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a e fina e ri e  eker
Velsen-Zuid - Telstar heeft zich 
drie wedstrijden voor het einde 
van de competitie zo goed als ze-
ker geplaatst voor de halve �na-
le van de Jupiler play-o�s. De las-
tige uitwedstrijd tegen Emmen 
werd maandagavond met 2-3 
gewonnen, nadat de ploeg van 
Mike Snoei vrijdag nog met 0-0 
gelijk speelde tegen Jong PSV.

De Velsenaren hebben vrijdag te-
gen hekkensluiter Jong FC Utrecht 
voldoende aan een punt om zich 
de�nitief te plaatsen voor de twee-

de ronde van de nacompetitie. Op 
basis van de huidige stand slaat Tel-
star de eerste knock-outfase over. 
Met nog drie wedstrijden te gaan 
heeft het team van Mike Snoei ne-
gen punten voorsprong op de con-
currentie.
De halve �nalewedstrijden worden 
gespeeld op donderdag 10 mei 
(Hemelvaartsdag) en zondag 13 
mei. Mogelijke tegenstanders zijn 
FC Emmen en De Graafschap.
Aan de noordkant van het Rabo-
bank IJmond Stadion wordt een 
tijdelijke tribune voor 1.200 toe-

Scooterri der e ond
IJmuiden - Op de Cederstraat 
heeft maandagochtend een aan-
rijding plaatsgevonden tussen 
een scooter en een R-netbus van 
Connexxion. Het ongeval ge-
beurde rond 11.15 uur op de krui-
sing met de busbaan, vlakbij de 
halte Stadsschouwburg. De jon-
gen raakte gewond. Zijn scooter 
is total loss. (foto: Friso Huizinga)

schouwers gebouwd. Daarmee 
komt de totale capaciteit op cir-
ca 4.500 plaatsen. Meer informatie 
over de kaartverkoop is te vinden 
op www.sctelstar.nl. 
Het is voor het eerst in negen jaar 
dat Telstar zich weet te plaatsen 
voor de nacompetitie. (foto: Ron Pi-
chel)

nton an eeu en
in e rei  an e e en

Anton is ongeneeslijk ziek. Op 7 
maart 2017 ging hij naar het zie-
kenhuis met het vermoeden van 
een longontsteking en nog de-
zelfde middag kregen hij en zijn 
vrouw Marlon te horen dat hij 
uitgezaaide longkanker heeft 
waar niets meer aan te doen was. 
,,Ik heb nooit gerookt en leef ge-
zond, dus dit hadden we niet ver-
wacht’’, aldus Anton.
,,Ik zou aanvankelijk nog maar 
enkele weken te leven hebben. 
Zo voelde het niet. Later werd 
de prognose bijgesteld en werd 
ik naar Tilburg gestuurd voor be-
straling van mijn hersentumo-
ren via een nieuw computer-
gestuurd apparaat. Ook krijg ik 
per dag een pil om de groei van 
de overige tumoren te remmen. 
We zijn nu een jaar verder, maar 
vandaag (dinsdag) werden bij 
controle toch weer wat onrus-
tige cellen geconstateerd. Het 
is enorm moeilijk leven met die 
onzekerheid. Ik ben nu 55, nog 
steeds gelukkig getrouwd met 
mijn jeugdliefde Marlon, vader 
van een zoon en een dochter en 
sinds kort trotse opa van Mees 
Anton. Onze kinderen zijn nu uit 
huis, we maakten plannen voor 
reizen met een camper of een 
vakantiehuisje ergens buiten, 
maar toen kregen we het slech-
te nieuws. Afgezien van mijn ver-
moeidheid voel ik me niet ziek 
en proberen we zoveel mogelijk 
te genieten. Ik heb mezelf opge-
geven voor ‘De reis van je leven’ 
om een mooi document achter 
te laten voor mijn naasten; om te 
laten zien dat het leven niet op-
houdt na een slechte prognose 
en om niet stilletjes van de we-
reld weg te gaan. Ik ben lid van 
de patiëntenraad van Longkan-
ker NL en daar kwam de oproep 

voor het programma binnen. Het 
is een fantastische reis naar Jor-
danië geworden met drie vrien-
den. We hebben vooral veel lol 
gehad en hier en daar viel een 
traan. Het programma heeft een 
fantastische crew en alles was tot 
in de puntjes geregeld. We heb-
ben mooie gesprekken gehad 
en fantastische dingen gedaan: 
op dromedarissen de oeroude 
stad Petra bezocht, in de woes-

tijn geslapen, en gezwommen in 
zowel de Dode als de Rode Zee. 
Je komt natuurlijk wel met al je 
sores op televisie, maar het pro-
gramma is volledig echt. Johnny 
is net zo leuk in het echt als op 
televisie en niets wordt in scene 
gezet. Er werd ook goed reke-
ning gehouden met mijn condi-
tie. Desondanks kwam ik 3 maart 
na een fantastische week bek-
af thuis, maar wel met prachtige 
herinneringen.’’
Anton van Leeuwen is een be-
kende Velserbroeker, want 28 
jaar geleden was hij winkelmana-
ger bij Praxis Velserbroek toen de 
bouwmarkt daar open ging. Na 
ruim18 jaar als winkelmanager 
werd hij inkoper bij Praxis. (Karin 
Dekkers/foto: aangeleverd)

Velserbroek - Afgelopen dinsdag begon de tweede RTL4 serie van 
‘De reis van je leven’ waarin Johnny de Mol met ongeneeslijk zie-
ke gasten en hun vrienden op reis gaat naar een land naar keuze. 
Op 15 mei is de laatste a�evering met Velserbroeker Anton van 
Leeuwen in het middelpunt. Anton ging met Johnny en drie vrien-
den naar Jordanië. Dinsdag stond in de Telegraaf al een groot in-
terview met Anton en ook was hij die avond te zien op de televi-
sie bij RTL Boulevard.
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MOTORBANDEN NODIG?
GEEN PROBLEEM!
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openslaande deuren!
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VANDERVLUGT.NL/PRACHTIGE_KOZIJNEN

Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat,Alfa Romeo,Lancia,Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op Banden,remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers(beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00
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Haal- en Brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder
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VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en Brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700  www.koene.nl  info@koene.nl

Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver
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WWW.VERSPREIDNET.NL 
INFO@VERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/STERS
Wij zijn met spoed op 
zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 
EN VRAAG NAAR MARTIN

Omgeving Lange Nieuwstraat, 
240 krantenGEV
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Uit het college

• orig jaar is de oog  at aan de rion
eg gesloopt  r is een plan gemaakt om op 

die plek drie oongebo en te etten  it 
plan eeft ter visie gelegen en is op grond 
van de rea ties aangepast  en van de ge
bo en ordt vers oven en de parkeer
plaatsen aan de rion eg verd ijnen  e 
parkeerpergola s die de geparkeerde a to s 

o goed mogelijk it et i t o den van
af de eg  orden o door i tig mogelijk

• orig jaar is de gemeente begonnen met 
et proje t is in de ivierenb rt  

rtbe oners erken samen met pro
fessionals aan een b rtplan om et o 
lang mogelijk elfstandig t is onen in 
de b rt te stim leren  a een verkenning 

ijn ij aan de slag gegaan met  a tivi
teiten  oals et beter begaanbaar maken 
en onkr idvrij maken van de a terpaden  

e b rtbe oners  orden op de oogte 
ge o den ont ikkelingen

eer informatie op velsen nl best r
organisatie gemeenteraad raadskalender

ollegeberi ten

De gemeente wil de veiligheid voor fi et-
sers vergroten. Vandaar dat het college 
de kruispunten Dammersboog/Velser-
broekse Dreef/D. Marotstraat, de aan-
sluitingen van de Langemaad en de Zon 
Bastion op de Velserbroekse Dreef, en 
de kruising van het Zeilpad met de West-
broekerweg in Velserbroek wil aanpas-
sen.

Informatiebijeenkomst
ij nodigen belangstellenden it voor de 

informatiebijeenkomst in et older is te 
elserbroek op donderdag  april a s  t s

sen  en  r  ier ordt  in de 
gelegen eid gesteld et ont erp in te ien  

vragen te stellen en opmerkingen te geven  

Inspraak
ok is et voorlopig ont erp ernie en 

 etsoversteken elserbroek  vrijgegeven 
voor inspraak   k nt et ont erp in ien op 
de ebsite velsen nl via rger  ee
praten in elsen  nspraakonder erpen  

ernie en  etsoversteken elserbroek
 

riftelijke rea ties k nnen tot en met  
mei  orden gest rd naar et ollege 
van b rgemeester en et o ders  postb s 

   m iden of per e mail via 
info velsen nl o v v  inspraak ernie en 
 etsoversteken elserbroek

Meer veiligheid voor fi etsers in 
Velserbroek

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

ij de ijkpost antpoort aan de ijnold  
ani lslaan  in antpoort id k nt  
eer gratis ompost a  alen  

Wanneer? 
p vrijdag  april van  r tot  

r

Zelf scheppen!
raag elf  s ep meenemen  maar ook 

akken  kr i agen et  foto  gemeente el
sen

Bij wijkpost Santpoort-Zuid
Gratis compost scheppen

Maandag 16 april a.s. begint de aannemer 
KWS Infra BV met het asfalteren en aan-
passen van de Vlietweg, Schenkeldijk, 
Slaperdijk en Rijksweg in Velserbroek. 
De werkzaamheden duren tot eind mei. 
Uiteraard bij gunstige weersomstandig-
heden. 

et gaat om et ver ijderen van de o de 
asfaltlaag en et aanbrengen van een nie

e asfaltlaag met belijning  p de kr ising 
orden drempels aangebra t om de snel

eid te beperken tot de voorges reven  
km per r

Fasering
et erk ordt itgevoerd in vier fasen  

 e liet eg  vanaf de oofdstraat tot de 
kr ising met laperdijk  fgesloten van 

 april tot en met vrijdag  april 
 r isp nt liet eg laperdijk  en

keldijk tot de estbroeker eg  fgeslo
ten van maandag  april tot en met vrij
dag  mei 

 e enkeldijk  vanaf de ijks eg tot 
de liet eg en et  ets voetpad van de 

laperdijk  vanaf de t nnel tot de liet

eg  fgesloten van maandag  april tot 
vrijdag  mei 

 e ijks eg  vanaf de enkeldijk tot 
aan de agenmakersstraat  fgesloten 
van oensdag  mei tot vrijdag  mei 

Lijnbus Connexxion
m de erk aam eden te k nnen itvoe

ren ordt de lijnb s van onne ion omge
leid  e e omleiding d rt  eken  e b s
sen orden omgeleid via de ergierde eg 

aarlem  laperdijk eg  ostlaan  est
laan en de ammersboog elserbroek  en 
omgekeerd  penstelling van de b ssl is op 
de estlaan is iervoor nood akelijk  a de 

erk aam eden ordt de e eer afgeslo
ten
 
Parkeren

p de ammersboog orden t ee parkeer
plaatsen afge et om indraaien van de b s
sen mogelijk te maken en s ade te voorko
men  

ijk voor meer informatie op velsen
nl  erk in itvoering

Werken aan de weg in Velserbroek

e bo  van de nie e ee
sl is in m iden vordert 
gestaag  o ook de bo  van 
de sl isde ren  lke de r 
bestaat it  blokken   bo
venblokken en  onderblok
ken die samen  enorme 
de r gaan vormen  e de
ren orden  m lang   m 

oog en  m breed  p de 
foto et a  o en van een 
onderblok aarbij de gelei
dingen en roostervloeren 

orden aangebra t  p 
de a tergrond staat nog 
een blok  foto  ijks ater
staat

Bouw van de sluisdeuren

p dinsdag  april vindt een openbare 
raadsbijeenkomst plaats aarin de in
formate r van elsen okaal  at ana
el orf  ter gkoppeling geeft over de ge
sprekken it de informatiefase van de 

oalitievorming  bekend maakt met elke 
partijen elsen okaal een mogelijke oa

litie voor ogen eeft en et pro es voor de 
formatiefase toeli t

e bijeenkomst begint om  r in de 
raads aal van et gemeente is   bent 
van arte elkom de e bijeenkomst bij te 

onen

Oproep raadsbijeenkomst
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Tijdens de Nationale Museumweek, die 
nog tot en met 15 april duurt,  laten zo’n  
400 musea, waaronder alle Kidsproof 
Musea zoals  het Anne Frank Huis en het 
Nemo Science Museum in Amsterdam 
hun pronkstuk uit de collectie zien. Zo 
ook ons eigen Pieter Vermeulen Museum 
in Driehuis. Superpronkstuk van het PVM 
is uiteraard zijn mascotte: een prachtige 
vos die je van heel dichtbij kan bewon-
deren….

Zeeschildpad
Deze week vragen we ook aandacht voor een 
ander pronkstuk: de zeeschildpad! Ga tij-

dens de Museumweek op zoek naar de zee-
schildpad en andere wondere waterdieren. 
Doe de speurtocht in Waterwijs. Of maak 
er een vlog over, upload je fi lmpje in je Mu-
seumkids-account en wie weet win jij een 
workshop vloggen voor je hele klas in een 
Kidsproof museum! Op zondag 15 april om 
13.30 uur is er voor de kleintjes vanaf 3 jaar 
een gratis poppenkastvoorstelling “Drup-
pie’s grote reis”.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en openingstjden 
op www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto: 
aangeleverd)

Sportloket Velsen draagt per 1 septem-
ber 2018  de organisatie van Dutch Ten-
nis én Recreatie Badminton voor vol-
wassenen en senioren over aan LTC  
Hofgeest in Velserbroek.

Het gaat om twee groepen in totaal 55 
sportieve deelnemers, die in Sporthal 
Zeewijk en het Polderhuis Velserbroek 
met deze activiteiten bezig zijn. Al 20 jaar 
worden deze groepen begeleid door Dick 
Klinge. Om de continuïteit van de acti-
viteiten te waarborgen is op zoek gegaan 
naar een geschikte vereniging. LTC Hof-
geest ziet het als een kans om haar eigen 
tennisaanbod uit te breiden voor een bre-
der publiek.

Dutch Tennis is een variant van het gewo-
ne tennisspel op een kleiner indoor veld. 
Door het lichte materiaal is deze sport 
voor iedereen toegankelijk. Het Recrea-
tie Badminton kent dezelfde regels als het 
gebruikelijke badmintonspel. Sportloket 
Velsen ontwikkelde dit initiatief om spe-
cifi ek voor ouderen iets te betekenen.

Wilt u ook meedoen aan dit wekelijkse 
sportuitje? Er is nog plek! Zowel de groe-
pen als LTC Hofgeest staan open voor 
nieuwe leden en nodigen u graag uit een 
keer vrijblijvend mee te komen spelen 
op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in 
Sporthal Zeewijk en op vrijdag van 13.00 
tot 15.00 uur in Sporthal Het Polderhuis. 
(foto: gemeente Velsen)

Dutch Tennis én Recreatie 
Badminton naar LTC Hofgeest

Bij het voorstellen van de nieuwe gemeente-
raad op de Infopagina van 5 april is de naam 
van twee raadsleden verkeerd gespeld. De 

juiste namen zijn Iskandar Sitompul en 
MaartenJan Hoekstra, allebei van Groen-
Links. 

Per abuis

Vloggend op speurtocht in 
het Pieter Vermeulen Museum

Afgelopen woensdag, 11 april, heeft een 
eerste groep statushouders het nieuwe 
programma over de Nederlandse samen-
leving positief afgerond. Het zijn alle-
maal mensen afkomstig uit Syrië.

Het programma over de Nederlandse sa-
menleving is sinds oktober 2017 een ver-
plicht onderdeel van de inburgering. Sinds 

2018 is dit programma uitgebreid zodat 
mensen meer leren over de Nederlandse 
normen en waarden. Maar ook meer aan de 
weet komen over: hoe kom ik aan het werk, 
hoe begin ik een studie, hoe werkt het Ne-
derlandse zorgsysteem en hoe kan ik mee-
doen in de Nederlandse samenleving? Het 
totale participatietraject duurt ongeveer 10 
weken. (foto: Reinder Weidijk)

Syrische vluchtelingen 
ronden participatietraject af

Werk samen met de gemeente en po-
litie aan veiligheid in uw buurt. Op dit 
moment neemt  9,1% van de Velsenaren 
deel aan Burgernet.  Hoe meer men-
sen aan Burgernet deelnemen, hoe gro-
ter de kans dat een verdacht of vermist 
persoon wordt opgespoord.

Hoe werkt Burgernet?
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u 
een spraak- of sms-bericht met het ver-
zoek in uw buurt uit te kijken naar een 
persoon of voertuig. Heeft u informatie 
dan kunt u rechtstreeks met de meldka-
mer bellen via het gratis Burgernetnum-
mer 0800-0011.

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:
• diefstal of inbraak
• doorrijden na een aanrijding
• beroving
• vermiste personen

Aanmelden
Elke inwoner vanaf 16 jaar kan zich aan-
melden via de website burgernet.nl. Bur-
gernet heeft ook een gratis app. Voor het 
gebruik van de Burgernet-app is het aan-
melden als deelnemer niet nodig. De 
Burgernet-app maakt gebruik van de 
GPS-locatie van uw telefoon om u Burger-
netacties te sturen die betrekking hebben 
op uw directe omgeving.

Samen voor een veilige buurt
Meld je aan voor Burgernet!

Sinds de verbouwing van winkelcentrum Zeewijkpassage staan  bij het winkelcentrum 
geen ondergrondse containers meer voor grondsto£ en zoals papier, glas en plastic. Daar-
voor in de plaats zijn nieuwe tijdelijke containers neergezet  bij de achteringang  van het 
winkelcentrum op de Doorneberglaan. Voor bezoekers is de nieuwe locatie even wennen, 
maar de containers zijn vanaf het parkeerdek en -kelder prima lopend bereikbaar en staan 
op zo’n 70 meter van de ingang van het winkelcentrum. (foto: gemeente Velsen)

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 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 Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 31 maart 2018 tot en met 
6 april 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lorentzstraat 84, kappen boom 
(29/03/2018) 4318-2018;
Leeuweriklaan 15, vernieuwen dakopbouw 
(03/04/2018) 4300-2018;  
Peperkers 35, plaatsen balkonbeglazing 
(04/04/2018) 4406-2018; 
Kompasstraat 73, vergroten erker 
(04/04/2018) 4408-2018;  
Schiplaan 2a, gebruiksvergunning brand-
veilig gebruik (05/04/2018) 4402-2018; 
Stephensonstraat 72, uitbreiden 1e verdie-
ping van een woning (05/04/2018) 4463-
2018;  
Wijk aan Zeeëerweg 162, gebruiksvergun-
ning brandveilig gebruik geclusterde woon-
vorm (05/04/2018) 4464-2018;  

Reaumurstraat 3, realiseren 2 woningen in 
bedrijfsruimte (06/04/2018) 4523-2018; 
Snelliusstraat 35, plaatsen dakop-
bouw(6/04/2018) 4531-2018.
 
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vervangen van een vetvang-
put (04/04/2018) 4360-2018;
Reyndersweg ong., legaliseren kunstobject 
(04/04/2018) 4379-2018;  
Wijkerstraatweg 125, splitsen bovenver-
dieping in 2 appartementen (04/04/2018) 
4375-2018.   

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, oprichten tuinhuisje 
met kas (03/04/2018) 4291-2018.   

Velserbroek
Fregat 24, plaatsen dakkapel (6/04/2018) 
4533-2018.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-

den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 435, realiseren 3 appar-
tementen boven winkel (05/04/2018) 1764-
2018. 

Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong. (ter  hoogte van nrs 3 
en 5), plaatsen muziektent (05/04/2018) 
2070-2018.

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57a, oprichten 
van een woonhuis na sloop fi etsenstalling 
(05/04/2018) 3756-2018

 

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Ronde om Noord-Holland, op 22 juni 2018 
van 18:00 t/m 00:00 uur, op 23 juni 2018  van 
08:00 t/m 00:00 uur, locatie: Seaport Mari-
na (04/04/2018) 4422-2018.

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis, op 5, 6 en 7 juli 2018, 
locatie: Driehuizerkerkweg tussen Valerius-
laan en PC Hooftlaan, (04/04/2018) 4385-
2018:

Bunkerdag 2018, op zaterdag 9 juni 2018 van 
10.00-17.00 uur, locatie Park Schoonenberg, 
Driehuizerkerkweg (06/04/2018) 4503-
2018.

Velsen-Zuid
De Vliegende Vrienden van Amstel Live, op 
15 september 2018 van 12.00 tot 23.00 uur, 
locatie: recreatieterrein Spaarnwoude, Vel-
sen-Zuid (04/04/2018) 4355-2018. 

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
De Ruyterstraat 48, wijzigen atelier en ap-
partement tot 1 eengezinswoning, en plaat-
sen van zonwering (04/04/2018) 2039-
2018.

Santpoort-Noord.  
Duin- en Kruidbergerweg 89, eenmalig 
gebruik van weiland als parkeerterrein 
(3/04/2018);
Ranonkelstraat 10 en 14, plaatsen dakop-
bouw (3/04/2018) 1500-2018.

Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 27 bomen 
(04/04/20182789-2018.  

Verleende vergunning voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  APV 
artikel 4:5 

Driehuis
Project Nieuw Velserduin, Nicolaas Beets-
laan te Driehuis, werkzaamheden van 9 t/m 
26 april van 9 t/m 12 april 2018 van 06.30 
uur tot 13.30 uur; op 10 april 2018 van 06.30 

uur tot 13.30 uur en op 17 april 2018 van 
06.30 uur tot 15.00 uur (9/04/2018) 8300-
2017 

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
Velsen-Zuid
Friendship Race, op 19, 20 en 21 mei 2018 
van 8.00 tot 18.00 uur, locatie: recreatie-
schap Spaarnwoude, (03/04/2018) 1973-
2018.  

Ingetrokken standplaatsvergunning 

IJmuiden
Verkoop snacks, op donderdag en vrijdag, 
locatie: Planetenweg t.o. nummer 76A te 
IJmuiden (05/04/2018) 3741-2018.

Verkleining losloopplaatsen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben op 27 maart 2018 
besloten:

-  Voor het Burgemeester Rijkenspark, Vel-
serbeek, het Watertorenpark de huidige 
aanwijzing als losloopplaats voor honden 
te wijzigen conform de bijgevoegde plat-

tegronden.
-  Dit besluit daags na publicatie in werking 

te laten treden.

Het aanwijzingsbesluit en de plattegronden 
kunt u vinden in het electronisch gemeen-
teblad van de gemeente Velsen. Het elec-
tronisch gemeenteblad is te vinden op www.

velsen.nl 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit bekend is gemaakt, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 

langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet 
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Al ruim een eeuw is de zuidzijde 
van de Vissershaven een bedrijvig 
gebied. Aan en rond de Trawlerka-
de staan nog veel kantoor- en fa-
briekspanden van weleer. Sommi-
ge vervallen, andere opgeknapt. 
Opvallend fraai is het complex 
met fabriekshallen en kantoor-
panden van Machinefabriek en 
Technische Handel Hera aan de 
Middenhavenstraat en de Tweede 
Havenstraat.
De oprichtingsdatum van Hera is 
onbekend. Het archief van ‘Hera’ 
is in maart 1944 tijdens een bom-
bardement samen met een deel 
van de fabriek verwoest. Vermoe-
delijk zit Hera al vóór 1890, dan 
gespecialiseerd in scheepsverlich-
ting, in een voormalige smede-
rij aan de Bik- en Arnoldkade. La-
ter verhuist Hera naar een groter 
pand aan de Prins Hendrikstraat. 
Rond 1900 heeft Hera vestigingen 
in IJmuiden en Amsterdam. In het 
boek ‘Havenhoofden’ lezen we dat 
de naam ‘Hera’ waarschijnlijk een 

vergissing van de oprichter is. Hij 
dacht vermoedelijk dat Hera de 
godin van het licht was, maar zij is 
de godin van het huwelijk en de 
geboorte.
De ‘Acetyleengas-Maatschappij 
Hera’ staat wijd en zijd bekend om 
haar verlichting. In 1895 meldt 
een krant dat het licht zeer hel-
der is, twaalf maal sterker dan ge-
woon gaslicht, met een gelijkma-
tige verspreiding. Tegen het einde 
van de negentiende eeuw wordt 
de Hera-acetyleengasverlichting 
zelfs diverse malen bekroond met 
goud. In 1900 wordt Hera inge-
schreven in Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel.
Hera groeit sterk in de eerste ja-
ren van de twintigste eeuw. In 
1912/1913 laat de ‘N.V. Industrie-
ele Maatschappij Hera’ een fa-
briek met magazijn, kantoren en 
een woonhuis aan de Trawlerka-
de bouwen. De activiteiten wor-
den uitgebreid met de produc-
tie van stoommachines en -ketels. 

Hera groeit tot aan de crisisjaren 
dertig als bouwer en installateur 
van scheepsmachines en –instal-
laties. Hera bezit dok- en scheeps-
reparatie-inrichtingen in IJmui-
den en Amsterdam. Ook tijdens 
de Tweede Wereldoorlog is Hera 
actief met het ontwerpen en ver-
vaardigen van stoomwinches en 
scheepsmachines.
Na de oorlog wordt de deels ver-
woeste fabriek herbouwd. Hera 
heeft direct na de bevrijding veel 
werk met het bruikbaar maken 
van tijdens de oorlog gevorder-
de en beschadigde schepen voor 
de visserij. In de jaren daarop vol-
gen uitbreidingen. Onder ande-
re wordt in 1949 het gedeelte op 
de hoek met de Tweede Haven-
straat gebouwd. Met de achteruit-
gang van visserij na de jaren vijf-
tig stapt Hera over op de produc-
tie van diesel- en stoomheimachi-
nes. Sinds 1962 fabriceert, repa-
reert en renoveert Hera zelf-ont-
wikkelde heimachines. Een hei-
machine is immers niks anders 
dan een grote eencilinder diesel-
motor. Vandaag de dag huisvest 
het fraaie complex nog steeds 
Machinefabriek Hera, inclusief 
Hera-Tech Technische Handel en 
Hera Hammers.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor Machinefabriek Hera aan de 
Middenhavenstraat en Tweede Havenstraat.

Op bedevaart naar Lourdes

Een groep vrijwilligers begeleidt 
u tijdens de reis naar en in Lour-
des. De bedevaartreis is daardoor 
geschikt voor iedereen, ook voor 
deelnemers die extra zorg nodig 
hebben. Zij kunnen in het zorg-
hotel terecht waar Nederlandse 

vrijwilligers van het Huis van de 
Pelgrim zich over hen ontfermen.
U reist vanaf Maastricht Airport, 
maar er worden vanuit Noord-
Holland bussen ingezet naar 
Maastricht. Tijdens de bedevaart 
naar Lourdes wordt een volledig 

verzorgd programma aangebo-
den. Wilt u meer weten? bel dan 
reisleidster Joke Hoekman of dia-
ken Philip Weijers. Bezoek ook de 
website www.lourdes-groep.nl, 
hier vindt u tevens een aanmeld-
formulier.
Sommige zorgverzekeraars ge-
ven korting op de reissom. Meer 
informatie bij Joke Hoekman, te-
lefoon 06-42347729 en jokehoek-
man@ziggo.nl of Diaken Philip 
Weijers, telefoon 06-53887641. 
(foto: aangeleverd)

Regio - Van dinsdag 11 tot en met zondag 16 september bege-
leidt hulpbisschop J. Hendriks een bedevaart naar Lourdes. Dit 
gebeurt vanuit de Lourdes-groep Bisdom Haarlem-Amsterdam, 
die al al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes organi-
seert, in samenwerking met het Huis van de Pelgrim. U kunt mee 
met deze reis, per vliegtuig.

Tot 1 juni gratis sporten 
bij De Fitstudio
Haarlem-Noord - ,,Ik haatte het 
om te sporten, maar nu wil ik 
het liefst elke dag’’, zegt Sandra, 
die al een jaar bij De Fitstudio 
aan Marsmanplein 116b traint. 
,,Fijn dat je er elke dag kunt bin-
nenstappen en in 30 minuten 
klaar bent. De sfeer is er super, 
de begeleiding professioneel 
en je kunt het zo zwaar maken 
als je zelf wilt.’’
De Fitstudio van Arlette Moer-
beek is speciaal op vrouwen 
gericht. De trainingen zijn ge-
baseerd op een 30 minuten 
durende circuittraining, met 
krachtapparatuur en andere oe-
feningen. ,,Krachttraining is de 
meest e� ectieve manier om te 
‘shapen’, aldus Arlette. ,,Maar 
het belangrijkste is om met ple-
zier aan een gezond, � t en soe-
pel lijf te werken. Vrouwen van 
alle leeftijden, dik of dun, onge-
acht herkomst, trainen hier op 

Bij KOEL draait alles
om muziek en theater
Velsen - Bij KOEL werken al-
le muziek- en theaterdocenten 
aan een duidelijk doel: Zoveel 
mogelijk kinderen én volwasse-
nen uit Velsen en omstreken in 
aanraking brengen met muziek 
en theater. Goede en leuke les-
sen voor een aantrekkelijke prijs, 
� exibiliteit en persoonlijk con-
tact staan er dan ook hoog in het 
vaandel. 
Ook samenspel en leuke optre-
dens bieden vindt KOEL belang-
rijk. Afgelopen donderdag ver-

zorgden het KOELkoor en de 
KOELband een gezamenlijk op-
treden in Velserbroek. Na a� oop 
namen leerlingen en publiek 
deel aan de jamsessie. Een mooie 
en leerzame avond! 
Binnenkort zijn leerlingen van 
KOEL nog te zien op onder an-
dere Koningsdag, op het Haven-
festival, in het Kraak Theater en in 
de Stadsschouwburg Velsen. 
Zie ook www.koelproductions.nl 
of bel 06-45460020. (foto: aange-
leverd)

Het college van Velsen heeft een aantal besluiten genomen 
om de losloopgebieden in de gemeente nog verder te be-
perken. Om onduidelijke gronden willen zij goedwillende 
hondenbezitters de vreugde ontnemen om te genieten van 
wandelen in de natuur met de hond.
Het Duinmeertje, het Rijkenspark, Velserbeek en het Water-
torenpark worden voor een groot deel tot verboden gebied 
verklaard. De grote boosdoeners zijn de hondenuitlaatcen-
trales en de mensen die de poep niet opruimen: pak dat 
probleem dan aan!
Het demissionaire college heeft deze besluiten genomen 
zonder raadpleging van de gemeenteraad. Ik ben het abso-
luut niet eens met deze zeer ondemocratische gang van za-
ken en maak hier dan ook formeel bezwaar tegen. Als u het 
met mij eens bent, kunt u overwegen dat ook te doen. Een 
andere mogelijkheid is een e-mail te sturen naar hondvels@
xs4all.nl. Wij nemen uw bezwaar dan mee. 

F.E.Schoenmakers-Beltman

LEZERSPOST

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

een prettige manier naast el-
kaar. Om ook mensen uit Velsen 
te trekken is er nu een mooie 
aanbieding: tot 1 juni gratis 
sporten zonder inschrijfkosten. 
Het abonnement naar keuze 
gaat dan per 1 juni in.’’
De Fitstudio is zeven dagen per 
week open voor verschillen-
de lessen en vrij trainen onder 
professionele begeleiding. Kijk 
voor meer informatie op www.
de� tstudio.nl of bel voor infor-
matie met eigenaresse Arlette 
Moerbeek via 06-20228911. (fo-
to: aangeleverd)
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12 APRIL
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 
12.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ge-
sloten wegens opbuw ten-
toonstelling ‘Anthologie’. 

(foto: aangeleverd)
IVN Zuid-Kennemerland orga-
niseert een natuurwandeling 
landgoederenSchapenduinen 
en Caprera. Aanvang 18.30 
uur. Wandeling is niet geschikt 
voor jonge kinderen. Zie ook 
www.np-zuidkennemerland.nl

(foto: aangeleverd)
Kennemer Theater, Kerkplein 
1 Beverwijk: Rob & Emiel. Aan-
vang 20.15 uur.

Lebbis gaat op zoek naar ‘De 
Bovengrens’ in De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

13 APRIL
Kunst in de Dorpskerk in Sant-
poort-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur. Toegang gratis.

(foto: Henze Boekhout)
Buitenplaats Beeckestijn: Ge-
sloten wegens opbouw ten-
toonstelling ‘Anthologie’. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Gilde Haarlem organiseert een 
stadswandeling over tentoon-
stelling H.F. Boot, Heer en leer-
meester in Museum Haarlem. 
Aanvang 13.30 uur bij Mu-
seum Haarlem, Groot Heilig-
land 47. Aanmelden via 06-
16410803 op werkdagen van 
09.00 tot 10.00 uur en van 
18.00 tot 19.30 uur of via www.

gildehaarlem.nl

Kader 38/2 biljartkampioen-
schap in woon-zorgcomplex 
de Hofstede, Aletta jacobs-
straat Velserbroek. Aanvang 
19.15 uur.

Telstar - Jong FC Utrecht. Aan-
vang 20.00 uur.

Trio Trabant in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur.

Het Eindconcert van examen-
klas muziek, Gymnasium Fe-
lisenum in de aula. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis. 

(foto: Karel en Linda)
Kennemer Theater, Kerkplein 
1 Beverwijk: ‘In de Vlaamsche 
Pot’. Aanvang 20.15 uur. 

(foto: Corbino)
Om 20.30 uur Comediène Yo-
ra Rienstra.

14 APRIL

(foto: aangeleverd)
Kader 38/2 biljartkampioen-
schap in woon-zorgcomplex 
de Hofstede, Aletta jacobs-
straat Velserbroek. Aanvang 
09.45 uur.

Verschillende activiteiten in 
het winkelcentrum Velser-
broek. Met als thema: ‘De Len-
te’. De dat begint om 10.00 uur, 
12.00 uur de officiële opening. 
Om 16.00 uur wordt de dag bij 
de catwalk afgesloten.

Kunst in de Dorpskerk in Sant-
poort-Noord. Van 10.00 tot 
17.00 uur. Toegang gratis.

Gezellige markt in woonzorg-

▲

centrum Velserduin, Schel-
destraat 101 IJmuiden. Van 
10.30 tot 15.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Open dag bij FC Wijkeroog, 
Wijkeroogstraat 168 TO Vel-
sen-Noord. Van 11.00 tot 15.00 
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen 
van kleuter tot puber. 

Repair Café in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraat-
weg 201 Santpoort-Zuid. Van 
13.30 tot 16.00 uur.

Lezing over natuurlijke aan-
pak auto-immuunziekten in 
het opleidingslokaa van Bo-
dySwitch, Rijksstraatweg 55 
in Heemskerk. Van 14.00 tot 
16.00 uuur, zaal open 13.30 
uur.

Première muziektheaterpro-
gramma van Leeuwenhart in 
het Ichthus Lyceum, Wolff en 
Dekenlaan 1 Driehuis. Aan-
vang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Bel 
Canto speelt ‘Macbeth’. Aan-
vang 20.15 uur.

(foto: Thijs Meuwese en Daan 
Colijn)
Kennemer Theater, Kerkplein 
1 Beverwijk: Bizarre verhalen, 
prachtige liedjes en heerlijke 
humor met Yentl en de Boer. 
Aanvang 20.15 uur. 

(foto: Frits Schroeder)
Om 20.30 uur: Frans Mulder 
vertelt en zingt.... tot-ie Pur-
per ziet.

(foto: aangeleverd)

Bosuilenexcursie voor volwas-
senen en kinderen start 20.30 
uur vanaf de receptie van cam-
ping Geversduin, Beverwijker-
straatweg 205 in Castricum. 
Aanmelden: info@campingge-
versduin.nl.

15 APRIL

(foto: aangeleverd)
Kofferbakmarkt op het Lu-
napark, Strand van Luna 3 in 
Heerhugowaard, 09.30 tot 
16.00 uur.

Lezing door Els Launspach 
over de historische contet 
waarin Shakespeare leefde. De 
Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Aanvang 10.30 uur.

Open Top trouwlocatie Rou-
te. Bezoek geheel vrijblijvend 
de locatie om een impresse 
te krijgen hoe de mooiste dag 
van er uit kan gaan zien. Van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
gratis. Villa Westend, Westlaan 
41 Velserbroek

Koffieconcert Shiffle en Chr. 
Mannenkoor IJmuiden in het 
Kruispunt Velserbroek. Aan-
vang 12.00 uur.

Koffieconcert Cheng String 
Quartet in De Vest in Alkmaar, 
12.00 uur. 

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen 
van kleuter tot puber. 

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Poppenkastvoorstelling ‘Drup-
pie’s grote reis’ voor kinderen 
vanaf 3 jaar. Aanvang 13.30 
uur. 

(foto: aangeleverd)
Kindermiddag (6-12 jaar) in 
Museum Kennemerland in Be-
verwijk met als thema de keu-
ken van de buitenhuizen. Aan-
melding via: educatie@muse-
umkennemerland.nl. 

Première muziektheaterpro-
gramma van Leeuwenhart in 
het Ichthus Lyceum, Wolff en 
Dekenlaan 1 Driehuis. Aan-
vang 14.00 uur.

(foto: aangeleverd)

Stadsschouwburg Velsen: Bel 
Canto speelt ‘Macbeth’. Aan-
vang 14.00 uur.

Duo fagot en viool in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

(foto: aangeleverd)
Proef het prijswinnende bier-
tje lentebock Ut 1e Kieftai bij 
de Limmense Brouwerij Dam-
pegheest, Schoolweg 1 in Lim-
men, 15.00-20.00 uur. 

16 APRIL
Muntenclub houdt haar club-
avond in Het Terras, Dinkgre-
velaan Santpoort-Noord. Zaal 
is vanaf 19.00 uur open.

Informatieavond ‘Omgaan 
met iemand die te veel alco-
hol drinkt’ bij Brijder op de 
Kees Boekestraat 20 in Alk-
maar, 19.30-22.00 uur. Tweede 
avond op 23 april. Aanmelden: 
preventie@brijder.nl.

(foto: Mark van Engelen)
Stadsschouwburg Velsen: Bri-
gitte Kaandorp. Aanvang 
20.15 uur.

17 APRIL
Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek.

Vice-voorzitter FNV Tuur Elzin-
ga spreekt over de koers van 
de vakbond en het lokale vak-
bondswerk. In het Zee- en Ha-
venmuseum IJmuiden. Lezing 
begint om 19.30 uur, zaal open 
19.00 uur. Toegang gratis.

Stadsschouwburg Velsen: Bri-
gitte Kaandorp. Aanvang 
20.15 uur.

Mugmetdegoudentand speelt 
‘De Eurocommissaris’ van the-
atermaakster Joan Nederlof in 
De Vest in Alkmaar, 20.30 uur.

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

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 
Speurtochten voor kinderen 
van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’. 
Voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen 13.30-
15.30 uur. Kosten 1,50 boven-

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

op de entreeprijs.

Handbalfestijn bij HCV’90 in 
Velsen-Noord. Het festijn is 
voor kinderen van 4 t/m 10 
jaar. Van 15.00 tot 17.00 uur.

(foto: Marcel van Oostrom)
Stadsschouwburg Velsen: Aan-
stormende jonge talenten in 
dansshow ‘Talent On The Mo-
ve’. 20.15 uur.

(foto: Yi Zhao)
Manual Cinema met Ada/Ava 
in De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. 

19 APRIL
Oecumenische koffieochtend 
in de parochiezaal van de En-
gelmunduskerk in Driehuis. 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie 
en thee klaar.

Koffieochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 
12.00 uur.

SuperBingo in dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan Sant-
poort-Noord. Aanvang 14.00 
uur. Entree 2,-.

(foto: aangeleverd)
Wishyproeverij met Morrison 
& Mackay, georganiseerd door 
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck in 
Grand Café Kruiten. Aanvang 
19.45 uur.

(foto: Piek)
Stadsschouwburg Velsen: 
Thrillerkomedie ‘WIJN’. Aan-
vang 20.15 uur.
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Kortingsbonnen kermis
IJmuiden - Het is alweer bijna Ko-
ningsdag en jong en oud kijken 
dan uit naar de diverse feestelijk-
heden. De kermis op het Kenne-
merplein is een van die vaste pu-
bliekstrekkers. Van 21 tot en met 

27 april kan er weer worden ge-
noten van diverse leuke attrac-
ties. Volgende week vindt u in de-
ze krant de kortingsbonnen voor 
de kermis op het Kennemerplein. 
(foto: Pixabay.com)

Kunst op Koers
Samen bouwen aan 
online platform voor 
kunst en cultuur
Velsen - Wat begon als een en-
thousiast burgerinitiatief mondt 
uit in een structurele samen-
werking. Kunst op Koers slaat 
de handen ineen met Kunsten-
centrum Velsen. Samen bou-
wen zij de komende maanden 
aan een online cultureel plat-
form om de zichtbaarheid van 
het zeer diverse kunst- en cul-
tuuraanbod in Velsen te verbe-
teren. Een grootschalig project 
dat vraag en aanbod bij elkaar 
brengt, samenwerkingen stimu-
leert en verbindingen faciliteert. 
De inwoners van Velsen hebben 
straks toegang tot een online 
community voor kunsteducatie 
en cultuuronderwijs.

Het aanbod binnen de gemeen-
te Velsen is groot. Vele (particulie-
re) initiatieven op het gebied van 
kunst en cultuur bestaan naast el-
kaar. Maar, hoe weet je als ouders 
waar jouw kind het beste past? 
Waar kan jij terecht voor die ene 
dans- of muziekles? En bij wie moet 
je zijn voor workshops in beelden-
de kunst en theater? Een wirwar 
aan informatiestromen zorgt er-
voor dat (potentiële) klanten door 
de vele bomen het bos vaak niet 
meer zien staan. Daar gaan Kunst 
op Koers en het Kunstencentrum 
iets aan doen; concurrenten wor-
den concullega’s op een digita-

le ontmoetingsplek! Het doel van 
beide partijen is om alle Velsense 
aanbieders samen te brengen. Ge-
lijkheid staat voorop, ieder met zijn 
of haar eigen kwaliteiten en talen-
ten. Als instelling of als docent kun 
je je straks aanmelden bij het onli-
ne platform om jezelf te pro�leren, 
het lesaanbod en de kennis daar-
over te delen en voorstellingen en 
exposities te promoten: ‘Delen is 
vermenigvuldigen’. Als burger heb 
je direct zicht op het complete as-
sortiment, zodat je een welover-
wogen keuze kunt maken. 
Cultureel ondernemer en web-
ontwikkelaar Allard Bentvelsen 
zette eerder al het succesvolle lan-
delijk georiënteerde ‘kiesjedocent.
nl’ op poten en zal zich nu op ge-
meentelijk niveau inzetten om 
Kunst op Koers en het Kunstencen-
trum te voorzien in een goed wer-
kende website met platformmoge-
lijkheden. 
Wanneer de digitale omgeving ge-
bruiksklaar is, is nog onbekend. 
De komende maanden zullen bei-
de partijen op zoek gaan naar en-
thousiaste partners. Ondertussen 
bereidt ‘Kunst op Koers’ zich voor 
op een o�ine manifestatie tijdens 
Zomerfestival IJmuiden en is het 
Kunstencentrum druk bezig met 
de ontwikkeling van een nieuwe 
huisstijl en communicatiestrate-
gie.

Biljartkampioenschap 
kent verrassende start

Regio - Velsen - Na de opening 
door wethouder Floor Bal middels 
een sublieme acquitstoot kon het 
kampioenschap beginnen. In pou-
le A speelde topfavoriet en voor-
malig kampioen Richard Wolthui-
zen tegen Nico ’t Hart een verbe-
ten strijd. De strijd ging tot aan het 
eind gelijk op met Richard als uit-
eindelijke winnaar, zij het op per-
centage.
In poule B speelde Hein Smit ( zie 
foto ) tegen Ad Ketels die elkaar 
uit het recente verleden qua bil-
jartspel van haver tot gort ken-
nen. Ketels begon zo voortvarend 
van start dat Smit totaal niet in 
zijn spel kwam, zo zeer was hij on-
der de indruk van Ad zijn spel. Ke-
tels won dik en maakte in 11 beur-
ten zijn 120 caramboles. De twee-
de wedstrijd in poule A ging tussen 
Joep Duits en Martin Gravemaker. 

Laatst genoemde ging zo �itsend 
van start waardoor het voor Joep 
Duits bijna ondoenlijk was om het 
grote verschil nog goed te maken. 
Gravemaker won met ruim verschil 
en maakte in 8 beurten de vereiste 
130 caramboles.
In poule B waren vervolgens Dick 
Pruis en Jeroen Heeremans aan 
de beurt voor hun partij. Door het 
opportunistische spel van Jeroen 
kreeg routinier Pruis het �ink las-
tig. De partij vorderde gestaag en 
bleef spannend tot het eind. Uit-
eindelijk won Jeroen. 
Al met al was het voor de biljartlief-
hebber de hele avond door genie-
ten. Vrijdag 13 april om 19.30 uur 
wordt dit verrassend begonnen 
toernooi vervolgd. Plaats van han-
deling is Wijksteunpunt de Hofste-
de in Velserbroek. (foto: aangele-
verd)

Musicalkids Eigenwijs 
staat als ‘een stenen huis’
Velsen - De musicalkids van 
Eigenwijs hebben afgelopen 
weekeinde een stevige voor-
stelling van De Drie Biggetjes 
van K3 neergezet. Een optre-
den dat stond als een ‘stenen 
huis’.

Met de onder kinderen zeer be-
roemde versie van K3’s De Drie 
Biggetjes zien we het vervolg van 
het sprookje van De Drie Bigge-
tjes. De boze wolf blaast met zijn 
sterke longen het strohuisje en 
het houten huisje van de bigge-
tjes plat en weet twee biggen te 

verschalken. Het derde biggetje, 
in het stenen huis, overleeft. Ja-
ren later is dit biggetje moeder 
van drie schattige kleine bigge-
tjes en runnen ze een café waar 
kastanjebier wordt geschon-
ken. Maar de boze wolf is ook te-
rug, met drie stoere zonen die op 
smakelijke biggenjacht gaan. Het 
verhaal krijgt een onverwacht 
einde als de drie jonge wolven 
verliefd worden op de drie big-
getjes. Niet helemaal een happy 
end, want papa wolf is dood en 
moeder big gaat naar Parma en 
je weet wel wat ze daar met var-

kens doen. Nu kun je zeggen dat 
je met een K3 musical eigenlijk 
niet fout kan gaan, vanwege de 
leuke liedjes en de humor. Maar 
juist met humor moet je vakkun-
dig omgaan en dat weten ze bij 
Eigenwijs. Dus was De Drie Big-
getjes een groot feest van vro-
lijkheid, snelheid en enkele in-
gebouwde angstige momenten. 
Zoals wanneer de wolven in het 
donker met rood opgloeiende 
ogen rondlopen.
Het ingenieuze decor draaide van 
biggenherberg naar wolvenhol. 
De dierenkostuums en bijbeho-

rende schmink waren om de lip-
pen bij af te likken. De meester-
lijke choreogra�e zorgde voor 
veel afwisseling op het podium, 
waarbij ieder zijn rol op eigen wij-
ze speelde. Maar het meest in-
drukwekkend waren toch wel de 
zangpartijen. Samenzang, er ging 
geen noot verkeerd. Een solo die 
eruit geknald werd alsof het niets 
was van jong en oud, alsof het 
professionals zijn. Geweldig.
Musicalkids Eigenwijs kunnen zo 
het land in met De Drie Bigge-
tjes. En dat is geen sprookje! (Ka-
rin Dekkers/foto: Stefan Ruijgrok)

Lectorium Rosicrucianum
Haarlem - Op dinsdagavond 17 
april begint het Lectorium Rosi-
crucianum aan de eerste interac-
tieve avond van een tweeluik ge-
titeld Spirituele Pasen en Pinkste-
ren. Voor wie het wezen van Pa-
sen leert begrijpen doorziet dat 
de actualiteit van Pasen vandaag 
ongekend groot is. 
Pasen houdt in: de voorbereiding 
voor de uittocht! De uittocht uit 
onze wereld van tijdelijkheid en 
ongekende materiële mogelijk-

heden, de veelheid, om door de 
innerlijke poort van Saturnus te 
komen in de wereld van de ziel, 
die van de Oorspronkelijke Mens 
en zo op te gaan in de éénheid. 
Tijdens dit innerlijke proces krij-
gen wij zicht op de ware vreug-
devolle betekenis van het laatste 
avondmaal, de kruisiging en de 
opstanding. 
Aanvang: 20.00 uur, zakstraat 2, 
toegang vrij. Zie ook www.rozen-
kruis.nl/haarlem

Strawberries verliest 
van koploper Naarden
Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Straw-
berries heeft afgelopen zon-
dag met grote cijfers verlo-
ren van koploper Naarden. Het 
werd 2-6 voor de bezoekers uit 
‘t Gooi, al was de uitslag iet-
wat geflatteerd en niet geheel 
tekenend voor het spelbeeld. 
Strawberries werd niet hele-
maal weggetikt, wat de rust-
stand van 0-4 misschien wel 
doet vermoeden. 
Naarden was op het gebied van 
efficiëntie voor het doel uiterst 
dodelijk, één van de aspecten 
waarin Strawberries dit seizoen 
duidelijk tekort komt in de eer-
ste klasse. Naarden wist drie 
counters te benutten en scoor-
de de vierde treffer via een 
mooie strafcornervariant. 
In de tweede helft sierde het 
Strawberries dat het niet ‘ach-
teruit ging hockeyen’, maar de 

weg naar het doel van Naarden 
ging zoeken. Er werd goed druk 
gezet op het uitverdedigen van 
de titelkandidaat en dit resul-
teerde in doelpunten van Jel-
le Groeneveld en David Bosma 
(strafbal). Ook hierna kregen de 
aardbeien nog enkele kansjes 
maar een derde doelpunt zat 
er niet meer in. Naarden mis-
te overigens nog een strafbal 
tien minuten voor tijd. De zeer 
goed keepende Wouter Dempt 
zag de bal op de lat komen. 
Vlak voor tijd was het dappere 
verzet van de Driehuizenaren 
definitief gebroken door een 
vijfde treffer van Naarden. Zo’n 
beetje in het laatste fluitsignaal 
werd nog een zesde doelpunt 
aan het totaal toegevoegd. 
Strawberries blijft laatste met 0 
punten en gaat zich opmaken 
voor degradatiewedstrijden 
eind juni. (Finn van Leeuwen)

LTC Hofgeest neemt 
Dutch Tennis over

Velserbroek - Vanaf september 
2018 neemt LTC Hofgeest de orga-
nisatie van Dutch Tennis én Recre-
atie Badminton voor volwassenen 
en senioren over. De activiteiten 
van beide sportieve groepen uit 
Sporthal Zeewijk en het Polder-
huis Velserbroek, die samen circa 
55 deelnemers hebben, worden 
door de tennisvereniging overge-
nomen.
Al 20 jaar zijn deze groepen actief 
onder leiding van een enthousias-
te trainer Dick Klinge. Dutch Ten-
nis is een variant van het gewo-
ne tennisspel, op een kleiner in-
door veld en door het lichte ma-
teriaal voor iedereen toegankelijk. 
Het Recreatie Badminton kent de-
zelfde regels als het gebruikelijke 
badminton spel. Deze activiteiten 
zijn een initiatief van Sportloket 
Velsen om speci�ek iets te bete-

kenen voor de oudere doelgroep. 
Beide groepen verdienen een plek 
waar deze activiteiten thuis ho-
ren. Sportloket Velsen heeft in LTC 
Hofgeest een ideale partner ge-
vonden die beide groepen graag 
in haar vereniging wil opnemen. 
Dit heuglijke nieuws is onlangs 
aan de groepen verkondigd. De 
leden waren na een aantal onze-
kere weken blij verrast dat hun 
wekelijkse sportuitje op deze wij-
ze zal blijven bestaan! En u kunt 
ook meedoen, er is nog plek! Zo-
wel de groepen als LTC Hofgeest 
staan open voor nieuwe leden en 
nodigen u graag uit een keer vrij-
blijvend mee te komen spelen op 
woensdag van 9.00 tot 11.00 uur 
in Sporthal Zeewijk of vrijdag van 
13.00 tot 15.00 uur in Sporthal Het 
Polderhuis. (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Zaterdag was voor 
de klootschieters van Full Speed 
het normale parcours weer aan 
de beurt. In het heerlijke lente-
weer gingen vier teams van start 
onder begeleiding van veel vo-
gelgezang en zelfs het uitzicht 
op enkele buitelende hazen. Bij 
het team van Nico, Jan G. en Bert 
lukte dat het beste en zij behaal-
den een score van 76 meter en 26 
meter. Het team van Peter, die on-
dertussen weer aardig is gereva-
lideerd, Raymond en Gerda wis-
ten daar 80-26 tegenover te zet-
ten. Sander D., Harm en Rob de-

den het in 87-31 en Lia, Jan S. en 
Sonja kwamen tot 94-16. Voor de 
daarop volgende zondag stond 
het open Van Gerventoernooi 
voor families en bedrijven weer 
op het programma. Er konden 
zowaar acht teams worden inge-
schreven en er was voor gekozen 
om de korte Beeckestijnroute te 
gooien. Het toernooi werd ten-
slotte gewonnen door Paul, Harry, 
Herman en Willem, die voor hun 
prestatie de wisselbeker en elk 
een bloemetje ontvingen. Zie ook 
www.fullspeed.club of bel 0255-
518648.

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

Clinic voor kwetsbare kinderen 

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

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

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

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

Wedstrijd Jong 
Ajax bijna 

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

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

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

Achtste
termijn HOV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELSTAR ✩ NIEUWS
Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 13 april 20.00 uur Telstar - Jong FC Utrecht

Telstar Soccer Camps

Voetbalontwikkeling en voetbal-
beleving staan centraal tijdens de 
Telstar Soccer Camps. Na a�oop 
ontvangen alle deelnemende 
kinderen hun eigen Telstar Soc-
cer Camps-tenue als herinnering 
aan drie dagen vol voetbalplezier. 

Inschrijven kan via www.sctelstar.
nl/soccercamps.
Als nieuw onderdeel van het Tel-
star Soccer Camps-programma 
introduceert Telstar dit jaar de 
Skill Games! Hierbij worden de 
gaafste Skill Games uit de voet-

balgame FIFA op het voetbalveld 
nagedaan. 
Naast een uitgebreid voetbalpro-
gramma vindt er tijdens de Tel-
star Soccer Camps ook een ani-
matieprogramma plaats, zoals 
bijvoorbeeld een voetbalquiz, 
bingo en een voetbal�lm. Bo-
vendien komen er tijdens de Tel-
star Soccer Camps spelers van het 
eerste elftal van Telstar op bezoek 
om voetbaltips te geven en hand-
tekeningen uit te delen. Verder is 
er ook gelegenheid om op de fo-
to te gaan met de spelers. (foto: 
aangeleverd)

Telstar organiseert in de zomervakantie twee Telstar Soccer 
Camps in het Rabobank IJmond Stadion voor kinderen van 6 tot 
en met 15 jaar. De Telstar Soccer Camps zijn van maandag 23 ju-
li tot en met woensdag 25 juli 2018 en van maandag 28 augus-
tus tot en met woensdag 30 augustus 2018. Alle trainingen staan 
onder leiding van gediplomeerde trainers van de Telstar Soccer 
Camps en vinden dagelijks plaats van 9:00-15:00 uur in het Rabo-
bank IJmond Stadion in Velsen-Zuid.

Op naar de nacompetitie!
In de strijd om gunstige plek-
ken in de Jupiler play-o�s heeft 
Telstar grote stappen gezet 
door tegen subtoppers Jong 
PSV en Emmen goede resul-
taten neer te zetten. Tegen de 
equipe van streekgenoot Den-
nis Haar werd vrijdag met 0-0 
gelijkgespeeld, in Emmen trok 
de ploeg van Snoei maand-
avond een zwaarbevochten 2-3 
over de streep. Door de overige 
uitslagen kan Telstar de tweede 
ronde van de nacompetitie ei-
genlijk niet meer ontgaan. Zo-
als het er nu voorstaat speelt 
het eerst een tweeluik tegen De 
Graafschap in de halve �nales. 

Dat een gelijkspel tegen een be-
loftenteam van PSV wordt beju-
beld klinkt gek, maar dat is het 
allerminst. Door het surplus aan 
kwaliteit dat op de Herdgang 
rondloopt kan bijna een volwaar-
dig A-elftal opgesteld worden. 
Gelukkig voor de Witte Leeuwen 
kon de met veel bombarie bin-
nengehaalde Argentijn Maximili-
ano Romero niet in actie komen. 
Maar dan staan daar nog altijd ta-
lenten als Ritzmaier, Laursen en 
Gakpo tegenover. 
Voor het eerst in lange tijd wist 
competitieverrassing Telstar weer 
eens te overtuigen. De van een 
schorsing teruggekeerde No-
vakovich werd vanuit alle hoeken 
en standen bediend, maar telkens 
had doelman Van Osch een ant-
woord op zijn inzetten. Jong PSV 
kwam er, aanvallend gezien, spo-
radisch uit via notabene de ver-
dedigers. In de tweede helft was 
de wedstrijd meer in evenwicht 
en kon Rody de Boer zijn excepti-
onele kwaliteiten nog maar eens 
etaleren. Ook na ruim 400 minu-

ten lukte het Telstar niet het net 
te vinden. Maar zoals eerder ver-
meldt: het doelpuntloze gelijk-
spel was een resultaat dat stond. 

In Emmen konden nog grotere 
stappen naar het ultieme doel, 
nacompetitie spelen, worden 
gezet. Tegen de directe concur-
rent begon de doelpuntenma-
chine opeens weer wél te draai-
en. Het contrasteerde, want Tel-
star kwam er slechts sporadisch 
uit en Emmen had in grote delen 
van de wedstrijd het overwicht. 
Maar doordat met name Jerdy 
Schouten weer eens een ijzerster-
ke wedstrijd speelde, konden de 
Witte Leeuwen gaan loeren op 

‘goals uit het niets’. Ook de beslis-
sende 1-3 van clubtopscorer No-
vakovich was zo’n moment. Een 
geniale lobsteekpass van Junior 
Toretta (de vervanger van Ham-
daoui, red.) werd door de Ame-
rikaanse Serviër op waarde ge-
schat. Met een even listige boog 
wist hij Telgenkamp te verschal-
ken. De fraaie aansluitingstref-
fer van invaller Dallinga wist de 
maandagavondtopper niet echt 
spannend meer te maken.

,,Dit is heel goed voor het zelfver-
trouwen”, liet trainer Mike Snoei 
na a�oop aan het verzamelde 
journaille weten. Deze keer was 
de oefenmeester wel naar de 

perscatacomben gekomen om 
zijn visie op de wedstrijd te ge-
ven. In Nijmegen liet hij dat na, 
wat tot de nodige frustratie leid-
de bij de mediaverantwoordelij-
ken van NEC. Verder was Snoei 
in zijn analyse te spreken over 
‘voorbeeldprofs’ Platje en Kor-
pershoek. ,,Die kennen het klap-
pen van de zweep. Zij moeten 
ons de komende week bij de 
hand gaan nemen.” Want hun er-
varing kan dit seizoen wel tot he-
le epische proporties gaan bren-
gen. Nog drie competitiewed-
strijden wachten er: Jong Utrecht 
en Cambuur thuis, en De Graaf-
schap uit. (Douwe de Vries, foto: 
1963-pictures.nl)

Ook benieuwd waar de  
Witte Leeuwen sporten?
Kom dan 14 april naar onze open dag.
Kijk voor het programma op workoutvelsen.nl

De huidige stand op de ranglijst 
geeft Telstar recht om de eerste 
ronde van de Jupiler play-o�s 
over te slaan en in te stromen in 
de halve �nale. Dit is echter nog 
geen zekerheid en kan in het slot 
van de competitie nog wijzigen. 
Telstar heeft besloten aparte prij-
zen te hanteren voor de verschil-
lende speelrondes. 

Westtribune vakken A en F: eer-
ste ronde 17,50 euro, halve �nale 
20 eur en �nale 25 euro. Oosttri-
bune: eerste ronde 15 euro, halve 
�nale 17,50 euro en �nale 20 eu-
ro. Noordtribune (tijdelijk): eerste 
ronde 12,50 euro, halve �nale 15 
euro en �nale 17,50 euro.

Seizoenkaarten zijn niet gel-
dig tijdens de Jupiler play-o�s. 
Wel hebben onze seizoenkaart-
houders de eerste mogelijkheid 
om kaarten te kopen en zullen 
wij deze groep trouwe suppor-
ters een extra korting aanbieden. 
Hierover worden zij apart inge-
licht.

De start van de kaartverkoop 
hangt af van de competitieresul-
taten. Houd de website en social 
media goed in de gaten. De Ju-
piler Play-o�s worden gespeeld 
tussen 1 en 20 mei.

Informatie 
over kaart-
verkoop 
Jupiler play-offs

Operakoor Bel Canto 
speelt MacBeth
Velsen - Zaterdag 14 april is de 
première van de opera Macbeth 
in Stadsschouwburg Velsen, uitge-
voerd door operakoor Bel Canto. 
Een historisch drama van William 
Shakespeare (1606) en 240 jaar la-
ter op muziek gezet door Giusep-
pe Verdi (1847). 
Om het jaar zet Bel Canto een vol-
ledige opera op de planken met 
professionele solisten in de hoofd-
rollen. Lady Macbeth wordt ver-
tolkt door Francis van Broekhui-
zen (foto), bekend van radio en 
TV. Macbeth is één van de meest 
meeslepende opera’s van Verdi. 
Het echtpaar Macbeth gaat letter-
lijk over lijken om de macht over 
te nemen. Uiteindelijk loopt het 
slecht voor hen af. De regie, in han-
den van Xandra Mizée, heeft geko-
zen voor een authentieke uitvoe-
ring. De opera wordt muzikaal ge-
leid door Marco Bons. 
Operaspecialist Huub van ’t Hek 
geeft op zaterdag voor belang-

stellenden een voorbeschouwing 
en regisseuse Xandra op zondag. 
Kaarten kosten 30,00 euro, inclu-
sief garderobe, programmaboekje, 
drankje in de pauze en indien ge-
wenst een voorbeschouwing. Aan-
vang zaterdag 20.15 uur, aanvang 
voorbeschouwing 19.30 uur. Zon-
dag 14.00 uur, voorbeschouwing 
13.15 uur. (foto: aangeleverd)

Tentoonstelling Anthologie 
op Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - In het hoofdge-
bouw van de historische Buiten-
plaats Beeckestijn is van 14 april 
tot en met 1 juli de bijzondere ten-
toonstelling Anthologie te zien. 
De titel, die bloemlezing betekent, 
sluit goed aan bij de fraaie tuinen 
van Beeckestijn waar de Vereni-
ging Natuurmonumenten het af-
gelopen najaar met behulp van 
scholieren en vrijwilligers meer dan 
40.000 stinzenbollen heeft inge-
plant. In het huis wordt het begrip 
‘Anthologie’ op een bijzondere ma-
nier door de deelnemende kunste-
naars ingevuld: Oude tulpenfoto’s, 
bloemstillevens, een ‘verlies’, Azia-
tische bollen aangevuld met een 
‘drama op de bosgrond’. De deel-
nemende Kunstenaars, allen foto-
grafen, zijn Margriet Smulders, Hen-
ze Boekhout, Piet van Leeuwen, Ha-
rold Strak, Hanny Suidgeest en (pos-
tuum) Leendert Blok. Leendert Blok 
is vertegenwoordigd middels zijn 
foto’s uit de collecties van Liesbeth 
van der Maat, Henze Boekhout en 
Piet van Leeuwen. Deze tentoon-

stelling kwam mede tot stand dank-
zij de steun van Vereniging Hen-
drick de Keijser, Vereniging Natuur-
monumenten en Zerp Galerie Rot-
terdam. Samenstelling en produc-
tie: Bianca Vooges, curator Beec-
kestijn. Zie ook www.buitenplaats-
beeckestijn.nl. (foto: Henze Boek-
hout)

Tentoonstelling ‘Zorgen 
voor de ziel’ in Dolhuys
Haarlem - Op donderdag 12 april 
staat het Dolhuys in het teken van 
de nieuwe tentoonstelling ‘Zor-
gen voor de ziel’. Deze tentoon-
stelling geeft een unieke inzage in 
de leefgemeenschap ‘La Deviniè-
re’, hét thuis voor 20 patiënten die 
in de reguliere psychiatrie zijn uit-
behandeld maar hier al ruim 40 
jaar samenleven. Recent verscheen 
het begeleidende fotoboek ‘La De-
vinière’. Fotograaf Pia van Spae-
ndonck zal op deze avond vertellen 
over haar fascinatie met de leefge-
meenschap, haar eigen ervaringen 
en de totstandkoming van de ten-
toonstelling en het fotoboek.
Aansluitend toont men de docu-
mentaire ‘Crazywise’. In Amerika 
zijn het aantal geesteszieken in de 
afgelopen 20 jaar gestegen van 1,2 
miljoen naar 4 miljoen. Phil Borges, 
fotograaf en �lmmaker, ging in zijn 
documentaire ‘Crazywise’ op zoek 
naar de oorzaak van deze exponen-

tiële groei. Op donderdag 12 april is 
‘Crazywise’ te zien in het Dolhuys.
De �lm volgt twee jongeren die 
geestesziek zijn verklaard. Adam, 
27 jaar oud, lijdt zwaar onder de 
bijwerkingen van psychoactie-
ve geneesmiddelen. Ehkaya, 32 
jaar oud, besluit na een problema-
tische jeugd in de leer te gaan bij 
een sjamanistische medicijnvrouw 
uit Zuid-Afrika. Beiden vinden zij 
hun rust in de alternatieve genees-
wijzen. Deze documentaire onder-
zoekt het contrast tussen de mo-
derne opvattingen van de geestelij-
ke gezondheidszorg en de aanpak 
van inheemse culturen. Wat kun-
nen we van elkaar leren over de be-
handeling van mensen met psychi-
atrische problematiek?
 Het programma start om 19.30 uur 
in het Dolhuys. In het museumca-
fé is vanaf 17.30 uur een maaltijd te 
verkrijgen voor 12,50 euro. Graag 
vooraf reserveren.
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Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Dinsdag 26 april be-
zoekt een voetspecialist Leemans 
Schoenen aan de Lange Nieuw-
straat 469. De hele dag zal deze 
specialist mensen met voetklach-
ten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrionveer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. De-
ze vervangt de klassieke steunzool, 
die vaak hard en statisch is. De Vi-
brionveer heeft een verende wer-
king en activeert de spieren en de 
bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch verend 
en op natuurlijke wijze, dit voor-
komt vermoeidheid en pijnlijke 
voeten. Mensen met voetklach-
ten en daaruit voortvloeiende rug-

klachten zijn enthousiast over de 
Vibrionveer. De stand van de voet 
en de holling van de voet wordt 
verbeterd, de gevoelige voorvoet 
wordt ondersteund en de voet kan 
weer op natuurlijke wijze afrollen. 
De pijn neemt af, spieren en ban-
den worden krachtiger en een goe-
de doorbloeding wordt bevorderd. 
De Fusegold Vibrionveer heeft een 
handzaam formaat en past in bijna 
alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en ook 
andere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is geheel 
gratis, wel graag van tevoren een 
afspraak maken. 
Leemans is telefonisch bereikbaar 
op telefoonnummer 0255-511117.

IJmuiden - Op 4 april overhandigde uitvaartverzorger Astrid Ren-
gers van Monuta Jonker en Rengers een cheque ter waarde van 
5.000 euro aan Robert van Westerhoven, voorzitter van stichting 
Hospice De Heideberg in Santpoort-Noord. Met dit bedrag, dat zij 
uitreikte namens Monuta Helpt, schaft het hospice nieuwe meu-
bels en verlichting aan.

Monuta Helpt ondersteunt 
Hospice De Heideberg

De afgelopen zes jaar bewees het 
hospice zijn waarde. Het aantal aan-
vragen voor opnamen steeg en het 
hospice en de medewerkers werden 
een onmisbare schakel in de pallia-
tieve keten. ,,Dit betekent ook dat al-
le ruimtes in het huis continu inten-
sief werden gebruikt”, vertelt Robert 
,,Maar omdat de inrichting destijds 
low budget is aangeschaft, slijt het 
snel.” De ruimtes in het huis zijn in-
middels aan een opknapbeurt toe, 
waarbij een zorgvuldige planning 
is gemaakt voor de komende twee 
jaar. ,,We kunnen namelijk niet al-
les meteen aanpakken”, geeft Ro-
bert aan. ,,Daarom is besloten om 
eerst de stoelen en verlichting aan 
te pakken. De gift van Monuta Helpt 
is hierbij dan ook zeer welkom!” 
Vele families en bezoekers hebben 
hun voetsporen in het huis gezet 

en menig emotie was voelbaar. Zij 
moesten immers afscheid nemen 
van een dierbare. ,,Monuta heeft de 
visie dat niemand alleen afscheid 
hoeft te nemen en Monuta Helpt 
ondersteunt hierbij door het geven 
van �nanciële of menselijke steun”, 
legt Astrid de gift uit.
,,Hospice De Heideberg begeleidt 
en ondersteunt mensen in de laat-
ste fase van het leven en dat sluit 
aan bij onze visie. En naast de per-
soonlijke aandacht van de mede-
werkers en vrijwilligers in het hos-
pice, draagt de huiselijke sfeer en 
warmte ook bij aan een waardig af-
scheid. Wie ontspannen naast een 
stervende zit, kan immers ook de 
rust overbrengen in deze fase. En 
dat maakt dat wij hier graag een bij-
drage aan leveren.”  (foto: aangele-
verd)

Velserbroek - Op zaterdag 14 
april is het weer zover: het jaar-
lijkse Lentekriebels in cen-trum 
Velserbroek. Op deze dag zijn er 
verschillende activiteiten gaan-
de in het winkelcen-trum, dit al-
les in het thema van de lente. De 
dag begint om 10.00 uur, met 
een o�ciële ope-ning om 12.00 
uur. De dag wordt om 16.00 uur 
afgesloten bij de catwalk. 

Winkelcentrum Velserbroek heeft 
verschillende kriebels per jaar: len-
te-, zomer-, herfst- & decem-ber-
kriebels. Deze dag wordt altijd aan-
gekleed in het thema van het sei-
zoen. Voor de lentekriebels wordt 
alles fris groen aangekleed. De dag 
begint om 10.00 uur met een bloe-
menmarkt die is opgezet in samen-
werking met Rob van den Bergh 
bloemsierkunst. Hier is alles te vin-
den voor een mooie voorjaars-
tuin. Tijdens de o�ciële opening 
om 12.00 wordt iedereen welkom 
geheten met een kopje ko�e en 
een stukje van de langste chipola-
ta schnitte van Velserbroek. Deze 
wordt gemaakt door Bakkerij van 
Vessem. Verder zijn er allerlei ac-
tiviteiten te doen. Zo is er voor de 
kinderen een wedstrijd stoep krij-
ten (in-dien droog weer), zijn er 
dansende ju�ertjes die leven in de 
brouwerij brengen, worden er  ver-
schil-lende modeshows gegeven 
die mede mogelijk gemaakt wor-
den door : Ceriale, Pearle, Zeeman 
en Federmann en is er een heu-
se make-over. Ook zijn er tussen-
door dansoptredens van de loka-
le dansschool en hebben alle on-
dernemers eenmalig een markt-
kraam buiten. Op de Facebookpa-
gina van Velserbroek konden men-
sen zichzelf of iemand anders op-
geven die een make-over verdien-
de. Deze 3 mensen krijgen tijdens 
de lentekriebels een kledingkleu-
ren-anaylse, een fris kapsel en een 
nieuwe out�t aangeboden. Dit 
wordt allemaal gedaan onder het 
toeziend oog van een camera, zo-
dat alles via updates te volgen is 
via social media. Aan het einde van 
de dag wordt lentekriebels afge-
sloten door een grote onthulling 
van de make-overs op de catwalk 
onder het genot van lekkere hap-
jes en drankjes van keurslagerij van 
Haaster, Volendammer visboer, de 
Alexanderhoeve en slijterij Graam-
an. Zie ook https://www.facebook.
com/winkelcentrumvelserbroek. 

Lentekriebels 
Velserbroek

IJmuiden - Fietsersbond Velsen 
zet vraagtekens bij het onver-
wacht blokkeren van de door-
gaande �etsroute over de slui-
zen, per 18 april. Het op zeer kor-
te termijn afsluiten van deze rou-
te doet nogal wat vragen rijzen. Is 
dit zo dringend nodig? En moet 
het meteen voor een geheel jaar? 
En als de werkzaamheden uit-
lopen …? Moeten forensen en 
�etstoeristen maar naar de pont 
�etsen en dan rustig wachten tot 
hij komt? Kan Rijkswaterstaat zo-
maar beslissen dat gedurende 
een zomer plus een winter niet 
één �etser over deze route naar 
zijn werk kan? Voor forensen en 
voor toeristen is dit een route die 
in het �etsnet past. Fietsersbond 
Velsen wil het onnodig of te lang 
afsluiten van deze route voorko-
men. (foto: Han van Spanje)

Fietsersbond 
stelt vragen 
over sluis

Openheid rode draad tijdens 
familiebedrijvenevenement
Regio - In het AFAS stadion in 
Alkmaar vond vorige week het 
Familiebedrijven Event 2018 
plaats. Aan de hand van het the-
ma ‘Verandering en Innovatie’ 
kreeg gespreksleider Maarten 
Bouwhuis het voor elkaar volle-
dige openheid te krijgen. 

Met speciale dank aan de ande-
re sprekers, Elske Doets (Jan Doe-
ts America Reizen), Chris Obdam 
(Betty Blocks) en Gerard en Jos de 
Smit (De Eekhoorn Dutch Fourni-
ture). In combinatie met Bouwhuis 
wisten zij de ongeveer 110 aanwe-
zigen te bewegen volop mee te 
doen in de discussie. 
Carola de Ruijter, zij is van Succes-
volle Opvolging, een van de or-
ganisatoren van het evenement, 
sprak na a�oop van een mooi 
event. En: ,,Er was zoveel openheid 
over successen en het doorvoeren 
van veranderingen na een gene-

ratiewisseling, maar ook struggles 
over samenwerken met familie”, al-
dus De Ruijter. Naast de gastspre-
kers werden ook stellingen gepo-
neerd. ,,Dat gebeurde in kleinere 
verbanden. Het was mooi om van 

elkaars successen, maar ook van 
problemen binnen de familiebe-
drijven te horen.’’ Rodi Media is een 
van de partners van het Familie-
bedrijven Event. (foto: Succesvol-
le Opvolging) 

Whiskyproeverij met 
Morrison & Mackay
IJmuiden - Slijterij & Wijnhuis 
Zeewijck organiseert op vrijdag 
19 april in samenwerking met 
Whisky Import Nederland een 
whiskyproeverij met Morrison & 
MacKay. Peter MacKay komt spe-
ciaal voor deze proeverij over uit 
Schotland. 
Morrison & MacKay koopt bijzon-
dere whiskyvaten van vrijwel alle 
Schotse distilleerderijen en bot-
telt deze onder hun eigen labels. 
Mooie en beperkt leverbare sin-
gle casks en small batch bottelin-
gen van 8 tot 18 jaar oud en zeer 
zeldzame bottelingen van ouder 
dan 20 jaar van Islay tot de Spey-
side met soms een heel zeldza-
me versie zoals een Macallan PX 
vat 1965. 
Peter Mackay heeft zich jaren 
lang kunnen bekwamen in de 
whisky-industrie en heeft zich 
ontwikkeld tot één van de kroon-
prinsen in het gilde van ‘whisky 
ambassadeurs’ uit Schotland. ,,We 
zijn zeer verheugd deze bijzon-
dere whisky-avond te presente-
ren in Grand Café Kruiten’’, aldus 

Richard Blesgraaf van Slijterij & 
Wijnhuis Zeewijck
,,De verrassende en betaalbare 
range van onder ander Old Perth 
heeft de afgelopen jaar indruk 
gemaakt en daar gaat u een pri-
meur van proeven. Deze heb ik 
onlangs, tijdens een bezoek aan 
Morrison & MacKay in Schotland 
mogen proeven. De line-up blijft 

nog even een verrassing, maar 
bereidt u zich voor op een bij-
zonder sfeervolle en smaakvol-
le avond met een aantal heerlij-
ke hapjes.’’
Reserveren kan via info@zee-
wijck.nl of www.zeewijck.nl. De 
proeverij vind plaats in Grand Ca-
fé Kruiten en start om 19.45 uur. 
(foto: aangeleverd)

Fins Lapland gezien 
vanuit Santpoort
Santpoort-Noord - Bram Bosch, de eigenaar van Bosch Sport aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord is 
net terug van een inspirerende reis naar Fins Lapland. Vol enthousiasme vertelt hij over de sneeuw, de hus-
ky’s, de kou die goed beheersbaar is met de speciaal daar te huren kleding en de fantastische uitzichten 
die je hebt als je op de hondenslee rijdt. Op www.meedenkers.nl geeft hij een mooi reisverslag met tips 
voor andere reislustigen, zoals hoe je het Noorderlicht het best kunt fotograferen. Niet perse reclame voor 
zijn eigen sportzaak, maar wel een vette knipoog naar Vanessa’s Reisbureau, eveneens aan de Hoofdstraat, 
die deze mooie reis voor Bram en zijn vrouw Ank heeft geregeld. Want in Santpoort-Noord, daar begint het 
avontuur al. (foto: Bram Bosch)

Kom trainen bij de 
Mini’s van RKVV Velsen!
Driehuis - Elke zaterdagochtend 
is er een training bij RKVV Vel-
sen, waar alle spelertjes en speel-
stertjes van 4 t/m 7 jaar welkom 
zijn. Gewoon lekker trainen van 
09.15 uur tot 10.15 uur. Spelple-
zier staat voorop en spelender-
wijs wordt ook nog aan techniek 
en spelinzicht gewerkt. 
Tot het einde van het seizoen mag 
je meedoen zonder dat je contri-
butie hoeft te betalen. Neem ge-
rust een vriendje of vriendinnetje 
mee. De training wordt verzorgd 
door verschillende trainers en en-

thousiaste spelers van RKVV Vel-
sen. 
Graag zien we je op een of meer 
van de komende zaterdagen! 
Aanmelden of opgeven is niet 
nodig. Je hoeft ook geen lid van 
Velsen te zijn. Plezier staat voor-
op! 
Data: elke zaterdag tot eind mei, 
met uitzondering van 28 april en 
5 mei (meivakantie). Tijd: 09.15 
uur (tot 10.15 uur). Locatie: Sport-
park Driehuis, Wol� en Dekenlaan 
144 in Driehuis. Zie ook www.rk-
vv-velsen.nl. (foto: aangeleverd) 
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Vice-voorzitter FNV spreekt 
in Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - Tuur Elzinga, vice-
voorzitter van de FNV, spreekt 
op dinsdag 17 april in het Zee 
– en Havenmuseum over de 
koers van de vakbond en het 
lokale vakbondswerk. Dat doet 
hij op de laatste bijeenkomst 
van een lezingencyclus over de 
geschiedenis van de vakbewe-
ging en de sociale strijd in de 
IJmond.

De koers van de FNV 2017 - 2021 
is vorig jaar na een vakbondscon-
gres door het ledenparlement 
bekrachtigd. De FNV, met ruim 1 
miljoen leden de grootste demo-
cratische vereniging van Neder-
land, maakt zich sterk voor vol-
waardig werk en inkomen en wil 
een einde maken aan de ‘doorge-

slagen’ �exibilisering. Dit jaar is 
het FNV - in O�ensief gestart. De-
zelfde koers, maar met een dub-
bele urgentie om de neerwaartse 
trend, de afbraak van het publie-
ke bestel en de bestaanszeker-
heid te keren. 
Tuur Elzinga spreekt voor een 
deels historisch gelouterd pu-
bliek van Lokaal FNV IJmond, dat 
sinds september 2017 maande-
lijks bijeenkwam om verschillen-
de episoden van de vakbewe-
ging in de IJmond te bespreken. 
Het graven van het Noordzeeka-
naal, de visserij en de industria-
lisering tussen de twee wereld-
oorlogen passeerden de revue. 
De verschrikkingen van de bezet-
ting door Nazi-Duitsland en het 
verzet daartegen. En er was aan-

dacht voor het vakbondswerk bij 
de Hoogovens en de strijd van 
en voor de Thuiszorg. Belang-
rijke verworvenheden zoals de 
8-urige werkdag, de vrije zater-
dag, betaalde vakanties, verze-
keringen bij ziekte en arbeidson-
geschiktheid, kwamen niet uit de 
lucht vallen. Ook de CAO, de AOW 
en pensioenen e.d. zijn stuk voor 
stuk bevochten, maar zij blijken 
ook vandaag de dag telkens weer 
opnieuw bevochten en bekrach-
tigd te moeten worden. Ook de 
thuiszorg was bij de gemeenten 
in de IJmond lange tijd een sluit-
post. Allemaal zaken waarvoor de 
vakbond zich sterk maakt.
De lezing begint om 19.30 uur 
(zaal open 19.00 uur). De toegang 
is gratis.

Baywatch op het 
IJmuiderstrand
IJmuiden - Strandwacht zijn in de 
zomer, wie wil dat niet nou niet? 
Bij de IJmuider Reddingsbrigade 
kan dat!
Kinderen kunnen met de 
JeugdSportPasVelsen vier keer 
mee doen met de lessen op vrij-
dagavond in zwembad De Hee-
renduinen. Je hebt voor de proef-
lessen niet meer nodig dan een 
zwembroek of badpak en een 
handdoek. En minimaal een B-
diploma. ,,We gaan op een leu-
ke, creatieve manier oefenen met 
bijvoorbeeld het redden van een 
drenkeling. Of het redden van je-
zelf. We zwemmen met een pop 
en oefenen met een rescuetu-
be”, vertelt Dennis Uijtendaal, be-
stuurslid zwemmen van de Red-
dingsbrigade IJmuiden. ,,Daar-
naast gaan we werken aan de 
conditie en je kracht. Om iemand 
te redden heb je spieren en uit-
houdingsvermogen nodig. Zo 
gaan we bijvoorbeeld met kle-
ding aan zwemmen.”
Als je na de vier keer proefzwem-
men met de JeugdSportPasVel-
sen besluit lid te worden, word 
je qua leeftijd en conditie inge-

deeld in een groep en kun je met-
een van start. ,,Iedereen werkt bij 
ons mee op vrijwillige basis, dus 
de contributie blijft laag. Je kunt 
bij ons veel diploma’s halen. Eerst 
oefen je voor de Junior Redder di-
ploma’s, daarna ga je door voor 
zwemmend redder. Wij hebben 
als reddingsbrigade een actie-
ve taak; als lifeguards bewaken 
we het strand. Vanaf veertien jaar 
mag je mee naar het strand. Als je 
zestien jaar bent, mag je je EHBO-
diploma halen en kun je ook ac-
tief meewerken aan zee.”
Dat zien Jayden Bradley-van Hat-
tum en Willem Groot wel zitten. 
,,Ik ben nu nog bezig met mijn 
B-diploma, maar ik wil straks al-
le redder-diploma’s halen”, vertelt 
de 8-jarige Jayden. Willem Groot 
weet het zeker: “Dat wordt mijn 
baan als ik groot ben. Ik oefen nu 
voor mijn Junior Redder diploma 
en omdat ik zoveel van surfen en 
het strand houd, word ik later life-
guard.”
Inschrijven kan via jeugdsport-
pasvelsen.nl. De eerste les start 
op vrijdag 11 mei om 19.30 uur. 
(foto: aangeleverd)

Huize Dina opent deuren op 4 mei
Herdenken op de plek waar de 
geschiedenis zich heeft afgespeeld

Op de plek waar de geschiede-
nis zich afspeelde vertellen hui-
dige bewoners, getuigen, naza-
ten, oude en nieuwe buurtgeno-
ten, kenners en belangstellenden 
persoonlijke verhalen over ver-
volging, verzet en bevrijding. Het 
programma wordt georganiseerd 
door de Historische Kring Velsen 
in samenwerking met het Joods 
Cultureel Kwartier Amsterdam.

Het project Open Joodse Huizen, 
dat ontstond in 2012 in Amster-
dam, is uitgegroeid tot een be-
langrijk en herkenbaar herden-
kingsproject in maar liefst 19 ste-
den in Nederland. Het sluit aan bij 
de interesse van veel bewoners 
en buurtgenoten in de (voor- en 
naoorlogse) joodse geschiedenis 
van hun huis, straat of buurt. Ie-
dereen is welkom om te luisteren, 

indrukken te delen en samen te 
herdenken. Er zijn ruim 160 her-
denkingen in het kader van Open 
Joodse Huizen – Huizen van Ver-
zet 2018. De bijeenkomsten du-
ren maximaal een uur en zijn gra-
tis toegankelijk.
De bijeenkomst in Santpoort-
Zuid vindt plaats in Huize Dina 
aan de Duinlustparkweg 96. Om 
11.00, 13.00 en 15.00 uur staat de 
geschiedenis van dit huis, opge-
zet door de Vereeniging tot be-
scherming van Joodsche Meisjes 
van onder andere Dina Sanson, 
centraal. 
Huize Dina werd in januari 1930 
geopend en bood onderdak aan 
joodse meisjes die door armoe-
de, sociale problemen of de dood 
van een ouder niet meer thuis 
konden wonen. De meisjes had-
den, zo jong als ze waren, vaak al 
een zwaar leven achter de rug. De 
meisjes die in of rond 1942 in Hui-
ze Dina woonden zijn allemaal 
gedeporteerd en vermoord in So-
bibor en Auschwitz. 
Vanaf 1946 is Beth (Huize) Di-
na opvanghuis voor uit de con-
centratiekampen of onderduik 
afkomstige kinderen, die erop 
voorbereid werden om na enige 
tijd naar Palestina te emigreren. 
Zie ook www.openjoodsehuizen.
nl. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Op 4 mei vindt in Santpoort-Zuid het dubbel-
programma Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet plaats. Dit 
zijn kleinschalige bijeenkomsten om te herinneren en te herden-
ken. Het joodse leven van voor, tijdens en vlak na de Tweede We-
reldoorlog en het verzet staan centraal.

Bottelier niet tevreden over 
prestaties op Swim Cup
IJmuiden - Lars Bottelier heeft bij 
de Swim Cup in Den Haag per-
soonlijke toptijden neergezet op 
de 200m en 1500m vrije slag. De 
zwemmer was echter allerminst 
tevreden met zijn prestaties.
Op de eerste dag van de Swim 
Cup kwam Bottelier in actie in de 
series van de 200m vrije slag. Hier 
zwom hij een persoonlijk record 
in 1:57.67. Later op de dag zwom 
hij de rechtstreekse �nale van de 
1500m vrije slag. Hij eindigde hier 
op een 5e plaats in een nieuw pr 
van 16:13.85. 
,,Ondanks dat ik pr’s heb ge-
zwommen ben ik hier niet zo te-
vreden mee’’, aldus Bottelier. ,,We 

hebben goede trainingsblokken 
gedraaid en ging goed voorbe-
reid naar de races toe. Dan ver-
wacht je betere tijden.’’
Op de tweede en de derde dag 
stonden de 400m en 800m vrije 
slag op het programma. Hier 
kwam Bottelier uit op 4:07,14 en 
werd daarmee 3e in de B-�nale. 
En op de 800m vrije slag eindig-
de hij met 8:29.36 op de 4e plek. 
Bij beide afstanden net boven 
zijn persoonlijk record. Volgend 
weekend staat Swim Cup Eindho-
ven op het programma. Bottelier 
zwemt daar hetzelfde program-
ma en hoopt daar nog eens zijn 
tijden aan te scherpen.

Opening muziekproject 
Bosbeekschool
Santpoort-Noord - Met een 
grandioze opening is het muziek-
project van de Bosbeekschool de-
ze week van start gegaan. Onder 
leiding van muziekdocent Jantje 
speelden alle groepen in de vroe-
ge ochtend een swingend ritme 
met stokken, plastic �essen en 

emmers. 
Meester Henk begeleidde dit 
schoolorkest vol enthousiasme 
achter zijn drumstel. Geduren-
de drie weken zullen alle groe-
pen extra aandacht besteden aan 
het thema muziek. (foto: aange-
leverd)

Lijnfestijn viert 10-jarig jubileum
Velsen - Tien jaar geleden start-
te Els Zorgdrager met een aan-
tal vriendinnen een Lijnclub. Al 
snel groeide deze club uit tot een 
hechte groep vrouwen. Dieeter-
varing hadden de dames inmid-
dels genoeg, het ging er nu vooral 
om op een gezellige manier met 
elkaar de kilootjes kwijt te raken. 
Een toepasselijke naam was snel 

verzonnen: Lijnfestijn! Het moest 
vooral ook gezellig zijn en zeker 
geen straf.
Al 10 jaar komen de dames we-
kelijks bij elkaar. Niet alleen om 
te wegen maar ook om met el-
kaar gezellig een uurtje bij el-
kaar te zijn, ko�e en thee te drin-
ken, jaarlijks met elkaar uit eten te 
gaan en ze ondernemen ook nog 

andere uitstapjes of ze doen geza-
menlijk een workshop. 
Door de jaren heen zijn er ook 
wisselingen van mensen geweest, 
maar de kern van 7 zitten er al 10 
jaar bij. Deze maand hebben de 
dames het jubileum gevierd met 
een heerlijk diner en cadeautje.  
En nu maar weer verder op water 
en brood… (foto: aangeleverd)

Rondrit met 
stoomtrein
IJmuiden - Zondag 22 april wordt 
weer een rondrit met de stoomtrein 
over Tata Steel bedrijventerrein ge-
maakt. De trein vertrekt vanaf stati-
on Velserbosch, gelegen achter het 
hoofdkantoor aan de Wenckebach-
straat 1 in Velsen-Noord (zie blauwe 
borden). Vertrek 10.45 uur, retour 
12.30 uur. Tussendoor is een tus-
senstop met fotomoment. De kos-
ten bedragen 6 euro voor volwas-
senen en 4 euro voor kinderen van 
0 tot 12 jaar. Het loket gaat om 9.30 
uur open. Kaarten kunnen gereser-
veerd worden via www.hoogovens-
stoomijmuiden.nl. Deze dienen 
voor 10.00 uur op de dag van de rit 
te worden afgehaald. Elke deelne-
mer dient een geldig legitimatie-
bewijs te kunnen tonen in verband 
met de veiligheid. Na de rit is het 
Hoogovens Museum nabij het stati-
on geopend. Toegang 3 euro, inclu-
sief een kop ko�e. Meer weten over 
de rondrit? Bel dan 06-12129068 (al-
leen info, niet voor reserveren).

De man achter 
de website van 
de Vissenloop
IJmuiden - De Vissenloop IJmui-
den komt eraan en natuurlijk wil-
len ze aandacht besteden aan de 
vrijwilligers. Pascal Wolterman uit 
IJmuiden is de man achter de web-
site van de Vissenloop. Pascal is ge-
trouwd met zijn Evelien, en hij is 
vader van Vera en Ruben. Pascal 
komt uit een groot IJmuidens ge-
zin, waar hij al snel leerde dat je iets 
voor de maatschappij moet doen. 
Na het Ichthus College werkt Pas-
cal eerst vier jaar in dierenspeciaal-
zaak Engelhart. Hij is dan nog   zoe-
kende naar wat hij echt zou willen 
worden. Hij ontmoet een art direc-
tor en deze inspireert hem: hij gaat 
naar het Gra�sch Lyceum in Am-
sterdam. Door deze opleiding ont-
wikkelt hij zich tot computerpio-
nier op het internet en zo belandt 
hij bij Netpresence, het huidige In-
divirtual.  Dit mooie bedrijf bouwt 
websites voor diverse grote onder-
nemingen en Pascal doet projecten 
voor onder andere De Consumen-
tenbond, Suzuki en Triodos Bank. 
Inmiddels is Pascal daar werkzaam 
als tester, trainer van editors en 
web-master. Verder is Pascal al ja-
ren vrijwilliger. Als verkeersregelaar 
van de Pierloop komt hij in beeld 
bij de Vissenloop IJmuiden, waar 
hij dan het eerste jaar ook als ver-
keersregelaar actief is. Maar bij de-
Vissenloop wordt voor elke functie 
een back-up gezocht. Pascal is zeer 
actief op Facebook, Instagram en 
Twitter, hij ondersteunt V.V. IJmui-
den al heel lang en ja, dat wil hij 
ook voor de Vissenloop doen. Zijn 
drijfveer om zich in te zetten voor 
de Vissenloop IJmuiden is vooral 
IJmuiden zelf. Hier geboren en ge-
togen, houdt hij van IJmuiden. En 
hij vindt natuurlijk het goede doel 
KWF Kankerbestrijding ook be-
langrijk. Pascal is dol op fotografe-
ren, op aquaria én op het spotten 
van vogels. Hij vertelt dat IJmui-
den tot de tien beste spotplekken 
behoort. Vele natuurgebieden zijn 
bij hem bekend. Via Facebook, In-
stagram, Twitter en Google+ maakt 
Pascal iedereen enthousiast voor 
de Vissenloop, zo ook zijn collega’s. 
Hij is de vormgever van de nieuwe 
website die binnenkort verschijnt 
en met nieuwe items houdt hij de 
huidige website nog up-to-date 
en overzichtelijk. Zie www.vissen-
loopijmuiden.nl en volg zijn berich-
ten. Dan weet u hoe goed Pascal al 
zijn werk voor doet, en waarom hij 
zo goed bij de Vissenloop past. 
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Grootste wens vervuld
IJmuiden - In Villa Tromp woont mevrouw Vessies. Zij is 91 jaar en dementerend. In haar jonge jaren heeft 
zij motor gereden en die herinnering komt nog heel vaak naar boven. Dat wilde ze nog wel een keer! Een 
van de vrijwilligers van Villa Tromp bedacht een plan en plaatste een oproep op Facebook. Daar kwamen 
veel reacties op en zaterdag was het zover. Mevrouw Vessies werd uitgenodigd voor een tocht door IJmui-
den in het zijspan van een van de motorrijders die had gereageerd op de Facebook-oproep. De grote wens 
van mevrouw Vessies was daarmee in vervulling gegaan. (foto: RTV Seaport/Ton van Steijn)

Voetbalplaatjesactie 
ook bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Op zaterdag 7 april 
trapte voorzitter Nico Stoker sa-
men met Dekamarkt-manager 
Tom Zwitser een leuke actie af. 
Op sportpark Zeewijk werden, 
na weken van intensieve voorbe-
reidingen en fotosessies, de eer-
ste verzamelalbums uitgedeeld 
aan de leden van Stormvogels. 
Samen met hun familieleden en 
vrienden kunnen zij de komen-
de zeven weken voetbalplaats-
je sparen met hun eigen afbeel-
dingen.  Van jongste Gup tot oud-
ste vrijwilliger, voor iedereen is 
er een plekje gereserveerd in het 
boek en zijn foto’s er geschoten. 
het enige wat men hoeft te doen 
is boodschappen kopen bij De-
kamarkt op het Zeewijkplein in 
IJmuiden. Bij de boodschappen 
ontvangen de klanten gratis de 
voetbalplaatjes van de leden en 
vrijwilligers van IJVV Stormvo-
gels. 
Tijdens de aftrap van afgelo-
pen zaterdag werd het eerste 
boek uitgereikt aan de dochter 
en kleindochter van de recent 
overleden oud-voorzitter Willem 
Haasnoot. Zijn foto staat in het 
boek, want was genomen vlak 
voor zijn overlijden. En het was 
duidelijk, zowel vanuit de vereni-
ging als vanuit de familie was de 
beslissing ‘Onze Willem hoort in 
het verzamelalbum van zijn clup-
pie.’ Het tweede album werd of-
�cieel uitgereikt aan de oudste 

vrijwilliger. 90 jaar jong en sinds 
kort nog actief als barmedewer-
ker ontving ome Ferry Betjes zijn 
boek. Voorzitter Nico Stoker sprak 
daarbij de voorden dat ome Ferry 
model staat voor de respectabe-
le leeftijd van de voetbalclub en 
ook nog immer vitaal is. 
Daarna werd het derde album 
uitgereikt aan de 3,5 jaar jonge 
Mees Ulehake. Mees, voortko-
mend uit een echt Stormvogels 
geslacht ‘de familie Ulehake’, staat 
ook model voor Stormvogels 
waar het betreft de nieuwe jong 
instroom, volop bruisend onder-

weg naar een mooie toekomst. 
Daarna was het de beurt aan al-
le andere leden om elk hun eigen 
verzamelalbum in ontvangst te 
nemen. Vanuit Dekamarkt kregen 
zij ook allemaal al de eerste drie 
zakjes met plaatjes. Het werd di-
rect een levendige ruilhandel en 
over het zonnige terras werd ge-
schreeuwd ‘tante Dineke ik heb 
jou al dubbel’. 
Een fantastische actie is afgetrapt 
waar veel leden, met dank aan 
de Dekamarkt, zeer veel plezier 
van zullen hebben. (foto: aange-
leverd)

The Smugglers bereidt zich 
voor op derby tegen Haarlem

Velserbroek - Afgelopen zon-
dag speelde het rugbyteam The 
Smugglers een wedstrijd ter 
voorbereiding op de derby te-
gen rugbyclub Haarlem. Een aan-
tal speler dat zich via www.proef-
rugby.nl had aangemeld, kon nu 
meespelen. 
Was de nederlaag van vorige 
week nog een behoorlijk tegen-
valler tegen de studenten van 
Cardi�, deze keer werd er een 
heel andere wedstrijd gespeeld. 
Er moest opgetreden worden te-
gen rugbyclub Delft 74. In het be-

gin van de wedstrijd was het even 
aftasten maar in de loop van de 
wedstrijd waren het the Smugg-
lers die de overhand hadden in 
de wedstrijd. Uitblinker Paul van 
Zonder, tevens Man of the Match, 
die als een werkpaard overal te 
vinden was op het veld zorgde 
ervoor dat aanval vrij spel kreeg. 
Het was Joey, speciaal uit Dene-
marken gekomen, die de eerste 
try maakte. Met snel spel en met 
veel ballen in the line werden de 
spelers van Delft overlopen. 
De wedstrijd eindigde in een 50-

15 overwinning. De spelers zijn 
klaar voor de derby van aanko-
mende zondag tegen Haarlem. 
Lijkt Rugby jouw sport voor de 
toekomst kom dan vanaf 11 mei 
meedoen met proefrugby. Van-
af heden kunnen ook jeugdle-
den zich aanmelden via www.
thesmugglers.nl.
Tijdens de ALV gaf voorzitter 
Rens Barnhoorn aan dat hij eind 
april met groot nieuws gaat ko-
men betre�ende de toekomst 
van The Smugglers. (foto: aange-
leverd)

Geslaagd voor ZwemABC
Het afzwemmen werd voor het 
eerst gedaan als gelicientieerde 
zwemvereniging. Daarbij werden 
de nieuwe exameneisen, die sinds 
januari 2018 gelden, gehanteerd.
Omdat de aanscherping van eisen, 
het noodzakelijk maakte om de 
oude draaiboeken die in het verle-
den werden gebruikt, te herschrij-
ven, was het voor de begeleiden-
de crew toch weer spannend. Was 
alles in de draaiboeken zo door-
dacht dat het een mooi op elkaar 
aansluitende festijn zou worden? 
Met wat aanloopproblemen zoals 
niet aangemelde kandidaten en 
niet voldoende kleding mee om 
de survival opdrachten uit te voe-
ren kon er, iets later dan gepland, 
toch gestart worden. Het geheel 
stond onder auspiciën van een 
externe examinator. De examina-
tor is diegene die de eindverant-
woordelijkheid heeft van het af te 

leggen examen. In een toch vrij 
vlot tempo werd het programma 
doorlopen en bleek dat het draai-
boek redelijk goed in elkaar stak. 
Wel werden de A-kandidaten wat 
lang op de proefgesteld doordat 
in deze nieuwe opzet de C-kandi-
daten een lang programma heb-
ben bij het gekleed zwemmen. De 
onderdelen werden voor 99,5 pro-
cent goed uitgevoerd, alleen werd 
het bij de B-groep een kandidaatje 
te machtig, om de 6 meter onder-
water te zwemmen en aansluitend 
door het gat. Hij mocht het aan het 
eind van het afzwemmen, zonder 
druk van publiek, nogmaals pro-
beren.
Om 16.10 uur waren alle proeven 
van bekwaamheid afgelegd en 
kon de examinator het verlossen-
de woord uitspreken dat, op een 
na, iedereen geslaagd was. Zo kre-
gen de volgende kandidaten het 

A-diploma: 
Yoann Jansen, Jazzley Westerwal 
, Amy van Waveren, Ber�n Kolsuz,  
Jelle de Vlieger, Isa Altintas , Joey 
Groen, Delilah Dames, Emirhan 
Kolsuz, Masa Wali, Qasim Ibrahim, 
Fabienne Mooij, Pepijn de Mik, 
Noa de Bruijn, Samantha de Jong, 
Erdem Yurtkap, Romano Heij, Amir 
Altamimi,  Haya Hej Taha ,  Liyana El 
Seguiny en Abel Lursen. 
Het B-diploma werd verdiend 
door Forat Alakuli, Romee de 
Visser,Noah Nobels, Jim Hart, Joey 
van der Gaast, Jasmijn Heeremans, 
Mahsa Jamali, Timo Wilmink, Fem-
ke Abrahamse, Mila Remmers, To-
bi Prins, Devran Mola, Jim de Win-
ter, Jari Engels, Huub Janse, Jens 
Peeters, Murat Yilmaz, Mohammad 
Mousa, Jayden Anker. 
De gelukkige C-kandidaten waren: 
Makasian Dolleh,  Bente van der 
Bos,  Dess Veldman, Zahraa Alta-
mimi,  Ethem Piroglu, Muhammed 
Kutlu, Rianne Haveman,  Dion Veld-
man, Cloe Ozkan, Liam Wilmink en 
Bo Plug. (foto: Ron Pichel)

IJmuiden - Afgelopen zondag werd er bij VZV weer afgezwom-
men voor het zwemABC. De temperatuur buiten liep op tot zo’n 
17 graden Celsius en binnen was het tropisch.

Watervrienden IJmuiden pakt 
eerste plaats in competitie
IJmuiden - Op zondag 8 april zijn 
de zwemmers van Watervrienden 
IJmuiden kampioen geworden 
van de tweede klasse van de Lan-
delijke Zwemcompetitie. Vorig 
jaar degradeerde de IJmuiden-
se ploeg nog uit de eerste klas-
se omdat de prestaties te lijden 
hadden onder afmeldingen en 
diskwali�caties. Maar dit jaar was 
de ploeg compleet en lieten de 
IJmuidenaren zien dat ze thuisho-
ren in de top van de competitie.  
Deze derde zwemdag begon-
nen de IJmuidenaren al met een 
ruime voorsprong op de andere 

vijf ploegen. Ook deze wedstrijd 
zwom de ploeg zeer goed. In ie-
dere leeftijdscategorie haalden 
WVIJ’ers eerste plaatsen. Bij de 
jeugd waren dit Lizzy Dam, Mike 
Tjepkema , Iris de Vreugd , Danyal 
Özcan en Bart de Waard. Rik Hof-
land en Erno Vriens dwongen bij 
de heren een eerste plaats af.  
De eindestafette was ditmaal een 
waar spektakel en bleef tot de 
laatste baan spannend. Tijdens 
deze estafette zwemt elk team 
met  acht zwemmers bestaande 
uit vier meisjes en vier jongens 
alle zwemslagen.  Na een uiter-

ste inspanning van de eerste ze-
ven zwemmers mocht Bodhie 
van Overmeeren met 25 m vlin-
derslag het afmaken. Bodhie tikte 
als eerste van de zes ploegen aan: 
een terechte kampioensploeg.
Trainers Ron Blok, Piet Wullaert 
en Hans van Vastenhoven kijken 
tevreden terug op de wedstrijd 
en glunderen van trots dat de 
ploeg weer terug is in de eerste 
klasse. Ze waren er al zeker van 
dat de ploeg het kampioenschap 
kon pakken en dat hebben ze ook 
gedaan. Pro�ciat! (foto: aangele-
verd)
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Seniorendagtocht
naar de Ooijpolder
Velsen - Voor dinsdag 22 mei or-
ganiseert Senioren Vereniging 
Velsen een dagtocht naar het 
fraaie natuurgebied de Ooijpol-
der vlakbij Nijmegen. Onderweg 
stoppen ze voor ko�e met ge-
bak. 
Natuurgebied de Ooijpolder 
wordt gekenmerkt door een wel-
dadige rust. Verder is het een 
waar vogelparadijs. Om de rust 
niet te verstoren en hier opti-
maal van te genieten maken ze 
een rondrit met een elektrisch 
door zonne-energie voortbewo-
gen treintje. 
De lunch is op een fantastische 
locatie bij een gerestaureerde 
molen die, naast een interessant 
bezoekerscentrum, beschikt over 
een splinternieuw restaurant met 
prima keuken.  
De bus vertrekt om 8.00 uur van-

af De Dwarsligger in IJmuiden; 
om 8.15 uur vanaf Het Terras in 
Santpoort-Noord en om 8.30 uur 
vanaf De Hofstede in Velserbroek. 
Rond 18.00 uur is de groep terug.
De prijs van deze dagtocht be-
draagt 50 euro per persoon. 
Graag tijdig overmaken op reke-
ningnummer van de SVV NL10 
RABO0308600525 onder vermel-
ding van dagtocht. U kunt ook 
contant betalen als u zich in-
schrijft op dinsdag 24 april tussen 
10.00 en 11.00 uur in Het Terras 
in Santpoort-Noord bij Carmen 
Lo-A-Njoe. In De Hofstede kunt u 
zich op de zelfde datum inschrij-
ven bij Carine Timmers. 
Voor meer informatie kunt u 
ook contact opnemen met Car-
men Lo-A-Njoe  via 023-5378586 
of met Carine Timmers via 023- 
5382051.

Trio Trabant en Duo viool 
en fagot in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Trio Trabant 
speelt op vrijdag 13 april om 
20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje de 
muziek uit het gebied van Oost-
Europa waar de Trabant rond-
reed en nog steeds te zien is. 
Voor het gemak noemt Trio Tra-
bant deze landstreek Zuid-West 
Zigeunië. Dáár, in de toonlad-
ders, maatsoorten en instrumen-
ten van het voormalig Oostblok, 
liggen de wortels van Trio Tra-
bant. Zigeunermuziek uit Hon-
garije, Transsylvanië, en Roeme-
nië komen in één optreden sa-
men. 
Het trio van multi-instrumenta-
listen wordt gevormd door: Hil-
de Kertész – viool, zang, kanne 
en contrabas, Winfried Veenker – 
kontra, accordeon, zang en Frank 
de Jong- klarinet, taragot, gitaar 
en contrabas. 
De violiste Daphne Oltheten en 
de fagotist Thomas Oltheten, le-
den van het beroemde Apollo-
Ensemble, spelen als duo jeugd-
werken van Mozart, Beethoven 
en Paganini. Zij zijn op zondag 

15 april om 15.00 uur in ‘t Mos-
terdzaadje te beluisteren.
De combinatie viool en fagot 
heeft een lange traditie. De du-
etten van Paganini zijn origi-
neel voor viool en fagot, bij Mo-
zart is de vioolpartij origineel en 
de baspartij niet aan een speci-
�ek instrument toebedeeld en 
bij Beethoven is de fagotpar-
tij origineel en de andere stem 

oorspronkelijk voor klarinet. On-
langs werden de duetten van Pa-
ganini door het duo bij het Ame-
rikaanse label Centaur op cd uit-
gebracht. ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaadje.
nl. (foto: aangeleverd)

Steve Aoki, Showtek en 
Lil’ Kleine naar Dance Valley
,,Diversiteit en topkwaliteit waren 
de kernwoorden bij het samen-
stellen van het programma’’, ver-
telt boeker Marvin de Kater over 
de line-up van dit jaar.
,,De mainstage is uiteraard weer 
het kroonjuweel met internatio-
nale topacts als Steve Aoki, Show-
tek en Fedde le Grand, maar we 
zijn er ook in geslaagd een volko-
men unieke combinatie te maken 
in de vorm van Quintino samen 
met één van de meest gestream-
de artiesten van het moment. We 

houden nog heel even geheim 
wie dat precies is, maar ik weet 
zeker dat mensen dit een hele 
spannende partnership gaan vin-
den.’’
,,We hebben zeven stages varië-
rend van Freestyle en Hardstyle 
tot Big Room, maar ook Urban, 
Hip Hop en Eclectic. Daarnaast 
hebben we het label van Axwell 
kunnen strikken en zal er een in-
door Axtone stage zijn. Uiteraard 
is er ook weer veel ruimte vrij-
gemaakt voor onze vaste part-

ner Crazyland, dat met Chuckie 
en Dannic twee serieuze zwaar-
gewichten op het podium heeft 
staan. De Crazyland area wordt 
drie keer groter dan vorig jaar en 
in combinatie met al het enter-
tainment en sexy acts die Crazy-
land kenmerken wordt dit zonder 
enige twijfel één van de meest 
knallende area’s.’’
,,Ik denk dat we een prachtig ge-
kleurd palet aan verschillende 
smaken aanbieden waarmee we 
een breed publiek aanspreken, 
maar ook de puristen bedienen. 
We hebben gewoon een ijzerster-
ke line-up’, besluit de Kater glim-
lachend. (foto: Friso Huizinga)

Velsen - Dance Valley Festival kiest dit jaar wederom voor een 
combinatie van het beste uit de internationale dance en de nati-
onale urban scene.

Koffieochtend in de 
Engelmunduskerk 
Driehuis - Donderdag 19 april 
is er een oecumenische koffie-
ochtend in de parochiezaal van 
de Engelmunduskerk in Drie-
huis. Vanaf 10.00 uur staat de 
koffie en thee klaar. Maande-
lijks wordt er koffie geschon-

ken in een van de aangesloten 
kerken. In de Engelmunduskerk 
zijn onder meer gebrandschil-
derde ramen te bezichtigen 
die de tocht van Engelmundus 
vanuit Ierland naar ons land be-
schrijven.

IJmuiden ontvangt grootste 
cruiseschip tot nu toe

,,We zijn ontzettend blij en ver-
eerd dat we de MSC Magni�ca 
mogen ontvangen’’, aldus Ron 
Maes general manager van KVSA. 
,,Dit is absoluut een bijzonde-
re gebeurtenis. De Felison Cruise 
Terminal zal vandaag zelfs twee 
cruiseschepen verwelkomen. Op 
de andere kade wordt om 07:00 
uur de Albatros verwacht. We 
ontvangen wel vaker twee cruise-
schepen op één dag, zegt Maes, 
maar door het formaat van de 
MSC Magni�ca is het vandaag wel 
echt uitzonderlijk.’’ 
Met behulp van sleepboten en 
loodsen en ondanks een stevi-
ge windkracht 6, slaagt kapitein 
Iaccarino er moeiteloos in om de 
MSC Magni�ca veilig naar bin-
nen te varen. Het schip heeft een 
lengte van 294 meter, is ruim 32 
meter breed en bijna 60 meter 

hoog. Aan boord waren 3.095 
passagiers die een tour door Eu-
ropa maken. Zodra het schip vast 
ligt komt een deel van de KVSA-
crew in actie om de loopbrug 
aan te koppelen. Direct naast het 
schip staan de touringcars al ge-
reed om de excursiegroepen naar 
de toeristische attracties als bij-
voorbeeld de Zaanse Schans en 
de Keukenhof te vervoeren. Naast 
de terminal staan de shuttlebus-
sen klaar om de individuele pas-
sagiers met bestemming Amster-
dam en Haarlem heen en weer te 
pendelen.
Wanneer de eerste passagiers van 
boord de MSC Magni�ca stappen, 
vaart aan de overzijde de 178 me-
ter lange en 25 meter brede Al-
batros binnen. De MS Albatros 
van de Duitse cruisemaatschap-
pij Phoenix Reisen heeft een druk 

vaarschema. Door IJmuiden aan 
te lopen biedt ze haar 792 pas-
sagiers toch de kans om in zes 
uur tijd een indruk te krijgen van 
Noord-Holland. 
,,Kijk’’, zegt Ron Maes, ,,daar pas-
seert de AIDA Sol richting Am-
sterdam. Dat schip ontvangen wij 
later deze week.’’
KVSA verzorgt de facilitaire on-
dersteuning. ,,We zijn daarbij ver-
antwoordelijk voor onder ande-
re de veiligheid en toegangscon-
trole op de terminal. Zo worden 
de passagiers bij terugkomst ge-
scand, zoals we dit gewend zijn 
op de vliegvelden. Maar daar-
naast dragen we ook zorg voor 
het aan boord brengen van na-
geleverde ko�ers, proviand en 
andere materialen.’’
De komst van deze twee schepen 
is de start van dit cruiseseizoen. 
,,Dit jaar loopt het seizoen tot be-
gin december, maar de MSC Mag-
ni�ca verwachten we pas weer te-
rug volgend jaar op 12 mei 2019.’’ 
(foto: KVSA/Elroy Hoogkamer)

IJmuiden - Donderdag 5 april 2018. Het is 05.00 uur en al enkele 
uren is het bedrijvig in de Felison Cruise Terminal en de IJmond-
haven. Loods, sleepboten, Zeehaven IJmuiden en een team van 
KVSA staan paraat voor een groot ontvangst.

Rode Kruis IJmond start 
nieuwe EHBO-cursus
IJmond - De afdeling IJmond 
van het Nederlandse Rode Kruis 
start, bij voldoende belangstel-
ling, binnenkort weer met een 
nieuwe uitgebreide EHBO-cur-
sus. Deze totaalcursus is een Eu-
ropees gecertificeerde oplei-
ding.
De lessen worden gegeven op 
de maandagavonden van 19.30 
tot 21.45 uur in het gebouw van 
het Rode Kruis aan de ’s-Graven-
lust 35 te Velsen Zuid (op het 
terrein waar ook de Brandweer 
is gehuisvest). De cursus omvat 
14 lesavonden. Gediplomeerde 

instructeurs leren op een prakti-
sche manier en met behulp van 
echte Lotus slachtoffers, de cur-
sisten hoe in voorkomende ge-
vallen op de juiste manier eerste 
hulp kan worden verleend bij 
ongevallen in en rond het huis, 
maar ook op straat of op het 
werk. Vast onderdeel is ook de 
reanimatie en het gebruik van 
een Automatische Externe Defi-
brillator (AED). Nadat de cursus 
met succes is doorlopen bestaat 
de mogelijkheid om als vrijwilli-
ger deel te gaan uitmaken van 
de groep Rode Kruis vrijwilli-

gers die bij de diverse grote en 
kleine evenementen, in en bui-
ten de gemeentegrenzen, klaar 
staan om eerste hulp te verle-
nen. U verleent op verantwoor-
de wijze eerste hulp en scha-
kelt bij ernstige verwondingen 
de professionele hulpverlening 
in. Hiervoor zijn mensen nodig 
die stevig met beide benen op 
de grond blijven staan in nood-
situaties, en die graag voor an-
deren in nood zorgen. 
Zie ook www.rodekruisijmond.
nl of mail naar opleidingen@ro-
dekruisijmond.nl.

Uitstel verkoop Witte Theater
IJmuiden - De verkoop van het pand van het voor-
malige Witte Theater laat nog even op zich wach-
ten. De plannen waren om begin april te starten 
met de verkoop. Om potentiële kopers volledi-

ger te kunnen informeren wil de gemeente Vel-
sen eerst de bodemgesteldheid van het pand in 
beeld brengen. Zodra dit is afgerond, kan de ver-
koop starten.

Velsen-Noord - Zaterdag 14 april 
opent �etscrossvereniging FCC 
Wijkeroog de deuren voor geïnte-
resseerde kinderen. Tussen 11.00 
en 15.00 uur kan er kennis ge-
maakt worden met de �etscross/
BMX-sport. Rijd jij een rondje op 
de kleine baan of misschien al 
een stuk op de grote baan!? En-
tree is gratis. Adres: Wijkeroog-
straat 168 TO, Velsen-Noord.  Kle-
dingvoorschrift lange broek, trui 
of jas en dichte sportschoenen. 
(foto: aangeleverd) Op woens-
dag 18 april organiseert hand-
balvereniging HCV ‘90 een hand-
balfestijn voor kinderen van 4 t/m 
10 jaar, tussen 15.00 en 17.00 uur. 
Meer informatie: jbrussel@sport-
support.nl

Open dagen 
sportcombi
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Kunst & Klassiek in de 
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - In samen-
werking met de Stichting Cul-
tuur in de Dorpskerk organi-
seert het Ichthus Lyceum uit 
Driehuis op vrijdag 20 april in 
de Dorpskerk in Santpoort voor 
het eerst Kunst & Klassiek. 
Na drie succesvolle edities op 
school georganiseerd te heb-
ben van het Grand Gala Clas-
sique is er besloten met dit eve-
nement naar buiten te treden 
en het geheel in een nieuw jas-
je te gieten. Leerlingen en do-
centen zullen, binnen de om-
geving van een tentoonstelling 
met een veertigtal kunstwer-
ken van de leerlingen, verschil-
lende klassieke stukken ten ge-
hore brengen. 
Kunst en Klassiek vindt plaats 
in de bijzondere ambiance van 
de Dorpskerk, Burg. Ensche-
délaan 65 te Santpoort-Noord. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom vanaf 19.00 uur. Het 
programma duurt ongeveer 
een uur en begint om 19.30 
uur. 
De avond zal worden gepre-
senteerd door Carel Brouwer. 
Op zaterdag 21 april van 12.00 
tot 16.00 uur is de Dorpskerk 
ook open om de tentoonstel-
ling te bekijken. (foto: aange-
leverd)

Girls’ Day bij Tata Steel
IJmuiden - Zo’n 120 meiden uit 
de onderbouw van het voortge-
zet onderwijs uit de regio heb-
ben deze week een bezoek ge-
bracht aan Tata Steel in IJmui-
den.
Het staalbedrijf organiseerde  
twee speciale Girls’ Days om mei-
den kennis te laten maken met 
de fascinerende en uitdagen-
de aspecten van werken in een 
technische omgeving. 
Vrouwelijke managers en mede-
werkers van Tata Steel laten de 

leerlingen tijdens workshops in 
de praktijk ervaren hoe leuk wer-
ken in de techniek is. Zij gaan 
ook gesprekken aan met de mei-
den over hun eigen interesses, 
studiekeuzes en carrière. 
Na de workshops konden de 
leerlingen tijdens een rondlei-
ding door de Warmbandwalserij 
(waar plakken staal worden uit-
gewalst en opgerold) met eigen 
ogen zien hoe indrukwekkend 
de processen bij het staalbedrijf 
zijn. (foto: aangeleverd)

Terrorismebestrijdingsoefening 
Port Defender in volle gang

De Koninklijke Marine oefent de-
ze week samen met Kustwacht, 
politie en andere civiele partners 
in de havens en op open zee. De 
verschillende organisaties testen 
hierbij de onderlinge commu-
nicatie en coördinatie. Hierdoor 
ontstaat een zo realistisch moge-
lijke oefening en krijgen deelne-
mers de kans om naast de eigen 
vaardigheden ook de onderlinge 

samenwerking te testen.
Zowel op zee als in de haven-
gebieden is tijdens de oefening 
sprake van een verhoogde terro-
ristische dreiging. Vandaag is een 
gekaapt passagiersschip ontzet 
door de Dienst Speciale Interven-
ties (DSI) en wordt een einde ge-
maakt aan de gijzeling van een 
olieplatform in de haven.
Ook wordt een vijandige speed-

boot op het Noordzeekanaal on-
derschept en vindt er een inter-
ventieoperatie plaats waarbij gij-
zelaars in gebouwen in Amster-
dam worden ontzet.
In alle delen van Nederland staat 
de Koninklijke Marine 24 uur per 
dag paraat met antiterrorisme 
eenheden van het Korps Mari-
niers, schepen van de wacht, ha-
venbeschermingseenheden, de 
Defensie Duikgroep (DDG) en di-
verse andere eenheden om de 
nationale veiligheid te waarbor-
gen. (foto: Ministerie van Defen-
sie en Dennis Gouda)

Velsen - Het Ministerie van Defensie heeft spectaculaire beelden 
vrijgegeven van de terrorismebestrijdingsoefening Port Defen-
der, die gisteren is begonnen en zich dinsdag deels afspeelde op 
de cruiseferry van DFDS Seaways voor de kust van IJmuiden.

Oeloek in schouwburg Velsen
Velsen - Stap in een hilarische 
achtbaan van muzikaal geweld, 
krankzinnige dialogen en visueel 
spektakel. Je valt van de ene ver-
bazing in de andere en je staat al-
tijd op het verkeerde been. De idi-
ote �guren vliegen je om de oren 
en je vraagt je af: hoe verzin je 
het? ‘Droeftoeters’ van Oeloek is 
een ode aan de wannabe, de brul-
aap, de blufkoning, de tofdoener, 
de patjepeeër, de blaaskaak en 
al die andere prutsers die den-
ken dat ze heel wat zijn. Ze blazen 
nog één keer hoog van de toren, 
voordat ze naar beneden struike-
len. Te zien op woensdag 25 april 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen.
Oeloek bestaat uit Kevin Jolly, Da-
vid Meijer, Jantijn Prins en Car-
lijn van Rij. Zij leerden elkaar ken-
nen op De Theaterkade in Am-
sterdam. Een opleiding tot uit-
voerend zelfstandig theaterma-
ker. Tijdens de opleiding bleken 
zij hetzelfde gevoel voor theater 
en humor te hebben en maak-

ten samen de afstudeervoorstel-
ling ‘Psychose van de Lemming’. 
Daarmee wonnen zij de Nestval-
tournee. Hun eerste avondvullen-
de programma ‘De Nacht van de 
Nasmaak’ onder regie van Martin 
van Waardenberg, ging in 2009 in 
première. Van 2013-2015 speel-
den ze ‘Prille Roest’ en in 2016 

volgde ‘OpSchmùck’. Nu zijn ze te 
zien in ‘Droeftoeters’ en ook de-
ze werd meteen door pers en pu-
bliek omarmd. Prijs: 22 euro, in-
clusief garderobe en pauzedrank-
je. Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Anne 
van Zantwijk)

Stadsschouwburg Velsen

Jandino in hilarische show met 
typetjes en stand-up comedy
Velsen - Jandino denkt graag 
‘larger than life’. Met een miljoe-
nenpubliek op televisie (‘Dance, 
Dance, Dance’ en eigen program-
ma’s) en na een uitverkocht Ahoy, 
uitverkocht Ziggo Dome met 
‘Gabbers’ Guido Weijers, Philip-
pe Geubels en Roué Verveer lonkt 
een eigen show in de Kuip. Vóór 
het zo ver is, maakt hij eerst een 
korte tournee die de populaire 
stand-up comedian ook naar de 
Stadsschouwburg Velsen voert en 
wel op donderdag 26 april (20.15 
uur).
Jandino zijn solo carrière begon in 
2005, toen hij tweede werd bij het 
cabaretfestival Cameretten. Zijn 
eerste aanvullende theatervoor-
stelling ‘Antilliaanse Pot ‘ ging in 
september 2006 in première. La-
ter volgde ‘Buena Vista’, ‘Laat ze 
maar komen’, ‘De revue’, ‘Hoe dan 
ook’ en nu dus ‘Keihard’. Jandino 
gaat als een speer. Deze man doet 
niet aan concessies als het om zijn 
carrière gaat. Bij hem is het sim-
pel: hij komt op en gaat weer af. 
Daartussen zitten twee uren waar-

in hij zijn publiek aan de lopende 
band laat lachen. Liefst keihard. En 
dat zal in zijn zesde show niet an-
ders zijn. Het wordt een hilarische 
avond vol typetjes, stand-up co-
medy, zang en dans. Prijs: 27,50 

euro, inclusief garderobe en pau-
zedrankje. 
Meer informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of tel. 0255-515789. (foto: Corne 
van der Stelt)

Rozenbeek rent ruim 
3200 euro bij elkaar!
Velserbroek - De leerlingen van 
de Rozenbeekschool uit Velser-
broek hebben eind maart een 
sponsorloop gehouden voor 
Stichting VeloVelo en steunen 
hiermee de straatkinderen uit Ma-
nila, Filipijnen. Voorafgaand aan 
de sponsorloop is Linda Selhorst, 
oprichter en bestuurslid, in alle 
klassen langs geweest met foto’s 
en verhalen over de straatkinde-
ren uit de projecten. De leerlin-

gen stelden veel goede vragen en 
gingen enthousiast op zoek naar 
sponsors om de straatkinderen 
een beter leven te geven. 
De grote inspanning en ro-
de hoofden tijdens de sponsor-
loop zijn beloond met een super-
opbrengst van ruim 3200,-! Lin-
da Selhorst nam afgelopen dins-
dag namens VeloVelo de cheque 
in ontvangst. Het geld wat de Ro-
zenbeekleerlingen hebben opge-

haald zal gebruikt gaan worden 
voor de bouw en inrichting van 
een nieuwe dagopvang voor de 
straatkinderen uit Manila. De leer-
lingen en het team van de Rozen-
beek mogen met recht trots zijn 
op het fantastische eindresultaat. 
Stichting VeloVelo bedankt nog-
maals alle leerlingen, het team 
van de Rozenbeek en alle spon-
sors. Meer informatie op www.ve-
lovelo.info. (foto: aangelevred)
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Kennissessie met Esther Mollema

Diversiteit aan de top, 
wat levert dat op?

De kennissessie van OV IJmond 
Jong staat onder leiding van Es-
ther Mollema, zowel nationaal 
als internationaal een autoriteit 
op het gebied van veranderma-
nagement en (vrouwelijk) leider-
schap. Diversiteit. Sterke teams. 
Iedereen wil het, lukken wil het 
nog niet altijd. Esther Mollema 
laat zien waar de verborgen val-
kuilen zijn, en vooral hoe het wél 
succesvol kan.
,,Wij willen met deze kennisses-
sie een dialoog op gang bren-
gen tussen verschillende gene-
raties ondernemers’’, aldus Ma-
rit Bakker van OV IJmond. ,,Hoe 

denkt men over meer vrouwen 
in de top en de voornemens van 
de overheid dit te gaan verplich-
ten? En leidt meer diversiteit 
écht tot betere resultaten? Inte-
ressante vragen die vrijwel ze-
ker tot nieuwe inzichten leiden 
voor ondernemers die hun orga-
nisatie meer divers en daarmee 
toekomstbestendiger willen ma-
ken.’’
De kennissessie begint om 15.00 
uur en vindt plaats in de skybox 
van Daalimpex in Velsen-Noord. 
Vanaf 18.00 uur is volop gele-
genheid tot netwerken. Aanmel-
den kan via www.ovijmond.nl. 
Ook niet-leden van de onder-
nemersvereniging zijn van har-
te welkom. Zij betalen een deel-
nemersbijdrage. Meer weten? 
Mail naar info@ovijmond.nl. (fo-
to: aangeleverd)

IJmond - 94% van de Nederlanders vinden vrouwen en mannen 
even geschikt als leider. Toch zijn vrouwen ondervertegenwoor-
digd in de top van het bedrijfsleven. Op woensdag 18 april gaan 
ondernemers met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: Diver-
siteit aan de top, wat levert dat op?

Tijdens Museumweek 9 t/m 15 april
Ga vloggend op 
speurtocht in het PVM
Driehuis - Tijdens de Nationa-
le Museumweek laten zo’n  400 
musea, waaronder alle Kidsproof 
Musea als het  Anne Frank Huis, 
Nemo, Rijksmuseum, Openlucht-
museum en natuurlijk ons Pieter 
Vermeulen Museum, Kidsproof 
museum nr. 1, hun eigen “pronk-
stuk” uit de collectie zien. Super-
pronkstuk van het Pieter Vermeu-
len Museum is uiteraard haar 
mascotte: een prachtige vos die 
je van heel dichtbij kan bewon-
deren… 
In de Museumweek vragen we de 
aandacht voor een ander pronk-
stuk: de zeeschildpad! Ga tijdens 
de Museumweek op zoek naar de 
zeeschildpad en andere wondere 
waterdieren, doe de speurtocht 

in Waterwijs en deel je ervarin-
gen en maak er een vlog over, up-
load je �lmpje in je Museumkids-
account en wie weet win jij een 
workshop vloggen voor je hele 
klas in een Kidsproof museum!
 Op woensdag 11 april en zondag 
15 april is er om 13.30 uur de pop-
penkastvoorstelling Druppie’s 
grote reis voor de kleintjes vanaf 
3 jaar.  Voor grotere kinderen is er 
op woensdagmiddag 11 april om 
13.30 uur een gezellige knutsel-
workshop. Je kunt kiezen uit al-
lerlei leuke waterknutsels!
De poppenkast-voorstelling is 
gratis en voor de knutselwork-
shop betaal je 1,50 euro bovenop 
de entree voor het museum. (fo-
to: aangeleverd)

Velserbroek - Op 18 april nemen 
twee vrijwilligers na 20 jaar af-
scheid van de knutselmiddag, die 
gehouden wordt in basisschool De 
Westbroek. Marjolein Verhagen en 
Tanja de Boer zullen dan hun laat-
ste knutselmiddag hebben met 
de kinderen. Na de zomervakan-
tie zullen Marjolein Bodewes en Yo-
landa Bouwman de activiteit na-
mens Dorpsvereniging Velserbroek 
voortzetten. Zie ook www.dorps-
vereningingvelserbroek.nl.

Afscheid 
vrijwilligers

Velsen Lokaal tevreden 
over eerste formatieweek
Velsen - Velsen Lokaal is na de 
eerste formatieweek dik tevre-
den over het gekozen format van 
persoonlijke gesprekken met alle 
partijen. ,,Het bevestigt en over-
treft onze verwachtingen”, aldus 
informateur Nathanael Korf.
Er zijn de afgelopen dagen ge-
sprekken gevoerd met LGV, VVD 
en CDA. De volgorde is bepaald 
aan de hand van de verkiezings-
uitslag. D66 Velsen, de tweede 
partij in de verkiezingsuitslag, 
is om praktische redenen opge-
schoven naar volgende week. 
Maandag, dinsdag en donderdag 
staan de gesprekken met de ove-
rige partijen gepland.
,,De setting is bewust informeel 

gehouden en dat helpt enorm bij 
de sfeer in de gesprekken”, aldus 
Korf. ,,Uiteraard spreken de partij-
en duidelijk hun standpunten uit 
en geven ze hun eigen visie op 
het door ons voorgenomen pro-
ces van vernieuwing.”
,,Het is nog te vroeg om inhoude-
lijk op de gesprekken in te gaan, 
want dat zou de nog geplande 
gesprekken mogelijk beïnvloe-
den. Op 17 april volgt er trans-
parante terugkoppeling op al-
le gesprekken, zodat voor ieder-
een duidelijk is wat er besproken 
is. We streven er naar om dan ook 
de partijen bekend te maken met 
wie we verder willen praten over 
een mogelijke coalitie.”

Velsen - Verenigingen, organisa-
ties en inwonerinitiatieven in de 
IJmond kunnen via Vindsubsi-
dies.nl  makkelijker op zoek naar 
geld voor hun activiteiten en pro-
jecten. Op de websites van de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen staat vanaf 3 april 2018 
een link naar de landelijke data-
base van Vindsubsidies.nl. Na re-
gistratie kun je hier direct subsi-
dies of fondsen bekijken en aan-
vragen. Ook kun je er vragen stel-
len en advies krijgen over hoe 
je het beste een aanvraag kunt 
doen. Organisaties zijn vaak op 
zoek naar alternatieve �nancie-
ring voor activiteiten, projecten 
of investeringen.  Niet alleen om 
extra geld binnen te krijgen, maar 
ook om minder afhankelijk te zijn 
van gemeentelijke subsidie. In 
de database van; ‘vindsubsidies.
nl’ staat informatie over alle be-
schikbare particuliere, landelijke 
en provinciale subsidies, fondsen 
en regelingen. Er is speciaal aan-
dacht voor de mogelijkheden in 
de regio IJmond. De gemeenten 
vinden het belangrijk dat deze in-
formatie makkelijk beschikbaar is. 
Daarom betalen zij de kosten van 
deze dienst. Op basis van de erva-
ringen besluiten de gemeenten 
eind 2018 over het voortzetten  
hiervan. Zie ook www.velsen.nl.

Geld vinden via 
vindsubsidies.nl

DCIJ-nieuws

Lars van Eeken net niet 
naar fina e K e en
IJmuiden - Het was een druk-
ke week voor de leden van Dam-
club IJmuiden (DCIJ). Op vrijdag-
avond ontvingen DCIJ 1 en 2 voor 
de Noord-Hollandse bekerwed-
strijden HDC Haarlem 2 en SNA 
Heerhugowaard 2. Waar het eer-
ste viertal na remises van Jes-
se Bos en Kees Pippel met moei-
te won door zeges van Wim Win-
ter en Martin van Dijk, ging het 
tweede in extremis onderuit. Jan-
Maarten Koorn zorgde voor een 
voorsprong, waarna Cees van der 
Vlis en Cees van Duijvenbode een 
punt pakten. Helaas verloor Klaas 
de Krijger in een remisestand op 
de klok. Omdat DCIJ 2 volgens 
het handicapsysteem moest win-
nen, was de 4-4 niet genoeg. 
Hierdoor speelt alleen DCIJ 1 ko-
mende zaterdag in Haarlem mee 
in de �nalepoule. 
Op zaterdag streed de 8-jarige 
Lars van Eeken in Baarn om één 
van de vijf �naletickets van het 
NK voor welpen. Lars ging voort-
varend van start met drie over-
winningen en één nederlaag. Na 
nederlagen tegen de uiteindelij-
ke winnaar en nummer drie en 

een goede overwinning, kwam 
het aan op de wedstrijd in de 
voorlaatste ronde tegen de grote 
favoriet Egor Kornilov. Nadat Lars 
(rechts op foto) twee schijven 
voor kwam, werd de spanning te 
groot en moest hij alsnog in een 
nederlaag berusten. Na een over-
tuigende zege in de laatste ron-
de eindigde Lars met drie ande-
re spelers op de vijfde plaats. Op 
weerstandspunten (punten die 

zijn tegenstanders hebben ge-
haald) werd hij helaas naar de ze-
vende plaats verwezen. Niette-
min een knap resultaat.
Tot slot debuteerde Lois Turke-
steen (9) op zondag in Heerhu-
gowaard bij het Noord-Hollands 
kampioenschap sneldammen 
voor welpen. Ondanks dat ze een 
goede indruk achterliet, wist ze 
nog geen punten te behalen. (fo-
to: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Op maan-
dag 16 april  heeft de gezelligste 
muntenclub van Kennemerland 
weer een clubavond in Het Terras 
aan de Dinkgrevelaan. Op deze 
avond een powerpointpresenta-
tie door de heer Ziegel Zegelaar, 
conservator van het cultureel erf-
goed Fort Benoorden Spaarn-
dam, vooral omdat dit wel iets bij-
zonder is, en ook nog zo dicht bij 
huis. Daarna een leuke veiling, de 
kavels kunt u vooraf bekijken. De 
zaal is vanaf 19.00 open. Meer we-
ten? Bel 06-26404240.

Muntenclub

e onde fiet er aan
getroffen in Velserbroek
Velserbroek - Twee ambulan-
ces en een traumateam zijn in 
de nacht van zaterdag op zon-
dag in actie gekomen nadat er 
een gewonde �etser in Velser-
broek werd aangetro�en. Rond 
kwart over een zagen passan-
ten een man buiten bewustzijn 
bij een �ets op de Maan Bastion 
bij de Galle Promenade liggen. 
De hulpdiensten kwamen hierop 

groots in actie.
De man is door ambulanceperso-
neel opgevangen waarna hij naar 
het ziekenhuis is vervoerd voor 
verdere zorg. Het opgeroepen 
traumateam hoefde uiteindelijk 
niet in actie te komen. Het is nog 
onduidelijk hoe het ongeval pre-
cies is gebeurd omdat niemand 
het verder heeft zien gebeuren. 
(foto: Michel van Bergen)

Velserbroek - Het Reumafonds 
bedankt alle collectanten en in-
woners van Velserbroek voor 
hun grote inzet en bijdrage aan 
de landelijke reumafonds collec-
teweek. Tijdens de collecteweek 
hebben zij met elkaar het mooie 
bedrag van 3.059 euro opge-
haald. Met deze opbrengst kun-
nen onderzoeken worden ge�-
nancierd om de oorzaak en ver-
beteringen met betrekking tot de 
behandelingen te realiseren.

eumafond
collecte 
levert ruim 
3.000 euro op

u i ani fi mdiner in ha ia
IJmuiden - Op zaterdag 21 april is 
de grote zaal van Thalia weer het 
decor van een heus �lmtheater in 
nachtclubsfeer uit begin van de 
vorige eeuw. Compleet met wit 
gedekte privé tafeltjes voor het 
grote doek is het ouderwets ge-
nieten van de leuke Italiaans-Ne-
derlandse �lm TULIPANI, met een 
op de �lm aangepast diner in Ita-
liaanse stijl en uiteraard een goed 
glas ‘vino’.
Na de Watersnoodramp in 1953 
besluit de jonge romantische 
Zeeuwse boer Gauke (Gijs Naber) 
dat hij nooit meer natte voeten 
wil hebben. Hij ontvlucht Neder-
land op de �ets en komt na dagen 
aan in Zuid-Italië, waar hij uitge-
put van zijn �ets valt en liefde-
vol opgevangen wordt door een 
plaatselijke ‘mamma’. Nadat hij 
door haar vakkundig is opgelapt 

en verwend wordt met borden 
pasta, vestigt hij zich aan de rand 
van het dorp, waar het hem lukt 
om tulpen te kweken. Hij wordt 
een opvallende verschijning in 
het dorp, een levende legende – 
maar op een dag is hij verdwe-
nen! Dertig jaar later probeert 
een Italiaanse politie-inspecteur 
(Giancarlo Giannini) te achterha-
len wat er daadwerkelijk gebeurd 
is, wanneer een jonge vrouw uit 
Canada beweert de dochter van 
Gauke te zijn. Hij krijgt daarbij de 
hulp van een van de dorpsbewo-
ners die als jongen met Gauke be-
vriend was.
Het �lmdiner begint om 19.30 
uur (aperitief vanaf 19.00 uur). 
Toegang 39,50 euro inclusief �lm, 
antipasti, pasta, dolce en café). 
Reserveren kan via www.thalia-
theater.nl. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Op donder-
dag 19 april is er een SuperBin-
go in Dorpshuis het Terras. Het is 
de laatste keer dat Ria deze bin-
go in Het Terras organiseert, daar-
om zijn er deze keer extra veel en 
mooie prijzen. Dus het is een Su-
perBingo. De bingo begint om 
14.00 uur. De entree is 2 euro, dit 
is voor de eerste bingo en een 
kop ko�e of thee. Iedereen is van 
harte welkom! Meer weten? Bel 
023-3031228.

SuperBingo
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Wandelpaden aangepast 
voor broedseizoen
Regio - De weidevogels zijn be-
gonnen met nestelen. In ver-
band met het broedseizoen, zijn 
vanaf 1 maart tot en met 1 juli 
delen van de wandelpaden van 

het Noord-Hollandpad en Wan-
delnetwerk Noord-Holland tijde-
lijk aangepast. Om vogels de ge-
legenheid te geven ongestoord 
hun eieren uit te broeden en de 

jongen groot te brengen zijn er 
alternatieve routes gemaakt. De 
routes zijn in het veld aangege-
ven en ook te vinden op de web-
site van het Noord-Hollandpad 
en op de website van het Wan-
delnetwerk Noord-Holland.
Weidevogels zijn beschermde vo-
gels die steeds zeldzamer wor-
den in Nederland. Weidevogels 
verblijven bij voorkeur in open 
weidegebieden, daardoor zijn 
de legsels extra kwetsbaar. Land-
schap Noord-Holland is nauw be-
trokken bij het beschermen van 
weidevogels.
In  opdracht van de provincie 
wordt het onderhoud en beheer 
van het Wandelnetwerk Noord-
Holland en het Noord-Holland-
pad uitgevoerd door Recreatie 
Noord-Holland. Op de websites 
www.wandelnetnetwerknoord-
holland.nl en www.noordhol-
landpad.nl vindt u alle informa-
tie over wandelen in de provin-
cie. (foto: Recreatie Noord-Hol-
land NV)

Nog veel vrijwilligers gezocht
Voorbereidingen tweede editie 1/8 
triatlon in Castricum in volle gang
Regio - Het geluid van drang-
hekken die geplaatst worden 
langs het parcours en het ze-
nuwachtig gedraai van de 230 
deelnemers die bezig zijn met 
de laatste voorbereidingen op 
hun sportieve prestatie. Dat is 
wat er gaat gebeuren op 1 juli in 
het centrum van Castricum. 
De tweede editie van de 1/8 tri-
atlon Castricum gaat die dag 
van start. De organisatie is in 
handen van enkele sportmin-
ded vrijwilligers die Castricum 
een mooi, en sportief evene-
ment gaan voorschotelen. 

De deelnemers zullen ieder 
klaar zijn voor hun twintig 
baantjes (vijfhonderd meter) 
zwemmen, twintig kilometer 
�etsen en vijf kilometer hardlo-
pen door de dorpskern, alwaar 
de supporters de deelnemers 
luidkeels kunnen toejuichen 
voordat ze op het horecaplein 
op de Dorpsstraat over de �nish 
zullen gaan.

,,We hebben de afgelopen 
maanden al veel werk verzet 
en gaan de komende maan-
den zo door om dit evenement 
weer tot een succes te maken’’, 
zegt Wilco van Pel die, samen 
met Michel Steeman en Gert 
Stoppels, de organisatie op zich 
neemt. ,,Het �etsparcours is iets 
minder bochtig gemaakt en de 
loopronde is verkort, zodat de 
supporters hun favorieten vaker 
kunnen aanmoedigen.’’ 
De inschrijving is al even ge-

opend en de teller staat inmid-
dels al op 180 deelnemers. Vol-
gens Michel Steeman is het met 
name bijzonder dat vrijwel al-
le deelnemers uit Castricum en 
omgeving komen. ,,Dit is pre-
cies wat we voor ogen hebben 
met deze triatlon, een lokaal 
evenement met vooral lokale 
deelnemers en supporters.’’

Het is natuurlijk een cliché, 
maar zonder vrijwilligers kan de 
organisatie niet bestaan. Er zijn 
nog veel vrijwilligers nodig op 

de dag zelf. Verkeersregelaars, 
opbouwers, afbouwers en hel-
pers bij start en �nish. Een bij-
drage leveren aan deze bijzon-
dere dag? Stuur dan een reac-
tie naar vrijwilligerstriatloncas-
tricum@gmail.com. 

Nog meedoen met de 1/8 tria-
thlon? Ga dan snel naar www.
triatlon-castricum.com en 
schrijf in. De deelnemers kun-
nen op 1 juli rekenen op veel 
aanmoedigingen van het pu-
bliek. (Foto: Guido Bosland)

Mens en grote grazers gaan 
goed samen in de natuur

Regio - De mens en grote grazers 
gaan goed samen in natuurge-
bieden. De meeste bezoekers vin-
den het leuk om de dieren ‘in het 
wild’ tegen te komen en boven-
dien is het aantal ongevallen met 
publiek en grazers gering. Dat 
blijkt uit een klantenpanelonder-
zoek dat PWN hield in het Noord-
hollands Duinreservaat naar de 
aanwezigheid van grazers en een 
landelijk onderzoek in opdracht 
van ARK Natuurontwikkeling 
naar de risico’s van grote grazers 
in natuurterreinen.

Omdat het slecht gaat met het 
konijn, spelen grote grazers zo-
als hooglanders, paarden, po-
ny’s, schapen en in mindere ma-
te geiten al jaren een belangrijke 
rol in het beheer van Nederland-
se natuurgebieden. Hun graasge-
drag en de manier waarop de die-
ren gebruik maken van natuurge-
bieden dragen bij aan gevarieer-
de en soortenrijke natuur. Tal van 
dieren en planten pro�teren hier-
van.

Uit het onderzoek naar grote gra-
zers blijkt dat er de afgelopen tien 
jaar landelijk vijftien ongevallen 
met publiek en grote grazers in 
Nederlandse natuurgebieden zijn 
geregistreerd, die hebben geleid 
tot een behandeling in het zie-

kenhuis. Vergeleken met het gro-
te aantal bezoekers van circa 400 
begraasde gebieden wordt dat 
aantal gering genoemd.

Schade beperkt
In het Noordhollands Duinreser-
vaat en het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, waar jaarlijks cir-
ca zes miljoen bezoekers komen, 
zijn geen noemenswaardige on-
gelukken gebeurd. De afgelopen 
tien jaar werden zestien inciden-
ten gemeld, waarbij de schade 
beperkt bleef tot enkele blauwe 
plekken en een kapotte broek.
Uit analyse van de incidenten 
met grote grazers blijkt dat bij cir-
ca driekwart van de ongevallen 
de geadviseerde afstand tussen 
de bezoeker en de grazers niet is 
aangehouden. Het is belangrijk 
dat bezoekers van opengestelde 
natuurgebieden waar grote gra-
zers leven zich realiseren dat het 
weliswaar mooie en rustige die-
ren zijn, maar het blijven wel ‘wil-
de’ dieren. Daarom geeft PWN 
aan dat er altijd minimaal 25 me-
ter afstand moet worden gehou-
den.

Panelonderzoek PWN
Bezoekers zijn over het algemeen 
de aanwezigheid van grote gra-
zers gewend. Andersom zijn gra-
zers ook mensen gewend. Dat 

blijkt zowel uit het onderzoek 
naar het risico van grote grazers 
in natuurterreinen, als uit het pa-
nelonderzoek. Natuurbeheerder 
PWN legde ruim duizend bezoe-
kers van het Noordhollands Duin-
reservaat een aantal vragen voor 
over de grote grazers.

Uit het PWN-onderzoek bleek dat 
95% van de bezoekers weet dat 
de grazers worden ingezet voor 
het beheer van de duinen. Bij-
na driekwart van de ondervraag-
den vindt het leuk om grote gra-
zers tegen te komen; 13 % ziet de 
dieren liever niet in hun buurt ko-
men.

Opvallend is dat een derde van 
de mensen die bang zijn voor de 
dieren, de afgelopen jaren min-
der bang is geworden. Dit ver-
schil komt naar eigen zeggen 
vooral door gewenning en edu-
catie.

Hooglandervrij
Overigens is de kans om grazers 
in door PWN beheerde duinre-
servaat tegen te komen niet zo 
groot. In de huidige situatie komt 
driekwart van de bezoekers af en 
toe tot één keer per bezoek een 
grote grazer tegen. Vaker gaat het 
om een hooglander dan een po-
ny. 
PWN heeft de keuze gemaakt dat 
in drukbezochte gebieden, zoals 
richting de Gasterij De Kruisberg, 
het Hof van Kijk-Uit, de strandop-
gang bij Castricum en een deel 
van de duinen rondom de grote 
duiningangen blijven hooglan-
dervrij.

Duincolleges
Voor geïnteresseerden houdt 
PWN regelmatig Duincolleges 
Begrazing. Tijdens een anderhal-
ve uur durende excursie vertelt 
de boswachter over bijzonderhe-
den in het duinlandschap. Deel-
nemers bezoeken ook gebieden 
met grote grazers. Er is tijdens het 
college volop ruimte om vragen 
te stellen aan de boswachter. (fo-
to: E.J. Woudsma)

Romantiek in bloemen is 
thema Keukenhof 2018
Regio - De 69ste editie van Keu-
kenhof is op 20 maart geopend. 
Thema van Keukenhof 2018 is 
‘Romantiek in bloemen’. In het 
park bloeien veel vroegbloei-
ers en het Willem-Alexander pa-
viljoen toont nu al meer dan 500 
soorten bloeiende tulpen. Keu-
kenhof is dé plek om deze lente 
te genieten van miljoenen bloei-
ende tulpen, narcissen, en ande-
re bolbloemen. Het park is vanaf 
donderdag voor het publiek ge-
opend.

Romantiek in bloemen
Romantiek en bloemen zijn on-
losmakelijk met elkaar verbon-
den. Het historisch lentepark is 
midden in de Romantiek ontwor-
pen (1857) als siertuin voor Kas-
teel Keukenhof. In het romanti-
sche bloemenmozaïek zijn 50.000 
bollen in twee lagen geplant. 
Daarnaast zijn de bloemenshows 
in het Oranje Nassau Paviljoen ge-
heel in het teken van Romantiek. 

Ook is een van de inspiratietuinen 
aan het thema gewijd en wordt er 
met mode invulling gegeven aan 
de orchideeën- en anthuriumten-
toonstelling in het Beatrix Pavil-
joen.

Keukenhof is geopend tot 13 mei. 
Bij de sluiting hebben zeer waar-
schijnlijk meer dan 1 miljoen be-
zoekers uit alle delen van de we-
reld de bloemententoonstelling 
bezocht. (foto: Keukenhof)

Herdenkingsconcert met Alain Clark
Regio - Het elfde Bevrijdings-
pop Herdenkingsconcert is er 
een om met hoofdletters in 
de agenda te zetten. Niemand 
minder dan Haarlems eigen su-
perster Alain Clark betreedt op 
4 mei 2018 het podium in de 
Haarlemmerhout, onder be-
geleiding van het Kennemer 
Jeugd Orkest. Ook contrabas 
soliste Sasha Witteveen treedt 
deze avond op, naast de Haar-
lemse stadsdichter Willemien 
Spook en spoken word- perfor-
mer Joshua Baumgarten.
 
Het Bevrijdingspop Herdenkings-
concert is inmiddels een vas-
te waarde in aanloop naar Be-
vrijdingspop. Op de avond voor 
5 mei, kort na de 2 minuten stil-
te, wordt op het hoofdpodium 
van Bevrijdingspop een klassiek 
concert uitgevoerd, doorspekt 
met popinvloeden. Het Kenne-
mer Jeugd Orkest is een vast on-
derdeel van de avond, net als de 
deelname van een Haarlemse ar-
tiest – dit jaar Clark.

Na de Nationale Herdenking
Voor het Herdenkingsconcert 
start, wordt op de grote schermen 
naast het podium de Nationale 
Herdenking op de Dam uitgezon-
den. Concertgangers die liever lo-
kaal herdenken, kunnen ook naar 
De Dreef lopen, waar bij het mo-
nument een herdenking en krans-
legging plaatsvindt.
Na de kranslegging, rond 20.30 
uur, start het gratis toegankelij-
ke Herdenkingsconcert. Voor wie 
niet lang wil staan of slecht ter 
been is, staan op het veld klap-
stoelen opgesteld. Het is aan te 
raden tijdig uw plaats in te nemen 
als u hiervan gebruik wilt maken.

Kennemer Jeugd Orkest
Het Kennemer Jeugd Orkest 
speelt op het Herdenkingscon-
cert 2018 onder leiding van Mat-
thijs Broers. In het verleden speel-
de het circa vijftigkoppige orkest 
meermaals op 4 mei in de Haar-
lemmerhout. 

Alain Clark
Acht jaar lang heeft het Bevrij-
dingspop-publiek op de terug-
keer van Alain Clark moeten 
wachten. Dit jaar is het zover: de 
soulvolle stadsgenoot verzorgt de 
aftrap van Bevrijdingspop Haar-
lem, tijdens het Herdenkings-
concert. De zanger van Blow Me 
Away en Father and Friend tourt 
momenteel met het album Bad 
Therapy, bekend van onder an-
dere de single Kiss You The Same. 
Begin 2018 lanceerde multi-ta-
lent Clark bovendien een kinder-
boek, Kat en Vis. Het publiek kan 
zich op 4 mei opmaken voor een 
afwisselende avond vol muzikale 
verhalen.

Sasha Witteveen
Het talent spat ervan af bij con-
trabassist Sasha Witteveen (2003). 
Als student aan de Sweelinck 
Academie van het Conservatori-
um van Amsterdam bereikte zij 
in 2014 de �nale van het tv-pro-
gramma Het Orkest van Neder-
land. Sasha behaalde een eer-
ste prijs in de nationale �nale van 
het Prinses Christina Concours in 
2017. Ook belandde zij in de �na-
le van het Koninklijk Concertge-
bouw Concours 2017. 

Willemien Spook
Als stadsdichter maakt Willemien 
Spook jaarlijks minimaal zes ge-
dichten over Haarlem. Daarnaast 
dicht zij over de natuur. En schrijft 
zij andere gedichten. 

Joshua Baumgarten
Mr. Weird Beard is een bekende, 
markante verschijning in de stad 
en op Bevrijdingspop. In zijn win-
kel in De Vijfhoek verkoopt hij 
tweedehands platen naast kunst 
en kleding, en worden jamsessies 
gehouden. 
Op Bevrijdingspop is Joshua al ja-
renlang de presentator van het 
Jupilerpodium powered by Sena. 
Met name de bezinningsvolle wij-
ze waarop hij invulling geeft aan 
het 5 voor 5-moment willen we 
dit jaar graag naar het grote podi-
um brengen, tijdens het Herden-
kingsconcert.

Gratis toegankelijk
Het concert is rond 21.30 uur af-
gelopen en zoals altijd gratis toe-
gankelijk. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Deze kan 
na a�oop gedoneerd worden in 
de collectebussen bij medewer-
kers van Bevrijdingspop.
(foto: aangeleverd)
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Stormvogels zet VSV 
na rust voor aap: 0-5
IJmuiden - In de uitwedstrijd te-
gen VSV heeft Stormvogels een 
zeer verdiende 0-5-overwinning 
geboekt. Op alle fronten was het 
team van trainer Sjaak Lettinga de 
bovenliggende partij en de uitslag 
had, gezien de vele gemiste kan-
sen, veel hoger kunnen zijn; 2-10 
had niet misstaan. Desalniettemin 
werd het team van trainer Paul 
Meinders in deze stadsderby voor 
(blauwe) aap gezet.
Vanaf het eerste �uitsignaal van de 
goed leidende heer R. Appel werd 
VSV onder druk gezet en de eer-
ste kans was in de zevende minuut 
voor Berry Willemse die zijn inzet 
formidabel door doelman Matthys 
Wubs gepareerd zag worden. Acht 
minuten later vloog een afstands-
schot van Stormvogels-verdedi-
ger Roy Schoorl rakelings naast. 
Halverwege de eerste helft werd 
VSV, dat haar middenveld over-
sloeg, gevaarlijk en na een scrim-
mage haalde Thomas Scholten de 
ingeschoten bal van Michiel Aker-
boom van de lijn. Vier minuten la-
ter verscheen Justin Kunst alleen 
voor doelman Ebbeling, maar door 
op tijd uit zijn doel te komen, wist 
de goalie erger te voorkomen. Der-
tien minuten voor de rust viel ein-

delijk het lang verwachte doelpunt 
voor Stormvogels: na een heel 
goed opgezette aanval belandde 
de bal voor de voeten van Glenn 
Bruinsma die zag dat zijn keihar-
de pegel op katachtige wijze door 
doelman Wubs uit het doel werd 
geranseld, maar voor het schiet-
grage linkerbeen van verdediger 
Schoorl sprong en op dit keiharde 
afstandsschot vanaf circa 20 meter 
had de VSV-goalie geen antwoord, 
0-1. Dit werd tevens de ruststand.
In de eerste helft had Stormvogels-
linkerspits Joey Wolthuis reeds met 
snelle acties zijn visitekaartje aan 
zijn opponent Rik Heeren afgege-
ven, maar de tweede helft werd hij 
knettergek van deze snelle en be-
hendige acties langs de zijlijn. 
Vijf minuten na rust vloog Wolt-
huis opnieuw langs zijn tegenstan-
der en zijn voorzet op maat be-
landde precies op het hoofd van 
centrumspits Gregory van Nieuw-
koop, die met een ferme kopstoot 
de voorsprong verdubbelde, 0-2. 
In de achtste minuut na de thee 
wilde Van Nieuwkoop het straf-
schopgebied binnen gaan, maar 
werd door Danny Roos onder-
uit gescho�eld en omdat zijn op-
ponent een doorgebroken speler 

was, kon hij met rood vertrekken. 
Leidsman Appel legde de bal op 
de rand van het strafschopgebied 
neer, Rowan van Eijk bemoeide 
zich met de vrije schop en omdat 
het leder lichtelijk getoucheerd 
werd, trof hij roos, 0-3. 
En nog was de blauwe-apenkoek 
niet op. Na zelf heel veel assist van-
af de linker�ank gegeven te heb-
ben, mocht Wolthuis in de 58ste 
minuut scoren, dit na een goede 
combinatie met Van Nieuwkoop, 
0-4. 
Na een misverstand tussen doel-
man Wubs en een collega-speler 
rolde de bal richting VSV-doel en 
vanaf 20 centimeter liet invaller 
Brian Ezeoke het net bollen, 0-5. 
In het laatste kwartier nog kansen 
over en weer en moest onder an-
dere doelman Ebbeling alles uit de 
kast halen om de bal klemvast te 
stoppen op een keihard afstands-
schot van Justin Kunst.
Zaterdag aanstaande had Storm-
vogels thuis DCG als tegenstander 
moeten hebben, maar de Amster-
dammers hebben zich uit de com-
petitie teruggetrokken. Een week 
later is VEW de tegenstander in 
Heemstede, gevolgd door twee in-
haalweekeinden.

Alle SV Terrasvogels-leden 
in een sportplaatjesalbum 
Santpoort-Zuid - In februari is 
van ruim 400 Terrasvogels spe-
lende leden een portret foto ge-
maakt door een professioneel fo-
toreproductiebedrijf.  Naast de-
ze individuele foto’s zijn er ook 
nog 22 teamfoto’s gemaakt van 
de afdelingen voetbal, honkbal 
en softbal. Met een opkomst van 
ongeveer 95 procent bleek de 
animo en enthousiasme niet al-
leen onder de jeugdleden maar 
ook onder de senioren zeer 
groot te zijn.
Zaterdagochtend 7 april werd 
onder grote publieke belang-
stelling op de Elta het eerste 
sportplaatjesalbum overhan-
digd door de supermarktmana-
ger van Dekamarkt in Santpoort-
Zuid, Frank de Vries, aan Terras-
vogels-coryfee Willem Stoop. 
In het nog lege album zijn tot 
nu toe alleen de teamfoto’s af-
gedrukt. De ruim 400 losse por-

tretfoto’s moeten de leden zelf 
inplakken. Door boodschappen 
te gaan doen bij Dekamarkt in 
Santpoort-Zuid krijgt elke klant  
bij een besteding van iedere 10 
euro een zakje met daarin 6 indi-
viduele foto’s. Het sportplaatjes-
album bevat naast alle huidige 
teamfoto’s ook foto’s en teksten 
over de rijke geschiedenis van 
deze omnivereniging. Ieder spe-
lend lid is inmiddels in het bezit 
van dit album. 
Voor belangstellenden kan bij 
Dekamarkt (alleen in Santpoort-
Zuid) een album voor 3,95 eu-
ro gekocht worden. Wacht er 
niet te lang mee, want er wor-
den geen extra exemplaren af-
gedrukt.
Zowel afgelopen zaterdagmid-
dag als zondagmiddag waren al 
zeer veel jeugdleden in de beurt 
van Dekamarkt te bespeuren. De 
eerste drie die zijn of haar sport-

plaatjesalbum vol heeft, ont-
vangt van Dekamarkt een unie-
ke sporttas. Op de ELTA wordt 
er nog in ieder geval een ruil-
middag georganiseerd. De actie 
duurt bij elkaar zes weken. (foto: 
aangeleverd)

Velsen en EDO 
verdienen niet 
meer dan een 
punt
Driehuis - Zondag stond de 
laatste streekderby tussen Vel-
sen en EDO op het program-
ma. De Haarlemmers hebben 
er immers voor gekozen vol-
gend seizoen naar het zater-
dagvoetbal te verhuizen. Na 
Stormvogels een nieuwe der-
by die verdwijnt. Jammer! Voor 
nu lag een boeiende strijd in 
het verschiet omdat vooral Vel-
sen de punten nog hard nodig 
heeft, maar de toeschouwers 
moesten het vooral doen met 
het mooie weer want meer 
viel er niet te genieten op het 
zonovergoten Sportpark Drie-
huis. De eerste knappe red-
ding kwam van EDO doelman 
Folke Maenhout. Een verre in-
gooi van Daniël Zuiverloon in 
de elfde minuut werd voorge-
trokken door Michiel de la Mar. 
De inzet van Rens Greveling 
werd uit de kruising gebokst. 
Even later het antwoord van 
EDO. Een aanval over rechts 
belandde bij Elroy Tuur, maar 
Danny Does redde bij de eer-
ste paal. Het spel golfde een 
beetje heen en weer zonder 
dat er aan beide kanten echte 
kansen ontstonden. Voor Vel-
sen miste een vrije trap van 
Jesper Gutteling voldoende 
kracht en een rush van Dani-
el Zuiverloon stuitte op doel-
man Maenhout die bij de eer-
ste paal redding bracht. De 
snelheid van Daniël Zuiver-
loon werd trouwens onvol-
doende benut want voortdu-
rend liep hij zijn directe tegen-
stander voorbij maar de voor-
zetten kwamen niet waar ze 
moesten zijn. Doorlopen en de 
bal terugleggen had mogelijk 
meer kunnen opleveren. Met 
0-0 kwam de rust en het talrij-
ke publiek hoopte op meer na 
de thee. Een ijdele hoop bleek 
even later. EDO kwam wat be-
ter uit de rustpauze en zag een 
goede kans van spits Guus Rijs 
verijdeld worden via de voet 
van Rens Greveling, een kunst-
je dat even later werd herhaald 
door Michiel de la Mar bij een 
mogelijkheid voor Elroy Tuur. 
Aan de ander kant miste Sven 
Braaij na goed voorbereidend 
werk van Tim Groenewoud 
en Daniël Zuiverloon. Voor de 
rest had de tweede helft meer 
iets van een nachtkaars die al-
leen een paar minuten voor 
tijd even opflakkerde met een 
paar kansen voor Velsen. Al-
leen een handvol gele kaar-
ten voor beide ploegen met 
een dubbele en dus rode voor 
EDO is misschien nog het ver-
melden waard maar daar ko-
men we niet voor. Meest kern-
achtige constatering van een 
van de vaste toeschouwers: 
,,Die laatste minuut duurt wel 
heel lang!” (foto: Frans van der 
Horst)

VSV pakt de volle buit

Zilvermeeuwen is een fysiek ster-
ke ploeg en in de uitwedstrijd 
werd VSV aan alle kanten weg-
gespeeld. Met deze wetenschap 
was het zaak voor VSV om dit ge-
weld gelijk te temmen, maar dat 
was in het begin van de wedstrijd 
een zware opgave. VSV hield ech-
ter stand en wist gaande de wed-
strijd het tij te keren. Daarbij moet 
worden vermeld dat de steunpi-
laren Delano Post en Mitchel Bor-
mann in een uitstekende vorm 
verkeerden en dat scheelt al gauw 
een slok op een borrel. Het lichte 
overwicht leidde niet tot echte 
kansen, waardoor de teams met 
een 0-0 stand de rust konden op-
zoeken. 

In de tweede helft gaf VSV meer 
gas en daarbij was Mitchel Bor-
mann voor de verdediging van 
Zilvermeeuwen een constant ge-
vaar. In de 55ste minuut kreeg 
VSV loon naar werken en scoor-
de de jonge Koen Wilmink, na 
slecht wegwerken, de bevrijden-
de 1-0. Hierna werd de Mitchel 
Bormann-show opgevoerd, want 
door middel van een paar weer-
galoze acties wist hij kort na el-
kaar de 2-0 en 3-0 te scoren. Hier-
mee leek de zege veilig te zijn ge-
steld, maar met nog 20 minu-
ten te spelen sloop er toch weer 
wat onzekerheid in het team van 
VSV en Zilvermeeuwen rook haar 
kans. De bezoekers gingen ech-

ter niet goed met de kansen om 
en wisten slechts één maal in de 
eindfase van het overwicht te pro-
�teren (3-1). Met dit resultaat is er 
weer vertrouwen getankt en met 
nog zes �nales te gaan heeft VSV 
nog alle kansen om degradatie 
te ontlopen. Aanstaande zondag 
staat de uitwedstrijd tegen De Fo-
resters op het programma en dit 
team staat drie punten voor, maar 
dan wel met een wedstrijd meer 
gespeeld. Geen puntverlies is dus 
het devies!
Ook was er zaterdag nog de derby 
van de zaterdag 1 tegen Stormvo-
gels en dit duel werd zoals ver-
wacht dik verdiend door Stormvo-
gels gewonnen. Na a�oop was de 
sfeer met gebakken vis, muziek en 
een heerlijk lentezonnetje er ech-
ter niet minder om. Zaterdag staat 
de belangrijkje wedstrijd tegen 
SCW aanvang 14.45 uur op het 
programma en bij winst wordt er 
een belangrijke stap richting lijfs-
behoud gemaakt.

Velserbroek - Het is dringen geblazen onderin de 2e klasse A en 
winstpunten kunnen de kansen op lijfsbehoud zomaar weer doen 
toenemen. VSV is één van de degradatiekandidaten en moest de 
afgelopen weken lijdzaam toezien hoe de punten in de laatste fa-
se van de wedstrijd zomaar wegglipten. Tegen Zilvermeeuwen 
thuis zat het echter weer eens mee en dan is het team van trainer 
Rob Spronk tot veel in staat.

Koffieconcert Shuffle en 
Chr. Mannenkoor IJmuiden
Velsen - Op zondag 15 april kunt 
u naar twee heel verschillende 
koren luisteren, tijdens het der-
de ko�econcert in 2018 georga-
niseerd door de Velser Gemeen-
schap. Voor u treden op het Chris-
telijk Mannenkoor IJmuiden on-
der leiding van Ari Rijke en het 
popkoor Haarlem Shu�e onder 
leiding van Marianne Hopman.
Waar het ene koor zich vooral op 
geestelijk repertoire richt, zingt 
het andere koor wereldlijk reper-
toire. Waar het ene koor alleen uit 
mannen bestaat,  zingen in het 
andere koor heel veel vrouwen. 

Ondanks de verschillen, zullen 
zij ook één nummer gezamenlijk 
zingen. Wat alle zangers gemeen 
hebben is dat zij met veel energie 
en enthousiasme hun hobby be-
oefenen, en zij nodigen u graag 
uit om daar deelgenoot van te 
zijn. Samen zorgen zij zondag 
voor een heel gevarieerd concert. 
U bent van harte welkom.
Het concert wordt gegeven in het 
Kruispunt in Velserbroek, en be-
gint om 12.00 uur. Toegang is gra-
tis. Na a�oop wordt er wel een 
collecte gehouden ter bestrijding 
van de onkosten.

Waterloo G2 wint uit 
van HFC Haarlem G1
Driehuis- Het was zaterdagoch-
tend een vrolijk ritje van Waterloo 
G2 naar de wedstrijd tegen HFC 
Haarlem G1. Er werd wat afgela-
chen in het OIG/IHD busje dat de 
voetballers wegbracht. 
Na het omkleden was het tijd voor 
de warming-up onder leiding van 
Sean Burgstra. Jacqueline Maks en 
Yvonne van Leeuwen namen de op-
stelling door en zo belandde Remco 
Bakker op doel. Vanaf het begin was 
het een leuke wedstrijd met veel 
kansen voor beide partijen. Helaas 
was het eerste doelpunt voor Haar-
lem. Gelukkig scoorde Sean Burg-
stra snel daarop de gelijkmaker, 1-1. 
Na de rust kwam Waterloo direct 
goed uit de startblokken. Spits Mar-

vin Maas maakte twee doelpunten 
achter elkaar. Sean Burgstra gooi-
de er nog een bovenop en zo stond 
het 1-4. Maar de jongens van HFC 
lieten het er niet bij zitten en wisten 
toch nog twee keer het doel van 
Waterloo te vinden. Met een eind-
stand van 3-4 in het voordeel van 
de Driehuizenaren mogen ze ech-
ter dik tevreden zijn. 
Zaterdag 14 april is de derby Water-
loo G2 tegen FC Uitgeest G1, thuis 
om 12.00 uur op veld 2. De wed-
strijd wordt opgenomen en uitge-
zonden door RTV Seaport. Maar 
als u zaterdag niets anders te doen 
heeft, bent u natuurlijk van harte 
welkom om Waterloo aan te moe-
digen.

(Huis)dier van de week
IJmuiden - Het huis-aan-huis-
dier van deze week is Spencer. 
Spencer is een gecastreerde reu 
van ongeveer 2 jaar oud. Spen-
cer kan goed overweg met an-
dere dieren, hij is alleen af en toe 
nog een beetje angstig. Kinderen 
vindt hij nog erg spannend. De-
ze kerel moet nog wel wat leren 
maar hij gaat er wel al graag op 
uit. Alleen thuis zijn is geen pro-
bleem en verder is het een schat-
je. Wie geeft deze lieverd een leuk 
nieuw thuis? Voor meer informa-
tie over Spencer en alle andere 
dieren die een nieuw baasje zoe-
ken bel met het Kerbert Dieren-
tehuis aan de Heerenduinweg te 
IJmuiden:0255-515744. 
Het asiel is open van maandag 
tot en met vrijdag tussen 10.00-
13.00 uur en tussen 14.00-16.00 
uur en op zaterdag van 10.00-

13.00 uur. Zie ook www.dierenbe-
scherming.nl, twitter:@dierenbe-
scherming en Facebook.com/de-
dierenbescherming.

Stekken ruilen bij
ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag 
21 april worden er door de tuin-
leden stekken van groenten en 
planten geruild bij Amateur Tuin-
ders Vereniging De Hofgeest aan 
het Spekkenwegje. 
Iedereen is van harte welkom. 
De bedoeling is om te ruilen, dus 
neem uw eigen plantjes mee om 
te ruilen. Er zijn jonge fuchsiaplan-

ten van de Fuchsiavereniging te 
koop en er zijn laag geprijsde dah-
liaknollen. 
Kom gezellig langs, er is parkeer-
gelegenheid, in de kantine staat 
men met ko�e en appeltaart voor 
u klaar en er is een interessante 
boekenkraam. Het ruilen is van 
10.00 tot 12.00 uur. (foto: aange-
leverd)
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