking leidde tot een
prachtig resultaat. Dankzij de verbouwing konden veel winkels hun
oppervlakte vergroten. Daarnaast
kwam er toch ook nog meer parkeerruimte. Er zijn nu twee parkeerkelders en een parkeerdek.
De winkelpassage is overzichtelijk
ingedeeld en dankzij het prachtige assortiment van de diverse
winkeliers kun je hier terecht voor
een heel compleet aanbod. En
met kou, storm en sneeuw kun je
hier heerlijk overdekt en luxe winkelen.
Zaterdag 31 maart is er een paasontbijt voor alle kinderen. (foto:
de Jutter/de Hofgeest)
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Uitnodiging afscheid en
installatie leden gemeenteraad
Op woensdag 28 maart 2018 nemen de
raadsleden die niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad afscheid tijdens de
raadsvergadering, aanvang om 19.30 uur.

Aansluitend, naar verwachting vanaf 21.30
uur, is er in de Burgerzaal van het gemeentehuis een afscheidsreceptie. Tijdens deze
receptie kunnen de inwoners van Velsen

Veel vragen over leerplicht
Zonder reden wegblijven van school , dat
mag niet. Dit vertelden de leerplichtambtenaren van de gemeente, die op de Dag
van de Leerplicht basisscholen De Zefier
in IJmuiden en de Toermalijn in Driehuis
bezochten.

De leerlingen van groep acht kregen interessante vragen voorgelegd. Wanneer moet je
naar school en wanneer hoeft het niet? Wat
gebeurt er wanneer je wel naar school moet,
maar niet gaat?
De leerplichtambtenaren legden uit hoe de
leerplicht is ontstaan. Oorspronkelijk was
er het Kinderwetje van Van Houten uit 1874,
dat regelde dat kinderen niet meer in fabrie-

ken hoefden te werken. In 1900 werd de
Leerplichtwet ingesteld. Toen moesten alle
kinderen tot 12 jaar naar school. Inmiddels
is dit uitgebreid tot 18 jaar, als je tenminste
voor die tijd geen startkwalificatie hebt behaald. Een startkwalificatie is een diploma
op HAVO, VWO of MBO 2 niveau. Met deze
diploma’s heb je een goede kans om een baan
te vinden.

Op het moment waarop deze krant werd gedrukt, waren de uitslagen van de gemeen-

De leerlingen dachten goed na over alle vragen en bedachten dat je ook buiten school
veel kunt leren, zoals over de natuur en in
het verkeer. Ook werd genoemd dat school
ook heel belangrijk is om te leren goed met
elkaar om te gaan en vrienden te maken.
(foto: gemeente Velsen)

Het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en TenneT werken aan de
realisatie van een windenergiegebied
in zee, Net op Zee Hollandse Kunst
Noord.

Voor het transport van de opgewekte
energie naar het vaste land, is een verbinding nodig. De Provincie Noord-Holland,
gemeenten en waterschappen hebben
daar nu unaniem een advies over uitgebracht.
Het advies is om een ondergrondse ver-

Wist je dat...

De gemeente korting geeft op
uw ziektekostenverzekering?

Hoe vraag je het aan?
De gemeente wil via deze regeling inwoners met een laag inkomen, chronische
ziekte en beperking ondersteunen. Inwoners die nu al verzekerd zijn bij Zilveren
Kruis kunnen hun polis omzetten naar de
collectieve verzekering van de gemeente.
Anderen kunnen eind van het jaar overstappen. U kunt zich aanmelden via een

teraadsverkiezing nog niet bekend. Kijk op
www.velsen.nl voor de stand van zaken.

Regionaal advies over aansluiting hoogspanningsnet

Het gemeentehuis is tijdens de komende feestdagen gesloten op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) en maandag 2 april (Tweede Paasdag).

Keuze uit drie pakketten
Iedere inwoner van Velsen met een inkomen lager of gelijk aan 130% van de voor
hen geldende bijstandsnorm, kan in aanmerking komen voor de collectieve regeling. Hierbij heb je niet alleen een voordelige premie, maar de gemeente betaalt ook
mee aan deze premie. Er zijn drie pakketten met een korting die varieert van € 15,tot € 35,- per maand. Kinderen onder de 18
jaar worden automatisch meeverzekerd
met de ouders. De dekking is per 1 januari 2018 uitgebreid met extra vergoedingen
voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts.

Op donderdag 29 maart, aanvang 20.30 uur,
installeert burgemeester Frank Dales de
nieuwe gemeenteraad van Velsen. Aansluitend kunnen de inwoners tijdens een receptie in de Burgerzaal de nieuwe raadsleden
feliciteren. (foto: gemeente Velsen)

Verkiezingsuitslagen op website

Gewijzigde openingstijden

Mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking kunnen een
collectieve zorgverzekering afsluiten
via Zilveren Kruis Achmea, de zogenaamde gemeentepolis. De gemeente
geeft korting op de verschillende pakketten.

de vertrekkende raadsleden persoonlijk de
hand schudden.

binding aan te leggen van Windpark Hollandse Kust (noord) via Heemskerk naar
twee transformatorstations op het terrein van TATA Steel. In Beverwijk wordt
de duurzaam opgewekte energie vervolgens aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Volgens de betrokken partijen tast deze aansluiting de omgeving
nauwelijks aan, behoudt ze het open landschap en levert ze de minste overlast op
voor bewoners.
Kijk voor meer informatie op www.netopzee.eu/hollandsekustnoord.

Uit het college

aanvraagformulier en via de website www.
gezondverzekerd.nl/gemeente/velsen.
Het aanvraagformulier is op te halen bij
het gemeentehuis of wordt naar u toegestuurd als u belt naar 14 0255, bereikbaar
op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur.
Voor meer vragen over deze regeling kunt
u ook bij dit nummer terecht. (foto: gemeente Velsen)

emeente elsen eeft de regeling uishoudelijk hulp voor 2018 vastgesteld. Dit
betekent dat mantelzorgers hulp kunnen
krijgen bij hun eigen huishoudelijke taken. Het effect is dat zij daarmee worden
ontlast bij het uitvoeren van hun mantelzorgtaken.

rapport hebben gemaakt. Voor de grotere
kruisingen die moeten worden aangepakt,
zoals die bij de Westbroekerweg, Dammersboog, en de Velserbroekse Dreef, zijn
nieuwe ontwerpen gemaakt waar op kan
worden ingesproken. De inspraakperiode
is 28 maart tot en met 22 mei 2018.

• n elser roek is een aantal kleine kruisingen verbeterd. Dat is gebeurd nadat
de gemeente en bewoners hierover een

Meer informatie op www.velsen.nl/bestuurorganisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten.

•
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Senioren en veiligheid
De laatste jaren staan de onderwerpen
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 heeft u de vorige drie
weken praktische tips gekregen om uw
veiligheid én uw veiligheidsgevoel thuis
en op straat te verbeteren.

Tips Veilig met telefoon en computer
- Geef aan niemand uw pincode, ook niet
aan iemand die zegt van de bank of van de
politie te zijn. Ook voor het blokkeren van

uw bankrekening is geen pincode nodig.
- Ga niet in op verkoopverhalen aan de telefoon en geef geen antwoord op allerlei
persoonlijke vragen.
- Wees voorzichtig met het openen van emails van afzenders die u niet kent.
- Geef nooit uw inlogcodes aan anderen.
- Ga niet in op e-mails die zeggen dat u iets
gewonnen heeft.
- Wees voorzichtig met het opgeven van
persoonlijke gegevens op allerlei websites.
- Check bij financiële zaken of de website
beveiligd is met een ‘slotje’ in de adresbalk.
- Wees u ervan bewust dat persoonlijke
informatie op sites zoals Facebook misbruikt kan worden.

Eerste bewoners Pionieren
Nicoline Karssen en Theo Bakker wonen
nu twee weken in hun droomhuis aan de
Van den Vondellaan in Driehuis. Precies
twee jaar geleden stonden ze op de lijst
voor een kavel en onlangs kwam wethouder Vennik hen feliciteren met hun
droomhuis.

Via het project Pionieren kunnen zelfbouwers op een aantal kavels in IJmuiden en
Driehuis een droomhuis bouwen. Nico-

line Karssen en Theo Bakker zijn de eersten van de zelfbouwers die al daadwerkelijk in hun huis wonen. Ze hebben een
voorspoedige bouw gehad en zijn heel tevreden over bouwer Van Geldorp.
Het huis is helemaal duurzaam gebouwd,
top geïsoleerd en verwarmd door een
warmtepomp, dus zonder aardgas! (foto:
gemeente Velsen)

Bunkerseizoen start 1 april

Het Bunker Museum IJmuiden start op 1 april met een nieuw seizoen. Het seizoen 2018
staat weer bol van de activiteiten in en rondom de bunkers van IJmuiden. Gedurende het
seizoen wordt er maar liefst driemaal een historisch evenement georganiseerd. Behalve de
historische evenementen, organiseert Bunker Museum IJmuiden de Bunkerdag, verschillende rondleidingen en is vanaf 1 april het Bunkermuseum om de week geopend. Kijk voor
de openingstijden en voor het jaarprogramma op www.bunkermuseum.nl. (foto: Bunker
Museum)

Gemeente en Missiehuis Driehuis
B.V. tekenen voor herontwikkeling
Donderdag 15 maart jl. hebben de gemeente Velsen en Missiehuis Driehuis
B.V. een overeenkomst getekend voor de
locatie Missiehuis aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis. Hierin spreken ze af dat
zij gaan onderzoeken of woningbouw
op de locatie mogelijk is, en zo ja, onder
welke voorwaarden.

Kwaliteit
Met het tekenen van de overeenkomst is
een belangrijke stap gezet om de locatie
opnieuw te ontwikkelen. Op deze plek was
voorheen de sociaal-medische dienst van

de Koninklijke Marine gevestigd. Sinds
2011 staat het Missiehuis echter leeg. De
mogelijk nieuwe plannen voor de locatie
zullen de kwaliteit van de woonomgeving
verbeteren.
Ruimtelijke procedure
Binnenkort begint de gemeente met het opstellen van een startdocument. Daarin worden de kaders en voorwaarden aangegeven
voor de nieuwe plannen. Omwonenden en
andere belanghebbenden worden hierbij
betrokken. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het startdocument.

Huishoudelijke hulp voor
mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen in de gemeente
Velsen hulp bij het huishouden krijgen.
Zo kunnen zij de mantelzorg aan anderen blijven geven, zonder dat dit ten
koste gaat van hun eigen huishouden.

Wethouder Baerveldt: “Veel mensen worden op een gegeven moment mantelzorger. De gemeente vindt het belangrijk om
deze mensen te ondersteunen in hun zorgtaken.”

In de gemeente zijn steeds meer mantelzorgers actief. Ze helpen familieleden of
vrienden die tijdelijk of langer hulp nodig
hebben. Een deel van deze mantelzorgers
is of raakt overbelast door deze zorgtaken
voor een ander. Dit is niet de bedoeling.
Daarom zijn er verschillende manieren
van ondersteuning voor mantelzorgers.
Hulp bij de huishouding is één van deze
mogelijkheden.

Bent u mantelzorger en wilt u meer weten
over deze ondersteuning en over de voorwaarden voor huishoudelijke hulp voor
mantelzorgers? Dan kunt u contact opnemen met Socius Centrum Mantelzorg. Dit
is de organisatie die de mantelzorgondersteuning regelt in de gemeente Velsen, telefoonnummer 088-8876900.

Ondernemersontbijt
Maandag 12 maart waren burgemeester Frank Dales en wethouder Arjen Verkaik aanwezig
bij het ondernemersontbijt in Duin & Kruidberg. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor
bestuurders en medewerkers uit het bedrijfsleven om maatschappelijke en zakelijke initiatieven te delen. (foto: Reinder Weidijk)

Honden uitlaten langs westkant

Nieuwe regels bij Kennemermeer
In de afgelopen jaren worden steeds
meer honden uitgelaten bij het Kennemermeer. De uitwerpselen die de honden achterlaten, zijn niet goed voor dit
Natura 2000-gebied. De gemeente Velsen gaat daarom een proef doen tussen 1
april en 1 oktober 2018: de route gaat dan
langs de westkant van het meer, om zo de
oostzijde helemaal te ontzien.

Honden en baasjes (privé en commercieel)
lopen nu veel over het Zeewindepad en via
de parkeerplaats van Seaport Marina via
de oostelijke kant naar het strand. Het gebied rond het Kennemermeer is een Natura-2000 gebied, met speciale bescherming.
De uitwerpselen van deze honden hebben
een grote invloed op de flora en fauna in dit
bijzondere gebied.

De gemeente Velsen wil dat iedereen kan genieten van het Kennemermeer, de duinen en
het strand. Maar niet iedereen wil hetzelfde,
dus daar zijn regels voor nodig. Bij wijze van
proef worden de hondenuitlaters een half
jaar lang langs de westkant van het meer geleid; dat begint op 1 april. Zij lopen dan tussen het meer en de duinenrij bij het strand.
Op verschillende plekken komen borden te
staan met deze regels, en op twee plekken
kun je zakjes voor hondenpoep pakken. De
maatregel is met diverse betrokken strandpartijen besproken.
Vragen? Bel 0255-567200. Ervaringen, opmerkingen en suggesties zijn welkom op
info@velsen.nl. Lees meer over Natura
2000 gebieden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natura-2000.
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Verfresten? Niet in het riool!
Alles wat door de gootsteen of het toilet wordt gespoeld, komt in het riool
terecht. Schadelijke stoffen zoals verfresten, komen hierdoor onnodig in het
oppervlaktewater en tasten de waterkwaliteit aan. De afvalwaterzuivering
kan verfresten uit het rioolwater filteren, maar een deel komt alsnog in het
oppervlaktewater terecht. Help mee
aan een schoner milieu en een goede
waterkwaliteit en lever verfresten in bij
de milieustraat van uw gemeente.

Gemiddeld spoelt elke Nederlander jaarlijks 3,5 kilo afval door het riool. Dat is
vergelijkbaar met 9,6 miljoen volle vuilniszakken per jaar voor heel Nederland.
Als je afval in het riool gooit dat eigenlijk
in de vuilnisbak thuishoort, dan kan dit
leiden tot dichtgeslibde riolen en vastgelopen gemalen. Daarnaast zorgt verkeerd
gebruik van het riool ook voor verstoppingen, overstromingen en stankoverlast.
Houd ons water gezond
Bij het reinigen van verfgereedschap zoals kwasten en rollers, wordt het water
vervuild met waterbezwaarlijke stoffen.
Hoe meer vervuiling - met stoffen die
niet thuishoren in het riool - des te nadeliger voor het milieu en des te hoger
de zuiveringskosten. Daarnaast hebben
deze chemische stoffen hun weerslag op
de kwaliteit van het water dat na het zuiveringsproces wordt geloosd op het oppervlaktewater en dat kan nadelige effecten hebben voor de flora en fauna en de
volksgezondheid.

VERF?

Niet in het riool!
Verfresten en chemicaliën
in het riool verstoren het
waterzuiveringsproces.
Tip: doe ze in de
chemobak.

nietinhetriool |

@nietinhetriool |

www.nietinhetriool.nl

Houd ons water schoon

Samen voor een gezonde waterketen
De gemeente Velsen werkt samen met de
hoogheemraadschappen van Rijnland en
Hollands Noorderkwartier aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit.
Ook u kunt een bijdrage leveren door verfresten niet door de gootsteen of het toilet
te spoelen, maar ze in te leveren bij het Afvalbrengstation van HVC aan de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid.
Meer informatie over wat nog meer niet
in het riool mag? Neem dan een kijkje op
www.nietinhetriool.nl.

Fietspaden Broekeroog
De werkzaamheden zijn gestart om de
fietspaden te asfalteren op de Broekeroog en op een gedeelte van De Kamp.
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Velsen uitgevoerd door De Bie Wegenbouw.

De werkzaamheden duren tot vrijdag 27
april 2018, als de weersomstandigheden
goed blijven. Het gehele fietspad van de
Broekeroog vanaf De Kamp tot aan het viaduct N 208 wordt voorzien van asfalt.
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 worden omgeleid via De Kamp -> Dreefbrug
-> Santpoortse Dreef -> rechtsaf Rijksweg.
De woningen en bedrijven aan de Hofgeesterweg blijven bereikbaar via de
Roosensteinweg of Hofgeesterweg. Deze
omleidingen worden met borden aangegeven. (foto: Reinder Weidijk)

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering woensdag 28 maart
2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik op de
datum van deze vergadering. Ook kunt u via
Kabel TV en de website van RTVSeaport de
raadsvergadering bekijken.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail
griffie@velsen.nl met vermelding van het
onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact
met u op.
De Agenda
Fractieverantwoording 2017
Jaarlijks leggen fracties verantwoording af
over de jaarlijkse uitgaven voor de fractieondersteuning.
Motie: Project Safe Streets in Velsen
In de raadsvergadering van 22 februari is
door enkele partijen van de gemeenteraad
een motie ingediend. In de motie vraagt de
raad het college om mee te doen met het Project Safe Streets. Met dit project worden de
problemen rond veiligheid van vrouwen en
meisjes in de openbare ruimte in kaart gebracht en aangepakt. In de raadsvergadering
van 22 februari staakten de stemmen: 16
raadsleden waren voor en 16 raadsleden waren tegen. In deze raadsvergadering stemt de
raad opnieuw over deze motie.

Overdrachtsdocumenten van de oude
raad aan de nieuwe raad
Nu er een eind komt aan de raadsperiode
2014-2018 en de inwoners op 21 maart hebben gestemd voor een nieuwe gemeenteraad
draagt de huidige raad zijn werk over in de
vorm van de overdrachtsdocumenten aan
de burgemeester voor de nieuwe gemeenteraad.
Beoordeling rechtmatigheid verkiezingen 21 maart 2018
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven
doet verslag aan de raad of er wel of geen
aanleiding is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de verkiezingen van 21 maart
2018. De commissie Onderzoek Geloofsbrieven bestaat uit drie raadsleden die in 2014
bij aanvang van de huidige raadsperiode zijn
benoemd.
Beslissing toelating raadsleden
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven
heeft voor deze raadsvergadering de geloofsbrieven onderzocht van de raadsleden die
door de inwoners op woensdag 21 maart zijn
gekozen voor de nieuwe gemeenteraad. De
commissie doet verslag van dit onderzoek.
Daarna kunnen op 29 maart de 33 raadsleden worden benoemd.
Afscheid raadsleden die niet terugkeren in de raad.
Tijdens deze raadsvergadering nemen de
raadsleden die niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad afscheid. Aansluitend,
naar verwachting rond 21.30 uur, is er in de
Burgerzaal van het gemeentehuis een afscheidsreceptie. Tijdens deze receptie kunnen de inwoners van Velsen de vertrekkende
raadsleden persoonlijk de hand schudden

Raadsvergadering donderdag 29 maart
2018.
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd is verschoven: 20.30 uur

De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad
Open de raadskalender en klik op de datum
van deze vergadering. Ook kunt u via Kabel
TV en de website van RTVSeaport de raadsvergadering bekijken.
Installatie nieuwe raadsleden
Burgemeester Frank Dales installeert de 33
nieuwe raadsleden die op 21 maart door de
inwoners van Velsen zijn gekozen. De raadsleden leggen daarbij de eed (Zo waarlijk helpe mij God almachtig) of de belofte ( Dat verklaar en beloof ik) af.
Benoeming diverse commissies en de
sessievoorzitters
De nieuwe gemeenteraad benoemt de raadsleden die zitting gaan nemen in diverse commissies zoals:
• drie raadsleden voor de commissie Onderzoek Geloofsbrieven (onderzoekt de toelating van nieuwe raadsleden).
• vanuit iedere fractie een lid voor de Rekenkamercommissie (onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente te werk gaat).
• twee leden van de coalitie en twee leden
vanuit de oppositie voor de Agendacommissie Velsen (bereidt de agenda’s voor de
sessies en raadsvergadering voor).
• drie raadsleden voor de agendacommissie
IJmond (bereiden samen met raadsleden
van Beverwijk en Heemskerk de agenda
voor de IJmondcommissie voor).
• drie raadsleden, waarvan 1 de plaatsvervangend voorzitter is, voor de Werkgeverscommissie (werkgever voor de afdeling
griffie die de gemeenteraad ondersteunt).
Tot slot benoemt de raad de voorzitters die de
sessies (voorbereidende vergaderingen voor

de raadsvergadering) gaan voorzitten in deze
raadsperiode. Na de benoeming van de wethouders kan mogelijk de samenstelling van
deze commissies worden gewijzigd.
Aanwijzing 1e en 2e plaatsvervangend
voorzitter van de gemeenteraad
Wanneer de burgemeester niet aanwezig kan
zijn als voorzitter van de raadsvergadering
dan vervangt de plaatsvervangend voorzitter
hem.
Aanwijzing 1e en 2e waarnemer van het
ambt van burgemeester bij verhindering
of ontstentenis van Burgemeester en
Wethouders
Wanneer het gehele college van Burgemeester en Wethouders niet bereikbaar is neemt
een van de twee benoemde raadsleden als
waarnemer de rol van de burgemeester en het
college over.
Vaststellen hoogte fractievergoeding
Steunfractieleden hebben recht op een vergoeding voor het deelnemen aan de sessies en
een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.
Maandelijks wordt een vast bedrag per steunfractielid uitbetaald ter hoogte van € 75,00
tot het einde van deze raadsperiode.
Gewijzigde regeling steunfractieleden
2018
In verband met een wijziging in de administratie en uitbetaling aan steunfractieleden
moet de Regeling Steunfractieleden 2011
worden aangepast. De nieuwe gemeenteraad
stelt deze nieuwe regeling vast.
Toelaten van steunfractieleden
De raadsfracties hebben de mogelijkheid zich
te laten bijstaan door maximaal twee steunfractieleden. Een steunfractielid mag deelnemen aan een sessie namens de betreffende fractie. Zij mogen niet deelnemen aan de
raadsvergadering. Zij hoeven niet op de lijst
voor de laatstgehouden verkiezingen te hebben gestaan. Ze moeten alleen voldoen aan de
vereisten om verkiesbaar te zijn als raadslid.
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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 10 maart 2018 tot en met 16
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
Reigersbossenlaan 25, kappen 1 boom
(11/03/2018) 3306-2018
Koningin Wilhelminakade 157, plaatsen
opbouw op uitbouw achterzijde woning
(12/03/2018) 3368-2018
Kruitenstraat 13, gebruiksvergunning brandveilig gebruik (12/03/2018) 3357-2018
Loggerstraat 100, uitbreiden bedrijfspand en
wijzigen gevels (14/03/2018) 3467-2018
Kennemerstrand 178, plaatsen terrasafscheiding (14/03/2018) 3477-2018
Herculesstraat 6b, legaliseren schuur en wijzigen garagegevel (15/03/2018) 3518-2018
Velsen- Noord
Concordiastraat 79, realiseren bedrijfsgebouw (15/03/2018) 3521-2018
Platformweg 3, aanpassen fundering en plaatsen silo (15/03/2018) 3548-2018

Schulpweg 61, kappen monumentale boom
(16/03/2018) 3592-2018
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 140, kappen 1 boom
(10/03/2018) 3299-2018
Bloemendaalsestraatweg 118, verplaatsen
erfafscheiding en bouwen fietsenberging
(16/03/2018) 3609-2018
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 10, kappen 2 bomen(10/03/2018)
3296-2018
Hoofdstraat t.o. 214, plaatsen kunstwerk
(13/03/2018) 3376-2018
Velserbroek
Kamerkamp 22, kappen 1 boom (11/03/2018)
3308-2018
De Sluistocht 19, plaatsen dakopbouw
(12/03/2018) 3358-2018
De Zeiler 116, bouwen schuur (14/03/2018)
3465-2018
De Zeiler 156, plaatsen stenen berging
(12/03/2018) 3372-2018
De Zeiler 160, plaatsen stenen schuur
(13/03/2018) 3425-2018
Westlaan 41, handelen in strijd met regels bestemmingsplan i.v.m. evenement 8 juli 2018

(13/03/2018) 3420-2018
Liniepad 48, verbouwen bovenlaag woonark
(13/03/2018) 3423-2018
Zwanebloembocht 159, plaatsen dakkapel
(16/03/2018) 3599-2018
Driehuis
Valeriuslaan 10, plaatsen
(14/03/2018) 3468-2018

dakopbouw

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
Santpoort-Noord
Zeeweg ong., aanleggen verharding voor fietspad Zeeweg Duin- en Kruidberg (15/03/2018)
32076-2017
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, legaliseren reeds geplaatste
overkapping en veranda (14/03/2018) 5562018

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Koningsdag, Kennemerlaan 93 en 93b, 27
april van 9.00 tot 21.00 uur (15/03/2018)
3500-2018
Velsen-Noord
Avond4daagse, 19 t/m
(12/03/2018) 3356-2018

22

juni

2018

Santpoort-Noord
Foodfestival Broekbergenplein, 9 juni 2018
van 16.00 tot 23.30 uur (12/03/2018) 33152018
Velserbroek
Lentekriebels,
winkelcentrum
Velserbroek, 14 april 2018 van 12.00 t/m 16.00 uur
(15/03/2018) 3532-2018
Velsen-Zuid
Sweets Festival 2018, De Ven Spaarnwoude, 23 juni 2018 van 13.00 tot 23.00 uur
(14/03/2018) 3440-2018
Full Moon Festival 2018, De Ven Spaarnwoude, 2 juni 2018 van 13.00 tot 23.00 uur
(14/03/2018) 3438-2018

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 inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter

van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
Driehuis
Driehuizerkerkweg 240, wijzigen gevel
(16/03/2018) 2961-2018
IJmuiden
Zwaanstraat 18, dichtzetten inpandige bal-

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben
op 13 maart 2018 besloten om de naam
Delftpad vast te stellen voor het fietspad
langs De Delft in Santpoort-Zuid.

combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en wethouders
van Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u
inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak
maken bij het KCC, of via telefoonnummer
0255 567352.

kon (14/03/2018) 25837-2017
Santpoort-Noord
Wüstelaan
90,
kappen
(14/03/2018) 3112-2018

Zwanebloembocht 90, plaatsen afdak boven
voordeur (13/03/2018) 1306-2018
bomen

Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17c, wijzigen voorgevel
(16/03/2018) 2719-2018

Omloop van Zandvoort op 25 maart 2018,
van 11.00 tot 15.30 uur, gemeente Velsen
(14/03/2018) 30938-2017
Rommelmarkt Kennemerplein IJmuiden
op 12 mei, 2 juni, 21 juli, 25 augustus en 15
september 2018 (16/03/2018) 697-2018
Kofferbakmarkt Plein ’45 te IJmuiden op 26
mei, 9 juni, 14 juli, 4 augustus en 13 oktober
2018 (16/03/2018) 698-2018
Snuffelmarkt Lange Nieuwstraat te IJmuiden op 19 mei, 16 juni, 7 juli, 11 augustus en
22 september 2018 (16/03/2018) 700-2018.
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Velsen-Noord
Banjaertstraat 14 8000, vergroten garage
(16/03/2018) 1002-2018
Dijckmansstraat 2, verbouwen woonhuis en
kerk naar 12 appartementen (16/03/2018)
546-2018
Velserbroek
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Een parkeerschijfzone (maximaal 1 uur) in
te stellen op een gedeelte (9 parkeervakken)
van het parkeerterrein aan de Zoutmanstraat te IJmuiden, geldend van maandag t/m
vrijdag van 9:00 uur t/m 17:00 uur. Aan deze
maatregel wordt uitvoering gegeven door:
-

het plaatsen van de verkeersborden E10

-

(maximaal 1h) zoals bedoeld in bijlage
1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
plaatsing van onderborden waarop de
volgende tekst is aangegeven: “ma t/m vr
9-17 h”;
plaatsing van onderborden (code OB501l
en OB501r) met pijlmarkering om de omvang van de zone aan te duiden;
het aanbrengen van blauwe belijning
langs de parkeervakken die binnen de

parkeerschijfzone vallen.
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 combina-

tie 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 de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Verbrande Vlak 35 A, 1974 SN IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel

langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

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

(Huis)dier van de Week
MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

Dubbel feest
bij De Hypotheker

4 X PER
JAAR IN ONZE
KRANTEN!

Velsen - Vrijdag opende De Hypotheker in Velserbroek een nieuwe
zaak aan Galle Promenade 40. Met
een gezellige zanger en bevriende
makelaars en ondernemers werd
het openingsfeest gevierd. Sindsdien zijn al diverse belangstellenden bij De Hypotheker in Velserbroek binnengestapt voor vrijblijvende informatie.
Franchisenemer Mark van Eck is
voor veel Velsenaren een bekend
gezicht. Tien jaar geleden opende
hij De Hypotheker aan het Marktplein in IJmuiden. Dubbel feest
dus voor De Hypotheker. Inmiddels is Daniëlle Rabelink sinds een
jaar franchisenemer in IJmuiden.
Mark en Daniëlle kennen elkaar
al jaren en werken als vanouds samen om Velsenaren bij alle hypotheekvragen optimale service te
verlenen.
Als onafhankelijke hypotheekadviseurs kunnen zij de best passende hypotheek adviseren uit een

groot aanbod van banken en verzekeraars. Daarbij wordt goed geluisterd naar de wensen van de
klant.
,,Het gaat echt niet altijd om een
hypotheek voor een nieuwe woning’’, aldus Daniëlle. ,,Ook bij verbouwen, oversluiten of een relatiebreuk kunnen we adviseren.’’
Mark van Eck vult aan: ,,Wij adviseren ook over het middelen van de
rente en nemen we meteen de bestaande hypotheek onder de loep.’’
Snel een hypotheek afsluiten kan
ook bij De Hypotheker. Zij zijn op
de hoogte van maatschappijen
die geen lange wachttijden hebben en helpen u graag bij het
completeren van het benodigde
dossier.
Stap met vragen gewoon eens
binnen bij De Hypotheker in Velserbroek of IJmuiden. Het eerste
gesprek is altijd voor rekening van
De Hypotheker.(foto: de Jutter/de
Hofgeest)

Whiskyproeverij met Gordon & Macphail
IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis Zeewijck organiseert op
woensdag 28 maart in samenwerking met whiskyimporteur van Wees-Amersfoort,
een whisky masterclass met als
speciale gast Werner Bos, whiskyconnoisseur in hart en nieren.
Gordon & Macphail is één van
de oudste en grootste onafhankelijke whisky bottelaars in
Schotland. Zij bestaan al vanaf 1895 kunnen putten uit een
onnoemelijk hoeveelheid aan
single malt whisky vaten van
bijna alle distilleerderijen die
Schotland rijk is. Werner werkt
voor Van Wees uit Amersfoort

en zij hebben al jaren een zeer
speciale band met Gordon &
Macphail. Zij mogen als één
van de weinigen op hun beurt
zelf hun vaten selecteren die zij
onder hun eigen label uitbrengen. Deze avond kunt u gaan
genieten van enkele juweeltjes uit het grote assortiment
welke Gordon & Macphail uitbrengen. Van Speyside tot Islay, u kunt het allemaal gaan
proeven.
Reserveren kan via info@zeewijck.nl of www.zeewijck.nl.
De proeverij vind plaats in
Oma’s Kamer van Café Middeloo in Driehuis en start om
19.45 uur. (foto: aangeleverd)

Het (Huis)dier van deze week is
Diezel. Diezel is een gecastreerde Amerikaanse Stafford van tussen de 3 en 4 jaar oud. Diezel is
op zoek naar een huisje zonder katten, wat oudere kinderen
en met een stabiele teef in huis
is geen probleem. Deze lieverd
gaat graag aan het werk met je
hij is gek op flyerballen en gaat
er graag op uit. Diezel is echt op
zoek naar een baasje voor het
leven. Wie geeft hem nog een
tweede kans?
Voor meer informatie over Diezel 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 10.00-13.00uur en
tussen 14.00-16.00uur en op zaterdag van 10.00-13.00uur. Of kijk

op www.dierenbescherming.nl
twitter:@dierenbescherming en
Facebook.com/dedierenbescherming.

Party voor jonge
mantelzorgers

IJmuiden - Socius Jeugd organiseert dit jaar een activiteit voor
een groep van 30 jonge mantelzorgers, in samenwerking met
de jongerenwerkers van buurthuis de Dwarsligger.
Het doel van deze dag is om jonge mantelzorgers te erkennen
en tevens een ontspannen dag
te bieden. Jonge mantelzorgers
groeien op met een zieke ouder,
broer, zus, opa of oma in de directe omgeving van het gezin.
Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of beperking, een
psychische ziekte of een verslaving. Jonge mantelzorgers zijn
kinderen en jongeren van 7 tot
25 jaar.
De activiteit begint om 16.00 uur
en eindigt om 20.00 uur. De leef-

tijd is van 10 tot 18 jaar. De jonge
mantelzorgers mogen een introducée meenemen. Er zijn maximaal 30 plekken. De jongeren
kunnen gamen, er is een DJ, er
zijn culinaire bites, er komt een
workshop en de jongeren kunnen chillen.
Voor iedereen die komt is er een
gratis goodiebag beschikbaar
gesteld door diverse ondernemers van de ondernemersvereniging IJmuiden Centrum.
Opgeven kan bij Andres: 0622922019 of Simone: 0620084018. De winkeliers rondom
Plein 45, leden van winkelstichting IJmuiden, en ING hebben
enthousiast en belangeloos bijgedragen aan het vullen van degoodiebag voor deze activiteit.
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Ruud Koks Velserbroek

Reparatie & onderhoud
van alle merken,
ook voor
uw lease auto

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga

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

Bennebroek - De Raad van State
heeft zich vorige week uitgesproken in de zaak tussen Linnaeushof en de gemeente Bloemendaal. Inzet van de rechtzaak was
de 10-jaarlijkse revisie van het bestemmingsplan voor de speeltuin. De gemeente heeft in 2016
een aantal beperkingen in de revisie opgenomen
- waar Linnaeushof het niet mee eens was. De
raad van state heeft beslist dat de
wijzigingen in het bestemmingsplan niet onredelijk zijn.
De gemeente Bloemendaal wil
voorkomen dat Linnaeushof zich
zal ontwikkelen tot een volwaardig attractiepark. Daarom zijn er

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

in het nieuwe bestemmingsplan
bepalingen toegevoegd die Linnaeushof extra beperkt in onder
andere bouwhoogtes en met name de hoeveelheid attracties dat
mag worden geplaatst in de toekomst. Bij attracties denkt men al
gauw aan spectaculaire achtbanen, die veel ruimte innemen, lawaai produceren en waarin bezoekers hard gillen en schreeuwen. Volgens Cok Milatz, directeur van Linnaeushof, zijn er echter ook veel attracties op de markt
die niet voor de overlast zorgen
waar de gemeente bang voor is.
Een voorbeeld hiervan is de Toffe Toren, die sinds een aantal jaar
in Linnaeushof staat. Officieel een
attractie, maar in praktijk heel anders dan een achtbaan. De toren draait langzaam rond, maakt
geen lawaai en bezoekers kunnen
zichzelf omhoog hijsen om op negen meter hoogte van het uitzicht
over de speeltuin genieten.
Linnaeushof meldt dat zij de uitspraak van de Raad van State respecteert. Het belangrijkste is dat
alle partijen het er over eens zijn
dat Linnaeushof een speeltuin is
en blijft waar actief vermaak centraal staat.
Op woensdag 28 maart opent
Europa’s grootste speeltuin haar
poorten weer voor een nieuw seizoen. Nieuw dit jaar is een raadselachtig doolhof, waarin kinderen met behulp van vragen en
raadsels de route kunnen uitstippelen. (foto: Linnaeushof )

-

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 Grote IJmuiden Quiz.
Volgende week woensdagavond
28 maart 2018 vindt de derde editie van De Grote IJmuiden Quiz
plaats. De eerste twee edities werden in 2016 en 2017 in de Bibliotheek Velsen aan het Dudokplein
gehouden. Vanwege het toenemende aantal deelnemers is de
quiz dit jaar verhuisd naar het Thalia Theater. In dit karakteristieke gebouw met een bewogen IJmuidense historie voelt initiatiefneemster
en pubquizmaster Nel Luiken de
IJmuidenkenners in zeven ronden
aan de tand over het verleden, het
heden en de toekomst van IJmuiden. Bekende maar ook minder bekende feiten over en rond IJmuiden passeren aan de hand van foto’s en vragen de revue.
De onderwerpen zijn: nieuws, historie, foto’s van nu, kunst en cultuur, oude foto’s, sport en politiek,
en algemeen.
Nel Luiken is een geboren en getogen IJmuidenaar. Vanaf jonge leef-

tijd werkt Nel in de IJmuidense horeca: in cafés en later onder andere in de sportkantine van Sporthal Oost, een strandpaviljoen, een
snackbar en een snookercentrum.
Vanuit haar werk kent Nel veel
IJmuidenaren en dé IJmuidenaar.
Mede door haar werk is Nel in de
loop der jaren steeds meer gaan
houden van IJmuiden en de IJmuidenaren. Daarnaast is het samenstellen en organiseren van quizzen een grote liefhebberij. Regelmatig organiseert zij succesvolle pubquizzen in restaurant Bos
Kookt en strandpaviljoen Noordzee.
In de Grote IJmuiden Quiz weet
zij haar passies voor IJmuiden en
quizzen te bundelen. En met succes zoals we inmiddels weten!
Naast het wedstrijdelement biedt
de quiz vooral gezelligheid. De
deelnemers en bezoekers kunnen
tussen de ronden door bijkletsen,
genieten van de IJmuidense en-

tertainer Jan Zwanenbrug en vooral discussiëren over de vragen en
soms onverwachte antwoorden.
De teams bestaande maximaal vijf
personen strijden vooral om de eer,
eeuwige roem en de Grote IJmuiden Quiz wisselbeker. Sinds vorig
jaar is deze beker in handen van
het team van facebookpagina ‘Een
IJmuidenaar Leeft’. Er hebben zich
voor de derde editie al heel wat
teams aangemeld, waaronder veel
deelnemers uit de vorige edities
Hoewel de quiz op zich al een typisch IJmuidens evenement is, zal
deze derde editie een extra Typisch
IJmuidens tintje krijgen. De auteur
van deze column treedt, in tegenstelling tot de vorige edities, dit
jaar niet als deelnemer aan maar
draagt als medeorganisator en medesamensteller zijn steentje bij.
Teams maar ook individuele deelnemers kunnen zich vooraf (nel.luiken@gmail.com) of op de avond
zelf aanmelden. De kosten van
deelname aan de quiz zijn 6 euro
per persoon. Voor toeschouwers is
de quiz gratis toegankelijk. De theaterdeuren zijn vanaf 19.00 uur geopend. De quiz start om 19.30. We
hopen u te verwelkomen!

Rabobank publiceert jaarverslag

Samen groeien in
Tot jezelf komen met Ineke Brinkmann
Magische reis naar Ibiza Nederland en daarbuiten

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!

-

Linnaeushof respecteert
uitspraak Raad van State

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Door Erik Baalbergen

-

Redactie
Karin Dekkers
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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Regio - Hollen en vliegen. Veel
mensen hebben er dagelijks mee
te maken. De hectiek van alledag slokt ons op, tijd voor onszelf
is schaars, veel te schaars. ,,Het is
zo belangrijk om af en toe weer
eens helemaal tot jezelf en in je eigen kracht te komen’’, vindt Ineke

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Brinkmann. Zij deelt al jaren graag
haar ervaringen van haar reizen
naar magische krachtplaatsen in
landen als Egypte, Griekenland,
maar ook België en Nederland met
anderen.
Vorig jaar ontdekte Ineke dat het
Spaanse eiland Ibiza veel meer te
bieden heeft dan alleen party’s en
disco’s. Door middel van eenvoudige intuïtieve en ontspanningsoefeningen tijdens je verblijf op
Ibiza leer je jezelf open stellen voor
de informatie en energie van deze plaatsen. Je ontwikkelt je zesde zintuig zodat je op de plaatsen
die ze bezoeken meer kunt ervaren. Ineke wil haar enthousiasme
over Ibiza graag delen met anderen en organiseert een magische
achtdaagse reis naar het Spaanse
eiland.
De deelnemers overnachten in
een originele Ibicenco hacienda
tussen amandel- en olijfbomen.
Ze bezoeken onder andere Ibiza stad, de kathedraal, ze maken
een Atlantis wandeling, beleven
de zonsondergang bij Es Vedra en
maken een wandeling via een oud
pelgrimspad naar een grot waar
onder andere de Feniciërs al hun
vruchtbaarheidsrituelen uitvoerden. Ineke: ,,We ontmoeten natuurwezens bij een bron. Ook bezoeken we hippiemarkten, volksdansen en maken tijd om te genieten van heerlijke maaltijden, overweldigende zonsondergangen,
strand, zon en zee.’’ Zie ook www.
isabe.nl. (foto: aangeleverd)

IJmond - Rabobank heeft vorige week haar geïntegreerd
jaarverslag 2017 gepubliceerd.
De bank legt hierin maatschappelijke en financiële verantwoording af. Ook illustreert het
uitgebreide verslag de betekenis van Rabobank voor mens,
milieu en maatschappij en welke groei er in 2017 heeft plaatsgevonden.
Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende F&A bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en
het welzijn in Nederland en aan

het duurzaam voeden van de wereld. De bank gaf hieraan het afgelopen jaar concreet vorm met
de missie ‘Growing a better world
together’. Dit met als resultaat
verschillende pakkende initiatieven in Nederland en daarbuiten,
meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties en betere financiële resultaten. Op 15 februari
werden de jaarcijfers al bekend
gemaakt.
Het geïntegreerde jaarverslag
2017 bevat ook de jaarrekening
2017 en het Pillar 3 rapport. Naast
het jaarverslag 2017 publiceren
alle 102 lokale Rabobanken te-

vens een compacte infographic
met hun maatschappelijke impact in de regio. Ook geeft onderstaande link een totaaloverzicht
met infographics, animaties en
de jaarcijfers van 2017.
Ook lokaal wil Rabobank het verschil maken. De speerpunten
daarbij zijn klanten verder helpen
op het gebied van zelfredzaamheid en ondernemerschap. Ook
het versterken van de lokale leefomgeving en bijdragen aan een
duurzame voedselproductie zijn
belangrijk.
Zie
ook
www.rabobank.nl/
ijmond.
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Het voorjaar staat weer voor de deur….

Bij Van Delden Mode op Plein
1945 zijn ze weer klaar voor
het voorjaar
Als u binnenkomt bij Van Delden Mode komen de zomerse kleuren je tegemoet. Wat een keuze!
Nieuwe merken dit seizoen zijn Lacoste, bekend om zijn hoge kwaliteit polo’s die in diverse kleuren
verkrijgbaar zijn. British Indigo is een smart casual label met gave print shirts, opvallende sweaters
en fun colberts met leuke accenten… Net even anders. Benvenuto is een stijlvol merk met prachtige Italiaanse pakken en colberts. De welbekende merken zoals Meyer broeken, Gate one Jacks, Reset, Fellows, Marco Manzini, No Excess, R2 shirts, Giordano, Baileys, Desoto, Olymp, Ledub, Alberto
en Pierre Cardin zijn zoals altijd sterk vertegenwoordigd. Zoals u leest de keuze is reuze…
Ook in het oog lopend is de collectie van Hugo Boss Casual
(voorheen Boss Orange): stretch
jeans, gekleurde chino’s, gave
truien, casual shirts in lange en
korte mouw. Alles mooi uitgewerkt met opvallende en luxe uitstraling en het onmiskenbare Hugo Boss-logo.
Qua presentatie is er ook iets veranderd bij Van Delden… In de
winkel waar u voor uw casual,

business en shoes terecht is midden in de winkel een schoenenwand gecreëerd zodat de grote collectie sneakers en schoenen overzichtelijk staat uitgestald. Sneakers van Lacoste, Hugo
Boss en luxe schoenen en sneakers van het merk Giorgio. Alles
uiteraard passende bij uw stijlvolle outfit.
Winkelen bij Van Delden loont,
want vanaf heden hebben zij

het Van Delden spaarsysteem
en spaart u automatisch zonder pasje of gedoe voor uw volgende aankoop*. Hoe leuk is dat!
(*vraag naar de voorwaarden)
Het team van Van Delden Mode
en de koffie staan klaar om u een
plezierige en stijlvol advies te geven.
Zie ook www.vandeldenmode.nl
of volg de winkel op Facebook of
Instagram.

Het voorjaar staat voor de deur en de winkel
Ook nieuw dit seizoen is onze schoenenwand,
weervoor
rijkelijk
gevuld
een kleurrijkeOok
en nieuw dit
deze
collectie
is nu
nog groter geworden en
Het voorjaarisstaat
de deur
en met
de winkel
seizoen
is onze
schoenenwand,
zomerse
gepresenteerd
is weer rijkelijk
gevuldcollectie.
met een kleurrijke en
deze collectieoverzichtelijker
is nu nog groter
geworden envoor u.
zomerse collectie.
overzichtelijker gepresenteerd voor u.
T.W.V.
*
T.W.V.
*
Nieuw dit seizoen is het Van Delden
Om deze nieuwe items extra kracht bij te zetten
T.W.V.
*
T.W.V.
*
Spaarpunten
systeem.
spaart
hierbij
tweeextra
waardecheque’s
om het voorjaar
Nieuw dit seizoen
is het Van
Delden Bij elke 20 euroOm
deze nieuwe
items
kracht bij te zetten
*TER INTRODUCTIE BIJ AANKOOP
*BIJ BESTEDING VANAF € 100,- EN
u 1systeem.
punt en deze
vertegenwoordigd
goed te laten starten.
Spaarpunten
Bij elke
20 euro spaart 1 euro…
hierbij twee waardecheque’s
om het voorjaar
VAN EEN PAAR SCHOENEN
INLEVEREN
EN DEZE BON. *TER INTRODUCTIE BIJ AANKOOP
100,-VAN
€
VANAF
BESTEDING
*BIJ
u spaart
dus 5% van uw
aankopen voor
u 1 punt en deze
vertegenwoordigd
1 euro…
goed te laten starten.
VAN EEN PAAR SCHOENEN
INLEVEREN VAN DEZE BON.
een
u spaart dus
5%volgende
van uw keer.*
aankopen voor
een volgende keer.*

WAARDECHEQUE
WAARDECHEQUE
WAARDECHEQUE
WAARDECHEQUE
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*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL OF KIJK OP ONZE SITE.
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL OF KIJK OP ONZE SITE.

€ 10,10% KORTING
€ 10,10% KORTING

PLEIN 1945 NO.52 | IJMUIDEN | TEL. 0255-515477 | WWW.VANDELDENMODE.NL
PLEIN 1945 NO.52 | IJMUIDEN | TEL. 0255-515477 | WWW.VANDELDENMODE.NL
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ras, Dinkgrevelaan SantpoortNoord. Zaal open vanaf 19.00 uur.

▲

27 MAART

22 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.

23 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.

Lustrumconcert Popkoor MultiVocaal in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.
Grote playback- en soundmixshow bij Soos de Babbelaars in De
Dwarsligger. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Peter
Corry met ‘The Call of the Celts’.
Aanvang 20.15 uur.

25 MAART

MindWalk outdoortraining. Start
NP Zuid Kennemerland, ingang
Duin en Kruidberg. Van10.00 tot
11.00 uur.

Brood met de smaak van
vroeger bij Boulangerie Oscar

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. IJmuiden - Al drie jaar vinden we aan Halkade 19 Boulangerie Oscar, waar brood wordt gemaakt zoals het is bedoeld: puur meel,
Lezing over Cobra-kunst door water en een beetje zout en als gistmiddel de zelfgemaakte dedrs. Aldwin Kroeze in ‘t Bredero- sem.
de Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang ,,Brood bestaat al zolang de nieuwe steenoven, voor nog
mensheid bestaat en in deze meer puurheid. Naast verschil20.00 uur.
vorm is het goed voor ons,’’ zegt lende broden, worden ook kleieigenaar Rogier Heijn. ,,We heb- nere luxe broodjes en patisseben de mooiste graanvelden ge- rie gebakken,waarvoor dezelfde
vonden en de beste molens in kwaliteitsnormen gelden. In de
28 MAART
Limburg en Frankrijk waar op een winkel aan de Halkade kan men
OIG tweedehandswinkel open pure basis wordt geteeld en ge- bij een kopje koffie proeven van
aan de Industriestraat IJmuiden. malen. En zo krijg je het lekker- al deze heerlijkheden.
Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255- ste brood dat er is en dat ook nog ,,Regelmatig horen we klanten
522330.
goed is voor ons, zonder toevoe- zeggen, dit is de smaak van het
gingen als dik makende smaak- brood van vroeger’’, vertelt Heijn.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden versterkers, vetten of suikers.’’
,,We wilden terug naar de basis,
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Bij Boulangerie Oscar wordt het de smaak van toen terugbrengen,
positie ‘Vissersschepen’ door Jan deeg weliswaar met een gro- het simpele genoegen van heerde Reus, ‘100 jaar staaltransport in te machine gekneed, maar het lijk brood bieden. En dat is dus
de IJmond’. 3 Speurtochten voor brood wordt handmatig op- meer dan gelukt.’’ U vindt Boulankinderen van kleuter tot puber.
gemaakt en afgebakken in de gerie Oscar ook aan Binnenweg

Lezing over
Cobra-kunst

Palmzondag, kinderen kunnen
meedoen aan de palmprocessie in
de Oud-Katholieke kerk, Kon. Wilhelminakade 119 Oud-IJmuiden.
Aanvang 10.00 uur.
Lezing door dr. Tatjana Kochetkova over actualiteit van de Daoïstische levenskunst. De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.

(foto: Ronald van Gastel)
COV IJmuiden zingt Matthäus
Passion in de Nieuwe kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aanvang
19.30 uur, kerk op 18.45 uur.
Concerto delle Donne, Lamento dell Vergine in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

24 MAART

Voedselbank houdt een Paas-inzamelingsactie bij Albert Heijn,
Dudokplein IJmuiden. Van 10.00
tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.
Vogelexcursie: Landje van Gruijters in Spaarndam. Aanvang 12.00
uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan
de Reus, ‘100 jaar staaltransport in
de IJmond’. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’.
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open
van 13.00 tot 17.00 uur. Workshop
Gratis roeiclinic bij De Stern, eerste knutselen 13.30 tot 15.30 uur. KosSluiseiland IJmuiden. Van 12.00 tot ten 1,50 bovenop de entreeprijs.
13.00 uur.
Gratis roeiclinic bij De Stern, eerste
Open dag bij LTC De Heerendui- Sluiseiland IJmuiden. Van 19.00 tot
nen, Heerenduinweg IJmuiden. 20.00 uur.
Van 12.30 tot ongeveer 16.30 uur.
Whiskyproeverij van Slijterij &
Zee- en Havenmuseum IJmuiden Wijnhuis Zeewijck in Oma’s Kamer,
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Café Middeloo in Driehuis. Aanpositie ‘Vissersschepen’ door Jan vang 19.45 uur.
de Reus, ‘100 jaar staaltransport in
de IJmond’. 3 Speurtochten voor Stadsschouwburg Velsen: Pierre Bokma in ‘Aquarium’. Aanvang
kinderen van kleuter tot puber.
20.15 uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol Geheimen’.
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Amulet’. Geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

29 MAART

ZoMiPo met Ernst de Corte in Koffieochtend in Bibliotheek VelDorpshuis Het Terras, Dinkgrevel- serbroek. Van 10.30 tot 12.00 uur.
aan 17 Santpoort-Noord. Aanvang
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoon14.00 uur, zaal open 13.30 uur.
stelling ‘Amulet’. Geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.

Supporter van Schoon!
Velserbroek - Deze week staat
De Pionier geheel in het teken
van het verbeteren van de omgeving en het terugdringen van
zwerfafval. ,,Omdat wij vinden
dat je hier niet vroeg genoeg mee
kunt beginnen, zijn we maandag
van start gegaan met de kleutergroepen’’, aldus de school. ,,Samen zijn we fanatiek aan de slag
gegaan om te zorgen voor een
schoon schoolplein. Hierbij kwamen we de gekste dingen tegen:
van kapotte bierflesjes tot sigarettenpeuken. Na een halfuurtje hard werken mocht het eindresultaat er zijn: drie zakken vol

zwerfafval!’ Onze actie loopt de
hele week nog door, ook de andere groepen zullen zorgen dat
het plein netjes blijft en ook de
omgeving rondom school zal onder handen genomen worden.
Ook wordt aandacht besteed aan
bewustwording en preventie. Zo
leren de kinderen hoelang het
duurt voordat een bananenschil
(1 jaar), een colablikje (minimaal
50 jaar) en plastic flesje (oneindig) geheel verteerd zijn. Dit was
toch wel even schrikken... Duidelijk is nu geworden: met hetzelfde
gemak, in de afvalbak!’’ (foto: aangeleverd)

Jonge pianotalenten in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal. Het
concert begint om 20.00 uur.

Palmpasenstokken maken in verenigingsgebouw De Bolder OudKatholieke kerk aan de Bloemstraat 124 Oud-IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
(foto: PR Trijntje Oosterhuis)
Stadsschouwburg Velsen: Trijntje
Oosterhuis zingt Nederhits. Aanvang 20.15 uur.
(foto: aangeleverd)
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Palmzondag om 19.00 uur in de
Engelmunduskerk in Driehuis. Met
Vrouwenkleinkoor Pro Deo.

Kienavond bij Full Speed, Tolsduinerlaan 6 Velsen-Zuid. Aanvang
20.00 uur, clubgebouw 19.30 uur
open.

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 27
maart geeft drs. Aldwin Kroeze
een lezing over de Cobra-groep
in ‘t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. De
naam Cobra is een acroniem van
de hoofdsteden waar de kunstenaars vandaan komen: Copenhague, Bruxelles en Amsterdam. De
kunstenaars, waaronder Karel Appel, Constant en Corneille, wensten in hun werk een vrije, spontane uitdrukkingswijze te bereiken, waarbij ze zich onder meer
lieten inspireren door kindertekeningen. Aldwin Kroeze, kunsten cultuurwetenschapper, vertelt
over de dwarsverbanden tussen
de Cobrakunst, de beeldhouwkunst en de literatuur uit die tijd.
Hij is een meesterlijk verteller en
weet met zijn aanstekelijke bevlogenheid zijn publiek te boeien. De lezing begint om 20.00
uur. Entree 6 euro. Reserveren via
www.santpoortsbelang.nl of betalen aan de zaal.

Paaskienen
in De Stek
Velsen-Noord - SVVN, Senioren
Vereniging Velsen-Noord houdt
op vrijdagavond 30 maart in wijkcentrum De Stek een paaskienavond. Het kienen begint om
19.00 uur. Kosten zijn 4 euro, inclusief een kopje koffie of thee.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij mevrouw Jopie Hanssen in De Schulpen en in De Stek, aan Heirweg
2 in Velsen-Noord. U kunt die
avond ook meedoen aan de loterij, 5 loten kosten 2,50 euro.

Klootschieten

Sjoelen bij Café Bartje, Hoofdstraat Santpoort-Noord. Inschrijven aan de bar.

Telstar-RKC Waalwijk. Aanvang
19.45 uur.

27 in Heemstede. (foto: aangeleverd)

Muziekstuk ‘Via Crucis’ (de kruisweg) in Dorpskerk Santpoort. Aanvang 20.15 uur.

26 MAART

Postzegelavond van Postzegel
Vereniging Santpoort in Het Ter-

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda

Drie Maal Plankenkoorts
brengt hilarische Cyrano
Driehuis - De hilarische theatervoorstelling ‘Cyrano’ van Drie
Maal Plankenkoorts is op 31
maart te zien in het Kraaktheater.
‘Als kussen per brief gewisseld
konden worden, las u dit schrijven met uw lippen.’
Iedereen kent de man met de imposante neus: het klassieke verhaal over Cyrano de Bergerac.
Maar het gaat over zoveel meer
en is nog altijd actueel. Drie Maal
Plankenkoorts duikt in dit hel-

denepos en giet er een eigen
sausje over. Humor en tragiek
strijden om voorrang in een romantisch verhaal over schoonheidsidealen, waardigheid en bedrog, maar bovenal: liefde.
Kaarten zijn te bestellen op kraaktheater@gmail.com. De voorstelling is 31 maart om 20.15 uur in
het Kraaktheater aan Nicolaas
Beetslaan 5 in Driehuis. Kaarten
kosten 10 euro. Reserveren is verplicht. (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Voor de klootschieters van Full Speed is de derde
zaterdag van de maand het moment dat er voor de Persoonlijke Kampioenschappen wordt gestreden. Omdat het één graad onder nul was en er een stevige, koude wind stond, was de verwachting, dat de bermranden zouden
zijn bevroren, zodat er net als drie
weken geleden weer extreem
verre schoten gelost konden worden, maar daarin werden de deelnemers teleur gesteld. De resultaten bleven deze keer dicht bij elkaar en nieuwe deelnemer Sander D bleef heel knap bij de eerste
vier. De uitslag was: Nico 22 schoten en 3 meter, Peter 24-10, Harm
26-5, Sander D 29-73, Jan G 29-34,
Bert 29-19 en Lia 30-4. Na afloop
was in clubhuis de Voltreffer natuurlijk weer veel vraag naar hete
chocolademelk. Voor meer informatie: www.fullspeedsport.club
of bel 0255-518648. Komende zaterdag, 24 maart, is er om 20 uur
weer kienen bij Full Speed. Iedereen is van harte welkom.
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NIEUWS van de voetbalvelden
Stormvogels wint en
verliest drie punten
IJmuiden - Stormvogels heeft
een positief en negatief weekend achter de rug. Met 4-0 werd
thuis gewonnen van ZSGOWMS,
maar omdat DCG voor de tweede keer op rij niet op kwam dagen, haalde de KNVB de Amsterdammers uit de competitie. En
deze beslissing was behoorlijk
in het nadeel voor Stormvogels:
door de overwinning op DCG
kreeg Stormvogels een puntenvermindering van drie stuks. Koploper Zandvoort verloor van DCG
en Overbos en vv IJmuiden speelden gelijk waardoor de kloof tussen deze drie concurrenten een
stuk kleiner is geworden. Stormvogels staat nu 11 punten achter op Zandvoort en 5 en 10 punten voor op respectievelijk Overbos en het duo IJmuiden en SCW
(beide een wedstrijd minder).
Zandvoort werd winnaar van de
eerste periode en gaan met 15
uit 5 wedstrijden aan de leiding
in de tweede periode. In die periode heeft Stormvogels reeds drie

wedstrijden verloren en daarom
moet men zich richten op minimaal de derde plaats in de eindrangschikking. ZSGOWMS had
tot nu slechts 1 overwinning en
dat was tegen DCG; ze staan dus
nu weer op nul.
De harde en koude wind, die
over de lengte van het veld raasde, had heel veel invloed op het
spel van beide teams. In de 18de
minuut nam het team van trainer Sjaak Lettinga de leiding. In
het strafschopgebied werd spits
Gregory van Nieuwkoop naar de
grond gedrukt en vanaf 11 meter
schoot Thomas Scholten onberispelijk raak, 1-0.
Tien minuten voor rust belandde een verre uittrap van doelman
Germain Ebbeling voor de voeten
van Van Nieuwkoop die subtiel
doelman Sander van den Boogaard passeerde en daarmee de
(rust)stand op 2-0 bracht.
Tegen de wind in werd het spel
van Stormvogels het eerste half
uur verzorgder. Met goed com-

binatiespel werd ZSGOWMS op
haar helft gehouden met als gevolg vele kansen. Na een kwartier
stuurde Glenn Bruinsma op links
Van Nieuwkoop, die niet egoïstisch was en Scholten in staat stelde zijn tweede doelpunt met een
droge knal te maken, 3-0.
Twintig minuten in de tweede
helft kwam de bal plots voor de
voeten van centrale verdediger
Rowan van Eijk die met een droge knal vanaf 23 meter doelman
Van den Boogaard voor de vierde
maal het nakijken gaf. Het laatste kwartier bracht Sjaak Lettinga
drie verse wissels in die de pech
hadden dat de andere Stormvogels-spelers het wel geloofden
en zo snel mogelijk naar de warme kleedkamer wilden. Met deze 4-0-overwinning hoopt Stormvogels het lek weer boven te hebben.
Zaterdag a.s. opnieuw een thuiswedstrijd. Dan komt middenmoter Pancratius uit Badhoevedorp
naar sportpark Zeewijk.

Velsen mist geluk tegen Fortuna
Driehuis - Na de gewonnen
wedstrijd van vorige week reisde de ploeg van Ton Pronk zondag met goede moed af naar
Wormerveer voor het duel met
Fortuna. De weersomstandigheden waren niet echt ideaal
voor een mooi potje voetbal:
de koude wind en de gevoelstemperatuur van -10 zorgden
dan ook voor de nodige thuisblijvers onder de supporters.
Al in de tweede minuut had
Velsen een grote kans op een
voorsprong. Een prima voorzet van Daniël Zuiverloon vanaf
rechts bereikte Bastiaan Scholten die vanaf de zestien meter iets te makkelijk inschoot.
Vijf minuten later een zelfde situatie maar het leer verdween
recht in de handen van doelman Nordin Bakker. Na een corner van Zeno van Ooijen volgde opnieuw een kans en weer
was het Bastiaan Scholten die
over kopte. Geluk dwing je echter af luidt een oud gezegde en
dat lukte Velsen niet in dat eerste kwartier.
Fortuna was nu gewaarschuwd
en nam vervolgens met de stevige wind in de rug het initiatief. Velsen werd op eigen helft
teruggedrongen en de rollen
werden omgekeerd. Een inzet
van Ferry Heijnis kon nog net
tot corner worden verwerkt en
een pegel van linker spits Nick
Sneider vloog rakelings langs
de voor Velsen goede kant van
de paal. Een voorzet van uitblinker Milan Klopper op de opgekomen Aaron Bruijn had ook

nog niet het door Fortuna gewenste resultaat terwijl een inzet van Luuk Purvis voorlangs
het doel van Sander van der
Lugt ging.
Velsen was amper in de gelegenheid een goede aanval
op te zetten en moest toezien
bij heel veel balbezit voor de
thuisploeg, die er lustig op los
combineerde en geduldig op
een kansje wachtte. Toch kwam
er nog een mogelijkheid voor
Bastiaan Scholten op aangeven
van Jesse van de Meer maar
ook deze inzet eindigde niet
tussen de palen. Vlak voor rust
hield Sander van der Lugt Milan
Klopper van scoren af door zijn
inzet uit de hoek te tikken. Velsen hield uiteindelijk nog goed
stand met de harde wind tegen
en hoopte na de thee met de
wind in de rug een doelpuntje
mee te kunnen pikken.
Maar direct na de rust snelde
Luuk Purvis langs Michiel de la
Mar en gaf een puike voorzet
op Milan Klopper. Op zijn kopbal had Sander van der Lugt
geen verweer: 1-0. Nu moest
Velsen de verdedigende stellingen wat los laten en op zoek
gaan naar de gelijkmaker. Veel
kwam daar niet van terecht: de
beste kansen bleven voor koploper Fortuna. Nick Sneiders
legde de bal terug op de inkomende Jeffrey Tol die de bal
voor het doel slingerde op het
hoofd van weer Milan Klopper,
de kleinste man op het veld, die
nu op de lat kopte.
Een strafschop zou dan de wed-

strijd beslissen die al even geen
wedstrijd meer was. Rens Greveling raakte ongelukkig spits
Ferry Heijnis en Milan Klopper legde aan vanaf 11 meter:
Sander van der Lugt redde Velsen echter fraai van een grotere
achterstand die even later toch
op de borden verscheen. Nino
van den Heuvel schoot raak na
een aanval over links: het van
richting veranderde schot verdween onhoudbaar over Sander van der Lugt: 2-0. Voor de
statistiek: in blessuretijd werd
het nog 3-0 via Milan Klopper.
Achteraf geen schande van deze tegenstander te verliezen,
want het is zeker een titelkandidaat. (foto: Frans van der Horst)

VSV scoort 100%
Velserbroek - Lukte het voor de
zondag 1 vorige week tegen HSV
uit net niet, tegen West Frisia
thuis lukte het net wel en daarmee was de eerste overwinning
voor trainer Rob Spronk een feit.
De zaterdag 1 behaalde uit tegen
VVC, na de winterstop, de tweede zege op rij en deed daarmee
goede zaken in de race om lijfsbehoud. Op het koude en winderige VSV-complex was het vooraf
al duidelijk dat van goed voetbal
geen sprake zou zijn en zou het
team met de meeste inzet normaal gesproken met de zege aan
de haal gaan. Die eer viel in de
eerste helft duidelijk aan West Frisia ten deel, maar het vizier stond
bij de aanvallers niet op scherp en
zij hadden tevens de pech dat al
het aluminiumwerk van het doel
werd geraakt. VSV mocht dan ook
beide handen dichtknijpen dat
zij met een 0-0 stand de rust kon
gaan opzoeken, al had Mitchel
Bormann zo maar de 1-0 kunnen
scoren, maar zag niet dat de doelman al bij een hoge voorzet op
de grond lag en kopte jammerlijk over. In de tweede helft kroop
VSV wat meer uit haar schulp en
wist zich zelfs enkele kansen te
creëren. West Frisia kreeg echter
ook weer enkele dotten van kansen, maar de bevrijdende treffer
bleef echter uit. Er gaat dan een
voetbalwet op dat de tegenstander dit dan wel doet en het was
dan ook Mitchel Bormann die
met een uitgekiende vrije trap
de 1-0 wist te scoren. West Frisia
was hier duidelijk even van slag
en uit een fraai opgezette aanval kon Nick vd Meer zelfs de beslissende 2-0 scoren, maar faalde in de afwerking. Hierna was
het billen knijpen voor VSV want
West Frisia rook haar kans en zette de ene na de andere aanval op,
maar VSV hield met veel kunst- en
vliegwerk de ‘nul’ en haalde daarmee de broodnodige drie punten binnen. Zondag staat er weer
een kraker uit tegen SVW op het
programma. Dit team staat voorlaatste en VSV staat één plaats
daarboven, dus de belangen zijn
groot te noemen. Het zaterdagteam van trainer Paul Meinders
kon de punten tegen degradatie
ook goed gebruiken en zou met
een overwinning op VVC dit team
op de ranglijst passeren en daarmee wat meer lucht krijgen. VSV
was de gehele wedstrijd heer en
meester maar verzuimde afstand
te nemen, zodat het lange tijd
nog spannend bleef. Toen beide teams zich al met een puntendeling hadden verzoend was het,
wie anders dan Justin Kunst, die
op aangeven van Max Hummel
in de dying seconds de bevrijdende 0-1 wist te scoren. Volgende week zaterdag staat de derby
tegen IJmuiden thuis op het programma en de ervaring leert dat
sportpark Hofgeest dan uit zijn
voegen zal barsten. Het zal daarna nog lang gezellig blijven en de
aanvang van de wedstrijd is om
14.45 uur.

TVIJ trots op trampolinespringers
Velserbroek - Het gaat goed
met
trampolinevereniging
TVIJ. Allereerst werd op het
Sportgala Velsen duidelijk hoeveel getalenteerde sporters
TVIJ rijk is en werden Maaike Spring in ‘t Veld en Zoë Hekelaar gekozen tot sportploeg
van het jaar 2017.

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en plaatste zich
daarmee officieel voor het Europese titeltoernooi dat volgende
maand in Bakoe (Azerbeidzjaan)
zal worden gehouden.
Maar daarmee is het TVIJ-succesverhaal nog niet ten einde. Op
17 en 18 maart werd de eerste
editie van de Dutch Trampoline
In hetzelfde weekend vond de Open in Alkmaar georganiseerd,
laatste kwalificatiewedstrijd voor een internationaal toernooi met
de Europese Kampioenschap- 350 deelnemers uit 16 verschilpen trampolinespringen plaats. lende landen en uiteraard mochTijdens deze wedstrijd voldeed ten de deelnemers van TVIJ hier
Romana Schuring voor de der- niet ontbreken. De Velserbroekse
de achtereenvolgende keer aan trampolinevereniging ging met
de puntenlimiet, gesteld door de een ploeg van zes deelnemers

(Maaike Spring in ’t Veld, Zoë Hekelaar, Ella Edwards, Britt Klous,
Joy van Keijzerswaard en Romana Schuring) onder leiding van
coach Milco Riepema richting de
kaashoofdstad van Nederland.
In de drukbezette categorie 1112 jaar kreeg Joy het voor elkaar
een plekje bij de beste acht te bemachtigen, dat betekende een finaleplek. Ook in deze finale heeft
ze gesprongen voor wat zij waard
was, vooral haar hoogte (Time Of
Flight) zorgde wederom voor een
goede score. Helaas kwam ze net
nog wat moeilijkheidsgraad te
kort voor een podiumplek, werk
aan de winkel dus! Romana Schu-

ring plaatste zich op zaterdag
eveneens voor de finale en haalde vervolgens alles uit de kast om
bij de beste drie te kunnen eindigen.
Met een geweldige, nieuwe en
moeilijkere oefening dan in de
voorronde wist zij beslag te leggen op de bronzen medaille. Ze
eindige net achter de Britse Driscoll, deelnemer aan de Olympische Spelen in Rio en de Spaanse Romero, die iedereen verraste door er met het goud vandoor
te gaan. Een geweldige prestatie,
zeker met het oog op het EK van
volgende maand! (foto: aangeleverd)

Waterloo G-voetbalduo
verovert Europa
Driehuis - Velsenaren John en
Lex van der Meulen, voetballers
van de G1 van Waterloo, zijn met
nog 12 gehandicapte spelers geselecteerd voor het West-Fries
elftal, voor een internationaal gehandicaptentoernooi in Genève
(Zwitserland). Er komen tien landen met 18 deelnemende elftallen.
Met 14 man sterk gaan de NoordHollanders met een touringcar
en begeleiding naar Genève om
drie dagen lang hun kunsten te
etaleren en met gedrevenheid,
saamhorigheid, respect, sportiviteit en vooral vriendschap een zo
goed mogelijk resultaat te bereiken. Voor vertrek zijn er acht trainingsdagen en drie oefenwedstrijden georganiseerd om van
al deze gehandicapte voetballers een hecht team te maken en
fit en gedreven aan de start te ko-

men. Uiteraard zijn de voortekenen prima en gaat het helemaal
goedkomen. De jongens en hun
vrienden zoeken nog sponsors en
donateurs om dit mogelijk te maken. Bedrijven, vrienden, familie
kunnen de deelname aan het internationale toernooi ondersteunen met een gift. Alles is welkom.
Info is te vinden op www.gvoetbal.nl. Of bel bestuursvoorzitter
van Stichting Westfries G voetbal
Paul Wolfs via 06-51753668.
Uiteraard zijn alle suggesties en
persoonlijke donaties welkom.
Neem dan contact op met John
vander Meulen via 06-21931394
of via facebook William van der
Meulen 023-5388033 of e-mail
w.j.meulen@gmail.com. om deze
gehandicapte vriendenteam en
vooral John en Lex ons gemeente
genoten een onvergetelijke pinkster toernooi mogelijk te maken.

78ste Pim Mulierloop
Santpoort-Noord - Op zondag 22 april vindt de 78ste editie
plaats van de Weleda Pim Mulierloop. Op het programma staan de
16,1 kilometer (10EM), 10 kilometer en 5 kilometer. Voor de kinderen is er een kidsrun van 1,2 kilometer.
Het schitterende parcours van de
10 en de 16,1 kilometer (10 EM)
loopt door Duin en Kruidberg van
Natuurmonumenten. De snelle 5
kilometer gaat langs de duinen.
Voor de jeugd t/m 12 jaar is er een
1,2 kilometer kidsrun op en rond

de atletiekbaan. De allerjongsten
mogen natuurlijk papa of mama
aan de hand meenemen. Deze
door Weleda gesponsorde hardloopwedstrijd maakt deel uit van
het RSM loopcircuit powered by
Run2Day Haarlem. De organisatie
is in handen van atletiekvereniging Suomi en wordt in samenwerking met Natuurmonumenten opgezet.
Inschrijven is mogelijk tot 18 april
of tot de deelnemerslimiet is bereikt. Zie ook www.pimmulierloop.nl. (foto: Karin Dobber)
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende
thuiswedstrijd:
zaterdag
maart 19.45
Volgende
thuiswedstrijd:
vrijdag 24
9 februari
20.00uur
uurTelstar
Telstar--RKC
JongWaalwijk
AJAX
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Repair
FrankCafé
Korpershoek
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 februari wordt weer een Repair Café gehouden van 13.30 uur tot
16.00 uur in ’t Brederode Huys
aan de Bloemendaalsestraatweg
201. Tijdens het Repair Café draait
het op elke tweede zaterdagmiddag van de maand allemaal om
repareren. Het biedt, naast dat
het een gezellige ontmoetingsplaats is voor de buurtbewoners,
de gelegenheid om elektrische
apparaten, klokken, horloges,
meubeltjes, speelgoed, computers, mobiele telefoons, fietsen,
enz. ter reparatie aan te bieden.
In principe gebeurt dit gratis, een
vrijwillige bijdrage is welkom.
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naar een mogelijke opstelling
van Ajax-speler Younes. Maandag speelde hij nog mee met
Jong Ajax en maakte daar direct een glansrol van. Het is
nog afwachten of Younes tegen Telstar uitkomt. In ieder
geval hoeft hij niet tegen lege
tribunes op te kijken!

gaat dertiende seizoen in
Telstar en Frank Korpershoek
hebben overeenstemming bereikt over het verlengen van het
contract van de aanvoerder. Daarmee verzekert Telstar zich nog
een jaar van de diensten van de
middenvelder die daarmee zijn
dertiende seizoen bij de Witte
Leeuwen in gaat.
,,Wij zijn erg blij met het verlengen van het contract van Frank’’,
aldus technisch directeur Piet Buter. ,,Hij is erg belangrijk voor de
ploeg, zowel binnen als buiten

het veld. Een bindende factor binnen de Witte Leeuwen.’’
Frank Korpershoek is sinds 2005
actief voor de Witte Leeuwen en
heeft inmiddels bijna 300 wedstrijden achter zijn naam staan.
Daarmee behoort hij tot een select groepje voetballers binnen
het betaalde voetbal dat slechts
actief is voor één club.
De club is trots op het feit dat
Frank nog een jaar in het Rabobank IJmond Stadion te bewonderen is. (foto: 1963-pictures.nl)

Ook Telstar traint
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| IJmuiden | workoutvelsen.nl

Velsen - De gemeente Velsen
gaat de achtste termijn afbetalen van het HOV (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer) tussen IJmuiden en Haarlem. Het gaat voor
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ren welkom geheten in het Energie-duurzaamheids-proeflokaal.
In een filmpje werd duidelijk dat
de fossiele brandstoffen die worden verbrand om energie op te
wekken in energiecentrales opraken én dat ze zorgen voor vervuiling van de lucht: een oorzaak
van klimaatverandering. Duidelijk
is dat we over moeten op duurzame energie.
In groepjes gingen de kinderen
aan de slag met proefjes om te
ontdekken hoe nieuwe manieren
van energie opwekken werken
en hoe je zuiniger om kunt gaan
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, halogeen-, en led-lamp verbruiken:
daarbij kwam de led-lamp natuurlijk als winnaar uit de bus. Ze
bekeken op welke manier, onder
andere door isolatie, je de warmte van een modelhuisje maximaal
binnen kunt houden en testten
hoe je zonnewarmte kunt gebruiken. Als klap op de vuurpijl knutselden de kinderen een Picosol in
elkaar: een zonnebloem die werkt
op een zonnecel.
Een mooie afsluiting van een superleuke en leerzame Warme Truien-middag in het Pieter Vermeulen Museum. (foto: aangeleverd)
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Open dag
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IJmuiden - Vanwege het 25–jarig bestaan van de Kuba moskee
wordt op
zondag Juriaan
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In 2008 is het educatief en cultureel centrum erbij gebouwd omdat de activiteiten zich uitbreidden. De Kuba moskee wil een bijdrage leveren aan de samenleving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken.
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Juriaan Galavazi: ,,Je lijf is slimmer
mensen zijn die de Kuba mosdan je hoofd. De richtingaanwijkee nooit van binnen hebben gezer die precies vertelt welke kant
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zijn, kunnen ze zich laten schminken en is er voor hen een kleurwedstrijd. De winnaars ontvangen een cadeautje en alle kinderen krijgen een gratis suikerspin.
Alle bezoekers ontvangen een
klein aandenken aan het 25-jarig bestaan. Wat dit aandenken is
ziet u op zondag 18 februari.

Doe mee met de mail & winactie op
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin
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Bieb, Kunstencentrum
en SWV: 1+1+1=10

‘t Mosterdzaadje

Velsen - De bibliotheek, het Kunstencentrum en Stichting Welzijn Velsen willen intensief gaan
samenwerken op het snijvlak
van welzijn, cultuur en educatie.
Daarvoor hebben de drie organisaties het manifest ‘1+1+1=10’
opgesteld.
De drie directeuren Tjeerd de
Kort, Johan Boonekamp en Nora Azarkan zien geweldige mogelijkheden om de Velsense samenleving te versterken, zeggen zij in
een persverklaring. Door samen
te werken, willen ze de Velsenaren beter bedienen, hun middelen efficiënter gebruiken en vernieuwende kruisbestuivingen laterdzaadje kennis te maken met ten ontstaan.
de Japanse pianiste Mitsuko Sa- ‘Om volwaardig mee te kunruwatari. Deze vooraanstaande
Japanse pianiste die in Nederland een actieve rol speelt in de
wereld van de kamermuziek, gaat
werk uitvoeren van Shumann
(Waldszenen op. 82), Berger (Piano Sonate op. 76), Chopin (Nocturne op. 15 no. 2) en Ravel (Le
Velsen - De cliëntenraad Velsen
Tombeau de Couperin).
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. houdt per 1 april op te bestaan.
De gemeente gaat de inspraak
(foto: aangeleverd)
van haar inwoners anders regelen.
Vanaf 1 februari 2000 tot 1 april
2018 is de cliëntenraad opgekomen voor de belangen van de midereen die het Taalhuis een warm nima in de gemeente. ,,U heeft
hart toedraagt, is van harte wel- dat niet altijd gehoord, maar hokom. Het Taalhuis is een plek voor pelijk wel gemerkt’’, aldus de climensen die hun Nederlands willen entenraad.
verbeteren maar ook een ontmoe- ,,Vaak konden wij de scherpe
tingsplek voor taalcoaches met hun kantjes van voor de minima namaatjes. Daarnaast is het een loka- delige regelingen eraf halen. Ook
le samenwerking tussen taalaan- hebben wij er meerdere keren
bieders en organisaties die te ma- voor gezorgd dat voorzieningen
ken hebben met mensen die moei- voor de minima duidelijker en
te hebben met lezen, schrijven, re- toegankelijker werden. Door formulieren aan te laten passen en
kenen en digitaal niet vaardig zijn.

Passiemuziek en pianiste
Mitsuko Saruwatari

Santpoort-Noord - Een ontroerend mooie aanloop naar Pasen is
het Passieconcert door Concerto
delle Donne op vrijdag 23 maart
om 20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje.
‘Lamento delle Virgine’ bevat muziek uit de 16e en 17e eeuw geschreven door vrouwelijke componisten die het verdriet van Maria over het lijden en sterven van
haar zoon verklanken.
Op zondag 25 maart om 15.00
uur hebben we de eer in ‘t Mos-

Cliëntenraad Velsen
houdt op te bestaan

Opening Taalhuis IJmond
IJmuiden - Op woensdag 28 maart
wordt van 15.00 tot 16.30 uur het
Taalhuis Velsen in de Bibliotheek officieel geopend. Uitgenodigde gasten zijn onder andere Conny Braam
en wethouder Baerveldt. Er wordt
een interview gehouden met een
taalambassadeur, en natuurlijk
doet de directeur van de Bibliotheek, Tjeerd de Kort een woordje.
Het geheel wordt omlijst met muziek, een hapje en een drankje. Ie-

nen blijven doen in de samenleving, moet je persoonlijk kunnen groeien’, aldus het drietal.
‘Dat geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd, opleiding of culturele achtergrond. Maatschappelijke ondersteuning, onderwijs,
kennis en zelf kunst maken helpen daarbij.’
In het manifest ‘1+1+1=10’ vragen de initiatiefnemers aan het
nieuwe gemeentebestuur om te
investeren in de drie organisaties,
zodat zij de gewenste programma’s kunnen ontwikkelen. Aan
de Velsenaren vragen zij: ‘maak,
zoek, leer, zorg, ontwikkel mee.
Met elkaar, voor elkaar, samen
maken we Velsen rijker, de deuren staan open!’

minima te wijzen op hun rechten.’’
Vanaf 1 april 2018 wil de gemeente Velsen al haar inwoners - dus
niet alleen de minima - betrekken
bij haar beleid. Dan komt er een
participatieraad en zogenaamde
tafels, waaraan burgers mee kunnen praten. De cliëntenraad Velsen hoopt dat u betrokken bent
en blijft bij wat er binnen uw gemeente gebeurt.
Sommige leden waren al vanaf
de oprichting bij de raad betrokken. Anderen zijn later ingestapt.
Maar alle leden van de cliëntenraad Velsen willen dat u, als inwoner van Velsen, ook in de toekomst genoeg mogelijkheden
heeft om mee te kunnen doen en
mee te kunnen leven.

The Last Bluestrain to Thalia
IJmuiden - De 22ste en laatste
editie van de ‘Bluestrain to Thalia’ staat in het teken van het
50-jarig reünieconcert van John
the Revelator op zaterdag 14
april in Thalia Theater IJmuiden.
Dit wordt de allerlaatste Bluestrain want het is de intentie om
volgend jaar te komen met een
geheel vernieuwd bluesconcept.
Het concert staat in het teken
van het 50-jarig jubileum van
de band die al die jaren de gastheer van de Bluestrain was: John
the Revelator en de 20 muzikanten die de afgelopen 50 jaar verbonden waren aan deze bluesband. Het reünie-concert concert wordt in zijn geheel opgenomen en gefilmd.
In 1970 werd het iconische album ‘Wild Blues’ opgenomen
op het fameuze Decca label. Een
groot deel van dit album wordt
die avond met oorspronkelijke
leden ten gehore gebracht. Verder zijn van de partij de fameuze blazerssectie The Alabama
Horns, de vocalen van The Mis-

sissippi Threesome en de gitaarvirtuozen Hans van den Dries,
Henk Schippers, Guus Laporte
en als het even meezit, de godfather van de Nederlandse rhythm
& blues, Frank Kraaijeveld.
Bluestrain to Thalia ontstond
22 jaar geleden. Lovers liet
toen – als eerste private spoorwegmaatschappij in Europa een trein rijden tussen Amsterdam en IJmuiden. John en Monique van Waveren hadden het
in verval geraakte Thalia Theater prachtig laten verbouwen en
nieuw leven ingeblazen en muzikant Tom Huissen was al langer op zoek naar een geschikte
locatie voor een jaarlijks terugkerend blues evenement. Toen
zij elkaar op een nieuwjaarsreceptie in 1997 ontmoetten,
werd besloten de ‘Bluestrain to
Thalia’ te laten rijden. Het eerste
jaar werden bezoekers uit Amsterdam en Haarlem die met de
Loverstrein naar IJmuiden trokken tijdens de treinreis muzikaal onthaald en ging men in
optocht van station IJmuiden

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 een
initiatiefvoorstel over diversiteit
indienen. Doel voor het organiseren van deze thema-avond is
om het onderwerp te verkennen. Aan de hand van sprekers
en discussie willen ze onderzoeken hoe ze als gemeentepolitiek
met het onderwerp diversiteit
aan het werk kunnen. Wat zijn
knelpunten en wat zouden oplossingen kunnen zijn. Tijdens

IJmuiden - Vorige week vond de
zevende editie van het jaarlijkse ondernemersontbijt IJmond
plaats op het Maritiem College
IJmuiden en het Technisch College Velsen. Met een opkomst
van ongeveer 90 personen in
de vroege uren van de dag, was
het ontbijt prima bezocht.
,,Het jaarlijkse ondernemersontbijt is zeven jaar geleden begonnen om de banden met het bedrijfsleven in de IJmond en daarbuiten te versterken’’, aldus Nelie
Groen, directeur van beide scholen. ,,We hebben een gezamenlijk
belang. Onze leerlingen zijn de
werknemers van morgen. Wij bieden maritieme- en technische beroepsopleidingen aan en leiden
jongeren op tot gekwalificeerde
vakmensen.’’
De burgemeester van Velsen,
Frank Dales, vond dat de leerlingen van het Maritiem en Technisch College belangrijk zijn voor
de economie van de regio. Hij
pleitte in zijn betoog voor een
krachtige wisselwerking tussen
onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Bedrijfsleven, onderwijs en
overheid zijn in onze gemeente
een krachtige drie- eenheid, vanuit hun samenwerking moeten
we de toekomstige vraag naar arbeid invullen.
In een drietal gloedvolle presentaties werd het thema van het
ontbijt ‘Excellente bedrijven – excellente scholen’ vanuit verschil-

lende invalshoeken onder de aandacht gebracht. Sprekers waren
de heer K. Zitman, directeur van
Royal van Lent, de heer D. van
den Boer, werkambassadeur van
Noord-Holland en voorzitter van
de Vakschool Technische Installaties, en daarna techniek trendwatcher, de heer A. Pijnenburg.
Royal van Lent komt in korte tijd
naar het Amsterdamse havengebied en zal hun schepen ook daar
gaan bouwen. Hier zijn vakmensen voor nodig. Dook van den
Boer benadrukte het belang van
het gezamenlijke benaderen van
het vraagstuk, door werkgevers
en onderwijs, gesteund door de
gemeente en provincie. Hij bood
ter plekke de school aan om een
publiek private samenwerking te
onderzoeken voor het technisch
onderwijs in IJmuiden. ,,Waar in
Amsterdam vaak wat langer gepraat wordt, willen we in IJmuiden sneller dingen doen. We gaan
daarom direct aan de slag met deze kans.” Er komt een nieuwe generatie werknemers, flexkrachten die graag parttime werken en
die straks in hun werkende leven
minstens zes keer van baan zullen
wisselen. Laten we in de regio inspelen op deze behoefte en een
goede leeromgeving bieden.
Na afloop van het ondernemersontbijt begon het netwerken
en werden er concrete afspraken
gemaakt over samenwerken. De
IJmond kan inderdaad trots zijn.
(foto: aangeleverd)

Lentebridge in Velserhooft
Santpoort-Noord - Dinsdagmiddag 8, 15, 22 en 29 mei is er Lentebridge in Velserhooft. Deze vier
bridgedrives worden aangeboden
voor 10,00 euro per persoon. Per
keer betaalt men 3 euro. Voor een
bridgepartner kan worden gezorgd.
Er wordt in twee lijnen gespeeld,
zes ronden van vier spellen. Geef

naar het Thalia Theater. De trein
rijdt inmiddels al lang niet meer,
maar de ‘Bluestrain to Thalia’ is
een begrip geworden. Kaarten
voor zaterdag 14 april kosten 15
euro en zijn online te bestellen
via www.thaliatheater.nl. Losse

kaartverkoop bij Alphenaar Muziekhandel aan Meeuwenlaan
2, IJmuiden en Slijterij & Wijnhuis Zeewijck aan Zeewijkplein
25 in IJmuiden. Het concert begint om 20.15 uur. (foto: aangeleverd)

bij aanmelding aan of uw voorkeur
uitgaat naar de A- of B-lijn. Locatie:
Velserhooft, Valckenhoeflaan 1B in
Sanpoort-Noord. De drives starten om 13.30 uur. Aanwezig uiterlijk 13.15 uur. Tijdens de gezellige
nazit is er een kleine versnapering.
Aanmelden kan via 06-22069062 of
gbauritius@hotmail.com.

Kabeljauw met
paprika uit de oven

Ingredienten:
- 600 a 700 gr kabeljauw filet
- 5 tomaten
- scheutje olijfolie
- 3 paprika’s
- 1 ui
- sap van ½ citroen
- 2 teentjes knoflook
- 1 theel paprikapoeder
- snufje cayennepoeder
- 25 gr. boter
- 50 gr paneermeel
- 50 gr geraspte kaas
- 2 theelepels tomatenpuree
- peper en zout
de thema-avond pleitte Jessica meer door de gemeente ge- - paar takjes verse tijm
Bouva van Arkade (onderwijs- bruikt moet worden zodat ook
begeleider identiteit en levens- personen met een niet-wester- Bereiding:
beschouwing en expert op het se achtergrond aangenomen Verwarm de oven op 180 graden.
Dep de vis droog en besprenkel
gebied van diversiteit en dia- worden.
loog) voor aandacht voor inter- Tenslotte leverde het thema met wat citroensap en bestrooi
cultureel onderwijs en ontwik- sport en diversiteit een leven- met een beetje peper en zout.
keling van de identiteit in het dige discussie op over het in- Snijd de ui en knoflook fijn en bak
onderwijs.
spelen op specifieke doelgroe- in een pan met een klein scheutDaarnaast sprak Halil Kaynak pen als homoseksuelen, kinde- je olie glazig. Snijd de paprika’s in
(studentvoorlichter aan de Uni- ren met gedragsproblemen en dunne reepjes en de tomaten in
versiteit van Amsterdam) over personen met een niet-wester- stukken. Voeg eerst de paprikadiscriminatie op arbeiders van se achtergronden. De bijeen- reepjes toe en roer de tomatenpersonen met een niet-wester- komst vraagt om een vervolg, puree er door.
se achtergrond. De vraag daar- die verdere vorm krijgt na de Voeg na 3 minuten de tomaten
toe en schep goed door elkaar.
bij is in hoeverre ‘sociaal return’ verkiezingen.

D66 over diversiteit:
De IJmond is voor iedereen
Regio - De afdeling D66IJmond
hield op 13 maart een goed bezochte thema-avond over diversiteit: ‘Iedereen is van de wereld
en de IJmond is voor iedereen.’
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 hand in hand met je partner
van het gelijke geslacht overal

Ondernemers samen
aan de ontbijtafel

Breng het groentenmengsel op
smaak met paprikapoeder, cayennepeper en een snufje peper
en zout. Laat de saus nog 2 minuten pruttelen en schep daarna
over in een grote ovenschaal. Leg
de vis in het paprikamengsel.
Verhit de boter in een pannetje
en zet het vuur uit. Roer het paneermeel er door en laat iets afkoelen. Schep de kaas en wat tijm
(bewaar een paar takjes voor de
garnering) door het paneermeel.
Verdeel over de vis en druk zachtjes aan. Zet de ovenschotel 20 minuten in de oven. Leg 2 minuten voor de oven klaar is de takjes tijm op de vis. Lekker met wat
aardappeltjes of rijst.
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Glow in the Dark
volleybaltoernooi

Taaleis is geen
‘must’ in Velsen
Velsen - Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt moet
worden gekort op de uitkering
als hij of zij niet voldoende Nederlands spreekt, vindt staatssecretaris Van Ark. Veel gemeenten
volgen dit beleid. Raadslid Sander Scholts van Forza! Velsen wil
graag weten hoe het in Velsen zit
met deze ‘Taaleis’. Wethouder Verkaik heeft geantwoord dat de gemeente Velsen vooral mensen
wil toeleiden naar werk en dat zij
door te werken de taal eigen kunnen maken. Hoewel de gemeente mensen actief verwijst naar het
Taalspreekuur bij de bibliotheek
die weer doorverwijst naar scholing, gaat het in Velsen toch vooral om maatwerk en is de Taaleis IJmond - VanDerEng en Bilfinger
Tebodin Nederland zijn na een
derhalve geen ‘must’.
spannende pitchronde geselecteerd voor deelname aan de GO!NH / Techport Accelerator. Dit innovatieprogramma is een samenwerking tussen Techport, IJmond
Samenwerking, gemeente BeverSantpoort-Noord - Natuurlijk wijk, gemeente Heemskerk en geluisteren we in deze tijd voor Pa- meente Velsen, provincie Noordsen bijna allemaal naar de Mat- Holland, GO!-NH, Innomics Entheus- of de Johannespassion of terprise Accelerator en Rabobank
we kijken straks naar The Passi- IJmond. De winnaar ging naar huis
on. Maar er zijn ook andere com- met een bedrag van 25.000 euro.
ponisten die geïnspireerd waren De runner-up ontving 2.000 eudoor wat zich in de Stille week, ro. Daarnaast krijgen de winnaars
de week voor Pasen, afspeelt. Op drie maanden lang ondersteuzondag 25 maart wordt zo’n mu- ning van experts uit de praktijk en
ziekstuk ten gehore gebracht in volgen ze workshops om hun beDorpskerk Santpoort. Om 20.15 drijf door te ontwikkelen. Dit prouur begint daar het magistrale
‘Via Crucis’ (de kruisweg) gecomponeerd door Franz Liszt. Het zou
zijn laatste compositie voor zijn
overlijden zijn. Dit werk horen
we in een uitvoering van het koor
Les Moucherons onder leiding
van Antje de Wit. Verder zijn Gerrie Meijers en bariton David Visser Santpoort-Noord - Het wordt
te horen. Om dit stuk heen horen weer spannend in Speeltuin Santwe andere passiemuziek van on- poort! Op paaszaterdag 31 maart
der meer Arvo Pärt en Orlando begint om 13.30 uur de speurDi Lasso. De toegang bedraagt tocht naar het Gouden Ei met een
15 euro, aan de zaal te voldoen bijzondere beloning voor de vinof bestellen via www.lesmou- der. Ook zijn er één groene en
twee gele eieren verstopt waar
cherons.nl.
een prijsje aan verbonden is. De
paashaas zal er rondlopen en lekkers uitdelen. Na afloop kan je
nog spelen tot 17.30 uur.
Maar er komen meer verrassingen dit voorjaar.
IJmond - ‘Alle hens aan dek’ werd In de speeltuin is de houten Maya
vroeger geroepen als alle matro- tempel, die aan vervanging toe
zen aan dek nodig waren. Omdat was, verwijderd en zullen diverin de nabije toekomst een tekort se kleine speeltoestellen veraan arbeidskrachten wordt ver- plaatst worden. De glijbaan met
wacht, wil men in deze regio ook
‘alle hens aan dek’ roepen. Onder de werkzoekenden is onderscheid tussen mensen die zo aan
de slag kunnen en mensen die
door een beperking, leeftijd, onvoldoende opleiding of problemen een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt hebben. In de regio Zuid-Kennemerland en de
IJmond wil men de vraag naar
arbeid en de groep werkzoekenden beter op elkaar afstemmen.
Gemeenten en UWV hebben in
2017 een arbeidsmarktanalyse
gedaan, waaruit het rapport ‘Alle
hens aan dek’ is voortgekomen.
Het omvat een aantal speerpunten om kwetsbare jongeren, statushouders, oudere werkzoekenden en werkzoekenden met een
overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Daartoe
worden diverse initiatieven ondernomen. Zoals het ‘House of
Skills’ voor herscholing, Scholing
op Maat, een regionale aanpak Santpoort-Zuid - Springen is
voor 50-plussers en jonge school- een populaire tak van paardensport waarin de ruiter het paard
verlaters enzovoorts.
over verschillende hindernissen laat springen. Bij het springen neemt de ruiter de verlichte zit aan, zodat de rug van het
Driehuis - Op Palmzondag 25 paard wordt ontlast tijdens de
maart wordt om 19.00 uur in de sprong. Er wordt een klassiek parEngelmunduskerk een bijzonde- cours gebouwd volgens een ofre Passie-viering gehouden. Het ficiële FNRS tekening en meestal
verhaal van de lijdensweg van Je- zijn er 9 hindernissen. Dit zijn stijlzus wordt afgewisseld met zang sprongen, oxers en ook een dubvan het Vrouwenkleinkoor Pro belsprong.
Deo en met samenzang. Het Pas- De springwedstrijd bestaat uit
sieverhaal dat steeds meer be- twee onderdelen: tijdens het eerkendheid heeft gekregen door ste deel ga je zo goed mogelijk
The Passion, neemt ons bij de alle hindernissen springen, als je
hand op weg naar Golgotha - in dit parcours foutloos aflegt mag
woord en muziek. Het geheel je naar het tweede deel: de barrastaat onder muzikale leiding van ge en deze gaat op tijd. Het is de
bedoeling dat het parcours in gaJoop Heeremans.

Winnaars Techport
Accelerator bekend

Kruisweg
op muziek

gramma vindt plaats op verschillende locaties in Noord-Holland
zodat de deelnemers kennis maken met het uitgebreide netwerk
van actieve en relevante ondernemingen in deze regio. Hiermee
maken de ondernemers in enkele maanden stappen die je normaal gesproken in een jaar maakt.
Het programma wordt afgesloten met een DemoDay op 14 juni 2018. Dan presenteren de deelnemers hun vorderingen en worden ze gekoppeld aan investeerders, klanten en partners. Binnenkort start de inschrijving voor de
tweede GO!-NH accelerator van
2018 rondom het thema Circulaire
economie. Zie ook www.techport.
nl. (foto: Michel van Bergen)

Paaseierenzoektocht in
de Speeltuin Santpoort

‘Alle hens
aan dek’

de houten lattenbrug en hanghaken wordt ook afgebroken. Half
april komt er midden in de speeltuin een heel bijzonder speeldorp. Een blikvanger waarvoor jarenlang gespaard is en waar de
speeltuin heel trots op is dat dit
in Santpoort gebouwd wordt.
Wat het precies zal worden, blijft
nog even geheim.
In navolging van de overheidscampagne om de volgende generatie rookvrij te laten opgroeien, mag er vanaf heden in de
speeltuin niet meer gerookt worden. Met ingang van het nieuwe
seizoen wordt de toegangsprijs
80 cent per persoon en een gezins-jaarkaart kost 22,50 euro.

lop wordt afgelegd.
Afgelopen zondag gingen 21
combinaties van manege Kennemergaarde van start en aan het
eind van de spannende middag
werd de uitslag bekend gemaakt:
in de rubriek 40-60 cm ging de
eerste prijs naar Robin Meekel op
Anyway met een tijd van 23 sec,
tweede werd Lara Brusman op
Until Then met 23.1 sec, de derde prijs was voor George Timmers op Santolina met 23,8 sec
en vierde werd Yfke de Vries op
Zsa Zsa met 23,9 sec. In de rubriek
40-60 cm+ werd Maria Moore na
een zeer snelle barrage eerste op
Briljant met 20,8 sec. Tot slot de
hoogste rubriek, de 80-100 cm en
deze werd gewonnen door Koen
de Wolf op Disaronno in een tijd
van 22,1 sec. (foto: Anja Vogel)

er minimaal 2 dames in het veld
staan. Het toernooi voor de volwassenen en A-jeugd is van 19.00
tot 23.00 uur en de inschrijfkosten bedragen slechts 20 euro per
team.
Voor de B en C jeugd (mix) is er
een apart toernooi. Dit toernooi
is van 18.00 tot 22.00 uur en ook
voor hen bedragen de inschrijfkosten 20 euro per team.
Inschrijven kan tot 26 maart bij
wendy@smashingvelsen.nl. Zie
ook
www.smashingvelsen.nl/
toernooi.

Palmpasenstokken maken
in Oud-Katholieke kerk
IJmuiden - Op zaterdagmiddag
24 maart zijn kinderen van harte
welkom om palmpasenstokken
te komen maken in verenigingsgebouw De Bolder. Op zondagmorgen 25 maart (Palmzondag)
kunnen de kinderen meedoen
aan de palmprocessie in de OudKatholieke kerk, waar de stokken
feestelijk door de kerk zullen worden rondgedragen.
Een palmpasenstok is een houten
kruis dat met gekleurd crêpepapier en snoepjes versierd wordt.
De hele versiering heeft een symbolische betekenis die uitgelegd
wordt. Bovenop het kruis wordt
een haantje van papier geprikt.

Tijdens de viering van Palmzondag wordt het kruis meegedragen in een feestelijke processie door de kerk en wordt er een
palmtak aan bevestigd.
Het knutselen aan de palmpasenstokken begint op zaterdagmiddag om 15.00 uur in verenigingsgebouw De Bolder aan de Bloemstraat 124 in Oud-IJmuiden. Opgeven kan via munchharald@
gmail.com of bertennanda@ziggo.nl. De dienst van Palmzondag
begint op zondag 10.00 uur in de
kerk aan de Koningin Wilhelminakade 119. Ook wie geen stok
heeft gemaakt, is van harte welkom bij deze viering.

Paasvieringen
in Naaldkerk
Santpoort-Noord - Conform de
traditie gonst het in de Naaldkerk
al weer van de voorbereidende
activiteiten, die moeten uitmonden in een reeks geslaagde paasvieringen. Parochianen, mensen
van alle leeftijden kunnen vrijdag 30 maart vanaf 19.30 uur
een stemmige paasviering bijwonen. Deze dienst wordt voortgegaan door José Rustemeijer en
Jeanette Meijer. Vocaal verleent
het Naaldkoor onder leiding van
Titia Mijnen medewerking aan
deze kerkelijke bijeenkomst. Op
Paaszaterdag (31 maart) gaat Engelbert Wigchert vanaf 21.30 uur
voor. Als een absolute aanrader
voor een bezoek aan de Naaldkerk op Eerste Paasdag is de Kinderwoorddienst die wordt voortgegaan door Ton Hekkenberg om
10.30 uur aan de Frans Netscherlaan 12 te Santpoort-Noord. Na
de viering kunnen de kinderen eieren zoeken. Zie ook www.olvab.
nl. (foto: aangeleverd)

ZoMiPo in
Het Terras

Koffieconcert
op Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Zondag 1
april verzorgen Gabriele van
der Linden en Tiago Lageira
tussen 11.30 uur en 13.00 uur
het maandelijkse koffieconcert
op de Ruïne van Brederode. Gabriele met haar zang en Tiago met zijn gitaarspel nemen
de aanwezige muziekgenieters mee op een muzikale ont-

Spannende springwedstrijd

Passieviering

IJmuiden - Zaterdag 7 april
houdt volleybalvereniging Smashing Velsen ‘96 het Railwaysafe g
Glow in the Dark volleybaltoernooi in de Zeewijkhal. Er is nog
plek voor een aantal teams.
Dit toernooi is voor iedereen die
het leuk vindt om een keer te volleyballen. En een glow-in-thedark toernooi is natuurlijk helemaal bijzonder. Recreanten, competitiespelers, vrienden, familieleden, straten en bedrijven kunnen zich inschrijven voor dit leuke toernooi. Per team moeten

dekkingsreis van Noord naar
Zuid Amerika. Gevoelige American songbook jazzstandards
en zonnige poëtische bossa nova’s uit Brazilië wisselen elkaar
af. Entree: volwassenen (12+)
10 euro , kinderen 4 t/m 11 jaar
5 euro. Zie ook www.ruinevanbrederode.nl. (foto: aangeleverd)

Strawberries benut
kansen niet en verliest

Driehuis - De derde competitiewedstrijd na de winterstop
is voor Strawberries Heren 1
in een teleurstelling uitgelopen. Het team van coach Willem Sanders verloor zondag in
de vrieskou op eigen veld met
0-2 van een stug Alliance uit
Heemstede.
Vooraf werd gehoopt op een
stuntje waarbij de eerste punten van het seizoen werden
gehaald door de hekkensluiter van de eerste klasse. Lang
leek het erop dat Strawberries
daadwerkelijk kans zou hebben op een punt. Het was min
of meer gelijkwaardig in een
wedstrijd die in het begin niet
bol stond van de vele kansen.
Alliance kwam op voorsprong
na een grote verdedigingsfout aan de kant van de Driehuizenaren, niet voor de eerste
keer dit seizoen. De thuisploeg
kreeg hierna een handvol goe-

de kansen maar deze werden
stuk voor stuk niet benut. Goed
keeperswerk en een matige afronding zorgde voor de rust al
voor de nodige frustratie bij de
Strawberries-aanvallers. Alliance benutte één van de spaarzame kansen juist wel en verdubbelde de voorsprong nog voor
de theepauze.
In de tweede helft speelden
de aardbeien niet goed. Veel
passes kwamen niet aan en
ook op technisch vlak viel er
veel aan te merken op het spel
van Strawberries. Naarmate de
wedstrijd richting het eindsignaal ging, kwam steeds meer
het besef bij de thuisploeg dat
ook deze wedstrijd geen punten zou gaan opleveren. Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen ‘t Spandersbosch op het programma. In
Driehuis was de uitslag 4-5.
(Finn van Leeuwen)

Santpoort-Noord - Het ZondagMiddagPodium verzorgt zondag
25 maart een prachtige middag
met Ernst de Corte en ‘Het lied
van mijn vader’. De voorstelling
vindt plaats in dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17. Ernst zingt
de liedjes van zijn vader Jules de
Corte en pianist Guus Westdorp
begeleidt hem daarbij. Het optreden begint om 14.00 uur en vanaf
13.30 uur is de zaal open. Kaarten
à 5 euro zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal.

Jeugdhulp en
onderwijs
Velsen - De pilot ‘Impuls preventieve jeugdhulp Velsen’ wordt
omgezet naar een vaste structuur. De pilot startte in februari
2017 met een eigen jeugdteam
met vaste contactpersonen van
CJG, Socius en GGD per school.
Het jeugdteam was goed te vinden door foto’s en vaste spreekuren. Ook waren er structurele
overleggen tussen onderwijs en
jeugdteam en was het jeugdteam
aanwezig bij koffieochtenden of
ouderavonden met ouders. Per
school werden maatwerkafspraken gemaakt. Tijdens de evaluatie gaven aanwezigen een ‘7’ voor
de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Dus wordt de
pilot omgezet in een vaste structuur. De jeugdteams werken preventief, halen er indien nodig extra kennis en expertise bij en doet
dat uiteraard altijd in overleg met
ouders.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - In het Terras
is op maandag 26 maart weer een
gezellige postzegelavond van
Postzegel Vereniging Santpoort.
De zaal is open vanaf 19.00 uur,
met later op de avond een leuke
veiling. De kavels kunnen vooraf worden bekeken. Meer weten?
Bel 023-5382274 (na 18.00 uur).

