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Autobrand

Santpoort - De brandweer
is maandag in alle vroegte uitgerukt voor een autobrand op de Terrasweg.
Rond kwart over vier zag iemand de vlammen uit een
bedrijfsbus slaan. Hij belde
de brandweer en alarmeerde de omwonenden die een
ervoor geparkeerde wagen
weg hebben kunnen zetten.
Binnen korte tijd sloegen de
vlammen metershoog boven
de wagen uit. De brandweer
heeft het vuur geblust maar
kon niet voorkomen dat de
wagen door de brand volledig verwoest raakte. De politie gaat uit van brandstichting. (foto: Michel van Bergen)

je goed in en ga niet te lang in de zon, want voor je
het weet muteer je van ‘melkfles’ naar ‘rode kreeft’
en we weten allemaal dat dit niet goed is voor de
huid. Ook onder de parasol kun je lekker genieten
van de zon. En trek je de duinen in, gebruik dan een
spray of ander middeltje tegen teken, want ook zij
zoeken het zonnetje op. Maar verder: geniet ervan!
(foto: Machiel Kraaij Fotografie)
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Velsen Lokaal kiest voor LGV, VVD, GroenLinks en PvdA

Velsen - Informateur Nathanäel Korf zorgde dinsdagavond in de
gemeenteraad voor opschudding door de keuze voor vernieuwende politiek voor Velsen. Als grootste partij neemt Velsen Lokaal het voortouw om te kiezen voor een raadsakkoord in plaats
van voor een coalitie. Als het aan Velsen Lokaal ligt verdwijnen de
woorden ‘coalitie’ en ‘oppositie’ uit onze gemeentepolitiek. Elders
in Nederland werken fracties al op deze manier prettig samen in
plaats van tegenover elkaar. Tweede verrassing van de avond was
het feit dat D66 Velsen, de tweede partij na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, buitenspel is gezet.
Na ‘plezierige en constructieve gesprekken met alle partijen’ heeft
informateur Korf gekozen voor vijf
partijen die de kar gaan trekken.
Naast uiteraard Velsen Lokaal zijn
dat LGV, VVD, GroenLinks en PvdA.
De keuze is gebaseerd op het enthousiasme voor vernieuwende
politiek en speerpunten die matchen. Globaal gezien behelst deze
keuze het hele politieke palet van
links naar rechts, met twee lokale
en drie landelijke partijen.
Misschien dat dit juist een heel
mooie basis is voor deze vernieuwende politiek, waarbij gezamenlijke beslissingen zwaarder wegen
dan partijpolitiek. Korf vertelde
dat wordt gewerkt aan een overkoepelend raadsakkoord met alle
partijen. De nog te kiezen wethouders werken dan voor alle partijen.
Ook nieuw is dat Velsen Lokaal een

grotere rol toekent aan de samenleving. Dat begint binnenkort met
een openbare bijeenkomst over
de formatie, waarbij ook publiek
een stem krijgt. Maar ook over andere raadsakkoorden kunnen inwoners meepraten. Hoe dat vorm
gaat krijgen, moet nog nader worden bepaald.
Misschien dat deze vorm van ‘doedemocratie’ het antwoord is op
de huidige versnippering van politieke partijen en losse zetels. Samen starten met een akkoord
lijkt in ieder geval een goed begin. Groot echter was de teleurstelling bij D66 Velsen. Wethouder
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Annette Baerveldt, die in haar eentje meer stemmen kreeg dan de
PvdA, komt niet terug in het college. ,,Onbegrijpelijk’’, zei haar partijgenoot Henk Wijkhuisen. ,,Als lokale D66-partij staan wij heel open
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veldt aan de kant zouden worden
gezet en zelfs dat van andere partijen al bekend zou zijn wie wethouder zou worden. Informateur
Korf stelde echter dat alle gesprekken met fracties gelijk verliepen en
dat in principe elke partij gelijke
kans maakt mee te beslissen.
Wij zijn met spoed op
Boeiend om te zien hoe die nieuzoek naar serieuze
we politiek in Velsen vorm krijgt.
Donderdag 26 april is de eerste
formele raadsvergadering met de
nieuwe raad, maar pas eind mei
zullen de nieuwe wethouders hierOmgeving Waalstraat/
bij aanwezig zijn. (Karin Dekkers)

Je ziet hem overal!
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Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

IJmuiden - Er worden deze week heel wat vrije dagen opgenomen vanwege het heerlijke zomerzonnetje. De vooruitzichten voor het weekeinde zijn
wat minder mooi. Dus nu willen we allemaal de
tuin in, het strand op of met de fiets eropuit. Maak
het echter niet te bont. Na die lange winterse periode is onze huid nog niet voorbereid op veel zonlicht. Er geldt dan ook een ‘melkflessenalarm’: smeer

Pijn? Opvliegers? Wij helpen.
Geen wachtlijsten!
Bel 085-0479273 of kijk op
www.excellentcareclinics.nl
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Veilig en gezellig voor iedereen

Vrijmarkten Koningsdag 2018
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus
ook in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en volwassenen spontaan
hun spulletjes aan. De gemeente stelt
wel een aantal voorwaarden aan dit
jaarlijkse, koninklijke gebeuren.

deze manier blijft de Velsense vrijmarkt
een veilig en gezellig trefpunt van aanbieders en kooplustigen en nieuwsgierige
voorbijgangers. De voorwaarden staan allemaal op www.velsen.nl en op de mededelingenpagina verder in deze krant.

Velsen wil hiermee voorkomen dat er
brandgevaarlijke en onveilige situaties
ontstaan. Maar bovenal is het van belang,
dat de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen. Verder dienen de voorwaarden
de belangen van de ondernemers die hun
winkel willen openen. De vrijmarkt tijdens
Koningsdag is ervoor iedereen, maar niet
bedoeld voor commerciële doeleinden. Op

Vriendelijk verzoek
Teken je plek alsjeblieft af met stoepkrijt,
en NIET met tape. Dat is bijna niet weg te
krijgen en dat ziet er dus nog lang lelijk
uit. En neem wat je overhoudt aan het eind
van de dag weer mee naar huis, of gooi het
in een container voor restafval. Dan ziet
het er de volgende ochtend ook weer netjes uit.

Gewijzigde openingstijden
In de komende periode is het gemeentehuis gesloten op:
Vrijdag 27 april
Dinsdag 1 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei

Koningsdag
Dag van de Arbeid
Hemelvaartsdag
verplichte vrije dag

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen
avondopenstelling op donderdag 10 mei
(Hemelvaartsdag). In plaats daarvan kunt
u terecht op dinsdag 8 mei. U kunt op deze
avonden terecht tussen 18.00 uur en 20.00

uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. U kunt voor genoemde avondopenstellingen alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is
140255 of 0255-567200.

Samenwerking tussen
zwembad De Heerenduinen
en de Velser Zwemvereniging
In het jaar waarin de Velser Zwemvereniging haar 90 jarig jubileum viert en
Zwembad De Heerenduinen alweer 15
jaar op de locatie aan de Heerenduinweg
geopend is, vindt er weer een mooie samenwerking plaats.

Van oudsher zijn de zwembaden in IJmuiden de basis voor alle leszwem- en waterpoloactiviteiten van de Velser Zwemvereniging (VZV). De leden van de zwemvereniging
kwamen nog altijd via een afzonderlijke
verenigingsingang’ het zwembad binnen.
Vanaf 18 april a.s. wordt dit anders. De Vel-

ser Zwemvereniging gaat gebruik maken
van de o ciële toegangsbandjes, zoals het
zwembad die ook hanteert voor haar recreatiezwemmers en overige activiteiten.
Door het zwembadpersoneel en enkele
vrijwilligers van VZV is achter de schermen hard gewerkt om de toegangsbandjes,
de systemen en de gegevens op elkaar af te
stemmen. Het resultaat van deze samenwerking is dat de leden en gasten van VZV
in een prettige en open ambiance worden
ontvangen en het zwembad de toegangsregistratie verder heeft gedigitaliseerd.

Gewijzigde afvalinzameling
Op Koningsdag haalt HVC geen afval
op. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten.

Wanneer uw inzameldag op Koningsdag

Thuis in de Rivierenbuurt
Samen leven in de Rivierenbuurt? Daar
zorgen we met elkaar voor! Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dat is fijn,
maar niet altijd gemakkelijk. De gemeente heeft samen met buurtbewoners en
organisaties een buurtplan gemaakt om
te stimuleren dat bewoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Samen met bewoners en professionals
Samen met organisaties die in de Rivierenbuurt werken is gekeken naar wie er in de
Rivierenbuurt wonen, welke voorzieningen zijn er, welke knelpunten en mogelijkheden zijn er en hoe betrekken wij buurtbewoners bij het project Vervolgens is er een
buurtcafé georganiseerd waarin bewoners
vertelden wat jn is aan wonen in de Rivierenbuurt. Ook hadden zij ideeën over wat
beter kan zodat bewoners langer in de buurt
kunnen blijven wonen. De gesprekken gingen over de woningen, de openbare ruimte,
ontmoeting activiteiten, elkaar helpen en
de toegang tot zorg. In een daaropvolgende werksessie dachten bewoners mee over
concrete oplossingen. Van de vele ideeën
die werden uitgewisseld, zijn 14 activiteiten uitgewerkt in het buurtplan Thuis in de
Rivierenbuurt.

valt, wordt uw afval op een andere dag opgehaald. Kijk op de digitale afvalkalender
via www.hvcgroep.nl of de vernieuwde
HVC app wanneer dit is.

Uit het college

Aan de slag
Sommige activiteiten zijn gelijk gestart,
zo biedt het sociaal wijkteam iedere donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een
informatiepunt in woonzorgcentrum Velserduin. Buurtbewoners kunnen langslopen en allerlei vragen stellen. Een ander
voorbeeld is dat de groenwerkers van de
gemeente de komende periode samen met
bewoners, vrijwilligers van het project Onbenutte Kansen (Stichting Welzijn Velsen),
Woningbedrijf Velsen en afvalbedrijf HVC
aan de slag gaan om achterpaden in de Rivierenbuurt onkruidvrij en beter begaanbaar te maken.
Bent u benieuwd naar het buurtplan Thuis
over de Rivierenbuurt U kunt het vinden op de website van gemeente Velsen via
www.velsen.nl/buurtplan-thuis-in-de-rivierenbuurt. Het buurtplan ligt ter inzage
bij Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen,
Woonzorgcentrum Velserduin en in de publiekshal van gemeente Velsen.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of heeft u een vraag of suggestie voor
ons Laat het weten via rivierenbuurt@velsen.nl. (foto: Nico van Nijendaal)

• De gemeente wil meer toerisme naar Velsen halen om de economie te stimuleren.
In 2016 is daar onderzoek naar gedaan.
Daaruit blijkt dat er meer toeristen naar
Velsen komen. Deze meeste recreanten
komen uit de buurt en hun voornaamste reden voor een bezoek aan Velsen
zijn strand en de natuur. Ook buitenlandse gasten komen voornamelijk voor het

strand of ze komen voor een citytrip. De
bevraagde ondernemers hadden ook aandachtspunten, zoals het parkeerbeleid, de
bewegwijzering en slechtweervoorzieningen.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuurorganisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten
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Gebiedsontwikkeling Kustplaats IJmuiden aan Zee

FabCityNature Campus opent
deze zomer
Afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet om te komen tot de ontwikkeling van de Kustplaats IJmuiden aan
Zee. In mei 2017 besloot de gemeenteraad positief over het ambitiedocument
en in september 2017 ondertekenden
KondorWessels Vastgoed B.V., Kennemerstrand N.V., Kennemermeer B.V. , Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V.
en de gemeente Velsen een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf dat moment
zijn de voorbereidingen gestart voor
fase 2, het opstellen van een ontwikkelplan.

Tot ver in 2018 staat alles in het teken van
het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, samenwerken in de meest brede zin
van het woord, verbinden van tijdelijke en
permanente invulling van het gebied binnen FabCityNature en het concreet ontwerpen van het gebied.
FabCityNature is de voorloper en innovatiefase voor de gebiedsontwikkeling van
de kustplaats IJmuiden aan Zee. IJmuiden aan Zee is uniek. Alles lijkt hier op elkaar te botsen: de haven, de zee, de industrie, het brede strand en de natuur. Binnen
FabCityNature wordt onderzocht hoe deze
verschillen elkaar juist kunnen helpen en
kunnen bijdragen aan een duurzame en
waterveilige toekomst voor IJmuiden aan
Zee. Dat ‘onderzoeken’ kan vanaf de zomer
van 2018 op de FabCityNature Campus.
Vernieuwende bedrijven, ondernemers,
kunstenaars en ontwerpers krijgen de mogelijkheid om op de Campus een onderzoek paviljoen te openen. In het gebied van

Onkruidbestrijding in Velsen
het parkeerterrein achter het Apollo hotel,
kunnen zij uitvinden en testen hoe de toekomst er technologisch en sociaal uit kan
zien. Het pad waarlangs deze paviljoens
geopend worden, is voor iedereen toegankelijk. Een interessante plek voor jong en
oud om een kijkje te nemen in de toekomst
van IJmuiden aan Zee.
Open Oproep – doe mee!
De Open Oproep geeft iedereen met een
goed idee de mogelijkheid zich aan te melden voor de Campus. Bekijk de Open Oproep op www.fabcitynature.nl voor meer
informatie en doe mee!

Het is lente! De temperatuur gaat omhoog en de zon laat zich vaker zien. De
knoppen aan de bomen komen uit en
voor we het weten is onze omgeving
weer een stuk groener.

Niet alleen bomen en struiken lopen uit,
ook onkruid steekt de kop op. Sinds vorig
jaar hanteren we een milieuvriendelijke
manier om dit te beheersen. De komende
periode gaan we aan het werk om het onkruid in straten en wijken aan te pakken.
Hoe doen we dat?
De gemeente werkt samen met HVC om
het onkruid in Velsen te beheersen.Het
onkruid wordt verwijderd met behulp
van bijna kokend water en door het bor-

stelen van de straten. Indien nodig, wordt
het onkruid verbrand. Dit kan er wel voor
zorgen dat er in het begin van de lente wat
meer onkruid achterblijft op de straten.
We zullen dus vaker terug moeten komen
om het onkruid te beperken. Met deze methode wordt voorkomen dat er gif wordt
gebruikt om onkruid uit te roeien. Want
helaas beperkt het gif zich niet tot het onkruid alleen, ook ander leven in de bodem
wordt hierdoor aangetast.
De onkruidbeheersing wordt uitgevoerd
door mensen die lastig aan werk kunnen
komen. Door dit werk doen zij ervaring op
die het makkelijker maakt om weer onderdeel van het werkproces te worden. (foto:
Reinder Weidijk)

Wist u dat…….

Klachten over laden en lossen opgepakt

De gemeente is bereikbaar via meerdere
kanalen zoals, sociale media, telefoon en
e-mail. Maar sinds een jaar kun je de gemeente ook een WhatsApp bericht sturen.

In het project ‘Thuis in de Rivierenbuurt’
zijn gesprekken gevoerd tussen bewoners en professionals. Tijdens deze gesprekken kwam onder andere naar boven dat er klachten zijn over het laden en
lossen van vrachtauto’s op de Noord en
Zuid Arcade.

De gemeente ook Whatsapp heeft? Wijkmobiel in Rivierenbuurt

Via WhatsApp kun je rechtstreeks jouw
vraag stellen en krijg je tussen 9.00 en 16.30
uur direct of snel antwoord op je vraag.
Ook kun je foto’s meesturen als dat jouw
vraag ondersteunt. Sinds de gemeente met
WhatsApp werkt zijn er ongeveer 4000 berichten afgehandeld. Deze vragen kunnen
bijvoorbeeld gaan over hoe iets werkt of bij
wie moet je zijn voor…. Maar ook vragen over
de openbare ruimte en soms hele persoonlijke vragen.
De gemeente verstuurt geen privacygevoe-

lige informatie via WhatsApp. En het is beter als je dat ook niet doet. Verstuur daarom
niet je Burgerservicenummer en stuur ook
geen kopie van je ID kaart of paspoort mee.
De gemeente is via WhatsApp te bereiken op:
06 40 89 78 75.

De vrachtauto’s parkeren daarbij gedeeltelijk op het fietspad met geopende laadklep.
Dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie
voor fietsers. De vrachtwagens belemmeren daarnaast het zicht voor verkeer dat
uit de Vechtstraat komt. Het Wijkplatform
IJmuiden-Zuid heeft deze klacht opgepakt
en er is contact gezocht met de afdeling
Handhaving en wijkagent Nick Koomen.
Dinsdagmiddag 24 april gaan handhaving,

de wijkagent en het wijkplatform IJmuiden-Noord en -Zuid de winkeliers benaderen om tot een betere en veiligere situatie te
komen.
De wijkmobiel zal van 13.30 tot 15.30 uur
aanwezig zijn aan de Lange Nieuwstraat
ter hoogte van de Noord en Zuid Arcade.
Hier kun je allerlei informatie vinden en
vragen stellen aan vertegenwoordigers van
het Woningbedrijf Velsen, VelisonWonen,
Stichting Welzijn, het sociaal wijkteam, de
gemeente en WonenPlus. Ook de wijkagent
en handhaving zijn na de gesprekken met de
winkeliers aanwezig bij de wijkmobiel.
Er is ook een maquette te vinden van de Vomar en appartementen die op het KPN-terrein gebouwd gaan worden.

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

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

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

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

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester
en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er
ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de huis-aan-huisbladen de Jutter
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de
vergaderingen van het Raadsplein is te vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering
donderdag 26 april 2018

griffie@velsen.nl met vermelding van het
onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact
met u op.

U bent van harte welkom de vergadering
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op de publieke tribune van de raadzaal. De
raadsvergadering is zowel live als achteraf
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik op de datum
van deze vergadering.

De Agenda

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail

Zienswijze op stukken aandeelhouders
vergadering HVC
De gemeente Velsen is via het Afvalschap
IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeelhouder in afvalverwerker HVC. Op 14 december 2017 was er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bij HVC.
Daar is o.a. een besluit genomen over de
Raad van Commissarissen, uitbreiding van
kerntaken en de uitbreiding van warmtele-

vering door HVC. Het college heeft eerder
in de AIJZ vergadering onder voorbehoud
gestemd. Ook AIJZ heeft in de AVA onder
voorbehoud van de zienswijze van hun gemeenteraden gestemd. Door de korte voorbereidingstijd was er geen gelegenheid de
raad vooraf te vragen een zienswijze te geven over deze drie onderwerpen. Nu wordt
de raad alsnog in de gelegenheid gesteld een
zienswijze te geven.
Besluit MER-plicht bestemmingsplan
Bedrijventerreinen Velsen-Noord
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen
Velsen-Noord’ wordt geactualiseerd. Voordat er een ontwerpbestemmingsplan wordt
opgesteld moet de gemeenteraad een besluit

nemen of er wel of geen milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. De
raad wordt voorgesteld om het opstellen van
een MER voor ‘Bedrijventerreinen VelsenNoord’ niet te verplichten.
Afleggen eed/belofte door steunfractieleden
De raadsfracties hebben de mogelijkheid
zich te laten bijstaan door maximaal twee
steunfractieleden. Een steunfractielid mag
deelnemen aan een sessie namens de betreffende fractie. Zij mogen niet deelnemen aan
de raadsvergadering. Aan eind van de raadsvergadering leggen een aantal steunfractieleden de eed of de belofte af.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 7 april 2018 tot en met 13
april 2018 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 19, splitsen woning in beneden- en bovenwoning (08/04/2018) 45682018;
Torricellistraat 2, legaliseren van aangebrachte veranderingen aan woning
(29/03/2018) 4665-2018;
Reaumurstraat 3B, wijzigen van bedrijfgebouw naar 3 appartementen (09/04/2018)
4626-2018;
Heerenduinweg 8, plaatsen blokhut (knaagdierencentrum) (10/04/2018) 4711-2018;
Velserduinweg 338-9000, plaatsen verkoopwagen vis (11/04/2018) 4784-2018;

Edisonstraat
15,
plaatsen
dakkapel
(12/04/2018) 4871-2018;
Parkeerplaats achter Kennemerboulevard,
(K871) tijdelijk bouwen van pad, tijdelijk
afwijken bestemmingsplan t.b.v. paviljoens
(13/04/2018) 4931-2018.
Trawlerkade, afwijken bestemmingsplan
(Havenfestival 21 t/m 25 juni) (13/04/2018)
4962-2018.
Santpoort-Zuid
weiland ten oosten van Bloemendaalsestraatweg 4 en ten zuiden van Van Dalenlaan 122, maken van watergangen,
dammen en duiker (10/04/2018) 46982018.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 12, veranderen kleur
houtwerk (11/04/2018) 4781-2018.
Velserbroek
Liniepad 46, vervangen schuur door tuin-

huis (09/04/2018) 4606-2018;
Vromaadweg 151/ Dammersboog 49, splitsen van twee woningen (11/04/2018) 47262018.

Santpoort-Noord
Terrasweg 30 en 32, samenvoegen winkelpand met bovenwoning (11/04/2018) 13752018.

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Verlengen beslistermijn

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en de constructie (intern) (09/04/2018) 2307-2018;
Pegasusstraat 40, Andromedastraat 1 A, 1 B
en 1 C, plaatsen dakkapel voorzijde en wijzigen gevel (09/04/2018) 2106-2018.

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 162 A t/m S, gebruiksvergunning brandveilig gebruik (09.04/2018)
1426-2018.

IJmuiden/Driehuis
Herdenking 4 mei, op 4 mei 2018 van 18.00
tot 20.30 uur, Locatie: Stadhuis, Plein 1945,
tocht naar Westerveld, (11/04/2018) 47342018.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en wethouders
van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Vechtstraat 50 t/m 108, legaliseren kooiladder
aan rechterzijgevel (09/04/2018) 31489-2017;
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen van showroom tot 4 woningen (09/04/2018) 31772-2017;
Velserduinweg 209, plaatsen dakkapel
(11/04/2018) 1653-2018;
Julianakade 42, uitbouwen de 2e verdieping en
dakterras (12/04/2018) 588-2018;
Keetberglaan 9, legaliseren dakkapel en wijzigen voorgevel (12/04/2018) 2682-2018;
Velserduinweg 278, plaatsen dakopbouw
(12/04/2018) 3190-2018.
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 20, wijzigen voorgevel
(12/04/2018) 2553-2018 ;
Hoofdstraat t.o. 214, plaatsen kunstwerk
(13/04/2018) 3376-2018.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 15, plaatsen groendrager (12/04/2018) 2534-2018.

Velsen-Noord
Hoflaan 1, plaatsen nieuwe GIS installatie
(9/04/2018) 669-2018;
Reyndersweg 3C, plaatsen 3 doucheruimtes
(10/04/2018) 2229-2018.
Velserbroek
De Sluistocht 19, plaatsen
(12/04/2018) 3358-2018.

dakopbouw

Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 (naast 190), tijdelijke toestemming voor het exploiteren terras bij lunchroom
‘t Laantje (11/04/2018) 32174-2017.
Verleende evenementen
APV artikel 2:17

vergunningen

IJmuiden
Koningsspelen, op 20 april 2018 van 9.00
tot 13.00 uur, locatie: strand IJmuiden
(11/04/2018) 3061-2018;
Kermis IJmuiden, van 21 tot 26 april van
13.30 tot 23.00 uur en op 27 april van 11.00

tot 23.00 uur, locatie:
(12/04/2018)1811-2018;

Kennemerplein,

Koningsdag 2018 op 27 april 2018 van 12.00
tot 19.00 uur, locatie: Kennemerlaan voor horecazaken Cheers, Parrilla Grande en Mojo’s,
(11/04/2018) 3500-2018.
Velsen-Zuid
Koningsdag, op 27 april 2018 van 9.00 tot
21.00 uur, Locatie: plantsoen Van Tuyllweg,
(10/04/2018) 2163-2018.
Velserbroek
Lentekriebels, op 14 april 2018 van 12.00 tot
16.00 uur, locatie: winkelcentrum (10/04/2018)
3532-2018.
Verleende standplaatsvergunningen APV
artikel 5:18
Velsen-Noord
Verkoop oliebollen, seizoen gebak, op 22, 24,
29, 30, 31 december 2018, locatie Wijkerstraatweg 177 tegenover de bakkerij, (11/04/2018)
2997-2018.

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

Bonekampstraat 1, 1971 DL IJMUIDEN

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

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Vrijmarkt Koningsdag 2018
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk
dat in de Gemeente Velsen vrijmarkten
worden gehouden. Gelet op de brandveiligheid en de belangen van ondernemers
die hun winkels willen openen, heeft het
college van Burgemeester en Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden en
Velserbroek een aantal voorwaarden opgesteld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde
voorwaarden in acht genomen worden.
Op deze manier hoopt de gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers
veel plezier beleven aan de vrijmarkten.

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt
toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945
is niet toegestaan.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek
Marktplein). Let op: een gedeelte van de
K. Zegelstraat wordt middels hekken en
een geslotenverklaring C1 afgesloten voor
verkeer op 27 april vanaf 06.30 uur tot
19.00 uur.
• Marktplein
Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het winkelcentrum Velserbroek
Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan
onder de volgende voorwaarden

1. U dient geluidsoverlast te vermijden.
Houdt u rekening met omwonenden en
winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de ingang
van winkels, horecazaken en andere bedrijven die een duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op
Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan
open!”.Winkeliers en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in het stadhuis
bij de receptiebalie van het Klant Contact
Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats
dient altijd voldoende ruimte (minimaal
3,5 meter) vrij te blijven voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance.
Bij van luifels e.d. geldt de vrije breedte
tussen de uitgeklapte luifels.
5. In verband met de brandveiligheid mogen
geen goederen, dozen e.d. tegen gevels,
voor deuren en/of op brandkranen worden neergezet.
6. Eventuele materialen die over de weg
worden opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal 4,2 meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van
gebruikte artikelen door particulieren is
toegestaan.
8. Er mogen geen alcoholhoudende dranken
ter verkoop worden aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken en gebra-







Plein
1945



IJmuiden



den door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes e.d. worden
geplaatst.
11.Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels worden gebruikt.
12. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na aﬂoop de
overgebleven spullen mee te nemen of

in de daarvoor bestemde containers (in
IJmuiden) weg te werpen en de ingenomen plaats weer schoon achter te laten.
14. Alle door de gemeente, politie en/of
brandweer gegeven aanwijzingen moeten
direct worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen controles
gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.

Ontwerpbestemmingsplan Velserbroek
ter inzage:
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen
een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Velserbroek voorziet
in de actualisering van het bestemmingsplan.

(geen postbus).
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de
behandelend ambtenaar, de heer D. Bethlehem, telefoonnummer +14-567200.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op
het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u
door een brief te richten aan:

Ligging plangebied
Het gebied Velserbroek is gelegen tussen
de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de
Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp.

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
onder vermelding van zaaknummer: 43452018
Of via ro@velsen.nl onder vermelding van
Zienswijze bestemmingsplan Velserbroek.
Zet er a.u.b. duidelijk uw echte postadres bij

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Velserbroek
(idn:
NL.IMRO.0453.BP1000VELSERBROEK1-O001) ligt met ingang van 20 april
2018 gedurende zes weken voor een ieder

Vooraankondiging artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken,
overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding te nemen:

- Skaeve Huse. Het plangebied is gelegen
aan de Broekeroog te Velserbroek. Het
bestemmingsplan maakt de bouw van
maximaal zes woningen mogelijk voor
mensen die onaangepast woongedrag
vertonen;
- Bedrijventerrein Velsen-Noord. Het
plangebied wordt globaal begrensd door
het Noordzeekanaal ten zuiden van het
plangebied, een deel van het Noord-

zeekanaal is opgenomen in dit bestemmingsplan. Het terrein van Tata Steel
vormt globaal de begrenzing aan de
westkant van het plangebied. De woonkern Velsen-Noord vormt tevens de
begrenzing van het plangebied. De gemeentegrens vormt in het noordoosten
en het oosten van het gebied de begrenzing;
- Driehuis en Velsen-Zuid. Het plangebied bevat de kernen Driehuis en Velsen-Zuid. Het wordt in het noorden begrensd door het Noordzeekanaal. Aan
de oostzijde wordt het gebied begrensd
door het woonwagenkamp en de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Aan de westzij-

de vormt de Minister van Houtenlaan en
het HOV-tracé de grens;
- Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude-Evenementen. Het bestemmingsplan biedt een aanvullende regeling
voor evenementen in recreatiegebied
Spaarnwoude.
Als bovengenoemde bestemmingsplannen
gereed zijn om in procedure gebracht te
worden, neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het ter
inzage leggen van het bestemmingsplan. De
terinzagelegging wordt voorgegaan door
een publicatie waarin de naam van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat ter

inzage gelegd wordt. Ook wordt in de publicatie vermeld welke verdere voor het
bestemmingsplan relevant zijnde stukken
ter inzage gelegd worden. Gedurende de terinzagelegging wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie of
zienswijze naar voren te brengen.
Deze bekendmaking wordt gedaan op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening en is uitsluitend informatief. Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren.
Er liggen op dit moment ook nog geen stukken ter inzage. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.
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Kapmeldingen
Velsen-Noord
Locatie: Van der Poelstraat: 8 x Prunus ( sierkers )
Locatie: Stratingsplantsoen tussen de nummers 2 t/m 80: 12 x Es
Locatie: Stratingsplantsoen plein ( in het gras ): 2 x Prunus ( sierkers )
Vanwege de herinrichting van het Stratingsplantsoen en van der Poelstraat maken de be-

staande bomen plaats voor nieuwe.
Santpoort-Noord
Locatie: Achterkant Kerkweg 93: 6 x meidoorn
Vanwege slechte conditie

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Fietsstroken, zoals bedoeld in artikel 1
van het RVV 1990, aan te brengen op de
Rijksweg tussen Meubelmakerstraat en
Schenkeldijk en op de Schenkeldijk tussen
Rijksweg en Slaperdijk nr. 16A. Aan deze
maatregel wordt uitvoering gegeven door:

- het markeren van gedeelten van de rijbaan door het aanbrengen van onderbroken strepen;
- op de gemarkeerde gedeelten van de rijbaan afbeeldingen van een fiets aan te
brengen,
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een ter-

mijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.

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

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Een parkeerschijfzone (maximaal 1 uur) in
te stellen op een gedeelte (11 parkeervakken) van het parkeerterrein aan het Dudokplein te IJmuiden, geldend van maandag
t/m vrijdag van 9:00 uur t/m 17:00 uur. Aan
deze maatregel wordt uitvoering gegeven
door:
- het plaatsen van de verkeersborden E10

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

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

tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Busbaan zes weken dicht
IJmuiden - De HOV-busbaan
tussen IJmuiden en SantpoortNoord is zes weken dicht vanwege herstelwerkzaamheden.
De werkzaamheden duren tot
en met 27 mei. Bus 385 rijdt tijdelijk over de oude route door
Driehuis.

De kracht van muziek

Driehuis - In Woonzorgcentrum
Huis ter Hagen was zondag 15
april een concert van Haarlems
kamerkoor La Grenouille. Geboeid zaten de bewoners te luisteren naar de à capella muziek. Alle stoelen in de zaal waren bezet.
De muziekstukken riepen herinneringen en emoties op, sommige
mensen zag je zachtjes meebewegen op het ritme van de muziek.
Want behalve een aantal klassieke nummers, zoals Super Flumina van Palestrina of Fyer fyer van
Morley, bracht het koor ook het
bekende Sur le pont, in een moderne zetting gecomponeerd

De werkzaamheden vinden
plaats op maandag tot en met
zaterdag van 07.00 tot 16.00 uur.
Gedurende de eerste week zal
de aannemer freeswerkzaamheden uitvoeren. Dit kan enige geluidsoverlast veroorzaken voor
de directe omgeving. In de weken daarna wordt de nieuwe slijtSinds afgelopen maandag wor- laag aangebracht op het wegdek.
den in spooronderdoorgang bij Aan- en afvoer van materialen
de Santpoortse Dreef herstel- vindt plaats vanaf de Santpoortwerkzaamheden uitgevoerd aan se Dreef.
de slijtlaag van de busbaan. De Door de werkzaamheden rijdt lijn
werkzaamheden, die uitgevoerd 385 tijdelijk via een omleidingsworden door BAM Infra, zijn no- route.
dig omdat na de oplevering bleek Dat betekent dat de bus tijdens
dat de rijbaan niet egaal was. De deze periode niet stopt bij de halverwachting is dat de busrit na de tes Westerveld, Stadsschouwburg
werkzaamheden een stuk com- en Briniostraat. (foto: Provincie
fortabeler wordt.
Noord-Holland)

door Vic Nees.
En ineens klonk er een harde
scheepstoeter en een stem ‘Allemaal verzamelen, we gaan aan
boord!’ Het laatste lied werd ingezet: Allen die willen naar Iseland gaan, in een nieuwe versie
van Jetse Bremer, met interessante effecten en onverwachte ritmes. Een vrolijk lied over mannen
die niets liever willen dan de zee
op gaan om te vissen.
Het koor is bijna compleet. Er is
nog plaats voor een tenor en een
lage bas. Via info@lagrenouille.nl
kunt u zich aanmelden. (foto: aangeleverd)

Kaderteam Ad Ketels speelt play-offs
Velsen - Het biljart kaderteam
van Warme Bakker Ad Ketels / BV
Velsen is dit seizoen net als vorig jaar tweede geworden in de
nationale kadercompetitie poule West-Nederland. Dat betekent
plaatsing en bovendien thuis de
play-offwedstrijden spelen om zo

mogelijk plaatsing voor de nationale halve finale te bereiken.
Zaterdag 21 april wordt in het
mooie clublokaal van Biljartvereniging Velsen aan Wüstelaan 79
in Santpoort de play-off gespeeld
tussen de nummers 2, 3 en 4 van
de nationale kadercompetitie.

De andere teams zijn GBC uit Den
Haag en Targa Team uit Castricum. Alleen de winnaar van deze play-off gaat door naar de halve finale nationaal. Er zijn enkele
zeer sterke 57/2 spelers bij, dus
dat belooft fantastisch biljartspel.
In een gezellige en sportieve

ambiance worden er twaalf kaderpartijen biljarten gespeeld.
Het lokaal is geopend vanaf 10
uur, wedstrijden vangen aan om
10.30 uur. De toegang is gratis.
De wedstrijden zijn vanaf 10.30
uur ook live te volgen via http://
ubideo.com/c/bvvelsen.

Sneller met de deelfiets
IJmond - Een gewone werkdag
als iedere andere. Je gaat je bed
uit, eet je ontbijtje en stapt daarna fris gewassen de trein of bus in.
Bij de halte waar je uitstapt, glimt
een rijtje fietsen je tegemoet. Eén
is er voor jou, gemakkelijk gereserveerd met een app op je telefoon.
Met deze app open je het slot en in
plaats van een wandeling van een
half uur, ben je nu in 10 minuten op
je werk.
Sinds begin april is dit scenario
werkelijkheid. Het bedrijf ‘Uw Deelfiets’ heeft in opdracht van de gemeenten Velsen en Beverwijk 30
deelfietsen geplaatst. Om te beginnen op vijf locaties. De goed herkenbare rode fietsen staan op het
Pontplein, aan de Zwaanstraat en
bij Marina Seaports in Velsen, in de
fietsenstalling bij station Beverwijk
en bij station Driehuis. In de loop
van het jaar komen er nog vijf deelfietslocaties bij. ‘We hebben aan de
bedrijven in het havengebied gevraagd of er interesse is voor deze
last-mile-oplossing’, zegt Lars Hopman, medewerker mobiliteit bij
Omgevingsdienst IJmond. ‘Zij reageerden zeer positief. Het is een
gezonde en duurzame manier om
het laatste stukje naar het havengebied te overbruggen.’
Het gebruik van de deelfietsen is
heel flexibel. Je kunt ze al vanaf
een half uurtje huren en, ook belangrijk, inleveren bij iedere andere
deelfietslocatie in de buurt. Het is

mogelijk de fiets af en toe te huren
of een gratis abonnement af te sluiten waardoor je 50% korting krijgt.
Ook is er een voordelige regeling
voor werkgevers die de deelfiets
willen aanbieden aan hun medewerkers of bezoekers.
‘Uw Deelfiets’ is een voor de
IJmond nieuwe aanbieder. Huizen,
Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Sassenheim en Haarlem gingen onze regio voor. ‘We leveren een innovatief deelfietsensysteem’, vertelt eigenaar Maurice van der Meché. ‘Werken veel systemen vaak
nog met een slimme locker en een
domme fiets, wij doen dat andersom. Onze deelfietsen hebben een
slim slot, waardoor je je fiets niet
persé hoeft in te leveren bij het afhaalpunt. Zo maak je het voor de
gebruiker heel aantrekkelijk. Ze
kunnen nu voor € 0,69 in 30 minuten naar een andere locatie fietsen. Staan er bij de ene deelfietslocatie te veel en bij de andere locatie te weinig fietsen, dan zorgen wij
ervoor dat ze weer netjes over het
gebied worden verspreid.’
Het aanbieden van de deelfietsen en het plaatsen van overdekte fietsenstallingen is een pilotproject voor twee jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door Omgevingsdienst IJmond en de Provincie Noord-Holland in het kader van
de Uitvoeringsregeling Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens
Noord-Holland.
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COLOFON Meer zeggenschap voor huurders
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

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

Jaarvergadering
Huurdersraad in teken
van prestatiea spraken
Velsen - De Huurdersraad van
Woningbedrijf Velsen houdt op
25 april vanaf 19.30 uur zijn jaarvergadering in zalencentrum
Velserduin, Velserduinplein 3 te
IJmuiden.
Het eerste deel van de avond bestaat uit een toelichting op het
werk van de Huurdersraad en
een verantwoording van de financiën van het afgelopen jaar.
Het grootste deel van de avond
wil de Huurdersraad in gesprek
met de huurders van Woningbedrijf Velsen. De reden daarvoor
is dat de huidige woningwet de
huurders veel meer zeggenschap
geeft. Een voorbeeld daarvan is
dat de Huurdersraad een directe inbreng heeft op de prestatieafspraken die gemaakt worden met de corporatie en de gemeente. Het is voor de Huurders-

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Op zaterdag 21 en zondag 22 april

weede cultuur oodestival i u a oskee

IJmuiden - Op zaterdag 21 en
zondag 22 april 2018 organiseert
het bestuur van de Kuba Moskee
samen met het bestuur van het
Cultureel Festival Velsen het cultuur & foodfestival, dat plaatsvindt op terrein achter de moskee aan de Radarstraat. Het festival begint beide dagen om 10.00
uur en duurt op zaterdag tot
20.00 uur en op zondag tot 18.00
uur. De toegang is gratis.
Het cultuur & foodfestival staat
twee dagen lang in het teken van
kunst, cultuur, entertainment en
natuurlijk eten. Verder vinden er
optredens plaats van verschillende groepen. Ook is er een markt
met verschillende stands op het
gebied van verzorging, kleding,
groente en fruit, huishoudelijke

artikelen, Oosterse producten,
informatie-stands en nog veel
meer. Verder zijn er workshops
waaraan bezoekers kunnen deelnemen.
Drink gezellig een warm kopje
Turkse thee of koffie, neem plaats
aan een van de picknicktafels en
geniet van mooie optredens onder het genot van authentieke
heerlijke hapjes uit verre streken,
die ter plekke worden bereid.
Uiteraard zijn er leuke activiteiten voor kinderen zoals een
springkussen en schminken en
zijn er ook voor hen allerlei lekkernijen.
Kortom, er is genoeg te zien en te
beleven dus kom allen en neem
je vrienden en familie mee! (foto:
aangeleverd)

Sweet ar ane i
randca
ezza una
Castricum - Volgens de Dutch
Blues Foundation staat de band
Sweet Mary Jane op de tweede plaats van de meest geboekte blues-acts in Nederland. En nu
zullen ze komende zondag een
optreden verzorgen bij Mezza Luna in het kader van ‘Blues in Castricum’. Deze band is geformeerd

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

raad nu des te belangrijker de
mening van de achterban te kennen. Daarom wil de Huurdersraad
discussiepunten over streefhuur,
doorstroming ouderen, verkoop
huurwoningen, seniorenwoningen en renovatie en groot onderhoud met de huurders bespreken. De Huurdersraad brengt de
uitkomst hiervan in bij het overleg over de prestatieafspraken in
het najaar.
Voor de Huurdersraad is het een
primeur om op deze wijze het
gesprek met de huurders aan te
gaan.
Vanwege dit feit en het belang
van de prestatieafpraken voor
goed wonen in Velsen hoopt de
Huurdersraad dat veel huurders
van Woningbedrijf Velsen op de
jaarvergadering aanwezig zullen
zijn.
Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de afsluiting van de sluisroute.

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Karin Dekkers
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
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rond frontman Fred van Willigen,
die samen met zijn medemuzikanten, Ton Boekelman op bas
en vocals, en Lars van der Weiden op drums en vocals, een ode
brengt aan de bluesrock uit de
60’s en 70’s, maar tevens verrassende songs uit andere decennia
zal vertolken. Denk daarbij aan
Rory Gallagher, Thin Lizzy en Gary
Moore, maar ook Stevie Ray Vaughan, Jimmy Hendrix, Bob Dylan,
The Doors, Eric Clapton etc. Ga
zondag genieten van deze fantastische band bij Mezza Luna. De
aanvang is 15.30 uur, toegang uiteraard gratis en natuurlijk wordt
weer de beroemde blues-kipsaté
tegen een aantrekkelijke prijs geserveerd. Grandcafé Mezza Luna,
Mient 1.

Het zal geen IJmuidenaar ontgaan zijn dat de bouw van de
nieuwe zeesluis, tussen de Middensluis en de Noordersluis, in
volle gang is. Al lange tijd domineert het kranenpark een groot
deel van de noordelijke skyline
van IJmuiden. En bij de hoofden
van de nieuwe sluis verrijzen de
deurkassen als immense bouwwerken. Dankzij extra voorzieningen door het aannemersconcern
OpenIJ en de inzet van verkeersregelaars is de sluisroute opengebleven ondanks de werkzaamheden. Het auto- en fietsverkeer
over de sluis is gewend geraakt
aan de ongemakken, de extra
hobbels in de weg en de wegomleggingen die het werk met zich
meebrengen.
Onlangs, op 1 maart van dit jaar,
besteedde ik in deze rubriek onder het kopje ‘de noordelijke toegangspoort’ van IJmuiden nog
aandacht aan de sluisroute. Deze
route is ten gevolge van de ‘Vel-

serpont-misère’ vanaf de tweede helft van de jaren vijftig van
de vorige eeuw opengesteld en
sindsdien opengehouden.
Een maand na deze aflevering, als
we net zijn bijgekomen van de
paasdagen en de 1-aprilgrappen,
komt Rijkswaterstaat begin april
met de mededeling dat de sluisroute met ingang van 16 april
een jaar lang wordt afgesloten
voor het doorgaande verkeer. Bij
de kleine sluis staat al enkele weken een matrixbord met de tekst
‘Sluisroute afgesloten m.i.v. 16
april 5:00h’. Rijkswaterstaat sluit
de route af in verband met de veiligheid, ondanks eerdere toezeggingen dat de route tijdens de
aanleg van de nieuwe zeesluis
zou openblijven. Als aanleiding
voor dit besluit noemt Rijkswaterstaat de ‘gewijzigde inzichten
rond de bouw van de deurkassen
van de nieuwe zeesluis’.
De deurkassen zouden eerst in
fasen gebouwd en afgezonken

worden. De bouwwerken zouden daarbij niet hoog worden.
Maar nu is besloten om de deurkassen eerst op te bouwen tot 20
meter boven NAP om ze pas achteraf te laten afzinken. Gelijktijdig
wordt de bouwkuip van de drempel van het buitenhoofd tot een
diepte van 20 meter onder NAP
gegraven. Omdat het werkverkeer bij het nieuwe buitenhoofd
het komende jaar het doorgaande verkeer op vijf plekken zal
moeten kruisen, zijn grote hoogteverschillen op meerdere plekken in de smalle doorgaande wegen langs en door de bouwplaats
voorzien. Daarom heeft Rijkswaterstaat het drastische en vooral
impopulaire besluit genomen.
Vanaf maandagmorgen 16 april
moeten fietsers via de pont en
auto’s via de Velsertunnel het kanaal passeren. Zou er dit jaar nog
een Jacob Visser of Donkersloot
versie 2.0 opstaan die een overzetveer tussen bijvoorbeeld de
steigers bij de kop van de haven
en SHIP – dat overigens open
blijft – voor fietsers en wandelaars gaat verzorgen? Misschien
kan Rijkswaterstaat dit voor de
werkende IJmuidenaar regelen of
subsidiëren...

Blij met een appartement in
Service at e uchte in riehuis
Driehuis - Sinds 1 december
2017 wonen Nel (76) en Fred
(82) van Beusekom in Serviceflat De Luchte. Nu, ruim vier
maanden later, zijn zij nog
steeds enorm blij met hun appartement aan de ‘goudkust’
van Driehuis.

komt, vindt het ook zo gezellig.
Wij hadden trouwens nooit gedacht hier nog zo veel spullen
kwijt te kunnen!”
,,Alles kan en niets is verplicht”,
aldus Nel. ,,Dat geldt trouwens
ook voor deelname aan de activiteiten die hier worden georganiseerd. Als ik aan het tennisNadat er afgelopen jaar bij de sen ben, gaat Fred nog wel eens
Van Beusekoms was ingebro- naar de koffieochtend en vorige
ken, voelden zij zich niet meer week zijn we nog naar de filmaveilig in hun eigen huis. Ook het vond geweest.”
aangebrachte alarm kon het ge- Nel en Fred van Beusekom mavoel van onveiligheid niet meer ken op dit moment geen geweghalen. ,,Op een gegeven bruik van een wekelijkse huismoment zijn we een paar keer houdelijke hulp en ook koken
langs de serviceflat gewandeld
en vonden we het er allemaal
mooi en verzorgd uitzien’’, aldus
enthousiaste Nel. ,,Van het een
kwam het ander. Samen met onze dochter Hélène hadden we al
snel een gesprek met Margreet
Vink, directeur van De Luchte. Zij
vertelde ons dat er spoedig een
appartement zou vrijkomen en
omdat wij al heel wat jaren op
de wachtlijst stonden, kwamen
wij daarvoor in aanmerking.’’
,,Margreet had het in dat gesprek over de goudkust van
Driehuis”, vult Fred aan, ,,de bijzonder mooie ligging van het
appartement maakt die benaming helemaal waar.” Na dat eerste gesprek is het allemaal heel
snel gegaan. Nel: ,,Voordat wij in
ons appartement konden, hebben mensen van De Luchte het
helemaal opgeknapt. Onder andere een nieuwe keuken en
badkamer. En iedereen die hier

doen zij nog zelf. Zodra zij meer
behoefte hebben aan ondersteuning liggen alle services en
faciliteiten binnen handbereik.
Het past bij de ambitie van Serviceflat De Luchte om het eigen
leven en de mogelijkheden van
de bewoners centraal te stellen en niet de beperking. Een eigen appartement en een veilige
en stimulerende omgeving zijn
daarvoor een belangrijke basis.
Meer weten over Serviceflat De
Luchte in Driehuis? Kijk op www.
deluchte.nl of kom naar de open
dag op 21 april van 11.00 tot
15.00 uur. (foto: aangeleverd)
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(foto: aangeleverd)
Stekken ruilen bij ATV De Hofgeest, Spekkenwegje Santpoort-Noord. Van 10.00 tot
12.00 uur.

▲

IVN Midden-Kennemerland organiseert een mooie wandeling
door Park Westerhout. Verzamelen om 14.00 uur naast restaurant de Smaeckkamer, Westerhoutplein 6 Beverwijk. Aanmelden kan via excursieivnmk@
gmail.com o.v.v. naam, aantal
personen en telefoonnummer
of via https://www.ivn.nl/mkl.

ten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Jaarvergadering Huurdersraad
Woningbedrijf Velsen staat in
het teken van Prestatieafspraken. Zalencentrum Velserduin,
Velserduinplein 3 IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur.

vang 19.30 uur, kerk open 19.00
uur.

19 APRIL

Koffieochtend in Bibliotheek
Velserbroek. Van 10.30 tot
12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Cultuur & Foodfestival bij de Kuba Moskee, Radarstraat IJmuiden. Van 10.00 tot 18.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Nieuwe tentoonstelling ‘Anthologie’.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.

(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’. Aanvang
20.15 uur.

MindWalk
outdoortraining.
Start NP Zuid Kennemerland,
ingang Duin en Kruidberg. Van
10.00 tot 11.00 uur.

(foto: Henze Boekhout)
Buitenplaats Beeckestijn: Nieuwe tentoonstelling ‘Anthologie’.
Geopend van 11.00 tot 16.00 Religieuze bijeenkomst met ds.
uur. Toegang 4 euro.
Jarek Kubacki in De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. On(foto: aangeleverd)
Spaarnwoude Foot Golf open derwerp: ‘Val niet weer in slaap’.
Ksenia Beltiukova (viool), Dasha dag bij Golfbaan Spaarnwoude. Aanvang 10.30 uur.
Beltiukova (dwarsfluit) en Vi- Zie ook www.golfbaanspaarntal Stahievitch (piano) in ‘t Mos- woude.nl. Deelname is geheel Rondrit met fotostop over Taterdzaadje, Kerkweg 29 Sant- gratis.
ta Steel terrein. Vertrek 10.45
poort-Noord. Aanvang 20.00
uur vanaf station Velserbosch,
uur. Toegang gratis, bijdrage in Zee- en Havenmuseum IJmui- Wenckebachstraat 1 Velsende onkosten wenselijk.
den open van 13.00 tot 17.00 Noord. Het loket gaat om 09.30
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in uur. open.
Stadsschouwburg Velsen: Paul IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransGroot in ‘You’re the Top. Aan- port in de IJmond’. 3 Speurtoch- Buitenplaats Beeckestijn: Nieuvang 20.15 uur.
ten voor kinderen van kleuter we tentoonstelling ‘Anthologie’.
tot puber.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.
Lezing Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en PWN Weleda Pim Mulierloop. Zie ook
over ‘10 jaar stadsvogelbescher- www.pimmulierloop.nl
ming’ door Jip Louwe Kooijmans in Bezoekerscentrum De
Hoep aan de Johannisweg 2 in
Castricum, 14.00 uur.
(foto: aangeleverd)
My Fair Lady met Esmee Dekker, Chris Tates e.a. in de Vest in
Alkmaar, 20.15 uur. Voorbespreking om 19.30 uur. Ook zaterdag- en zondagavond.

21 APRIL

Buitenplaats Beeckestijn: Nieuwe tentoonstelling ‘Anthologie’.
Geopend van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.
Circus Sijm staat aan de Johannes Poststraat te Heemskerk tot
en met 30 april. Voor voorstellingen en tijden: www.circussijm.nl
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’. Voor
iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.

(foto: Monique Teeling)
Open Watersportdag in Uitgeest, georganiseerd door Watersportcentrum Uitgeeest vanaf 11.00 uur.

Toertocht Vis Ride Out met Motor Tour Club Ten (MTC Ten) ten
bate van het KWF. Start 10.00
uur in de 3e Industrie Dwarsstraat in het havengebied
IJmuiden. Duurt tot ongeveer
15.30 uur.
Koningskermis op het Kennemerplein tot en met vrijdag 27
april. Openingstijden: zaterdag, zondag en woensdag vanaf 14.00 uur. maandag, dinsdag
en donderdag vanaf 15.00 uur.
Koningsdag vanaf 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Filmdiner met Italiaans/Nederlandse film ‘Tulipani’ in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur,
aperitief vanaf 19.00 uur.

Open weekend ‘De Groene Route’, groep gepassioneerde tuineigenaren en kwekerijen in
Noord-Holland. Ook zondag.
Adressen: www.degroeneroute.nl.

Opleidingsorkesten IJmuider
Harmonie en Soli tijdens koffieconcert Velser Gemeenschap
in het Solicentrum, naast station Driehuis. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport 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.

23 APRIL

(Foto: Annemieke van der Togt)
Eric Corton speelt in liefdevol
portret van moeder en zoon
‘Ma’ naar het gelijknamige boek
van Hugo Borst in Kennemer
Theater Beverwijk, 20.15 uur.
Voorbespreking 19.15 uur.

Optreden jonge talenten in De
Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemendaal. Aanvang 20.00 uur.

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Stock Sale bij Jacky Hart en Bij
Bo, Kennemerlaan IJmuiden. Tot
en met 28 april.
In gesprek over veiligheid rond
Zuid Arcade met medewerkers van afdeling Handhaving,
wijkagent Nick Koomen en leden van Wijkplatform IjmuidenNoord en- Zuid. De Wijkmobiel
zal van 13.30 tot 15.30 uur t.h.v.
de Noord- en Zuid Arcade staan.

25 APRIL

(foto: Corne van der Stelt)
Stadsschouwburg Velsen: Jandino in ‘Larger than life’. Aanvang 20.15 uur.

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden. Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255-522330.

Ronde van Noord-Holland:
fietstoertocht Le Champion
over 40, 60, 110 en 160 kilometer vanuit Alkmaar, Hoorn en
Oostzaan. Informatie: www.rondevannoordholland.nl.
(foto: Pixabay)
Bingo- en loterijavond in speeltuin De Veilige Haven, Heerenduinweg IJmuiden. Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

22 APRIL
(foto: aangeleverd)
Stichting Cultuur in de Dorpskerk en het Ichthus Lyceum organiseren Kunst en Klassiek in
de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan Santpoort-Noord. Aan-

(foto: aangeleverd)
Blues in Castricum: Sweet Mary
Jane in Grandcafé Mezza Luna,
15.30 uur.

24 APRIL

Nationale bijentelling, iedereen
kan meedoen. Instructies op
www.nederlandzoemt.nl.

20 APRIL

Optreden Flor de Amor in de
Oude Kerk, Kerkplein Spaarndam. Aanvang 15.00 uur, kerk
open 14.30 uur.

Lotenverkoop van de Zonnebloem, afd. Velserbroek. Vrijwilligers komen langs de huizen
om loten te verkopen. Tot en 26 APRIL
Koffieochtend in Bibliotheek
met 26 april.
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Postzegelavond in Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 Santpoort- Freddy Koridon bij Café Bartje,
Hoofdstraat Santpoort-Noord.
Noord. Aanvang 19.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: ‘Lang
Geleden’ muzikale familievoorstelling (6+). Aanvang 14.30
uur.

Cultuur & Foodfestival bij de Kuba Moskee, Radarstraat IJmuiden. Van 10.00 tot 20.00 uur.

(foto: Sanne Peper)
Het Nationale Theater speelt
De Oresteia van Aischylos in De
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Liedrecital met Marijke Groenendaal en Jacob Engel in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

(foto: Anne van Zantwijk)
Stadsschouwburg
Velsen:
‘Droeftoeters’ van Oeloek. Aanvang 20.15 uur.
gie.nl)

Café Bartje, Hoofdstraat Santpoort-Noord. Organiseert een
autorally. Inschrijven kan aan
de bar.

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.0016.00 uur, iedere woensdag.

(foto: aangeleverd)
Van Mausoleum naar Magnolia, een rondwandeling over Begraafpark Kleverlaan, Kleverlaan 7B in Haarlem. Van 14.00
tot 15.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport 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. Kos-

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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NIEUWS van de voetbalvelden
Lucky Velsen verslaat AFC’34
Driehuis - Zondag moest Velsen op bezoek bij het sterke AFC’34
in Alkmaar, een ploeg die gemakkelijk meedraait in de bovenste
regionen van de eerste klasse. Thuis werd nipt verloren. De temperatuur werkte in ieder geval mee, want het was heerlijk voetbalweer.

het zat even niet mee. Het gevaar kwam van AFC. Een voorzet
van links werd door Sander van
der Lugt voor de aanstormde Sercan Yilmaz uit de lucht geplukt. En
Jordan Jong schoot even later bij
Binnen de eerste minuten noteer- in balbezit te komen omdat de de tweede paal net over. Zo kwam
den wij twee gevaarlijke corners spelers van AFC steeds even eer- Velsen aardig weg de eerste vijf
voor de thuisploeg maar Sander der bij de bal waren. Toch lever- en veertig minuten.
van der Lugt was op zijn post. de dat weinig kansen op voor de Na rust direct een aanval van VelEven later was het wel raak voor thuisploeg. Na een half uur dan sen via Jesse van de Meer: BastiAFC. Een lange bal van doelman een aanval van Velsen over links. aan Scholten miste de juiste richMike Wesselink kwam via Jordan De voorzet was iets te hoog voor ting. Aan de andere kant kopJong bij Seran Yilmaz. Net buiten de bij de tweede paal vrij staande te de geheel vrijstaande Stefan
het strafschopgebied schoot hij Tim Groenewoud. Even later een Smal net over. Zes minuten laop doel. Iedereen inclusief Sander nieuwe mogelijkheid. Een steek- ter een dot van een mogelijkheid
“zag” de bal over gaan maar de bal bal van de mee opgekomen Rem- voor Velsen. Een prima één-twee
daalde op tijd: 1-0. AFC’34 bepaal- co van Dam was net even te hard tussen Sven en Tim bracht de bal
de het spel en Velsen had moeite voor Jesse van de Meer. Jammer, bij Jesse van de Meer. Net toen

VSV doet zichzelf tekort
Velserbroek - Wie VSV zaterdag
en zondag 1 heeft zien spelen kan
maar tot één conclusie komen en
dat is dat zij, gezien de spelverhoudingen, hadden moeten winnen. De werkelijkheid was echter
anders en beide teams speelden
uiteindelijk met 2-2 gelijk.
De zaterdag 1 was bij aanvang
van de wedstrijd tegen SCW niet
goed bij de les en dit resulteerde
binnen no-time in een 0-2 achterstand. Daarmee leek een afgang
in de maak. Het tij werd gaande
de wedstrijd echter toch gekeerd
en het was uiteindelijk Chiel Akerboom die vlak voor de rust de
spanning met een hard schot
weer wist terug te brengen (1-2).
Na de rust trok VSV deze lijn
door en een handsbal binnen
de 16 gaf VSV de kans om langszij te komen. De altijd trefzekere

Raymond Barends zag zijn inzet
door de keeper worden gestopt,
maar in de rebound kreeg hij alsnog de mogelijkheid om eenvoudig te scoren. Hij schoot echter,
tot ontsteltenis van alles wat VSV
een goed hart toedraagt, huizenhoog over. Deze domper bracht
VSV niet van slag en in de 72e minuut gaf de weer ijverige Justin
Kunst een afgemeten voorzet op
Chiel Akerboom en die wist dit
buitenkansje prima met een rake kopbal te benutten (2-2). Vlak
voor tijd kreeg VSV de kans om de
wedstrijd te beslissen, maar Max
Hummel kwam een teenlengte te
kort om een weer prima voorzet
van Justin Kunst binnen te tikken.
De zondag 1 was, na de zege op
Zilvermeeuwen, uit tegen De Foresters gebrand om weer drie
punten op het conto te schrijven

Velsen - Zaterdag 7 april was
het tijd voor de laatste regionale plaatsingswedstrijd voor het
trampoline springen. Het was
een spannende dag voor TVIJ,
omdat er zou worden bepaald
welke springers er door zouden
gaan naar het NK in Ahoy. Supertrots zijn ze omdat TVIJ maar liefst
13 medailles heeft verdiend. Elke
springer heeft boven zichzelf uit
gesprongen.
Lieke en Faith hebben naast een
zilveren synchroonmedaille ook
individueel een medaille behaald. Lieke een gouden medailles en Faith een zilveren. Zij mogen ook springen op het NK in
Ahoy Rotterdam. Daarnaast hebben ook Melanie en Lindsey met
synchroon springen een gouden medaille behaald. Dewi en
Bridget hebben zilver met syn-

chroon en Bridget heeft individueel nog een bronzen medaille
bemachtigd. Julia en Valerie hebben bronzen medailles ontvangen met synchroon.
De jongens van TVIJ hebben ook
op hun best gesprongen. Connor heeft een gouden medaille
en mag TVIJ ook vertegenwoordigen op het NK. Dit doet hij niet
als enige jongen: Kjell gaat namelijk ook naar het NK, hij is derde
geworden. Ruben, Roen en Sam
hebben dit weekend een zilveren
medaille behaald. Verder hebben
Ruben en Connor ook nog een
zilveren medaille gehaald met
synchroon springen. TVIJ zal worden vertegenwoordigd met vier
springers op het NK op 23 en 24
juni in Ahoy Rotterdam! TVIJ is super trots op alle springers. (foto:
aangeleverd)

om zo daarmee langzaam uit de
gevarenzone te treden. De start
was prima want na zes minuten
wist Rick Michielsen de 0-1 te scoren en een minuut later was Mitchel Bormann ook weer trefzeker
(0-2). Deze droomstart werd even
zo snel weer verstoord want na
tien minuten zorgde Barry Koppes voor de aansluitingstreffer en
was er weer sprake van een echte
wedstrijd. Gescoord werd er echter in de eerste helft niet meer
zodat met een 1-2 stand de rust
werd opgezocht. In de tweede
helft was het voor VSV zaak om de
overwinning over de eindstreep
te trekken maar, ondanks de weer
vele opgelegde kansen, slaagden
zij niet in deze missie want als zo
vaak dit seizoen werd de zege in
de slotfase toch weer uit handen
gegeven. Er restte dus uiteinde-

die wilde uithalen tikte verdediger Stefan Smal de bal voor zijn
voeten weg. Na een kwartier was
het toch raak voor Velsen: Sven
Braaij snelde over rechts Jerry van
Sluis voorbij en gaf een afgemeten voorzet op Tim Groenewoud.
Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot Tim de bal direct
richting tweede paal. Mike Wesselink had geen enkele kans: 1-1.
Meteen daarna was AFC dicht bij
een nieuwe voorsprong: Joël Panka redde met de voet. AFC stuurde nu meer mensen naar voren
maar liet daarmee ruimte achterin. Velsen profiteerde meteen: na
een snelle aanval over links speelt
Rens Greveling Jesse van de Meer
aan. De bal ging terug via Tim
Groenewoud naar Bastiaan Scholten die verwoestend uithaalde.
De bal verdween in de linker bovenhoek: 1-2.
AFC was even de weg kwijt en Velsen profiteerde nogmaals van de
geboden ruimte via Daniël Zuiverloon. Die liet op snelheid Ilker
Yilmaz zijn hielen zien en bediende Tim Groenewoud. Helaas had
Tim even te veel tijd nodig om de
bal goed te leggen. Met nog zo’n
twintig minuten te gaan werd het
pompen of verzuipen voor de bezoekers want aanval na aanval
golfde richting het Velser doel.
Seran Yilmaz knalde op de paal en
Arsenio Dihalu schoot rakelings
naast.
Het bleef een drukte van belang
voor de ogen van Sander van der
Lugt maar elke keer gooide wel
iemand zijn lichaam voor de bal
en kon Velsen met het nodige
geluk de voorsprong behouden.
Niet helemaal verdiend misschien
maar zeer nuttig. (foto: Frans van
der Horst)

lijk maar 1 punt, maar het positieve nieuws was dat VSV de opgaande lijn in het vertoonde spel
verder heeft doorgetrokken en
daarmee als moreel winnaar uit
de strijd is gekomen. De komende twee thuiswedstrijden kunnen
zo maar bepalend zijn in de strijd
voor handhaving, want zes punten in ‘the pocket’ gaat vrijwel zeker een positie boven de gevreesde rode streep opleveren.
Zondag treft VSV Kolping Boys als
tegenstander en dit team voert
in de strijd voor de derde periode de ranglijst aan. De week daarop is Texel de tegenstander en
dit team verkeert in bijna dezelfde positie als VSV, dus alle ingrediënten zijn aanwezig voor twee
spannende wedstrijden aanvang
14.00 uur op sportpark De Hofgeest.

TVIJ springt boven zichzelf uit

Holland Casino - Advertorial

Aan het woord:
DJ Alex van Holland Casino Zandvoort

Hij weet
niet alleen
alles van onze
speelautomaten,
maar is ook
nog eens onze
favoriete DJ!

Mijn naam is Alex van de
Poll, binnen Holland Casino
Zandvoort ook wel bekend
als “DJ Alex” .
Ik ben ruim 26 jaar werkzaam
bij Holland Casino waarvan
25 jaar in Zandvoort op de
afdeling speelautomaten.
Naast de passie voor mijn
werk als assistent en trainer
speelautomaten heb ik ook
een enorme liefde voor muziek, er is geen moment van
de dag dat ik niet naar muziek luister. Bij elke emotie is
er wel een stijl van muziek te
bedenken die je gevoelens
onderstreept.
Het draaien van muziek in
Holland Casino is gekomen
nadat mijn voorganger, DJ
Anciano, met dj-pensioen
ging. Ik heb vervolgens het
muzikale stokje met veel
plezier van hem overgenomen. Mijn muziekkeuze is
heel ruim. Van crooners tot
Nederlandstalig tot hedendaagse Top 40 maar mijn

grote liefde ligt bij soul en
dance classics. Op de avonden
dat ik de muziek uit de speakers laat komen, komt elke
leeftijdscategorie aan bod. De
gasten vinden de sfeer die ik
creëer met mijn muziek erg
gezellig en komen hiervoor
speciaal naar Holland Casino
Zandvoort toe. Tijdens deze
avonden komen gasten soms
met verzoekjes die ik graag
voor ze draai en vaak vertellen
ze me de achterliggende gedachte van het aangevraagde
nummer.
Het geeft mij een bijzonder
goed gevoel als onze gasten
een fijne avond hebben gehad wanneer ze het casino
verlaten. Hopelijk treffen we
elkaar tijdens mijn dienst bij
de speelautomaten of wanneer ik als DJ Alex werkzaam
ben en misschien wel uw
favoriete nummer draai.
Graag tot ziens en horens
in het gezelligste en enige
echte casino!

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Beau

Grote vreugde na plaatsing
voor halve finale pla -o s
Velsen - Telstar heeft zich vorige week vrijdag definitief geplaatst
voor de halve finale van de Jupiler play-offs. Dat ging allesbehalve makkelijk tegen de beloften van FC Utrecht. Een benutte strafschop van Melvin Platje (foto) kon het feest toch laten losbarsten
in het Rabobank IJmond Stadion.

Volgens de Snoei-doctrine is het
seizoen nu geslaagd, want de
doelstelling – nacompetitie spelen – is gehaald. Maar wie het hele seizoen analyseert, beseft dat
er nog meer in zit. De resterende
competitiewedstrijden tegen De
Graafschap en SC Cambuur kunnen gebruikt worden om te experimenteren. Voor trainer Mike
Snoei een geschenk uit de hemel.
Na de overwinning in Emmen
kon het eigenlijk niet meer misgaan. In Velsen-Zuid heerst een
ware ‘play-off fever’. Waar een jaar
lang naar toegeleefd is bereikt nu
zijn apotheose.
Afgelopen week werd ook nog
eens bekend dat Telstar een extra
tribune faciliteert voor de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Uiteindelijk passen er dan
4.500 man in het stadion. Hopelijk wordt de belangstelling dan

ook echt bewaarheid. Tegen Jong
FC Utrecht waren er namelijk opnieuw akelig lege plekken te zien.
Dat het om een beloftenelftal en
hekkensluiter ging mag geen excuus zijn, want gezien het uitgangspunt kon deze wedstrijd
historisch worden genoemd.
Opnieuw besloot Snoei aan zijn
basisformatie te sleutelen. In tegenstelling tot het experiment in
Oss (5-3-2, red.), speelde Telstar
nu met vier verdedigers. Korpershoek en Schouten moesten in de
as het tandem Novakovich-Platje van diepteballen voorzien. Aan
de zijkanten hadden Platje en
Hamdaoui een vrije rol. Het leverde in de eerste helft genoeg kansen op: maar uiteindelijk was het
dus alleen een strafschop dat een
doelpunt opleverde.
Melvin Platje maakte zijn veertiende van het seizoen. Rody de

Boer hoefde nauwelijks iets te
doen de hele wedstrijd, maar
stond op zijn post toen Jong
Utrecht er met een listig puntje vandoor wilde gaan in de slotfase. Met name de redding op
een inzet van dichtbij werd door
hem miraculeus gepareerd. Back
Shaquill Sno hielp zijn doelman
een handje door in de blessuretijd een bal van de lijn te koppen
en schieten.
Toen het verlossende eindsignaal klonk kon het feest eindelijk losbarsten onder spelers, supporters en bestuurders. Na afloop gaf Snoei toe dat de druk
hoog was. ,,Er wordt zoveel van
ons verwacht. Dit zijn de moeilijkste wedstrijden”, aldus de oefenmeester, die de euforie in de
kleedkamer ‘geweldig’ noemde.
De komende weken staan in het
teken van de climax van dit seizoen, met wellicht de terugkeer
naar de Eredivisie tot gevolg. Telstar speelt in de halve finale op 10
en 13 mei tegen De Graafschap.
(Douwe de Vries, foto: 1963-pictures)

Een paar weken geleden werd er
een televisie uitzending uitgezonden waarin Beau van Erven
Dorens vijf dagen in een hospice
logeerde
Alhoewel hij in een veel groter
hospice dan De Heideberg verbleef, waarin het huiselijk karakter dat ons hospice zo karakteriseert lastiger is vast te houden,
was het toch een interessante
uitzending voor diegene die niet
bekend is met de gang van zaken
in een hospice.
Ik moet zeggen dat ik met enige
scepsis de uitzending ging bekijken, omdat ik bang was dat bij
een commerciële omroep goedkope sentimenten het zouden
winnen van de zorgvuldigheid.
Achteraf kan ik echter alleen
maar toegeven dat de gasten vol
respect in beeld zijn gebracht en
dat Beau echt betrokken was bij
de gang van zaken.
Wat hem het meeste trof was
buiten de ongelooflijk zorgvuldige en liefdevolle zorg die de gasten ontvangen, de ontspannen
sfeer in het hospice, waarin elke
dag het (resterende) leven nog
gevierd wordt.
Waar hij de meeste moeite mee
had, en dat herken ik maar al
te goed, is dat hij, toen hij weer
naar huis ging, afscheid moest
nemen van de gasten waarmee
hij in die week een band had gekregen. Hij realiseerde zich toen
dat dat afscheid echt definitief
zou zijn.
Ook de ervaren en zeer goed opgeleide medewerkers van ons
hospice binden zich toch altijd
weer aan degene die ze verzorgen, en dat in de wetenschap dat
elke dag de laatste kan zijn.
Zeker in het geval van gasten die
wat langer verblijven is het uiteindelijke afscheid vaak zwaar. Ik
was toevallig in het hospice op
de dag dat een jonge vrouw, die
iets meer dan drie maanden bij
ons was geweest, was overleden
en het was overduidelijk te zien
dat iedereen het daar vreselijk
moeilijk mee had.
Maar wat is het mooi om te bedenken dat er een instelling in
onze gemeente is waar de zorg
en de betrokkenheid met de gast
zo intens is.
Het Hospice De Heideberg is met
recht een Bijna Thuis Huis, want
zo ver zou de zorg bij u thuis ook
gaan.

(foto: aangeleverd)
Robert van Westerhoven,
Voorzitter Hospice De Heideberg

‘Alleen uw tevredenheid telt’

Korting op digitaliseren
dierbare herinneringen
IJmuiden - Foto Loek Anderson
is al 12 jaar gespecialiseerd in het
digitaliseren en omzetten van al
uw dierbare herinneringen. Foto Loek Anderson zet alles over
op DVD, USB-stick of harde schijf.
Door de merkbare mond- tot
mondreclame is de klantenkring
explosief gegroeid. De opdrachten komen uit de hele regio, van
Alkmaar tot Zwanenburg.
Profiteer nu van de nieuwe actie, korting van 10 tot 20 % op
het scannen van uw dia’s smalfilm en videotapes. Bij een grote
opdracht voor het overzetten van
uw dia’s krijgt u zelfs twintig procent korting.
Aan elke opdracht wordt veel

aandacht besteed.
Slechte lassen van films worden
hersteld, videobanden gereinigd en de kleuren verbeterd. Het
zoekraken van uw dierbare beelden is uitgesloten. En alleen uw
tevredenheid telt.
Heeft u nog vragen over de prijzen of mogelijkheden, ga dan
met uw materiaal naar de gezellige winkel voor een vrijblijvende
offerte.
Foto Loek Anderson is 58 jaar gevestigd aan Kennemerlaan 8587 in IJmuiden. Wie van ver komt
kan even bellen voor een routebeschrijving naar 0255-515962
of mailen naar fotoloek.anderson2@outlook.com.

Haprotech

pen inschri avond
voor werkzoekenden
Velsen-Noord - Zoek je een uitdagende baan in de techniek?
Dan ben je bij Haprotech aan het
juiste adres.
Haprotech is al meer dan 25 jaar
een begrip in Noord-Holland en
heeft haar netwerk opgebouwd
bij bedrijven in de elektrotechniek, constructie-, installatie-,
scheeps- en jachtbouw. Haprotech heeft vacatures bij kleine
werkplaatsen, middelgrote mkbbedrijven en grote landelijk opererende organisaties.
Op woensdag 25 april kunnen
werkzoekenden tussen 16.00 en
20.00 uur vrijblijvend bij Haprotech Personeel binnen lopen om

kennis te maken. In overleg met
de potentiële kandidaat worden
de wensen en mogelijkheden
voor een uitdagende, passende
functie besproken. Persoonlijke
ontwikkeling en groei zijn daarin zeer belangrijk. Talenten uit
de metaal- en installatietechniek
kunnen direct een gratis lastest
afleggen in het opleidingscentrum. Zo wordt een niveau vastgesteld om te kunnen bepalen
welke loopbaan het beste bij de
kandidaat past. Haprotech is gevestigd aan de Rooswijkweg 191
in Velsen-Noord, telefoon 0251262917. Zie ook www.haprotechpersoneel.nl. (foto: aangeleverd)

Jubileumtentoonstelling Iskes
IJmuiden - In het Zee- en Havenmuseum vond vorige week de
opening plaats van de tentoonstelling ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’.
Een expositie die, met foto’s en fraaie scheepsmodellen, een duidelijk beeld geeft van een bedrijf dat begon als een lokale sleepdienst tot een inmiddels wereldwijd opererend bedrijf met momenteel 19 schepen die onder de vlag van Iskes varen. ,,En daar
komen binnenkort nog schepen bij’’, laat Jim Iskes zich ontvallen.

Jim Iskes, de zoon van Ben, kwam
na het afronden van de Zeevaartschool halverwege de tachtiger jaren in dienst en heeft sinds
2014 de algehele leiding over Iskes Towage & Salvage, zoals de
huidige naam van het wereldwijd
opererende bedrijf nu luidt. ToeDe tentoonstelling is deels op- gemak nog eens goed te bekij- vallige bijkomstigheid bleek nog
gezet rond ‘het grote sleepbo- ken en te spelen’’. Cor Oudendijk, dat niet alleen het bedrijf dit jaar
tenspel’ waardoor het ook voor voorzitter van het Zee- en Haven- het 50-jarig bestaan viert, maar
jeugdige bezoekers leuk en leer- museum, beschreef eerder in zijn ook dat Jim dit jaar 50 is geworzaam is om de expositie te be- openingswoord de ontstaansge- den.
zoeken. ,,De tentoonstelling vind schiedenis van het bedrijf. Ben Is- De tentoonstelling is te bezichik heel geslaagd, maar wat er kes nam 50 jaar geleden de sleep- tigen tot en met zondag 6 januvoor mij uitspringt is het sleep- dienst IJmuiden over van Jaap ari 2019. Het museum aan de
botenspel dat men heeft opge- Visser (‘Japie Overzet’), waarna Havenkade 55 in IJmuiden is gezet’’, vertelt Anneke, de echtge- het bedrijf startte onder de naam opend op de woensdag-, zaternote van Ben Iskes. ,,Het gaat nu, Sleepdienst Ben Iskes.
dag- en zondagmiddag van 13.00
tijdens de opening, allemaal wat Gedurende deze 50 jaar is de uur tot 17.00 uur. Zie ook www.
snel maar ik kom één dezer da- vloot steeds verder uitgebreid zeehavenmuseum.nl. (foto: Joop
gen beslist terug om het op mijn naar momenteel 19 schepen.
Waijenberg)

Stock Sale i ack Hart en i

o

IJmuiden - Van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 april is het Stock Sale bij Jacky Hart en Bij Bo. De zomercollectie van vorig jaar hangt met forse kortingen in het rek. Bij vijf of meer artikelen ontvang je nog eens
10% extra bonkorting! ,,De restanten van vorige seizoenen bieden wij graag aan voor aantrekkelijke prijzen’’, aldus Jacomien. ,,Zo houden wij ruimte voor nieuwe items die wekelijks binnen komen.’’ Ga eens kijken aan de Kennemerlaan 94-96 in IJmuiden, want misschien zit dat koopje ‘you can’t resist’ er wel bij! Op
Koningsdag zijn de winkels gesloten. (foto: aangeleverd)

18

19 april 2018

Voordeel stapelen bij de Freules

Lekker gymen
voor de jeugd
Santpoort-Noord - Houd jij ook
van sporten en bewegen? Ben je
dol op gym op jouw school? En
zou je dit nog wel wat vaker willen doen? Dan ben je van harte
welkom op de maandagmiddag
en maandagavond in de gymzaal
op de Terrasweg te Santpoort.
Van 17.00 tot 18.00 uur of van
18.00 tot 19.00 uur is er gymnastiek met verschillende onderdelen. Je kunt slingeren of klimmen
met touwen, zwaaien aan de ringen, klimmen in het wandrek, de
mooiste sprongen maken op de
trampoline en de mooiste kunsten laten zien op de lange mat.
Samen met leeftijdsgenootjes
oefenen om steeds vaardiger, dus
beter te worden. Ben je benieuwd
geworden? Ga gerust eens kijken
bij RKGV. De eerste twee proeflessen zijn gratis. Zie ook www.rkgvvelsen.nl of Facebook: gymnastiekvereniging RKGV Velsen.

Heemskerkse Golf Club richt
zich op sport en plezier

Heemskerk - De Heemskerkse
Golf Club houdt zaterdag 22 april
een Open Golf Dag. Doormiddel van allerlei activiteiten kunnen mensen proeven aan de golfsport.
,,Na een ontvangst met koffie
vertellen wij u de belangrijkste
ins en outs van de Heemskerkse
Golfclub en is er uiteraard de mogelijkheid om te informeren naar
onze vormen van lidmaatschap,
abonnementen en lespakketten’’,
Regio - Ruim 27 jaar geleden be- aldus Den Duijn van de Heemsgon Warme bakker Ad Ketels zijn kerkse Golf Club. ,,Daarna staan er
brood en banket te bakken en te Golf Pro’s, golfinstructeurs, klaar
verkopen in twee winkels tege- voor meer informatie en praktijklijk in IJmuiden, te weten aan de oefeningen. Na deze sessie doen
Cepheusstraat en aan het Wil- wij alle bezoekers een persoonlemsplein in Oud-IJmuiden. Later lijk en zeer voordelig voorstel wat
kwamen daar in IJmuiden nog de voorziet in de wensen.’’
filialen aan de Lange Nieuwstraat Met de open dag hoopt de golfen het Zeewijkplein bij alsmede vereniging nieuwe leden te wertwee filialen in Haarlem-Noord.
ven. ,,We hebben een aantal
Met name de winkel aan het Wil- scherpe aanbiedingen dit jaar,
lemsplein, waar ook de brood- die je meteen laten profiteren van
bakkerij is gevestigd, was al eni- dit golfseizoen”, aldus Den Duijn.
ge tijd aan vernieuwing toe. In “We doen er alles aan om de
al die jaren was er wel eens een drempel te verlagen. Voor iedenieuwe toonbank en een nieuw re vereniging is aanwas belangplafond geplaatst maar meer rijk en daarom moeten we ook
ook niet. Vandaar dat deze winkel de afgelopen week gesloten
was. Van maandag 9 april tot en
met woensdag 18 april is de winkel rigoureus onder handen genomen. Eerst helemaal leeg en
kaal en dan alles nieuw: vloer, plafond, wanden, meubels enz. Kortom een nieuwe, moderne winkel
zoals eerder ook andere filialen
zoals Cepheusstraat en Zeewijkplein en de winkels in Haarlem
zijn ingericht.
Met de gehele dag vers gebakken
producten zoals croissants en pistolets, maar ook bijvoorbeeld
lekkere, vers gebakken gevulde koeken en warme saucijzenbroodjes. Kortom een feest om in
zo’n winkel te komen.
De heropening van de nieuwe
winkel aan het Willemsplein is
donderdag 19 april, met voor deze winkel een speciale openingsactie: van donderdag tot en met
zaterdag elk tweede product met
50 procent korting. Bovendien
ook uitsluitend in de winkel aan IJmuiden - Historie, luxe en granhet Willemsplein 2: echte Bos- deur, dat vind je als gast bij hosche bollen en een heel 11-gra- tel en restaurant Augusta aan de
nenbrood samen voor maar 5 eu- Oranjestraat 98 in oud-IJmuiden.
ro. Let op de advertentie elders Oud-eigenaren John en Moniin deze krant. Alle overige filialen que van Waveren hebben per 1
van Ad Ketels zijn uiteraard nor- november 2017 hun prachtig gemaal open en ook daar kunt u uit- renoveerde en ingerichte pand
stekend terecht voor al uw verse overgedragen aan Ruizhou Xie,
brood en banket. U bent in alle fi- die we Joe mogen noemen. Inlialen van harte welkom.
middels zijn we een paar maanden verder en is al gebleken dat
het Joe en het vaste team van Augusta meer dan gelukt is om de
goede reputatie van zowel het
restaurant als het hotel te behouVelsen - Dinsdag 1 mei, in de den. Gasten zijn heel tevreden
meivakantie, is het tijd voor de over de service en de hoge kwavolgende Mega Sportmix! Dit- liteit van de gerechten.
maal weer in sporthal IJmui- Hotel Augusta dateert van 1907
den-Oost en natuurlijk georgani- en dat vind je terug in de inrichseerd door de buurtsportcoaches ting. De 25 kamers van het hovan de gemeente Velsen. Tussen tel hebben allemaal een unie10.00 en 12.00 uur zijn de kinde- ke, klassieke sfeer. Het is of je een
ren van de groepen 1 tot en met grote stap terug in de tijd zet. En
3 aan de beurt en tussen 13.00 en de hoffelijke service past hele15.00 uur is het de beurt aan kin- maal bij dat beeld.
deren van de groepen 4 tot en De 28-jarige Joe komt uit een famet 8. Naast verschillende leuke milie van hotel-ondernemers. Hij
gymspelletjes, zijn er ditmaal ook weet zich dan ook gesteund door
workshops freerunning en po- zijn zussen die hem graag advinyrijden. Inschrijven via: https:// seren. En alle medewerkers van
www.sportpas.nl/velsen/velsen- Augusta die met John en Monijeugd/overzicht-aanbod/zoeken/ que werkten doen hun best om
mega?mode=grid. Kosten: 2 eu- Joe bekend te maken met het reiro, inclusief fruitwater én fruit.
len en zeilen in dit bijzondere ho-

Verbouwing bij
Warme Bakker
Ad Ketels

open staan voor vernieuwing. In
de toekomst wordt het belangrijk dat mensen even snel kunnen
spelen of dat we vlottere spelvormen ontwikkelen. Tijd is een
schaars goed voor veel mensen.”
De Heemskerkse Golfclub heeft
als vereniging eigen golfbanen en een gecertificeerde golfschool. Naast de championsbaan met 18 holes, is er ook een
Par-3 baan met 9 holes. Die laatste baan is ook erg geschikt om
een snel rondje na het werk te
lopen of om het golfspel op peil
te houden. De golfschool heeft
sinds kort een certificaat van de
PGA, de wereldwijde professionele golforganisatie, waardoor
het een van de beste scholen
in Nederland is om golf te leren
of je golfspel te verbeteren. De
Heemskerkse golfschool beschikt
tegenwoordig ook over een splinternieuw computersysteem, de
Trackman, die wat meer geoefende spelers tot in detail helpt hun
spel te verbeteren. Voor het korte
spel is er een Puttstudio.
Zie ook www.heemskerksegolfclub.nl. (foto: aangeleverd)

Lezing : Natuurlijk grip op
Prikkelbare Darm Syndroom
Heemskerk - Buikpijn, krampen,
verstopping of juist aanhoudende diarree, dit zijn klachten die bij
de diagnose ‘prikkelbare darmsyndroom’ horen. Een zorgwekkend aantal mensen gaat in toenemende mate gebukt onder deze gezondheidsproblemen. Hoe
kan dat? En wat te doen?
Misschien wordt verteld dat men
maar met deze klachten moet leren leven? Maar is dat wel zo?
Want veel van deze klachten zijn
te behandelen zijn op een natuurlijke en gezonde manier.
Cherelle Oosterveen, hbo-verpleegkundige en Orthomoleculair therapeut bij BodySwitch
Heemskerk, vertelt over de integrale zienswijze op ‘PDS’. Zij legt
uit welke invloed voeding en leef-

stijl heeft op ‘PDS’ en waarom voor ca. 50 personen. (foto: aanproblemen in de darm zoveel in- geleverd)
vloed hebben op zowel de fysieke als mentale gezondheid van
volwassenen én kinderen. De lezing is bedoeld voor mensen met
aanhoudende buikklachten om
inzicht te geven over ‘PDS’ en
om te laten zien hoe de integrale
aanpak wellicht een uitkomst kan
bieden. De lezing wordt gehouden op dinsdagavond 24 april
van 19.30 tot 21.30 uur bij BodySwitch, praktijk voor integrale geneeskunde, Rijksstraatweg 55 in
Heemskerk. De zaal is open om
19.00 uur. De toegang is gratis.
Aanmelden via de website www.
bodyswitch.nl; e-mail: heemskerk@bodyswitch.nl of telefonisch 0251-234000. Er is plaats

OV IJmond-leden in gesprek met
staatssecretaris Mona Keijzer

Augusta in goede handen
bij nieuwe eigenaar

Mega Sportmix

Santpoort-Noord - Van 19 tot
en met 28 april is het weer voordeel stapelen bij de Freules.
Bij elke aankoop vanaf 50 euro
krijgt de klant een cadeaubon
van 5 euro.
De Freules is een gezellige winkel met tweedehands merkkleding en accessoires gelegen
op de hoek van de Hoofdstraat
en de Terrasweg in SantpoortNoord en herkenbaar aan de
mooie etalages. Met behulp van
het eerlijke advies van Saskia en
Margot gaat u gegarandeerd
met een ‘nieuwe’ outfit naar huis.
Ook kunt u uw eigen kleding
hier een tweede kans geven: inbreng van voorjaarskleding is
dagelijks tijdens de openingstijden van woensdag tot en met
zaterdag tussen 10.00 en 18.00
uur en op zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Zie ook www.defreules.nl. (foto: aangeleverd)

tel/restaurant. ,,We krijgen hier
veel buitenlandse gasten in het
hotel’’, vertelt Joe. ,,Vaak mensen
die een bedrijf bezoeken, maar
ook zakenmensen die hier vergaderen en verblijven. We hebben daarvoor verschillende zalen. Maar ook toeristen zijn hier te
gast. Gasten voor het café, lunch
op werkdagen is vanaf 12 uur, en
voor het restaurant komen van
minder ver weg. Restaurant Augusta biedt exquise Franse gerechten met een moderne inslag
en heerlijke wijnen. Ik heb wel gemerkt dat hier veel vraag naar vis
is. We hebben dan ook altijd vier
vis- en vier vleessoorten in huis.
En dankzij het Augusta menu met
drie of vier gangen kun je hier uitstekend eten tegen een mooie
prijs. We zien dan ook veel gasten die hier een speciaal feest komen vieren. Onze chefkok Niels
Bakker is een meester in het culinair verwennen van onze gasten.
Voor vegetariërs of mensen met
dieetwensen maakt hij graag iets
aparts. En uiteraard hebben we
elk seizoen weer nieuwe gerechten op de kaart staan.’’ Het restaurant is deze zomer gesloten van 6
tot en met 26 augustus.
Zie ook www.augusta.nl of bel
voor een reservering 0255514217. (foto: Karin Dekkers)

Velsen-Zuid - Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat reist
door het land om input te verzamelen voor het nieuwe MKBactieplan. Hiervoor ging zij
maandag in gesprek met de leden van OV IJmond. Tijdens de
drukbezochte lenteborrel in
Brasserie Beeckestijn werd onder meer gesproken over het
groeiend tekort aan technisch
personeel, de gevolgen van de
Brexit en innovatie en digitalisering.
Mona Keijzer - CDA-politica, Volendamse en moeder van vijf
zoons - herkent zich in de mentaliteit van de ondernemers in de
IJmond. ,,Bij ons zeggen we ‘niet
lullen maar pellen’. Bij jullie is alleen dat laatste woord anders,
maar het komt op hetzelfde neer.
Hier heerst een mentaliteit waar
we Nederland verder mee brengen.’’
De staatssecretaris is bezig met
een nieuw actieplan voor het
midden- en kleinbedrijf. Eén van
de grootste problemen waar een
oplossing voor gevonden moet
worden, is het groeiend tekort
aan technisch personeel. Keijzer:
,,Bedrijven moeten opdrachten
laten schieten en dat kost geld.
Daarom moeten we hier samen
mee aan de slag. Het is allang
geen vies en smerig werk meer,
zoals veel mensen denken. Ik
kom bij maakbedrijven waar je
van de grond kunt eten. En laten
we plechtig met elkaar afspreken
dat we nooit meer van jongeren
met een vmbo-advies zeggen:
hè, wat jammer. We hebben die
mensen keihard nodig!’’
In de IJmond werken bedrijven,
onderwijs en overheid onder de
naam Techport samen aan inno-

vatie en scholing van technisch
personeel, een initiatief waar de
staatssecretaris zeer positief op
reageerde. ,,Wat u hier doet is de
toekomst.’’ Keijzer deelt de mening van een aantal OV IJmondleden dat de opleidingen korter
moeten om werken in de techniek aantrekkelijker te maken.
,,Daar zijn we al over in gesprek
met de collega’s van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.’’
Penningmeester Leen Wisker
vroeg de staatssecretaris zich
hard te maken voor een transparanter en eerlijker belastingstelsel. Keijzer: ,,In het regeerakkoord is al sprake van een betere balans voor het MKB en maatregelen om excessen op het gebied van loonbelasting tegen te
gaan. Deze moeten alleen nog
geëffectueerd worden. Ik nodig
u graag uit om het ons te laten
weten als er een bepaalde regeling nodig is.’’
Over de naderende Brexit was de
staatssecretaris helder: ,,Kijk in
je eigen productieketen en han-

delsrelaties wat de mogelijke effecten zijn en bereid je daar als
bedrijf goed op voor.’’ Keijzer benadrukte dat de betrokken landen allang niet meer boos op elkaar zijn. ,,Nu de rook is opgetrokken realiseert iedereen zich
vooral dat de belangen enorm
groot zijn. Er wordt daarom hard
gewerkt aan goede afspraken.
We proberen zo dicht mogelijk
bij elkaar te blijven op het gebied van douanezaken en de interne markt.’’
Het vragenuurtje met Mona Keijzer werd afgesloten met een
netwerkborrel. De staatssecretaris en de met haar meegereisde ambtenaren namen ruimschoots de tijd voor persoonlijke gesprekken met de leden van
OV IJmond. Ze was ruim drie uur
aanwezig in Velsen-Zuid, wat gezien de volle agenda van de bewindsvrouw opmerkelijk genoemd mag worden.
Oprechte en volle aandacht
dus voor de ondernemers in de
IJmond! (Friso Huizinga/foto: Ko
van Leeuwen)
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Bezwaren tegen
nieuwbouw Orionweg
IJmuiden - Tegen de nieuwbouwplannen op de plaats van
de gesloopte 12-hoog flat aan
de Orionweg heeft de gemeente
een aantal bezwaren ontvangen.
In plaats van één flatgebouw, komen er drie gebouwen met appartementen, met respectievelijk
zes, acht en tien bouwlagen. Het
ontwerpplan heeft al ter visie gelegen.
De bezwaren gingen over verlies van daglicht bij naastgelegen woningen en verlies van uitzicht vanaf de balkons van de Orionflat. Ook over het parkeren waren er bezwaren. De voorgestelde
parkeerpergola’s om de auto’s uit
het zicht te houden zouden ideale schuilplaatsen zijn voor dealers
en verslaafden. En door vogels
die de pergola’s bezoeken zou-

den de geparkeerde auto’s besmeurd raken door uitwerpselen.
De gemeente heeft daarom de
plannen aangepast. Zo wordt
het meest noordelijke woongebouw verschoven, beter voor het
uitzicht, de buren en de duinen.
Ook worden de parkeerplaatsen
bij het verschoven zuidelijke gebouw uit de duinrand gehaald
en verplaatst. De duinrand wordt
daardoor vrijgemaakt van bebouwing en verharding. De geplande
parkeerstrook langs de Orionweg
gaat niet door, daardoor hoeft
de bestaande groenstrook niet
smaller te worden. Wat betreft de
parkeerpergola’s: deze zullen zo
transparant mogelijk worden gemaakt, maar details worden niet
vermeld in het bestemmingsplan
waar het nu over gaat.

Het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan wordt opnieuw in procedure gebracht zodat men de
wijzigingen kan inzien en eventuele bezwaren kan indienen.
De gemeente is gebonden aan
een nieuwe procedure rondom
de plannen. Omdat de voorkeurswaarde voor geluid wordt overschreden maar het geluid niet
over de maximale waarde van 63
dB gaat en reductie van het geluid niet mogelijk of doelmatig is,
moet voor deze locatie in het Besluit MER (Milieu Effect Rapportage) een hogere waarde worden
vastgesteld. Deze zogenaamde
waardeprocedure moet zijn doorlopen voordat het bestemmingsplan is vastgelegd. Daarom wordt
deze gelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.

Strawberries
Heren 1 delft
onderspit
tegen Reigers

The Smugglers te laat
op dreef tegen Haarlem

Velserbroek - Het weer was
goed, dus ideale omstandigheden om er een mooie rugbywedstrijd van te maken door The
Smugglers. Maar het waren vooral de rugbyers van Haarlem die
het veld op waren gekomen met
de wil om te winnen.
The Smugglers speelde door het
veel fanatiekere spel van Haarlem een matige wedstrijd. Binnen
15 minuten stonden zij dan ook
IJmuiden - Zaterdag 14 april or- met 12-0 achter. Het was Wouganiseerde zwemvereniging Wa- ter Kersbergen die de enige try in
tervrienden IJmuiden weer een af- de eerste helft maakte waardoor
zwemmoment, voor de eerste keer the Smugglers gingen rusten met
volgens het nieuwe examenregle- een achterstand van 24-5.
ment. Alle vrijwilligers kregen van Pas halverwege de tweede helft
te voren buiten nog een korte up- kwam de passie terug bij The
date, dus tijdens het afzwemmen
liep het als vanouds gesmeerd en
alle 32 kinderen hebben dan ook
hun diploma gehaald.
Dat diplomazwemmen voor velen toch heel spannend is bleek
maar weer. De juffen hoorden verhalen van kinderen die bijna niet
konden eten van te voren of die al IJmuiden - Bij de Swim Cup Eindeen traantje hadden gelaten. Bij de hoven was Lars Bottelier goed
B-groep was het even spannend, op dreef. Hij verbeterde op de
maar na een blik op haar moe- 400m, 800m en 1500m vrije slag
der en een bemoedigende duim zijn persoonlijke records. Op de
haalde Wendy glansrijk het gat. 1500m vrije slag behaalde hij teHet afzwemmen nieuwe stijl kent vens de derde plek.
diverse nieuwe eisen, zoals ge- Na Swim Cup Den Haag volgde
kleed door het gat zwemmen bij Swim Cup in Eindhoven. Met een
C, het achterover in het water la- sterk internationaal veld werd er
ten vallen en het zwemmen in lan- op alle nummers hard gezwomge broek en shirt met lange mou- men. Op de eerste dag werd de
wen bij A, waar voorheen een korte 1500m vrije slag gezwommen.
broek en t-shirt voldeden. Voor een Hier scherpte Bottelier zijn pr van
van de afzwemmers was het dubbel feest: Tygo was jarig en haalde zijn zwemdiploma! Daar moest
natuurlijk voor gezongen worden. En daarna mochten alle kinderen natuurlijk hun diploma halen. A-diploma: Vlinder Swarte, Riyaan Libaan, Femke van Galen, Damian Kendjian, Asha Muhujadin,
Babet van het Kaar, Gigi Smulders,
Dewi Jochems, Hana Abdi, Umit
Mohammedi, Fleur Otte, Bentley
Blok. B-diploma: Brody Wouda, Sihem Özcan, Zubeir Youssef, Jamie
Lammers, Tygo Odijk, Elise Scriven,
Rais Libaan, Tieme Hendriks, Thomas Wesseling, Wendy Swaders,
Cynthia van Haagen. C-diploma:
Vidar Kossen, Dylan Heyman, Djena Rook, Romaissa Darrari, Kay van
Vuuren, Coenraad van de Merwe,
Arsen Kazar.

WVIJ zwemt af
volgens nieuwe
eisen

Ad Ketels wint
Kaderkampioenschap
Velsen - Op een zeer goed bezochte slotdag kwamen nog vier
spelers in aanmerking om de finale te spelen. Te weten Nico ’t Hart,
Hein Smit, Richard Wolthuizen en
Ad Ketels.
Ketels-’t Hart werd in 15 beurten
beslist in ’t voordeel van Ketels
120-103 caramboles. WolthuizenSmit werd gewonnen door Wolthuizen in 160-139 caramboles.
Hierdoor speelden Smit en ’t Hart
voor de derde en vierde plaats,
welke partij gewonnen werd door
Smit . Doorslaggevend was hierbij de ervaring van Smit. 160-114.
De finalepartij was Wolthuizen-

Ketels: 160-120 caramboles. Door
het continu maken van kleine series won Ketels deze partij in 10
beurten met 65-120. De hoogste serie (57) en de kortste partij
(6 beurten) van het toernooi kwamen op naam van Nico ’t Hart. Het
beste toernooigemiddelde komt
op naam van Martin Gravemaker
met 11,88.
Dankzij de inbreng van de gemeente Velsen, een aantal vaste sponsors, Woon – en zorgcentrum de Hofstede, de KNBB-arbiters en de zelfwerkzaamheid van
de spelers was het toernooi wederom een succes.

Voetbalplaatjesactie
VSV en DekaMarkt

Smugglers maar dat was veel te
laat om de wedstrijd te laten kantelen. De gedrevenheid van Luis
Dos Santos, man off the match,
zorgde ervoor dat Gerrit Boudewijn met een try de einstand kon
verzachten naar 38-17.
Volgende week staat de wedstrijd
tegen de onderste, de Hawks
uit Hoofddorp, op het programma. Zou het weer een deceptie
worden of kunnen The Smugglers zich herpakken om op tijd de
vorm te pakken te krijgen voor
de belangrijke wedstrijd op 6 mei
tegen titel kanshebber ASRV Ascrum?
Zie ook www.thesmugglers.nl.
(foto: Ad van Dijk)

Bottelier zwemt
pr’s in Eindhoven

een week geleden aan met nog
eens tien seconden naar 16:03.24
en was hiermee snelste Nederlander.
Op de tweede dag stond de
400m vrije slag waar hij in de series al zijn persoonlijk record aanscherpte. In de B-finale ging het
nog een stukje sneller en eindigde de klok op 4:05.85. Op de laatste dag stond de 800m vrije slag
op het programma. Hier zwom
Bottelier naar een eindtijd van
8:26.79.

DCIJ-nieuws

Brocante- en
boekenmarkt

Bekerviertal overtuigend
Noord-Hollands kampioen

IJmuiden - Bij Damclub IJmuiden
(DCIJ) wordt er naast de nationale
competitie ook deelgenomen aan
Velsen-Zuid - Zaterdag 21 april het Noord-Hollands bekertoertussen 10.00 en 15.00 uur houden nooi. De nummers één en twee
de Odd Fellows weer een brocan- van dit toernooi plaatsen zich nate- en boekenmarkt in hun ver- melijk voor de nationale bekerenigingsgebouw aan de Stations- wedstrijden, waarin de hoofdklasweg 95 in Velsen-Zuid. Parkeren sers van DCIJ het mogen opnemen
Velserbroek - Net als Terrasvo- boodschappen bij de DekaMarkt kan in de naaste omgeving. De tegen (inter)nationale toppers. Vijf
gels en Stormvogels is ook VSV in Velserbroek, een uniek voetbal- voorraad boeken wordt steeds jaar na een knappe zesde plaats
onlangs door de DekaMarkt be- album samen te stellen.
aangevuld met kwalitatief goe- hunkert DCIJ naar nieuw succes.
naderd voor het sparen van voet- Afgelopen zaterdag was in een de boeken, de meeste voor 1 eu- Daarvoor moest er eerst wel gebalplaatjes van de eigen voetbal- bomvol clubhuis de aftrap bij ro. Een bijzonder boek is wat ho- wonnen worden van HDC Haarlem
helden.
VSV, waarbij door een delegatie ger geprijsd. De opbrengst van en het eerste en tweede team van
De DekaMarkt onderkent daar- van de DekaMarkt, onder leiding deze brocante- en boekenmarkt SNA Heerhugowaard. In de eerste
bij het belang van sporten voor van Bastiaan van de Zwan, de komt zoals altijd, ten goede aan ronde troffen de IJmuidenaren dijeugd en volwassenen en VSV plakboeken aan de leden werden een maatschappelijk project. Bin- rect titelverdediger HDC. Nadat
vervult daarin een belangrijke uitgereikt. Daarnaast hebben zij nenkort wordt het ‘goede doel’ en Kees Pippel remise overeenkwam,
taak in Velserbroek. Redenen ge- de hongerige magen met een ge- de totale opbrengst voor dit jaar liep Stijn Tuijtel in een goede stand
noeg dus om de leden van deze zonde snack, in de vorm van do- bekendgemaakt. De Odd Fellows in een combinatie en verloor. Deruim honderdjarige vereniging zen met vers fruit, gestild. Al met van Velsen kiezen projecten die butant Krijn ter Braake scoorde
eens flink in het zonnetje te zet- al een mooi voorbeeld van een lokaal of regionaal gebonden zijn met een goede omsingeling de
ten door middel van een prach- samenwerkingsverband waarbij en die niet of niet voldoende wor- gelijkmaker. Tot slot wist Jesse Bos
tig voetbalalbum. Hierbij hebben sport en het bedrijfsleven samen- den gesubsidieerd. Zie ook www. met een offer van Dussault de winzij zes weken lang de tijd om, via komen. (foto: aangeleverd)
oddfellows-velsen.nl.
nende punten binnen te slepen:

5-3. Hierna volgde een eenvoudige overwinning op SNA 2, dat eerder verrassend DCIJ 2 uitschakelde. Na een fraaie combinatie van
Bos vergrootten Pippel en Tuijtel
de voorsprong. Alleen Ter Braake
kwam ditmaal niet tot winst: 7-1.
In de derde en laatste ronde had
DCIJ tegen SNA 1 genoeg aan 4-4
om eerste te worden. Ter Braake
bracht met een verborgen combinatie de eerste twee punten op
het bord. Even dreigde SNA op gelijke hoogte te komen, maar Pippel overleefde de storm. Nadat
Bos net niet kon winnen, deed
Tuijtel dit wel: 6-2 en DCIJ was bekerwinnaar.
Ander goed nieuws kwam van de
nationale bond, die Lars van Eeken (8) één van de drie keuzeplaatsen toekende voor de finale van
het NK welpen op 12 mei in Hoogeveen. Lars kwam in de halve finale net te kort, maar wordt nu alsnog beloond. (foto: aangeleverd)

Driehuis - Het eerste herenteam
van Strawberries heeft afgelopen zondag niet gewonnen van
Reigers. De eindstand werd 3-0
in het voordeel van het team uit
Hoofddorp.
De mannen van coach Willem
Sanders waren niet opgewassen tegen het degelijke spel van
de middenmoter. Reigers maakte in de eerste helft amper een
fout en hield de verdediging aardig gesloten. Strawberries kwam
met moeite in de aanvallende cirkel en creëerde zoals gebruikelijk
weinig kansen. Reigers daarentegen bezorgde Strawberries-doelman Wouter Rempt een drukke
middag door het doel veelvuldig onder schot te nemen. Maar
zoals zo vaak dit seizoen keepte
hij een uitstekende wedstrijd en
hielp zijn ploeg daarmee meerdere malen. Op de enige corner
van de eerste helft moest hij wel
het antwoord schuldig blijven:
1-0 ruststand.
In de tweede helft verzuimde Reigers de voorsprong te vergroten.
Het maakte veel fouten in de passing waardoor de Driehuizenaren
steeds meer loerden op een doeltreffende counter. Het was echter Reigers dat aan het langste
eind trok. De tweede strafcorner
van de wedstrijd, vier minuten
voor tijd, ging hard in de kruising.
Strawberries was gebroken en incasseerde de genadeklap twee
minuten later.
Komende zondag krijgt Strawberries de allerlaatste kans om
niet onderaan te eindigen in de
eerste klasse. Nummer elf RoodWit komt dan op bezoek. (Finn
van Leeuwen)

Waterloo G2
wint ruim van
FC Uitgeest
Driehuis - Zaterdag 14 april
moest het team van Waterloo
Gehandicapten G2 een moeilijke thuiswedstrijd zien tewinnen.
Omdat het team van Waterloo G1
vrij was, mocht een aantal spelers
van G1 meedoen met het team
van G2. Zo werd het een mooie
partij voor beide teams.
Jim Francken was de scheidsrechter. Waterloo ging als een speer
en spelers Marvin Maas, Dylan
Schiphorst en weer Marvin Maas
(twee keer) zorgden voor een
prachtige 4-0. Uitgeest was hierdoor wellicht wat in de war en
maakte een eigen doelpunt. Met
5-0 voor ging Waterloo de rust in.
De tweede helft kwam Waterloo
opnieuw goed uit de startblokken. Sean Burgstra scoorde het
zesde doelpunt, Marvin Maas het
zevende. Daarna kwam Uitgeest
eindelijk aan de beurt, met twee
doelpunten. Maar Kees Keur deed
er gewoon een schepje bovenop
en zorgde voor het achtste doelpunt van Waterloo. Dat FC Uitgeest er daarna nog een puntje
uit wist te persen was geen punt.
Want met een eindstand van 8-3
was Waterloo G2 terecht dik tevreden.

Klootschieten

Velsen-Zuid - Eigenlijk hoort de
kop van dit artikel te zijn: Slootschieten bij Full Speed. Het is ongelooflijk hoe vaak de kloten van
de deelnemers afgelopen zaterdag in de sloot verdwenen. Het
spel zelf op het zogenaamde
Koeienparcours verliep ondertussen zeer gunstig voor het team
van Raymond, Nico en Harm, die
voor de circa 4,5 km slechts 62
schoten nodig hadden met een
rest van 24 meter. Het team van
Sonja en onze beide Jannen klaarden dat in 71-16 en Lia, Peter en
Sander rondden het parcours af
in 74-24. Zie www.fullspeedsport.
club of bel 0255-518648.
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Slim Bewegen voor mensen
met geheugenproblemen
Het Terras - Dementie kan nog
niet worden genezen. Daarom
is het belangrijk om de risico’s
op het ontstaan van dementie
zo klein mogelijk te maken. Eén
van de risico’s voor het ontstaan
van dementie waar op dit moment onderzoek naar wordt gedaan is lichamelijke inactiviteit. Er
wordt onderzocht of lichamelijke inactiviteit leidt tot een achteruitgang van hersenfuncties. Ook
wordt onderzocht of lichamelijke training leidt tot een verbetering van hersenfuncties. Het onderzoek is al in een ver gevorderd
stadium en heeft aangetoond dat
“in beweging zijn” een stimulerend effect heeft op het brein.
Vooruit lopend op de eindresultaten willen we in Dorpshuis het

Terras in Santpoort-Noord een
wandelclub opstarten voor mensen met geheugenproblemen. Er
wordt iedere maandag om 10.00
uur een wandeling van ongeveer 45 minuten gemaakt in een
rustig tempo. Met deze groep lopen altijd 2 begeleiders mee. Na
de wandeling drinken we koffie/
thee met elkaar en wordt er een
kort geheugenspel gespeeld, een
quiz of een filmpje.
Beweging in combinatie met gezelligheid zorgt ervoor dat u zich
even prettig onder de mensen
voelt. Heeft u interesse als deelnemer of als begeleider van de
groep, neem dan voor meer informatie contact op met Janneke
Cluistra, Dorpshuis het Terras, Tel:
023-3031228.

G-Disco “Ook voor jou”
gezellig feest
De Koe - Zaterdag 5 mei wordt
voor de vierde keer G-disco ‘Ook
voor jou’ gehouden in Jongerecentrum de Koe in Velserbroek. Gdisco is een speciale discoavond
voor mensen met een beperking.
Wilma Wardenaar, begeleider bij
gezinshuis ‘Onder de pannen’ in
Velserbroek en medeorganisator
van de disco, is erg enthousiast:
”Het is elke keer een feest, voor
de mensen zelf maar ook voor de
begeleiders. Omdat het in Jongerencentrum de Koe plaatsvindt is
het ook een disco zoals een disco
hoort te zijn, met rookmachines
en speciale lampen, dat maakt
het helemaal af.”
De disco is een initiatief van het
sociaal wijkteam Velserbroek
en de stichting “Ook voor jou”.
“Er is veel animo, de disco’s worden goed bezocht. Begeleiders
zijn ook welkom,” zegt Alexander
van de Pieterman, die als jonge-

renwerker in het sociaal team zit.
“Het is een ontmoetingsplek voor
mensen met een beperking. En
het is mooi om te zien dat ze het
echt naar hun zin hebben, en ook
lekker helemaal uit hun dak kunnen gaan.” (foto: aangeleverd)

‘Omzien naar elkaar’, dat staat op
de folder van de Felicitatiedienst
Velsen. En dat is ook precies waar
de Felicitatiedienst om draait. In
een tijd waarin we steeds ouder
worden en langer zelfstandig thuis
blijven wonen is een beetje extra
aandacht voor elkaar belangrijk.
Daar waar de één een actief sociaal leven heeft wordt dat bij de ander snel minder. Verminderde mobiliteit door lichamelijke of geestelijke achteruitgang, verlies van een
partner, wegvallen van vrienden
en kennissen zijn situaties waar
ouderen mee te maken krijgen. En
als dat gebeurt is het vaak moeilijk
om hulp te vragen.
Dat is de reden dat Stichting Welzijn Velsen via de Felicitatiedienst
probeert in contact te komen met
zo veel mogelijk plaatsgenoten
van 80 jaar en ouder. Gewoon om

Activiteiten Buurtsport

Wandelen

Iedere dinsdag van 9.45 tot 10.45
uur is er een leuke en gevarieerde
wandelgroep die (exact op tijd) vertrekt vanuit Buurtcentrum de Spil.
Deze activiteit is gratis en vrijblijvend. Aanmelden is niet nodig, iedereen mag meedoen. Deelnemers
die harder willen lopen wachten af
en toe even op degenen die wat
langzamer lopen. Na afloop drinken
de meeste wandelaars koffie of thee
in het buurtcentrum. Op dinsdag
15 mei loopt natuurgids Anne Einwachter weer mee. Tijdens de wandeling vertelt zij over de planten en
dieren die in de omgeving leven.

Fietsen
Deze gratis club bestaat uit 45+ers

Felicitatiedienst Velsen,
‘omzien naar elkaar’!
een leuk gesprekje aan te knopen,
om informatie te geven over voorzieningen en activiteiten voor ouderen, maar ook om bij vragen of
problemen waar men zelf even
niet meer uitkomt iemand in contact te brengen met mensen die
ze verder kunnen helpen. Dit bezoekje wordt in de periode rond
de verjaardag afgelegd, vandaar
de naam ‘Felicitatiedienst’. Zo’n 55
Velsense vrijwilligers maken een
beetje van hun tijd vrij om plaatsgenoten te bezoeken en dat beetje aandacht te geven. 6 van deze
vrijwilligers nemen ook extra coordinerende taken op zich. Wilt u
ook een beetje van uw tijd hiervoor geven? Neem dan even contact op met Felicitatiedienst Velsen, Marjolijn Houwing, 0255548545 of marjolijnhouwing@welzijnvelsen.nl.

Het Terras - Op 8 maart 2018 is
Martha Strates, vrijwilliger bij de
Open Tafel in Dorpshuis het Terras, vrij plotseling overleden. Dit
was voor veel mensen een grote schok. Martha regelde samen
met Ria de meeste zaken rondom
het wekelijkse eten op woensdagmiddag. Ze deed de inkopen,
ze kookte en had contact met de
grote groep vrijwilligers die kwamen helpen. Martha deed dit
werk al 17 jaar in Het Terras. Wij
willen haar hiervoor heel erg bedanken. We vinden het belangrijk
dat de Open Tafel in Het Terras zo
veel mogelijk door kan gaan en
zijn daarom op zoek naar nieuwe
vrijwilligers en een nieuwe (hobby)kok of kokkin. Er zijn nog wel
een aantal vaste vrijwilligers die
ook door willen gaan dus je hoeft
het zeker niet alleen te doen. Heb
Rivierenbuurt te vervoeren. Na je interesse om samen met ons
drie kwartier werken is er een kof- de Open Tafel een doorstart te
fie- en theepauze. Om 15.30 uur geven, meld je dan aan bij Jannegaan de vermoeide mannen (en ke of Hans in Het Terras. Tel: 023één vrouw) weer terug naar de 3031228, of kom gewoon even
Dwarsligger om alles op te rui- langs in Het Terras.
men. Actie: Schone poort! is een De familie van Martha heeft een
samenwerkingsproject van Het bedankwoordje geschreven voor
Woningbedrijf Velsen, Gemeente alle mensen die hun de afgeloVelsen, HVC en Stichting Welzijn pen weken gesteund hebben. Wij
Velsen(Kansen & Zo). Actie: Scho- vonden het goed om dit bij deze
ne Poort! Is een initiatief van Mi- oproep te plaatsen.
chiel Deiman van het Woningbedrijf Velsen en Dirk Goedhart van Hartverwarmend en overweldiSWV. Meer foto’s van deze actie gend was de belangstelling en het
kunt u vinden op facebook: dirk- medeleven die wij mochten ontkansenenzo. (foto: aangeleverd)
vangen na het overlijden van onze lieve Martha Strates. Het is een
troost dat wij mochten ervaren dat
Martha, in haar leven, zoveel betekend heeft voor andere mensen.
Hiervoor zeggen wij u allen uit de
grond van ons hart, Dank.

‘Actie: Schone poort!’ goed verlopen

Actie: Schone poort! is een nieuwe activiteit van het project Kansen & Zo van Stichting Welzijn Velsen. Deze nieuwe actie is in de
Rivierenbuurt in IJmuiden gestart. Vrijwillige deelnemers van
Kansen & Zo helpen bewoners om samen hun poort schoon te
den voor dit uitstapje tot en met maken. Het schoonmaken van een poort is de verantwoording
woensdag 9 mei. Na aanmelding van de bewoners.
wordt er een week van te voren
nog even telefonisch contact met Op veel plekken is de poort al grond wordt afgevoerd. De eerste
u opgenomen om de deelname goed bijgehouden, maar toch keer van deze actie was 21 maart
te bevestigen. Bij afmelding bin- valt er nog genoeg te doen. De 2018. De tweede actie was op 11
nen een week voor 16 mei zijn wij hoop zand op de foto is daar een april. Beide keren zat het weer
genoodzaakt 7euro in rekening goed bewijs van. De bewoners mee. De vrijwillige medewerkers
krijgen een brief als hun poort van Kansen & Zo starten om 13.00
te brengen.
U kunt zich aanmelden bij Wo- aan de beurt is en worden uit- uur in Buurtcentrum de DwarslignenPlus. Maandag t/m donder- genodigd om mee te werken. ger waar het busje van Stichting
dag van 10.00 tot 14.30 uur, tel: Er is extra gereedschap, koffie, Welzijn Velsen wordt volgeladen
thee en koek. Vuil en overtollige om mens en materiaal naar de
0255-518888.

Winkelen in Alkmaar
WonenPlus - Voor degene die
gezellig samen willen winkelen
organiseert WonenPlus voor haar
abonnees woensdag 16 mei een
gezellige winkelmiddag naar Alkmaar.
Een stad met leuke kleine winkeltjes en natuurlijk ook de grote
winkelketens. U wordt opgehaald
van huis door een busje tussen
12.00 en 13.00 uur en u bent rond
17.00 weer thuis. Kosten: 7 euro
per persoon. U kunt zich aanmel-

Martha bedankt/
kok(kin) gezocht

die het gezellig vinden om samen
een eind te fietsen.
De meeste deelnemers fietsen met
een e-bike. Halverwege is er een koffiepauze, verder zijn er geen kosten
aan verbonden. Het is handig als u
zich van te voren even telefonisch
aanmeldt.
Vertrek is op woensdagochtend om
10.30 uur vanuit Buurtcentrum de
Spil. Rond 12.00 uur eindigt de fietstocht.

Yoga voor ouderen

Bij deze vorm van yoga kunnen
deelnemers waar nodig de steun
van een stoel gebruiken. De lessen
worden gegeven door een ervaren
docente. Wilt u dit uitproberen? De
eerste les is gratis en zonder opgave vooraf toegankelijk. Kom langs
in het Seniorencentrum Zeewijk op
dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00
uur.

Koersbal
Kent u koersbal? Koersbal is een bal-

spel dat binnen wordt gespeeld op
een speciale mat. De bedoeling van
het spel is, net als bij ‘jeu des boules’
om de ballen zo dicht mogelijk te
rollen bij het witte doelballetje. Omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit rollen
de ballen echter niet in een rechte
baan, maar in een boog. Daardoor
is koersbal leuk, maar zeker in het
begin niet gemakkelijk. Er is geen
kracht nodig om het spel te spelen
en iedereen kan het leren. Spelers
ervaren al gauw dat koersbal vooral een gezellig maar ook een verrassend spel is. Iedere dinsdagmiddag
van 13.15 tot 14.30 uur Seniorencentrum Zeewijk, deelname is gratis.

Voor meer informatie over deze bovenstaande activiteiten, of
over andere beweegactiviteiten voor 45+ers, kunt u bellen naar
Ad Otten of Nicole Sheridan Tel: 06-11883720 of 0255-510186 U
kunt ook mailen naar buurtsport@welzijnvelsen.nl

‘‘Goedemorgen, bakkie?”
De Spil - Vanaf woensdag 11 april
zijn we gestart met een gezellige inloopochtend in Koffiekamer
Het Volkshuys. Er is gelegenheid
tot een ouderwets praatje met
een bakkie koffie, maar ook kun
je een spelletje komen spelen.
We zijn elke woensdagochtend
open van 10.00 tot 12.00 uur. Je
vindt ons in Buurtcentrum de Spil
in IJmuiden. Daarnaast kun je ook

elke vrijdagmiddag tussen 14.00
en 18.30 uur langs komen voor
koffie, een drankje of een potje
biljart.
We zijn op zoek naar vrijwilligers zodat we op meer dagen
in de week open kunnen gaan.
Heb je interesse? Bel naar Elisabeth Hoekstra, 06-83231221 of
mail: elisabethhoekstra@welzijnvelsen.nl.

Plus-Wij

WWW.50PLUSWIJZER

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Ria, Marty en de kleinkinderen

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

VACATURE TOP 5 april

4 X PER
JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

Vrijwilligers Meldpunt Wonen Plus
vac.nr: 1699
Wonen Plus biedt praktische diensten
M die
A Aaansluiten
K V A N bij
J EdeHwensen
UIS
van ouderen.
JOUW DROOMHUIS!
Taalvrijwilliger/ taalcoach Velsen Noord
vac.nr: 1646
Voor anderstalige vrouwen en mannen in Velsen Noord zoeken we
met spoed vrijwilligers die taalles aan huis willen geven.
Hou jij ook zo van Paarden?
vac.nr: 1694
Ik heet Agnes, 49 jr en zou het erg leuk vinden als iemand met mij mee
kan gaan naar een manege.
Kok of kokkin voor Dorpshuis het Terras
vac.nr: 1684
Wij zoeken een zelfstandig werkende (hobby) kok of kokkin die 1x per
2 weken een warme lunch wil bereiden.
Bar medewerkers Buurthuis de Brulboei
vac.nr: 1654
Achter de bar zoeken wij een m/v. Overdag alleen koffie/thee en frisdranken. ’s Avonds licht alcoholisch.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30
uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

M
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Met brugklastraining en examentraining van Study Consultancy

Maak een goede start én goede
finish op de middel are school
Velsen - Van brugklastraining tot examentraining en alles wat
daar aan studiebegeleiding tussen zit; voor deskundige hulp bij
een goede start of een geslaagde eindsprint op de middelbare
school kun je bij Study Consultancy terecht.

In mei organiseert het instituut
in Santpoort weer groepsgewijze examentraining en in juni is er
wederom een brugklastraining.
Daarnaast is bij Study Consultancy natuurlijk ook individuele begeleiding, huiswerkbegeleiding

en bijles mogelijk.
De examentraining wordt in de
tweede week van de meivakantie
van 10 uur tot 13 uur gegeven in
het leslokaal in Santpoort-Noord.
Het betreft intensieve begeleiding in een kleine groep, waar-

bij onder andere wordt geoefend
met examenopgaven. Het zorgt
ervoor dat de kandidaten goed
voorbereid en met meer zelfvertrouwen de spannende examenperiode in kunnen gaan.
Meer zelfvertrouwen door goede voorbereiding, daar draait het
ook om bij de brugklastraining
van Study Consultancy. Deze training, bedoeld voor leerlingen uit
groep 8, bestaat uit drie sessies
van twee uur en wordt ook gegeven in kleine groepjes. Daarbij
wordt ingegaan op het gebruik
van de elektronische leeromgeving, plannen, het aanleren van
studievaardigheden en het oefenen met leerstrategieën. In een
ongedwongen sfeer krijgen de
leerlingen tevens de mogelijkheid om kennis te maken met de
verschillende vakken.
Heeft u of heb jij interesse in een
van onze trainingen of vormen
van individuele of groepsgewijze begeleiding? Neem dan een
kijkje op www.studyconsultancy.
nl of neem vrijblijvend contact op
via e-mail info@studyconsultancy.nl of telefoon 023-539 2664.

Huweli ksceremonie
onder de Spaanse zon
ollecteweek voor Stichting pkikker

Sevilla/IJmuiden - Trouwen in het buitenland wordt steeds populairder. Niet voor de wet - dat is vaak lastig te regelen - maar verder wel met alles erop en eraan. Afgelopen weekend gaven Michiel van Opbergen
en Maaike van den Beldt uit IJmuiden elkaar het ja-woord in Sevilla. Dat gebeurde op een prachtig landgoed net buiten de stad, te midden van hun dierbaren en onder fantastische omstandigheden. De ceremonie werd geleid door ‘eenmalig buitengewoon ambtenaar van de liefde’ en redactiechef van deze krant
Friso Huizinga. Behalve het echtpaar en de ceremoniemeesters dachten alle gasten dat hij alleen was ingevlogen voor de muziek, maar hij bleek dus een veel belangrijkere taak te hebben. (foto: Ed Geels Fotografie)

asagne met zalmfilet
en spinazie

Velserbroek - De 12-jarige Rick Peschar zet zich al enkele jaren in
als Velsense ambassadeur voor Stichting Opkikker. Na de daverende successen van de collecteweek 2016 en 2017 zal ook dit
jaar weer worden gecollecteerd in de gemeente Velsen. De collecteweek is van 22 april tot 28 april. Ook wordt gecollecteerd op
de Koningsmarkten in Velsen. De Kikker zelf is dan ook aanwezig.
Maak een leuke selfie en doneer iets in de collectebus voor Stichting Opkikker.

keer per jaar verrassen we gezinnen met een langdurig ziek kind
met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten ze
niet alleen het zieke kind, maar
alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om
Langdurig ziek zijn vraagt veel vergaande gevolgen. Lichtpunt- de dag nog eens te beleven. Een
doorzettingsvermogen en ener- jes zijn in zo’n situatie van groot Opkikkerdag duurt hierdoor veel
gie van een kind. De vaak lange belang. In een moeilijke perio- langer dan één dag.
behandelingen en ziekenhuisop- de worden mooie, leuke momen- Stichting Opkikker is geheel zelfnames zijn zwaar, net als de on- ten heel intensief beleefd. Ze dra- standig, ontvangt geen subsidies
zekerheid die hierbij komt kijken gen bij aan de mentale gesteld- vanuit de overheid. Er worden
en het zien dat vriendjes en vrien- heid van het kind én de rest van nog collectanten gezocht. Neem
dinnetjes wel een gewoon leven het gezin.
contact op via info@opkikker.nl
kunnen leiden. Ook voor de ove- Stichting Opkikker verzorgt de- voor meer informatie over de colrige gezinsleden heeft de ziekte ze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend lecteweek. (foto: aangeleverd)

Spetterend optreden
ohn the evelator
IJmuiden - In het Thaliatheater trad
zaterdagavond de roemruchtige
band John the Revelator op tijdens
de 22ste en laatste editie van Bluestrain to Thalia. Organisator van het
muziekevenement was Tom Huissen, tevens de bassist van de band
die dit jaar maar liefst 50 jaar bestaat. En dus werd de laatste Bluestrain tevens een gedenkwaardig jubileumconcert. De zaal was volledig uitverkocht. Gelukkig voor alle (vooral wat oudere) fans wil John
the Revelator, dat zich voor deze
gelegenheid had versterkt met een
blazerssectie en backing vocals, zelf
nog van geen stoppen weten. bron:
RTV Seaport/Ton van Steijn)

Lasagne voor fijnproevers omdat
het iets lichter en verfijnder smaakt
.De saus in dit gerecht lijkt op een
bechamelsaus maar is een licht gebonden saus op basis van witte
wijn en room.

Huis dier
van de week
IJmuiden - Het huis-aan-huisdier
van deze week is Vlekkie. Vlekkie
is een gecastreerde kater van 5
jaar oud die op zoek is naar een
rustig huisje zonder andere dieren of kinderen. Vlekkie is als hij
eenmaal gewend is een ontzettende knuffel en komt graag even
op schoot. Deze lieverd gaat er alleen even op uit bij mooi weer
en verder is hij graag bij je. Hij
eet speciaal dieetvoer. Wie geeft
Vlekkie een leuk nieuw huisje?
Voor meer informatie over Vlekkie en alle andere dieren die een
nieuw baasje zoeken bel met het
Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg te IJmuiden: 0255515744. Het asiel is open van
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en13.00 uur en tussen
14.00 en 16.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 13.00uur. Of kijk op
www.dierenbescherming.nl twitter:@dierenbescherming en Facebook.com/dedierenbescherming.

Ingrediënten:
- 6 langwerpige lasagnebladen of
12 kleinere
- 800 gr. verse spinazie, of 500 gr.
diepvriesspinazie
- 600 gr. verse zalmfilet zonder vel
- 180 gr. geraspte kaas
- 2 tenen knoflook, uitgeperst
- Klontje roomboter
- 2 dl. witte wijn
- 2 el. visbouillon (ik heb visbouillon gemaakt van een 1/2 bouillontablet en 250 ml. water en hier
2 el. van gebruikt)
- 2 dl. slagroom of kookroom
- 2 el. maïzena
- Peper en zout uit de molen
Ovenschaal van circa 30 x 20 cm
Bereiding:
Breng in een steelpannetje de wijn,
2 dl water en visbouillon aan de
kook en laat dit voor de helft inkoken. Voeg dan de room toe en laat
dit weer een kwart inkoken. Meng
in een kommetje de maïzena met
1 dl water en giet dat, al roerende,
bij de saus.
De saus zal direct gaan binden.
Breng op smaak met zout en peper, dek af om velvorming te voorkomen en zet zolang opzij. Verhit
een grote pan met het klontje boter en fruit de knoflook even aan.
Voeg de spinazie toe, breng op

smaak met zout en peper, en stoof
even kort mee tot deze geslonken
is. Laat de spinazie in een zeef uitlekken en druk het vocht eruit. Dep
de spinazie hierna eventueel nog
droog op een theedoek. Het is belangrijk dat al het vocht uit de spinazie is omdat anders de saus te
waterig wordt.
Kook de lasagnebladen 6 minuten
in licht gezouten kokend water tot
ze beetgaar zijn. Spoel ze daarna
direct af met koud water zodat ze
niet verder nagaren. Snijd de zalm
overlangs in plakken van ongeveer
1,5 cm dik. Zalm heeft een hele korte bereidingstijd Vet de ovenschaal
in en bouw de lasagne op. Begin
met een laagje spinazie, lepel hier
wat saus over en bedek met wat
plakken zalm gevolgd door de lasagnebladen. Ga zo verder tot alles op is en eindig met lasagnebladen en saus. Bestrooi royaal met de
kaas. Verwarm de oven met grillstand op 200 graden en bak de lasagne ongeveer 15 tot 20 minuten of totdat de bovenkant goudbruin is en de zalm nog glanzend
van binnen is.

28

19 april 2018

Zusjes Beltiukova en ‘The lonely
mind’ in ‘t Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrijdag 20
april 20.00 uur treden in ‘t Mosterdzaadje op de uit Minsk overgevlogen violiste Ksenia Beltiukova. Samen met haar zuster, de fluitiste Dasha Beltiukova en de pianist Vital Stahievitch, beiden uit
Minsk maar nu woonachtig in Nederland, wordt een er echt Sovjet
Unie programma uitgevoerd. Muziek uit Rusland, Georgië, Estland
en Belarus. Van Schnittke: Suite in
oude stijl (voor viool en piano),
van Sjostakovitsj: 5 stukken (voor
viool, fluit en piano), Taktakishvili: Sonate (voor fluit en piano), Pä-

nieuwe cd ‘Violin Passion’ mee
waarop vioolconcerten van Pärt,
Abeliovich en Beltiukov.
Op zondag 22 april om 15.00 uur
hebben de sopraan Marijke Groenendaal en pianist Jacob Engel
weer een bijzonder mooi programma in ’t Mosterdzaadje. Zij
spelen vier liedcycli die ieder op
hun eigen manier de luisteraar
meevoeren op een reis door een
gevoelswereld.
Van Schumann ‘Liederkreis op.
39’, ‘Chansons de Bilitis’ van Debussy en ‘The Lonely Mind’, uit
het dagboek van Virginia Woolf
op muziek gezet door Jan-Willem van Herpen. Een première!
Tot slot ‘Banalités’ van Poulenc,
muziek op gedichten van Apollinaire.
rt: Spiegel im spiegel (viool en pi- Marijke Groenendaal verstaat de
ano) en Beltiukov: Credo (trio)
kunst naast haar prachtige zangDe Suite in Oude stijl (1972) van stem, het publiek op aantrekkeSchnittke is geschreven als een lijke manier over de inhoud van
compositie uit de 18e eeuw. Van de teksten te vertellen. Met Jacob
Sjostakovitsj vijf pareltjes uit zijn werkt zij al jarenlang samen en
film en toneelmuziek. De Georgi- het is een groot feest deze mensche componist Taktakishvili laat sen aan het werk te zien en te hode volksmuziek uit zijn land te- ren.
rughoren. Arvo Pärt is helemaal ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, te‘hot’. Zijn meditatieve ‘Spiegel im lefoon 023-5378625. Vanaf een
Spiegel’ een klassieke hit, maar half uur voor aanvang is de zaal
nóg mooier is het Credo van Bel- open. Toegang vrij, een bijdratiukov, helemaal als het gespeeld ge in de onkosten wenselijk. Zie
wordt door de dochters van de ook www.mosterdzaadje.nl. (foto:
componist! Ksenia brengt haar aangeleverd)

Weleda Pim
Mulierloop
steunt Natuurmonumenten
Velsen - Op 22 april gaat het parcours van de 10 en 16 km van de
Weleda Pim Mulierloop door een
van de mooiste natuurgebieden
van Nederland: Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. Deze prachtige natuur biedt ruimte om hard
te lopen en jezelf uit te dagen.
De organisatie, atletiekvereniging Suomi uit Santpoort, vind
het belangrijk dat de natuur in
Nederland beschermt en versterkt wordt. Dat doet Natuurmonumenten. Daarom draagt de
organisatie een deel van de inschrijfkosten af aan Natuurmostaan wederom de kortingsbon- numenten. Bij de voor-inschrijnen voor voordelig kermis vieren. ving kan een vrijwillige donatie
De openingstijden zijn: zaterdag, worden gedaan van 3, 5 of 10 euzondag en woensdag vanaf 14.00 ro. Hiermee kan het parcours van
uur, maandag, dinsdag en don- de Weleda Pim Mulierloop en anderdag vanaf 15.00 uur, vrijdag dere runs nog mooier worden ge(Koningsdag) vanaf 12.00 uur. De maakt. Als dank voor je steun ontkermis sluit alle dagen om uiter- vang je van Natuurmonumenten
lijk 23.00 uur. (foto: Pixabay.com) een gids met vijf prachtige, uitdagende hardlooproutes in de natuur in de buurt. Zie ook www.
pimmulierloop.nl.

Kermis op Kennemerplein
IJmuiden - Zaterdag 21 april
start op het Kennemerplein de
Koningskermis weer met de vertrouwde attracties voor jong en
oud.
De Spin, Vliegende Bank, draaimolen, botsauto’s enzovoort
draaien hun rondjes tot en met
vrijdag 27 april. In deze krant

Postzegelavond
Santpoort-Noord - In het Terras
wordt op maandag 23 april weer
een gezellige postzegelavond
van de Postzegel Vereniging Santpoort gehouden. De zaal is open
vanaf 19.00 uur, met later op de
avond een leuke veiling. Hieraan
voorafgaand kunnen de kavels
worden bekeken. Meer weten?
Bel 023-5382274 (na 18.00 uur).

Leerling Rozenbeek
wint mountainbike

Negen nieuwe EHBO-ers ronden
cursus af bij Rode Kruis IJmond
Velsen-Zuid - Er lopen negen nieuwe EHBO-ers rond in de IJmond.
Zij rondden deze week hun uitgebreide EHBO-cursus af en kregen daarvoor een certificaat. Tijdens het programma van tien weken hebben de cursisten onder meer geleerd om levensreddende
handelingen uit te voeren. Ook kleinere ingrepen, zoals wondverzorging en een mitella aanleggen, kwamen aan bod.

Het Rode Kruis IJmond biedt elk
jaar vier EHBO-cursussen aan.
De cursisten krijgen tien weken
lang elke week een les van twee
uur. Tijdens de lessen leren de
deelnemers over de theorie van
EHBO, maar gaan ze vooral praktisch aan de slag. Ze leggen bijvoorbeeld een drukverband aan
bij elkaar of bij de docent. Daarnaast gaan ze een paar keer tijdens de cursus aan de slag met
een LOTUSslachtoffer. Dat is een
acteur die een ongevalsslachtoffer speelt.
De redenen om een EHBO-cursus te volgen lopen uiteen, maar
volgens instructeur Stef van Everdingen is een ding duidelijk: ,,Hoe
meer mensen kennis hebben van
EHBO, hoe beter.” Hij geeft al

ruim zes jaar cursussen en workshops EHBO voor het Rode Kruis
IJmond. “Op mijn twaalfde deed
ik zelf een cursus omdat ik bij de
scouting zat. Sindsdien kwamen
mensen altijd al naar me toe om
vragen over noodhulpverlening
te stellen. Ik heb altijd wel een
pasklare oplossing en vind het
leuk om deze cursussen te geven.”
De cursisten zijn positief over
zijn bevlogen en praktische manier van lesgeven. ,,Stef is een
echte praktijkman,” vertelt Patrick Hoek, die net zelf zijn certificaat in ontvangst heeft genomen. ,,Hij geeft ons niet alleen
de kennis die we nodig hebben,
maar geeft ons ook voorbeelden van situaties die hij zelf heeft
meegemaakt. Daardoor blijft het

beter hangen.” Patrick heeft de
EHBO-cursus gevolgd omdat hij
vrijwilliger wil worden bij het Rode Kruis IJmond: “Ik ben zelf geholpen toen ik het nodig had, nu
wil ik iets terugdoen en ook mensen helpen. De noodhulp is echt
een aanvulling op de Nederlandse primaire hulpverlening.”
Cursisten die vervolgens vrijwilliger bij het Rode Kruis worden,
kunnen het cursusgeld terugkrijgen. Opleidingscoördinator Jacoba Peeters legt het uit: ,,Iedereen is welkom om bij ons een
EHBO-cursus te volgen. Mensen die daarna vrijwilliger bij
ons worden, kunnen het geld na
twee jaar terugvragen.” Het Rode
Kruis IJmond is altijd op zoek naar
nieuwe enthousiaste vrijwilligers.
Na de cursus kunnen zij direct
aan de slag met hulpverlening tijdens evenementen.
Aanmelden voor de volgende
cursus kan via opleidingen@rodekruisijmond.nl. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Dit schooljaar heeft basisschool de Rozenbeek weer meegedaan met de
scholencompetitie van het Slotracen. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door Techport in
samenwerking met Slipstream in
de Cruquius.
De kinderen van groep 7 zijn allemaal aan de beurt geweest en
hebben in teams de strijd gestreden. Welk team rijdt de meeste
rondes en wie rijdt de snelste ron-

de in het hele seizoen? Na de finaledag voor de teams is de balans
opgemaakt en is Engel Stut winnaar van de snelst gereden ronde
geworden. Deze prestatie is beloond met een prachtige mountainbike.
Hans Nooij en Eric Hornstra zijn
namens de organisatie op de Rozenbeek langsgekomen en hebben de fiets aan Engel overhandigd. Hij is er super blij mee! (foto: aangeleverd)

Opleidingsorkesten
verzorgen ko fieconcert
Velsen - Het vierde koffieconcert van de Velser Gemeenschap
op zondag 22 april staat met name in het teken van Opleidingsorkesten.
Zowel het opleidingsorkest van
de IJmuider Harmonie (onder leiding van Bob Kanne) als het opleidingsorkest van Soli (onder leiding van Henk Veldt) laten u horen wat zij kunnen.
De IJmuider Harmonie neemt
u mee naar Parijs, de Jungle en
speelt ook een heuse klompendans. Ook Harry Potter, Cowboys
en Indianen passeren de revue.
Het belooft een gevarieerd programma te worden. Het Opleidingsorkest leidt de muzikanten op voor het grote orkest, het
IJHmusementsorkest.

Het opleidingsorkest van Soli
neemt deze keer een gast mee.
Soli verzorgt op de basisschool
de Toermalijn de muziekopleidingen. En vanaf dit schooljaar is er
ook het Toermalijn Schoolorkest
opgericht. Zowel het opleidingsorkest als het schoolorkest zullen
elk apart, maar ook samen kun
muzikale kunsten laten zien en
horen.
Tot slot is het de beurt aan het
Klein Orkest van Soli. Het Klein
Orkest is een van de vervolgorkesten na het Opleidingsorkest
van Soli
Aanvang 12.00 uur in het Solicentrum, naast station Driehuis. De
toegang is gratis. Na afloop wordt
er wel een collecte gehouden ter
bestrijding van de onkosten.

In gesprek over veiligheid rond Zuid Arcade
IJmuiden - Dinsdag 24 april vanaf
13.30 uur gaan medewerkers van
afdeling Handhaving, wijkagent
Nick Koomen en leden van Wijkplatform IJmuiden-Noord en -Zuid
met de winkeliers op de Zuid- en
ook de Noord-Arcade in gesprek
om de parkeerproblematiek te be-

spreken en tot afspraken te komen.
Er is een project gestart in de Rivierenbuurt om samen met bewoners en professionals te bedenken
hoe mensen langer in hun buurt
kunnen blijven wonen. Daarbij
konden, tijdens enkele bijeenkomsten, bewoners ideeën, wensen en

klachten inbrengen. Eén van deze
klachten betrof het laden en lossen van vrachtauto’s met name
aan de kant van de Zuid-Arcade.
De vrachtauto’s staan met de laadklep open half op het fietspad, wat
een gevaarlijke situatie oplevert
voor de fietsers. Tevens wordt het

uitzicht voor verkeer dat vanuit de
Vechtstraat komt belemmerd door
de vrachtauto. Wijkplatform IJmuiden-Zuid heeft deze klacht opgepakt en samen met Wijkplatform
IJmuiden-Noord de afdeling Handhaving van de gemeente Velsen
en de wijkagent benaderd. Ook zij

vinden het een onwenselijke situatie. Op 24 april zal de Wijkmobiel
van 13.30 tot 15.30 uur ter hoogte van de Noord-en Zuid Arcade
staan. Hier zijn vertegenwoordigers van Woningbedrijf Velsen, VelisonWonen, de gemeente, het Sociaal Wijkteam en WonenPlus aan-

Lotenverkoop
Zonnebloem
Velserbroek - Zoals ieder jaar
gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Velserbroek,
langs de huizen om loten te verkopen. De opbrengst hiervan is deels
voor de nationale Zonnebloem en
deels voor de afdeling zelf. De verkoop is op maandag 23 april tot en
met 26 april, 30 april tot en met 3
mei en 7 mei tot en met 9 mei.

Nieuwe
rolstoelbus

IJmuiden - Stichting OIG-IHD heeft
een nieuwe rolstoelbus in gebruik
genomen. Deze vervangt de oude bus die inmiddels wordt ingezet voor het vervoer van huisraad
ten behoeve van de winkel aan
de Industriestraat 66. Daar kunnen geïnteresseerden elke woensdag van 09.00 tot 12.00 uur terecht
voor kleding, meubilair, witgoed
en nog veel meer. Met de nieuwe
rolstoelbus, die grotendeels wordt
gefinancierd uit de opbrengst van
het door de stichting ingezamelde
textiel, is haar wagenpark weer up
to date. De rolstoelbus wordt ingezet voor het vervoer van inwoners
met een beperking die daardoor
geen gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer. (foto: aangeleverd)

wezig. Na de gesprekken met de
ondernemers zullen de wijkagent
en Handhaving hier ook aanwezig zijn. Heeft u vragen, ideeën of
suggesties uit uw woonomgeving,
dan kunt u die aan hen kwijt. De
koffie staat klaar. Iedereen is van
harte welkom.

30

19 april 2018

Thuis in de
Rivierenbuurt
IJmuiden - In het najaar van 2017
is de gemeente Velsen gestart
met een regionale pilot, Thuis
in de Rivierenbuurt. Provincie
Noord-Holland financiert het project dat ten doel heeft de buurt
te stimuleren en ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Deze wijk heeft veel
woningen die minder geschikt
zijn om aan te passen aan ouderen, terwijl er veel senioren wonen. Samen met bewoners is een
buurtverkenning gedaan. Tijdens
het buurtcafé is van alles besproken. Er zijn nu diverse activiteiten
uitgewerkt. Zo krijgen bewoners
informatie over inschrijving voor
een andere huurwoning. Op de
locatie Delta worden nieuwe levensloopbestendige woningen
gebouwd. Ook wordt het parkje
tussen de Maasstraat en de Heerenduinweg verbeterd en veiliger
en die omgeving opgefleurd.De
buurt zal kleurrijker worden door
extra bloemen en planten bij bestaande bomen. Poorten en achterpaden worden begaanbaar
deze terreinen. Van de inventari- ontwikkelen en implementeren. en onkruidvrij gemaakt. Een idee
satie van rest- en grondstoffen tot Daarbij wordt bijvoorbeeld geke- was om een Straat van de Maand
aan concrete businesscases…
ken naar de benodigde investe- te organiseren in deze buurt zoDe pilot bestaat uit het inventari- ring en terugverdientijd, poten- dat mensen worden aangezet om
seren van de rest- en grondstof- tiële drempels als wet- en regel- hun straat (en tuintje) op te knapstromen van bedrijven op de ter- geving en mogelijkheden tot co- pen. Ook worden activiteiten ontreinen. Inzicht in deze stromen financiering.
plooid om mensen elkaar te laten
zorgt ervoor dat er betere ‘mat- Gedurende het traject worden ontmoeten en meer te laten beches’ gemaakt kunnen worden tevens experts en andere rele- wegen. Het sociaal team gaat zich
tussen bedrijven en geeft dus in- vante ketenpartners betrokken wat zichtbaarder maken in deze
zicht in de circulaire kansen.
en om advies gevraagd. De mo- buurt, zodat ook mensen die hulp
Een aantal succesvolle cases gelijke kansen in de Pijp Noord, mijden kunnen worden bereikt.
wordt uitgewerkt tot een busi- de Pijp Zuid, Noordwijkermeer- Buuv moet ook meer bekendheid
nesscase zodat een ondernemer polder en De Kagerweg worden krijgen om bewoners te helpen
een gedegen afweging kan ma- daarnaast ook meegenomen. De met klusjes. Een ander verzoek is
ken of hij of zij bereid is om deze pilot wordt naar verwachting bin- om de eigenaren van bedrijfsbus– dikwijls eerst nog theoretische nen een half jaar afgerond. (foto: jes elders te laten parkeren. Ten– circulaire kans verder te gaan aangeleverd)
slotte wil men een buurtapp inzetten met buurtgerichte informatie. Een jury heeft een rapport
over de pilot opgesteld om te kijken hoe effectief het werkelijk is.
De activiteiten zijn al in gang gezet, zo is er 24 april een bijeenkomst over de veiligheid van de
Zuid-Arcade, zie elders in deze
krant.

Pilot circulaire economie op
bedrijventerreinen in de IJmond
IJmond - Het Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied start, ondersteund door de OV IJmond en
Greenbiz IJmond, met een pilot
circulaire economie op een aantal
bedrijventerreinen in de IJmond.
Het doel is om praktische kansen
in beeld te brengen en die vooral
ook in gang te zetten. Niet vanuit
idealisme, maar vanuit een economisch verdienmodel. Het Bestuursplatform heeft het bedrijf
Cirkellab hiervoor de opdracht
gegeven. De pilot start op Businesspark IJmond en Grote Hout,
vanwege de gemengde economische samenstelling en aanwezigheid van de maakindustrie op

Mogelijk
stopverbod
bij IJspaleis

Driehuis - D66 heeft vragen gesteld over de onveiligheid rondom het IJspaleis. Zij hebben hierover meerdere signalen ontvangen. Zo zouden parkerende automobilisten te weinig rekening
houden met fietsers en voetgangers. Het college heeft geantwoord dat zij bekend zijn met de
problemen en dat zij bereid zijn
te onderzoeken of een stopverbod aan de westzijde van de Driehuizerkerkweg zin heeft. Er is al
een stopverbod aan de oostzijde.
Doordat auto’s meestal met twee
wielen op de stoep van de westkant parkeren is de doorgang aan
het begin van de DriehuizerkerkSantpoort-Noord - Afgelopen poetsen en invlechten. De com- prijs was voor Zina Laan op Taren- weg redelijk. Tegemoetkomend
zondag was het heel druk op ma- binaties zagen er dan ook prach- ko met 218 punten.
autoverkeer kan elkaar dan nog
nege Kennemergaarde. De FNRS tig uit!
De rubriek F5 werd gewonnen passeren. Het college verwacht
dressuurwedstrijd voor junio- Aan het eind van de lange dag door Isabel Paulussen op Until geen nieuwe gezichtspunten van
ren vanaf de rubriek F4 werd ge- verzamelde iedereen zich in de Then met 214 punten, de F6 en 7 omwonenden en ondernemers
houden en er waren zoveel aan- foyer van manege Kennemer- had als winnaar Lieke Erkens op en gaat daarom niet extra in gemeldingen dat er een reservelijst gaarde en werd de uitslag be- Tarenko met 214 punten en de F9 sprek met hen. Het onderzoek zal
moest worden gemaakt.
kend gemaakt. In de F4 ging de en 10 werd gewonnen door Kiki al binnenkort plaatsvinden.
Bij deze FNRS dressuurwedstrij- eerste prijs naar Yfke de Vries op Baljet op Picasso met 210 punten.
den is officieel wedstrijdkleding Zsa Zsa met maar liefst 227 pun- Tot slot werd de hoogste rubriek
verplicht: een witte rijbroek, dres- ten, tweede werd Billie Babelow- gereden en daar werd Julia Kiesuurjasje, plastron, witte hand- ski op Primeur met 220 punten, vits eerste op Briljant in de ruschoenen en nette rijlaarzen. Ook derde Moise Koene op Welling- briek F14 met 222 punten. (foto:
moet je je paard of pony netjes ton met 219 punten en de vierde Anja Vogel)

FNRS dressuurwedstrijd
junioren op Kennemergaarde

Bingo- en
loterijavond

Versterking gezocht voor organisatie
Allerzielen Velsen Verlicht
Velsen - ,,Goed bezinningsmoment zo’n viering, even weg uit
de dagelijksheid om echt contact te hebben.’’ Dit is een greep
uit de vele reacties van deelnemers aan de viering.
De Stichting Allerzielen Velsen
Verlicht stelt zich ten doel het
herdenken van de doden te bevorderen door jaarlijks een vie-

ring te organiseren voor jong en
oud op een van de gemeentelijke begraafplaatsen. Kunst geldt
hierbij als inspiratiebron en als
motor van de verbeelding. Het
motto is het vieren van het geleefde leven. De avonden worden druk bezocht en de roep
om herhaling is groot. De organisatie bestaat uit een Stich-

tingsbestuur en een projektgroep. Voor beide wordt versterking gezocht.
Op de site van de Stichting
www.Allerzielenvelsen.nl
is
meer te lezen over de inhoud
van de vacatures.
Meer weten? Bel met voorzitter Alice Loeters, telefoon 0255523086.

IJmuiden - Zaterdag 21 april
wordt in speeltuin De Veilige
Haven weer een bingo- en loterijavond georganiseerd. De
bingo begint om 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Wie in
IJmuiden woont en geen vervoer heeft kan contact opnemen met telefoonnummer 0628900999 of 0255-518077, dan
wordt men opgehaald en na afloop weer thuis gebracht. De
opbrengst van deze avond is
voor de speeltuin om weer leuke speeltoestellen te kopen.

Duin en Kruidberg mavo
bezoekt PVM vanwege
projectweek
Driehuis - Zo’n 90 leerlingen van
de Duin en Kruidberg mavo zijn
afgelopen week te gast geweest
in het Pieter Vermeulen Museum.
De projectweek ‘Water, kracht en
macht’ sloot perfect aan bij het
programma en de tentoonstelling Waterwijs, die in het museum te zien is. Omdat de kinderen
al de hele week met thema werken, zullen ze alles wat ze in de
tentoonstelling tegenkomen nog
beter onthouden aldus een en-

thousiaste leerkracht.
Conservator Wim Bosch demonstreerde de leerlingen in kleine
groepjes waarom het zo belangrijk is dat we niet alles volbouwen met tegels en beton. Bij een
klimaattafel werden hoosbuien
gesimuleerd en was het voor iedereen direct duidelijk dat groene daken, regentonnen en groene tuinen ontzettend belangrijk
zijn voor de klimaatadaptie. (foto:
aangeleverd)

Vier jubilarissen in het
zonnetje gezet bij COV
IJmuiden - Op haar jaarvergadering heeft de Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden vier jubilarissen in het zonnetje gezet.
Zij vertegenwoordigen 90 jaar
zingen op de vereniging, en dat
van niet de eenvoudigste werken. Allereerst werd Kees Kalkman naar voren gevraagd. Hij
werd door Ton van Kaam, vertegenwoordiger van de Culturele
Stichting Velser Gemeenschap,
toegesproken.
In de toespraak werd Kees Kalkman, 25 jaar lid van de vereniging, geprezen voor het werk
dat hij in de jaren heeft verricht
als lid van het bestuur, het maken en ontwerpen van de affiches en programmaboekjes van
de concerten, het maken van de
tekeningen in het ‘Gouden Boek’.
Hij kreeg van de Velser Gemeenschap een bos bloemen en een
oorkonde aangeboden. Van de
COV kreeg hij de zilveren speld,
als aandenken van 25 jaar lidmaatschap. Daarna werd Ber-

tie Koffeman in het zonnetje gezet. Zij is 40 jaar lid van de vereniging.
In de toespraak van Ton van
Kaam werd aandacht geschonken aan het feit dat Bertie ook
deel heeft uitgemaakt van het
bestuur en veel werk heeft verricht bij de voorbereidingen van
het jubileum (100 jaar COV) in
2015. Zij kreeg de oorkonde met
de daarbij behorende legpenning. Van de vereniging kreeg
zij de gouden speld opgespeld.
Vervolgens werd door Petra de
Hoog, voorzitter van de COV, de
andere jubilarissen toegesproken. Als eerste kwam Cora Glas
naar voren, zij kreeg de bronzen
speld als aandenken dat zij 12,5
jaar lid is van de vereniging. Vervolgens werd Paula Hoogzaad
toegesproken, waarbij vermeld
werd dat zij jaren als stemgroepcoördinator heeft opgetreden.
Zij kreeg ook de bronzen speld
aangeboden voor haar 12,5 jaar
lidmaatschap. (foto: André Koch)

Oud-Hoogovensmedewerkers komen bijeen
Velsen-Noord - De vereniging
van oud-Hoogovenmedewerkers
(VOHM) nodigt alle leden uit voor
de vergadering op maandag 30
april in de Brederodezaal van het
Dudok Huis.
Om 14.30 uur opent voorzitter
Rob de Brouwer de vergadering,
maar de zaal gaat al om 13.30
uur open zodat oud-collega’s onder het genot van een kop koffie

of thee weer eens kunnen bijpraten. De vergadering wordt niet
onderbroken door een pauze. Na
de opening door de voorzitter en
de huishoudelijke punten en mededelingen is het woord aan de
heer Reinier Duijneveld, Manager
Logistiek & Maritiem Coördinatie
van Open IJ over de actuele situatie van de bouw van de nieuwe
zeesluis.
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Reddingsbrigade
waarschuwt voor koud water
Velsen - Reddingsbrigade Nederland verwacht dat veel mensen aankomende dagen aan of
op het water zullen doorbrengen vanwege het mooie weer.
De Reddingsbrigade attendeert mensen nog wel op de
lage temperatuur van het water, het water heeft nog niet
de aangename zomerse waarde en dat geeft kans op onderkoeling en kramp. Door die verschijnselen kunnen mensen
snel in de problemen komen in
het water.
De Reddingsbrigade is blij met
het mooie weer, en men moet
daar ook vooral van genieten.
Jaarlijks moet de Reddingsbrigade echter nog vaak in actie komen om mensen met kramp en
onderkoeling te helpen. Met onderstaande tips hoopt de Red-

dingsbrigade ongelukken te
voorkomen en mensen veilig van
het water te laten genieten.
Geadviseerd wordt om het water in te gaan op plaatsen waar
de Reddingsbrigade toezicht
houdt. Op sommige plaatsen
zijn de reddingsbrigades al actief,
maar nog niet overal. Watersporters wordt geadviseerd beschermende wetsuits te dragen wat de
kans op onderkoeling verkleint.
Ook adviseert de Reddingsbrigade zonaanbidders om zich goed
in te smeren. De voorjaarszon kan
snel tot verbranding leiden.
Zeven Reddingsbrigade tips
om veilig van het water te genieten:
- Ga alleen het water in op plaatsen waar de Reddingsbrigade
toezicht houdt

- Bedenk of je fit genoeg bent om
(nu al) te zwemmen of te watersporten
- Draag een wetsuit tijdens het
watersporten.
- Neem als watersporter voorzorgsmaatregelen: meld iemand
waar je bent, controleer je materiaal, neem een telefoon in een
waterdichte hoes of ander waarschuwingsmiddel mee, houd rekening met andere watersporters.
- Smeer je goed in om verbranding door de zon te voorkomen.
- Blijf niet te lang in het water; de
kans op onderkoeling of kramp
neemt dan toe.
- Ga niet helemaal onder water;
via je hoofd verlies je het snelste
lichaamswarmte.
Zie ook www.reddingsbrigade.nl.
(foto: IJmuider Reddingsbrigade)

Bella Italia

Stadsschouwburg Velsen

Marc-Marie Huijbregts in ‘Getekend’
Velsen - Alles wat Marc-Marie meemaakt in zijn leven gebruikt hij om er iets scherps of
grappigs over te zeggen: van
het boek van een opruimgoeroe tot zijn ervaringen in de
Nederlandse horeca. Marc-Marie speelt zijn bijna állerlaatste
feestelijke voorstelling van ‘Getekend’ op zaterdag 12 mei
(20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen.
Weinig cabaretiers durven zich
op het toneel zó kwetsbaar op
te stellen als Marc-Marie in ‘Getekend’ doet. Het oer-gevoel
dat door de hele show heen
loopt, is de schaamte. Schaamte
voor zijn figuur, zijn angsten en
geaardheid bijvoorbeeld. MarcMarie bouwt op die schaamte
een bouwwerk van anekdotes
en grappen die de lach regel-

Extra show Harrie
Jekkers - Kleine Orkest

Velsen - Na een sabbatical van
14 jaar, gevolgd door de zeer succesvolle voorstelling, ‘Jekkers en
Velsen - De smaken en ingre- Jeroen’, heeft Harrie Jekkers de
diënten van het Italiaanse lied smaak weer te pakken. Harrie Jekzijn net zo rijk als die van de ge- kers wil vroeger nog één keer laliefde Italiaanse keuken. Hoog- ten terugkomen in de vorm van
ste tijd dus voor een verrassings- een muziektheaterprogramma
menu met de lekkerste Italiaan- over en door Klein Orkest. De sucse popsongs van Eros Ramazzot- cesvolle popgroep waarvan hij
ti, Laura Pausini, Paolo Conte, An- van 1979 tot 1985 de leadzanger
drea Bocelli, Il Divo, Riccardo Coc- was. Met dit muziekprogramma is
ciante, Milva en niet te vergeten Jekkers te zien in een uitverkochde grote hits die wij kennen door
versies van Marco Borsato, André
Hazes en Willy Alberti. Ze worden uitgevoerd door alleskunner
Leonie Meijer (‘The Voice’), Marijn Brouwers, die door de timbre
in zijn stem bijzonder geschikt is
voor dit Italiaanse repertoire, de
jonge getalenteerde Merijn Oerlemans en fantastische musici op
donderdag 17 mei (20.15 uur) in
de Stadsschouwburg Velsen. Ben- Velsen - Kan korstmos troost bievenuto nella Bella Italia! Vooraf- den? Wel als het aan cabaretière
gaand aan het theaterconcert Paulien Cornelisse ligt. Op dinster leven laat vader Hans & Griet- Bella Italia is het mogelijk om in dag 1 mei (20.15 uur) is haar nieuje achter in het bos. Gelukkig ont- het theater Italiaans te dineren. we programma ‘Om mij moverenmoeten zij de grappige tove- Gezeten aan lange tafels kunt u in de redenen’ te zien in de Stadsnaar Titus in zijn bijzondere huis- de sfeervolle REX-foyer genieten schouwburg Velsen. Cornelisse
je van snoep. Eind goed, al goed? van een heerlijk Italiaans twee- staat bekend om haar goed ontOf heeft Titus’ gemene vrouw gangenmenu. Dit arrangement wikkelde taalgevoel en om haar
Fien minder smakelijke plannen? is voor 30 euro te bestellen op fijne, gekantelde blik op de weIs de gastvrijheid van het tove- www.stadsschouwburgvelsen.nl reld om haar heen. Kleine onbenaarsduo oprecht, of begint voor en is alleen te bestellen in combi- nulligheden groeien bij haar uit
Hans & Grietje het avontuur nu natie met een theaterkaartje voor tot reusachtige proporties. Zij kan
pas echt?Stadsschouwburg Vel- het theaterconcert Bella Italia. (fo- heerlijk doordraven, bijvoorbeeld
als zij vertelt over haar tripje naar
sen wordt een heus sprookjespa- to: Robin Kamphuis)
een afgelegen jeugdherberg in
leis met allerlei activiteiten. Kom
IJsland - met een dak van mos naverkleed naar het theater en doe
tuurlijk - en de mysterieuze man
mee aan de Sprookjes Verkleeddie maar buiten blijft staan. Ook
wedstrijd. Je maakt dan ook nog
kans op een sprookjesachtig
prijzenpakket. Na afloop van de
voorstelling kun je met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet en kun je
nog even lekker swingen tijdens
de Sprookjes Afterparty.
Prijs: 20 euro, exclusief pauzedrankje. Meer informatie en reVelsen - ’20 Scènes over de liefserveren:
www.stadsschouwde’ is een lichtvoetig, plezierig
burgvelsen.nl of telefoon 0255gestoorde en beetje absurde to515789. (foto: Wim Lanser)
neelvoorstelling. Aankleding en
muziek zijn als de Franse jaren
’60. Negen acteurs spelen in regie van Eric de Vroedt 51 rollen in
een voorstelling die tintelt als een
glas champagne! Deze feelgood
toneeltopper van het Nationale
af. Het lijkt soms huis-tuin-en- Theater staat op dinsdag 8 mei
keuken-gebabbel, maar in die (20.15 uur) in de Stadsschouwverpakking schuilt een schu- burg Velsen. Met o.a. Mark Rietrend, persoonlijk levensverhaal man, Tamar van den Dop, Hein
dat menig bezoeker nog lang van der Heijden, Betty Schuurman, Esther Scheldwacht en de
bij zal blijven.
Tussen de verhalen door wordt winnaar van de Guido de Moorer gezongen. Dan staat er ook prijs 2017 Emmanuel Ohene Bometeen een heel ander mens. afo.
Met zijn prachtige zangstem Over de lusten en de lasten van
laat Marc-Marie veel van zijn de liefde. In twintig korte scènes
onzekerheid als sneeuw door krijgt u allerlei onverwachte verde zon verdwijnen en glorieert wikkelingen in de liefde te zien.
hij als een van de meest bijzon- Zoals een bruidegom, die vlak
dere cabaretgoden die Neder- voordat hij zijn aanstaande het jawoord geeft, bekent dat hij heeft
land rijk is.
Prijs: 27,50 euro, inclusief gar- gezoend met de zus van de bruid.
En haar zussen. En haar vrienderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: dinnen. Een oude man die iedewww.stadsschouwburgvelsen. re dag zijn echtgenote, die aan
matig door de zaal laat golven. nl of tel. 0255-515789. (foto: alzheimer leidt, bezoekt. Twee
Met aanstekelijk vertelplezier Marc-Marie Huijbregts en Stu- hartsvrienden die in gevecht ravuurt Marc-Marie zijn grappen dio Boot)
ken, nadat de een bekent dat hij

Hans & Grietje (4+) in
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Het eeuwenoude
sprookje over twee kinderen die
terechtkomen bij een snoephuisje in het bos, werd al eerder bewerkt tot een smakelijke familievoorstelling en keert terug in een
spiksplinternieuw, kleurrijk jasje. Te zien in de meivakantie op
woensdag 9 mei (14.30 uur) in de
Stadsschouwburg Velsen. De rol
van Grietje wordt vertolkt door
Janouk Kelderman, die bekend
werd als presentatrice Keet! bij
RTL Telekids. Daarnaast keren de
populaire karakters Titus en Fien
(vaste gasten in alle Van Hoorne-musicals) terug in deze voorstelling. Zij staan garant voor hilarische scenes, die jong en oud
tranen van het lachen zullen bezorgen. Voorzien van een suikerzoet decor, kostuums om van te
smullen en uiteraard swingende
meezingliedjes, is ‘Hans & Grietje’
dé familievoorstelling die je niet
mag missen!
Er was eens een arm houthakkersgezin. In de hoop op een be-

Stadsschouwburg Velsen

te Stadsschouwburg Velsen op
woensdag 2 mei (20.15 uur).
Jekkers zal op zijn eigen cabareteske wijze vertellen over het ontstaan en het einde van Klein Orkest, en hij zal daarbij worden begeleid door twee oorspronkelijke
bandleden: Chris Prins (bas), Niek
Nieuwenhuijsen (drums) en de
nieuwe aanwinst Henk Jan Heuvelink (toetsen). De succesvolle popgroep achter megahits als
‘Later is allang begonnen’, ‘Laat

mij maar alleen’, ‘Koos Werkeloos’
en ‘Over 100 jaar (zijn jullie allemaal dood)’, scoorde daarnaast
twee evergreens: ‘O O Den Haag’
en ‘Over de Muur’. Liedjes die na
35 jaar nog altijd hoog genoteerd
staan in de top 2000 en overal uit
volle borst worden meegezongen.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789. (foto:
Jaap Reedijk)

Paulien Cornelissen
in Stadsschouwburg
vindt zij de tijd tussen het hebben van traphekjes in je huis - nodig om jonge kinderen te verhinderen de trap op of af te gaan - en
de traplift nogal kort.
Op het toneel staat een kasje met
allerlei soorten mos. Cornelisse was onlangs in een zgn. moskas en ervoer daar totale rust en
troost. Sommige korstmossen
groeien maar een centimeter per
eeuw, dat relativeert lekker het
geschreeuw en gedoe van de
mens.Prijs: 26 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of telefoon 0255-515789. (foto:
Tessa Posthuma de Boer)

Het Nationale Theater – dé
lentevoorstelling over de liefde
de ander vroeger maar onaangenaam vond. Een buurman en
buurvrouw die hun liefde voor elkaar proberen te bedwingen, terwijl hun echtgenoten elkaar op
de gang luidruchtig bespringen.
En zo volgen nog zestien situaties rond prille, uitgedoofde, ver-

boden, spannende en nooit vergeten liefde.
Prijs: 29,50 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789. (foto: Sanne
Peper)
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Arie Keppler Prijs 2018 van start
Dit jaar nemen opnieuw vijf bevlogen vakprofessionals zitting
in de jury, te weten Edzo Bindels
(winnnaar 2016 en partner West
8), Sylvia Pijnenborg (adjunct-directeur BOEi), Bastiaan Jongerius
(adviseur MOOI Noord-Holland
en architect), Sacha Maarschall
(regionaal ontwerper Provincie
Noord-Holland) en Rob van Leeuwen (bestuurslid MOOI NoordHolland en landschapsarchitect).
Directeur van MOOI Noord-Holland Jef Mühren schuift zoals alle jaren aan als secretaris.
De Arie Keppler Prijs brengt ontwerp en beleid in de gebouwde omgeving met een voorWinnaar 2016: Schouwburg De Kampanje in Den Helder (foto: aange- beeldstellende betekenis voor
leverd)
het voetlicht. Dat wil zeggen dat
Regio - Stichting MOOI Noord- gaande jaren zijn de vier cate- ze toonaangevend zijn, in sociHolland reikt voor de negende gorieën niet vooraf vastgesteld. aal, maatschappelijk, technisch of
keer vier eervolle prijzen uit voor De ervaring van afgelopen edi- ruimtelijk opzicht. Met deze netoonaangevende
omgevings- ties leerde dat echte voorbeeld- gende editie is de Arie Keppler
kwaliteit in Noord-Holland. Tot en stellende projecten vaak gelaagd Prijs inmiddels een begrip gewormet 20 mei kunnen gerealiseer- zijn, vanuit meerdere invalshoe- den. Prijswinnaars van de vorige
de projecten of concrete beleids- ken en schaalniveaus en discipli- editie waren De Tugelawegblokplannen, tot stand gekomen in ne-overstijgend. De concrete pro- ken in Amsterdam van M3H archide afgelopen twee jaar, worden jecten of beleidsinspanningen tecten, De Kampanje in Den Helingediend voor de Arie Keppler worden daarom vrij ingezonden. der van Van Dongen-Koschuch
Prijs 2018. De prijs wordt uitgeArchitects and Planners, De Nieureikt aan personen of organisaties Uit het actuele beeld dat de in- we Hondsbossche Duin in Petdie een bijzondere prestatie heb- zendingen gezamenlijk opleve- ten van West 8 in samenwerking
ben geleverd op het gebied van ren, stelt de jury de vier prijsca- met Witteveen+Bos en De Tandarchitectuur, landschap, steden- tegorieën vast. De categorieën wielenfabriek in Amsterdam van
bouw en erfgoed in de provincie en de 12 nominaties zullen in ju- Ronald Janssen architecten in saNoord-Holland. Elke betrokken li bekend worden gemaakt. Op menwerking met Donald Osbororganisatie of persoon kan één of 28 september worden de prijs- ne Architect. Ga voor meer informeerdere projecten inzenden.
winnaars onderscheiden met een matie over de Arie Keppler Prijs
De prijs wordt uitgereikt in vier erepenning tijdens de feestelijke en voor inzending naar www.
categorieën. Anders dan voor- prijsuitreiking.
ariekepplerprijs.nl.

Populaire theatrale fietstocht
Karavaan is terug!
Regio - Het succesrecept van
Karavaan Festival komt ook de
komende editie in Alkmaar terug: een theatrale fietsexpeditie door het prachtige NoordHolland. Van 1 tot en met 10 juni fiets je in Rondje Boekel door
stad en platteland en stop je
onderweg voor locatietheater,
theatrale installaties, bijzondere bedrijven en lekkers.
In de unieke fietstocht fiets je,
op eigen tempo en in eigen gezelschap, 25 kilometer door het
Noord-Hollandse landschap. Vanaf het bruisende festivalhart in
hartje Alkmaar naar de rust en
ruimte in het omliggende polderland en weer terug. Onderweg beleef je de grappige, stadse voorstelling Duivenstront en
Meeuwenkak, over burenruzies en meester Frank Visser. je
stopt voor de theatrale installatie Wrongel Ziener in Kaasboerderij Zeilzicht, een verbeelding in
een kaastobbe met kaasproeverij. Je brengt een bezoek aan het
bijzondere knolselderijbedrijf van
Vaalburg en je geniet van heerlijke koffie met gebak bij dorps-

café ‘t Torenerf, een begrip in De
Schermer. Langs molens en via
pontjes beland je bij de muzikale
voorstelling Victoria op de boerderij. Na nog een stukje bos eindig je de expeditie terug op het
festivalhart met een fijne festivalmaaltijd. En blijf daar vooral nog
even plakken voor je dosis gratis
straattheater en livemuziek.
Geen fiets? Die boek je er bij je
rondje gewoon bij, en staat dan

met vertrek voor je klaar op het
festivalhart van Karavaan. Kortom: Een totaal verzorgd arrangement; een heerlijke en unieke
middag in de buitenlucht!
Rondje Boekel boek je op 1 t/m
3 en 8 t/m 10 juni. Een ticket, inclusief alle voorstellingen, eten
& drinken kost € 42,50 (vrienden
van Karavaan €37,50). Info en tickets op karavaan.nl. (Foto: Kenneth Stamp)

sen, methoden om onderhoud
te voorspellen van provinciale
eigendommen en het verbeteren van bedrijfsprocessen.” Startups die op deze gebieden goede oplossingen hebben, kunnen
hun ideeën inzenden. Een beoordelingscommissie selecteert op
basis van inschrijvingen per thema de meeste geschikte startups.
Ook voor niet genoemde challenges is het mogelijk ideeën in te
Het is voor het tweede jaar dat sturen.
de provincie Noord-Holland startups uitdaagt om samen te wer- Startups die dat doen komen in
ken binnen het Startupprogram- aanmerking voor een wildcard.
ma. Gedeputeerde Jaap Bond: Inzenders krijgen een uitnodi“Startups zijn niet alleen belang- ging om hun oplossingen toe te
rijk voor onze economie, ze kun- lichten tijdens een speeddate
nen ook slimme oplossingen event op 30 mei in Haarlem. Een
hebben voor vraagstukken waar selectie van de beste kandidawij als provincie voor staan, zo- ten gaat naar een tweede ronde
als mobiliteit, datamanagement, op 15 juni. Bekendmaking van de
duurzaam materiaalgebruik, op- definitieve selectie vindt plaats in
timalisatie interne werkproces- de week van 18 juni.

Regio - In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland hebben acht agrarische samenwerkingsverbanden de afgelopen
twee jaar gewerkt aan het optimaliseren van de onderlinge samenwerking. Onderzoekers van
Wageningen University & Research hebben de resultaten uit
het project vertaald naar regionaal niveau. Hieruit blijkt onder
meer dat samenwerking tussen
agrarische bedrijven uit verschillende sectoren een positief effect kan hebben op de bodemvruchtbaarheid en dit zowel voor
de melkveehouder als voor de akkerbouwer/bollenteler geld oplevert. In het project is bijvoorbeeld
gekeken naar het verbeteren van
de bodemvruchtbaarheid, rantsoenen, economische positie en
samenwerking in relatie tot weten regelgeving. “Berekeningen laten een verschuiving zien van de
organische stofaanvoer van de
melkveehouderij naar de akkeren tuinbouw. Hierbij wordt aangetoond dat de organische stofvoorziening op bouwland vaak
verbetert door de wisselbouw
met gras en de mest die daarop
wordt toegediend”, zegt Pieter de
Wolf, die als adviseur van Wageningen University & Research betrokken is bij het project.
Scheuren grasland
In geval van samenwerking tussen akkerbouw- of tuinbouwbedrijf en een melkveebedrijf in
Noord-Holland wordt een deel
van het gras van de melkveehouder meestal geroteerd met akkerbouw- en tuinbouwgewassen. Dit
leidt tot een hoger aandeel kortdurend gras. Het risico van stikstofuitspoeling kan beperkt worden door de stikstofbemesting

van het volggewas na het scheuren van grasland aan te passen
en een vanggewas (onbemeste
groenbemester) na de oogst van
het volggewas te zaaien.

de fosfaattoestand van de grond.
Als gevolg van de samenwerking is er voor het akkerbouwbedrijf ook meer ruimte om gewassen te telen met een hoger saldo.
In een rekenvoorbeeld van een
Bodemkwaliteit
nieuwe samenwerking ruilt een
Naast organische stof is de bo- akkerbouwer 20 hectare grasland
demstructuur een belangrijk as- (voorheen graan) voor 12 hectare
pect van de bodemkwaliteit. Vaak pootaardappelen. Hierdoor stijgt
wordt bij grondruil op het bedrijf het saldo per hectare met bijvan de akkerbouwer graan ver- na 50 procent en loopt het voorvangen door gras van de melk- deel voor de akkerbouwer op met
veehouder. Een aandachtspunt 74.000 euro.
hierbij is dat de grondbewerking
op grasland veel intensiever (5- Mogelijk vervolg
6 keer per jaar oogsten en meer- “De kern van dit traject is het opdere keren bemesten ) is dan op timaliseren van het gezamenlijk
percelen met graan. Het risico op grondgebruik tussen verschillenbodemverdichting wordt hierbij de sectoren. Hoe organiseer je
groter.
dit? En hoe ga je om met de verIn het project is in een bijeen- schillende belangen en wet- en
komst met de deelnemende regelgeving? In een mogelijk vermelkveehouders gesproken over volgproject willen we hier dieper
de mogelijkheden voor andere op ingaan, om een volgende stap
(ruw)voergewassen dan mais. Uit te maken naar duurzame samenoogpunt van organische stofaan- werkingsverbanden”, besluit Pievoer is een mengsel van graan en ter de Wolf.
vlinderbloemigen (zoals erwten
en veldbonen) interessant. Het Projectpartners
bevat veel ruw eiwit, bindt stik- Vruchtbare Kringloop Noordstof en de energiewaarde is rede- Holland is een initiatief van LTO
lijk tot goed. Wel is er aandacht Noord samen met CONO Kaasnodig voor een goed inkuilproces makers en Flynth. De projectcoen zijn met name vlinderbloemi- ordinatie is in handen van Projecgen gevoelig voor aaltjes, waar- ten LTO Noord. Naast LTO Noord
door schade kan optreden in de en Flynth zijn Agrifirm, Wageningewassen erna.
gen University & Research en Water Land en Dijken betrokken bij
Economisch voordeel
de uitvoering van het project.
Ook blijkt uit de regioanalyse dat Provincie Noord-Holland, Greenhet aangaan van een samenwer- port Noord-Holland Noord, LTO
kingsverband geld kan opleve- Noord Fondsen, CONO Kaasmaren. De ruimte voor extra melk- kers, Flynth, Agrifirm, Rabobank
productie per hectare voor de en Water Land en Dijken financiemelkveehouder is afhankelijk ren het project.
van het melkproductieniveau per Kijk voor meer informatie op
koe, de jongveebezetting, de keu- www.vruchtbarekringloopnoordze voor grasland of bouwland en holland.nl. (foto: aangeleverd)

Expositie in stadhuis Haarlem

De Kloostergangen in kleur

Provincie Noord-Holland zoekt startups
Regio - Startups die innovatieve oplossingen hebben voor
uitdagingen waarop de provincie nog geen antwoord heeft.
De provincie Noord-Holland
daagt ze uit om hun ideeën
hiervoor in te sturen. Maximaal
zes startups komen in aanmerking voor deelname aan het
programma ‘Startup in Residence Noord-Holland’.

Samenwerking tussen verschillende
sectoren in Noord-Holland loont

Programma
De zes geselecteerde startups
krijgen vier maanden huisvesting, een sponsor vanuit de provincie met toegewezen budget,
persoonlijke begeleiding in de
vorm van mentorschap, trainingen en toegang tot de expertise en
faciliteiten van de provincie.
Het programma vindt plaats in
samenwerking met Firmhouse,
Tekkoo, 3D Makerszone en Source Institute.
Meer informatie
Op de website www.startupinresidence.com/noord-holland
staan de verschillende challenges
en mogelijke meetups om te bezoeken.
Geïnteresseerde startups kunnen zich tot en met 17 mei aanmelden.

Haarlem - Kleur als aangekondigd thema voor een kunstexpositie zal de wenkbrauwen van de
doorsnee museum en galeriebezoeker niet speciaal doen fronsen. Want doorgaans treft men
kleur wel aan in schilderijen en
werken in allerlei disciplines. Dat
zelfs zwart en wit gewoon kleuren zijn hoeft tegenwoordig de
meeste bezoekers van tentoon-

stellingen niet meer uitgelegd
te worden. Bij het lezen van de
volledige titel zou dat toch de
nieuwsgierigheid kunnen wekken; want zoals op de fraaie uitnodiging wordt toegelicht: het
betreft een expositie over ervaring met en beleving van kleur
in het kunstwerk. Een interessant
uitgangspunt waardoor vermeden wordt dat de beeldend kun-

stenaars langdurig gaan uitweiden over aspecten als het technische effect en het instrumenteel
gebruik van kleur in hun werk.
Van dertien leden van de kunstenaarsvereniging KZOD zijn de komende weken werken in de historische Kloostergangen in het
Stadhuis van Haarlem te bewonderen waarbij de “kleurrijke” ontboezemingen van de beeldend
kunstenaars zeker de moeite
waard zijn.
De dertien exposerende beeldend kunstenaars zijn: Mary Admiraal, Marja van Bezu, Christina
Breevoord, Rob Clous, Monique
Dukker, Marja ten Hoorn, Olga
van der Klooster, Coby Kluitman,
Jacintha Reijnders, Jacqueline
van Rosmalen, Emilio Sanchez Diaz, Connie Vlasveld en Ellen Wolff.
De tentoonstelling is in De Kloostergangen (Grote Markt 2) gedurende alle werkdagen (van 08.00
tot 17.00 uur) te bezichtigen tot
en met vrijdag 18 mei. Zie ook
www.kzod.nl en www.facebook.
com/kunst.zijonsdoel.
Foto: werk van Jacintha Reijnders
(foto aangeleverd)
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DUBBEL VEEL VOORDEEL
TIJDENS DE ZOMER UPGRADES
Actieperiode bij Hyundai Velserbeek
VELSERBROEK - Hyundai Velserbeek, alweer 4 jaar de Hyundai-dealer voor
Velserbroek en omstreken, gaat altijd voor kwaliteit en aandacht voor de
klant. Het bedrijf heeft in die jaren dan ook een trouwe klantenkring
opgebouwd. En over bouwen gesproken: sinds begin dit jaar beschikt
Velserbeek over een prachtige nieuwe showroom.
Vanaf 15 april is het zover, dan gaan bij Hyundai Velserbeek de
Zomer Acties beginnen, dat wil zeggen dat er heel veel voordeel
te halen is op álle modellen.

Neem als voorbeeld de Upgrade
op de Hyundai i10 Comfort uitvoering; met de gratis upgrade voorzien van een GRATIS Navigation

pack, dit betekent naast een direct
voordeel van 1000 euro óók nog
eens onder andere de volgende opties voor dezelfde prijs : Naviga-

De Hyundai i10 of i20.
Tot € 2.500 voordeel!
De Hyundai i10 vanaf

€

9.995

incl. € 1.000 zomerkorting
De Hyundai i20 vanaf

€

14.595

incl. € 1.000 zomerkorting
Inclusief cruise control!

Direct uit voorraad leverbaar.
Rijdt u deze zomer in een nieuwe Hyundai? Kom snel langs voor een gratis taxatie van uw huidige auto!
• Kies voor de gratis upgrade van Hyundai i10 Comfort naar Comfort met Navigation Pack uitvoering
met o.a.: Navigatiesysteem • Apple CarPlay • Bluetooth • Incl. € 1.000 zomerkorting
• Of kies voor de Hyundai i20 i-Motion naar Comfort uitvoering met o.a.:
Navigatiesysteem • Licht & regensensor • Achteruitrijcamera • Incl. € 1.000 zomerkorting
• Kies voor 1 van de overige versies en ontvang € 1.000 zomerkorting

Ontdek meer op velserbeek.hyundai.nl

Ziet u ook zoveel Hyundai’s de laatste tijd?

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2, Velserbroek, tel. 023 - 513 29 44
Gecombineerd brandstofverbruik: 3,5 - 4,8(l/100 km) / 20,8 - 28,6(km/l); CO2 - emissie: 92 - 112 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens
zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Zomer Upgrades actie bestaat uit een vooraf geselecteerde gratis upgrade versie en/of
1.000,- zomerkorting. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 05-04-2018 tot en met 31-05-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Kijk voor de voorwaarden op Hyundai.nl. Genoemde actieprijzen zijn een adviesprijs en excl. metallic lak.
Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Druk-en zetfouten voorbehouden.
De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer.
De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 1/1/2017 beschreven in het service & garantieboekje.

tiesysteem, Apple Carplay ( en Android Auto voorbereiding),
Bluetooth, Cruise Control, en als
klap op de vuurpijl ook nog eens
1000 euro extra zomerinruilbonus,
oftewel dubbel veel voordeel.
Indien uw de keuze op de i20 zal
vallen dan is er een Upgrade van
de I-Motion uitvoering naar de
Comfort, deze is voorzien van een
GRATIS Navigatie, dit betekent
naast een direct voordeel van 1000
euro ook nog eens onder andere de
volgende opties voor dezelfde prijs
: Navigatiesysteem, achteruitrijcamera, Apple Carplay (en Android
Auto voorbereiding),Bluetooth,
Cruise Control en ook hier wederom nog eens 1000 extra zomerinruilbonus, oftewel dubbel veel
voordeel. Speciaal voor deze actieperiode heeft Hyundai Velserbeek
unieke uitvoeringen in de showroom
staan, denk hierbij aan de nieuwe i20 Black Edition, Kona 4 YOU,
i30 Wagon Premium, Ioniq Hybride en de Ioniq Electric, oftewel alle
speciale modellen zijn te bewonderen in onze nieuwe showroom.
Mis de vele voordelen niet, kom
snel langs in onze showroom, daar
waar de auto van uw keuze klaar
staat voor een uitgebreide en vrijblijvende proefrit.
Tijdens de Zomer Upgrades actieperiode profiteert u bij aanschaf
van een nieuwe Hyundai naar keuze ook nog eens van 10% korting
op alle accessoires. En u kunt rekenen op een mooie inruilaanbieding,
dus neem uw inruilauto mee en laat
deze direct gratis taxeren.
U vindt de showroom
van Velserbeek aan
de Wagenmakerstraat 2
in Velserbroek
telefoon: 023-5132944
www.velserbeek.hyundai.nl.
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MAZDA CX-5
IS MEEST WAARDEVASTE AUTO

VELSERBROEK - Mazda Velserbeek is trots op de Mazda CX5. De Mazda CX-5 is door de
ANWB uitgeroepen tot meest
waardevaste auto. Daarom
profiteert u nu tijdelijk van
€ 2.750,- meer waarde.
Eigen kijk, eigen kracht
De Mazda CX-5 heeft de toon gezet met een krachtig design en onvergelijkbare rijeigenschappen. Het
vernieuwde uiterlijk laat zien hoe
de details van het KODO Design
het verschil kunnen maken. De uitzonderlijke afwerking en vormgeving van het interieur zetten een
nieuwe standaard van comfort.
De combinatie van kracht en efficientie is mogelijk dankzij Mazda’s
geavanceerde SKYACTIV-Technology die nog verder is uitgewerkt,
waardoor de rijbeleving nog intenser is. Ook de nieuwe Mazda CX-5
is uitgerust met het revolutionaire
G-Vectoring Control, waardoor je
nog meer controle hebt.
De Mazda CX-5 heeft na diverse
crashtests door de EuroNCAP de
maximale score van vijf sterren behaald. Daarmee is de Mazda CX-5
een van de veiligste gezinsauto’s
op de markt.
De Mazda CX-5 is door de ANWB uitgeroepen tot meest waardevaste auto. (foto aangeleverd)
Een leaseauto met karakter
Kies voor de rijk uitgerust Skyleaseuitvoeringen, met alles wat u wilt
als leaserijder, tegen een bijzonder lage bijtelling vanaf € 250,per maand en de Skylease-GT vanaf € 272.- per maand. Of kies voor
Mazda Private Lease al vanaf
€ 429,- per maand.
Bovendien heeft de Mazda CX-5
een minimale trekkracht van 1.800
kg tot wel 2.100 kg en is dus de
ultieme caravantrekker. En kiest u
nu voor de Mazda CX-5 dan krijgt
u een gratis trekhaak t.w.v.
€ 1.220,- cadeau. Daarnaast
ontvangt u nu € 1.500,- extra inruilwaarde op jouw huidige auto,
waardoor uw totale voordeel oploopt tot maar liefst € 2.720,-! Of
kies voor de 6-traps automaat voor
een meerprijs van slechts € 1.000,.

VAN MEER

WAARDE

Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto
+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde
+ Gratis trekhaak t.w.v. € 1.220,En automaat voor slechts €1.000,- meerprijs

NU TIJDELIJK MET € 2.720,- MEER WAARDE

MAZDA VELSERBEEK
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Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een
Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld
model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar
maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het
automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de
daadwerkelijke speciﬁcaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

De Mazda CX-5 is er al vanaf
€ 31.990,- en nu direct leverbaar,
dus kom snel langs in onze showroom voor een vrijblijvende proefrit
en ervaar welke Mazda CX-5
het beste bij u past.
Mazda Velserbeek
Kleermakerstraat 63
1991 JL Velserbroek
Tel: 023-5132940
www.mazdavelserbeek.nl.
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DOORRIJDEN OF INRUILEN?
Renault Velserbeek maakt keuze gemakkelijk met scherp inruilaanbod

VELSERBROEK - Als u een tijd
in uw nieuwe auto rijdt, dan
komt onherroepelijk het moment dat u over iets nieuws
gaat nadenken. Maar wat is
het goede moment om in te
ruilen? U wilt niet te snel zijn,
maar ook niet wachten tot
uw auto te veel aan waarde heeft verloren. Bij Renaultdealer Velserbeek ervaren ze
dat dit moment voor iedereen
anders is.
“Bij ons staat de klant centraal”,
zeggen ze bij Velserbeek. “Het
gaat om zijn of haar wensen en
mogelijkheden. Wil een klant bijvoorbeeld graag altijd ‘nieuw’ rijden, of bekijkt hij het puur financieel? De launch van een vernieuwd
model is ook altijd een goed moment om over te stappen. Het is natuurlijk slim om te wachten op een
goed aanbod. Wij zijn nu bijvoorbeeld dringend op zoek naar gebruikte Renaults SCÉNIC en doen
daarom alle SCÉNIC-rijders een
zeer scherp persoonlijk inruilaanbod. Doorrijden of inruilen? Wij
maken zo de keuze wel heel gemakkelijk.”
Renault SCÉNIC
Renault-dealer Velserbeek heeft een
trouwe schare Renault SCÉNICfans. “We merken het in gesprekken met onze klanten; het is een

Renault-dealer Velserbeek heeft een trouwe schare Renault SCÉNIC-fans. (foto aangeleverd)
auto waar je van gaat houden.”
De nieuwste generatie familieauto
is weer een echte Renault SCÉNIC.

Een MPV die van elke dag een geweldige nieuwe ervaring maakt.
“Dat wil zeker niet zeggen dat er

niets veranderd is”, zeggen ze bij
Velserbeek. “Deze Renault SCÉNIC
koppelt een stijlvol uiterlijk en veel

Renault SCÉNIC en Grand SCÉNIC

Nu met € 2.050,- Easy Life voordeel,
inclusief € 750,- aan accessoires1
1.800 kg trekgewicht en verkrijgbaar als 140 pk automaat

Vanaf

€ 25.590,-

2 inclusief € 1.300,Easy Life voordeel

Standaard voorzien van actieve remhulp met voetgangersdetectie.
Een ruim en modulair interieur met slimme opbergruimtes en een opbergcapaciteit van 63 liter.
Een verleidelijk design met vloeiende lijnen, unieke proporties en standaard 20-inch wielen.
5 tot 7 zitplaatsen3.

Velserbroek Kleermakerstraat 71
tel. (023) 513 29 29
1. De actie is geldig van 3 april t/m 6 mei 2018 met uiterste registratiedatum 31 augustus 2018. 2. Vanafprijs betreft SCÉNIC Energy TCe 115 Life incl. € 1.300,- Easy Life voordeel. Vanafprijs Grand SCÉNIC Energy TCe 115 Life € 26.790,- incl. € 1.300,- Easy
Life voordeel. De genoemde vanafprijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. 3. Renault Grand SCÉNIC met 7 zitplaatsen verkrijgbaar tegen meerprijs. Getoonde modellen
verkrijgbaar tegen meerprijs. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl voor de actievoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2 gegevens: min./max. verbruik: 3,6-5,6 l./100 km. resp. 27,8-17,9 km./l. CO2: 94-125 gr./km.

www.renaultvelserbeek.nl

(flexibele) ruimte aan een rijke uitrusting en comfort. Het is voor iedereen die overstapt weer een grote stap vooruit.”
Geweldige ervaring
De Renault SCÉNIC is een stijlvolle
MPV met karakteristieke crossoverkenmerken. Door de two-tone kleurstelling van de carrosserie is het een
opvallende verschijning op de weg.
De LED Pure Vision-verlichting en de
machtige 20-inch wielen geven hem
een krachtig uiterlijk. De SCÉNIC
is ruim en dat betekent dat iedereen comfortabel mee kan rijden. Als
chauffeur zit u hoog en daardoor
heeft u een goed zicht op de weg.
De Renault SCÉNIC rijdt vloeiend
en de stille, zuinige, krachtige automaat zorgt ervoor dat rijden genieten wordt. Deze familieauto is standaard rijk uitgerust en ook aan de
passagiers is gedacht. Zo beschikken ze achterin bijvoorbeeld over
hun eigen luxe vliegtuigtafeltje.
Scherp inruilaanbod
Bij Renault Velserbeek staan ze altijd
klaar voor hun klanten. Twijfelt u bijvoorbeeld of u wilt inruilen, dan geven ze u graag advies.
“We hebben altijd de nieuwste
Renault-modellen in de showroom”,
zeggen ze bij Velserbeek. “We geven onze klanten graag de tijd om
een nieuwe auto goed te leren kennen. Daar hoort natuurlijk ook een
proefrit bij. Uiteraard is het handig
om daarvoor eerst een afspraak te
maken. Dan weet een klant zeker
dat de Renault die hij wil testen ook
klaarstaat. Maar gewoon langsrijden
mag ook hoor”, lachen ze bij Velserbeek. “Langskomen kan nu ook nog
eens extra voordelig uitpakken. Want
we zijn hard op zoek naar goede gebruikte auto’s en hebben dus voor iedereen een zeer scherp persoonlijk
inruilaanbod. Dus graag tot ziens bij
Renault Velserbeek!”
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Traudes, Jack & The Weatherman,
Tony Clifton en Michael Prins
hebben roots in of banden met
Haarlem.

Vrijwilligers gezocht voor onderzoeksteam

Verrassende nieuwkomers en
internationale acts
Ambassadeur van de Vrijheid is
dit jaar MY BABY. De band vliegt
per luchtmachthelikopter het
land door. Zij worden in de lineup geflankeerd door het ZuidAfrikaanse gospelkoor Ladysmith
Black Mambazo. Rico & Sticks,
Jeangu Macrooy, Altin Gün, Bizzey en de twaalfkoppige brassband Gallowstreet completeren
de line-up van de twee hoofdpodia van Bevrijdingspop.

Regio - Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en
Landschap Noord-Holland doen
onderzoek nar de biodiversiteit
van natuurvriendelijke oevers.
Men is op zoek naar nieuwe mensen om de vrijwillige onderzoeksteams te versterken.

Leer alles over oevers

Het onderzoek
Natuurvriendelijke oevers in heel
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. De
onderzoekers bekijken en tellen
alle aanwezige planten en dieren in, op en rond de oever. Ook

Meedoen
Meedoen aan het onderzoek betekent dat twee tot drie keer per
jaar een oever van honderd meter moet worden onderzocht. Het
onderzoek begint met een startavond in Heerhugowaard op 24
april. Meer informatie over de geplande activiteiten, inhoud en de
ligging van de oevers is te vinden op www.landschapnoordholland.nl/oever. Voor vragen kan
contact worden opgenomen met
Carola van den Tempel, e-mail:
c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl. (foto: aangeleverd)

De complete line-up van 2018
MY BABY is een van de Ambassadeurs van de Vrijheid 2018 (foto: Ben
Houdijk)
Houtpodium
Winnaar Rob Acda Award 2018
| The Irrational Library Band | DIRECT | MY BABY | Jacqueline Govaert | Ladysmith Black Mambazo | Rico & Sticks | Triggerfinger |
Alain Clark XXL Band

Line-up Bevrijdingspop
2018 bekend

Haarlem - Bevrijdingspop Haarlem heeft de complete line-up
voor 5 mei 2018 bekend gemaakt. Naast internationale
acts en verrassende nieuwkomers kiest de organisatie dit
jaar voor een krachtige basis
van lokaal (super)talent en oude bekenden. Niet voor niets,
want Haarlem heeft muzikaal
veel te bieden.
Langverwachte terugkeer
Voor een deel zien we dit jaar
een aantal oude bekenden terug
op het podium van Bevrijdingspop. In 2003 stonden de Haagse
rockers van DI-RECT al op Bevrijdingspop. In 2006 was BIG2 onze afsluiter, toen als lid van The
Opposites. En ook Triggerfinger heeft in 2011 al eens op Be-

vrijdingspop gestaan. We zijn blij
deze topacts dit jaar wederom in
onze line-up te mogen presenteren. Ook Haarlems eigen Jacqueline Govaert (2001, 2015) en Alain
Clark (2008, 2010) weten hoe het
is om voor een uitgelaten Bevrijdingspop-publiek te staan.

Jupilerpodium powered by Sena
Traudes | Big2 | Jeangu Macrooy
| Jack & The Weatherman | Tony
Clifton | Michael Prins | Altin Gün |
Gallowstreet | Bizzey

worden er verschillende aspecten van de waterkwaliteit gemeten. Het hoogheemraadschap gebruikt de gegevens om het beheer van de oevers (nog) geschikter te maken voor planten en dieren. Dat draagt weer positief bij
aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Openingsweekend vaarseizoen
in Het Scheepvaartmuseum

Rabobankpodium Kinderfestival
Joes Boonen | MADSCIENCE |
4Life | Ralf Mackenbach | 5voor5
Het beste van Haarlem en om- moment o.l.v. Zwaanswijk Percus- Regio - De officiële start van het dam’ en de VR Journey ‘Dare to tie op: www.hetscheepvaartmustreken
sie & OfficieelBen | De Kinderfesti- vaarseizoen vindt in het weekend Discover’. Kijk voor alle informa- seum.nl. (foto: aangeleverd)
21 en 22 april 2018 voor het eerst
De Haarlemse hoofdacts Govaert val Haarlem Pianoshow
plaats in Het Scheepvaartmuseen Clark zijn niet de enige stadsgenoten die dit jaar optreden op Plein van de Vrijheid i.s.m. Ho- um. Tijdens dit feestelijke week5 mei. Traditioneel opent Bevrij- geschool Inholland Haarlem en end is er in Het Scheepvaartmuseum en rondom het Oosterdok
dingspop met de winnaar van de Haarlems Toekomst
Rob Acda Award 2018. Een novi- Winnaar Hart Haarlem | Sebasti- van alles te doen. Er zijn vaartochteit is het optreden van de win- an Crane | Venhill | UNIKID | Ope- ten met het stoomschip Christinaar van een bandcompetitie van ration Hurricane | Tom L | MOWA aan Brunings, bezoekers kunnen
popschool Hart Haarlem. The Ir- DJ Arcando | Will Knox | Lowad- meedoen met een spoedcursus
rational Libary Band kennen we dict Soundsystem | ET Explore Me ‘Grachtenvaren voor beginners’
en er zijn rondleidingen over het
uit de Haarlemse Vijfhoek en ook | Bagjuice | Palmtra DJ Set.
Oosterdok. Varende bezoekers
die met hun bootje afmeren bij
de steiger, krijgen zelfs een mooi
sloepenvaantje. Op beide dagen
zijn de activiteiten in het museum gratis toegankelijk evenals de
tentoonstellingen in de Noordvleugel, het VOC-schip ‘Amster-

Oproep Vereniging Eigen Huis leidt tot
btw teruggave voor zonnepanelenkopers
Regio - Huiseigenaren die in het
verleden zonnepanelen hebben gekocht, kunnen betaalde
btw over panelen en installatie
terugkrijgen, ongeacht het jaar
van aankoop. Dat heeft staatsecretaris Snel besloten als reactie
op een dringende oproep daartoe van Vereniging Eigen Huis.
Ook wordt de procedure voor
mensen die alsnog btw terugvragen veel eenvoudiger: zij hoeven
slechts één keer aangifte te doen
in plaats van over alle verstreken
jaren. Ook hier had de vereniging
op aangedrongen.
Directeur Belangenbehartiging

Rob Mulder: “Wij zijn erg blij dat
de staatssecretaris gehoor heeft
gegeven aan onze oproep. De arbitraire tijdsgrens voor terugvragen is verdwenen en de procedure vereenvoudigd. Dat is goed
nieuws.’’
Btw teruggave kan eigenaren
honderden tot duizenden euro’s
voordeel opleveren.
Huiseigenaren die de btw over
zonnepanelen en installatie daarvan terug willen krijgen, moeten zich laten registreren als btwondernemer. Vanaf eind december 2017 liep het storm bij de Be-

lastingdienst met btw teruggave verzoeken. Die grote toeloop
leidde tot vertraging in de afhandeling van aanvragen bij de
Belastingdienst. De afgelopen
maanden honoreerde de Belastingdienst alleen verzoeken over
aankopen vanaf 2013 en over
2012, mits het verzoek voor 1 januari was ingediend.
Teruggave verzoeken over eerdere aankopen werden aangehouden.
De Belastingdienst laat deze tijdsbepaling nu vallen. Vereniging Eigen Huis heeft hier krachtig voor
gepleit.

Kijk uit; het is weer tekentijd
Regio - Deze week is het de Week
van de Teek. Landschap NoordHolland is één van de organisaties die meewerkt aan dit landelijke initiatief. De lente is het traditionele aftrapmoment voor de
campagne, want in deze tijd van
het jaar worden de teken weer actief.
Net nu het mooi weer is en iedereen er op uit trekt om te genieten
van de natuur.
Extra opletten dus, want deze
kleine beestjes kunnen voor veel
ellende zorgen.

nog altijd een van de beste en
meest veilige manieren te zijn om
een teek te verwijderen. Dankzij het handige formaat (creditcard) is de tekenpas makkelijk
mee te nemen in de portemonnee en zijn mensen altijd voorbereid. Bovendien heeft de pas een
inkeping om zowel volwassen als
jonge teken (nimfen) snel en soepel te verwijderen. Inwoners van
Noord-Holland kunnen de pas
aanvragen op landschapnoordholland.nl/tekenpas. Maar wees
er snel bij, want op=op.

De risico’s
Als je door een teek gebeten
bent, loop je het risico op de infectieziekte, de ziekte van Lyme.
Om dat te voorkomen, moet een
teek moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Hoe langer de
teek in de huid zit, des te groter
de kans op deze ziekte.

Week van de teek (16 t/m 22
april)
In deze week brengen allerlei natuur- en groene organisaties teken, tekenbeten en de risico’s van
tekenbeten onder de aandacht.
Want zo’n beet kan voor veel ellende zorgen en de ziekte van Lyme veroorzaken. Veel mensen
Veilig de natuur in met een ei- denken dat teken zich in bomen
gen tekenpas
bevinden, maar dat is niet waar.
Landschap Noord-Holland vindt Teken bevinden zich in het bos,
dat iedereen onbezorgd van de park, hei, duinen of in je eigen
natuur moet kunnen genieten. tuin. Ze zitten in de buurt van boDaarom stelt de natuurorganisa- men, struiken of hoog gras en dotie 10.000 gratis tekenpassen be- de bladeren. Het is altijd oppasschikbaar. Zo’n tekenkaart blijkt sen geblazen als je buiten bent.

De beste bescherming
Je kunt jezelf het beste beschermen door gesloten kleding te
dragen: lange mouwen, lange
broek. En als je buiten bent geweest, altijd je kleding en lichaam
controleren op teken.

Jaarlijks lopen ruim 1 miljoen
mensen een tekenbeet op. Dan is
het vooral belangrijk om de teek
snel te verwijderen.
Landschap Noord-Holland stelt
daarom een gratis tekenpas beschikbaar voor het veilige verwijderen van teken.

De nimf, de onvolwassen teek,
is waarschijnlijk de belangrijkste
overbrenger van deze ziekte. Ze
zijn niet groter dan een speldeknop en vaak moeilijk te zien.

Teken en nimfen (jonge teken)
moeten zo snel mogelijk worden
verwijderd. De beste en veiligste
manier is om dat met een tekenpas te doen.
Meer informatie over de risico’s
en de beste beschermingsmaatregelen is te vinden op: www.lymevereniging.nl.

Kleutervoorstelling ‘Drie’ (4+) in de
Toneelschuur in Haarlem
Regio - Op zondag 29 april speelt
Maas Theater en Dans de kleutervoorstelling Drie (4+) in de Toneelschuur te Haarlem (11:00 en
15:00 uur). De voorstelling reist
tot en met november 2018 door
heel Nederland en België. Drie,
een coproductie van Maas Theater en Dans en BonteHond, is een
ode aan de in 2015 overleden regisseur Matthijs Rümke.

ven en uit protest gaan ze op reis
naar oom Kees in Groningen,
waar ze vast met z’n drieën mogen wonen. Onderweg beleven
ze het ene avontuur na het andere. Ze kibbelen, hebben honger, vechten met koeienvlaaien
en missen hun ouders. Een theatervoorstelling over de bijzondere onderlinge band van broers en
over anders zijn.

Drieling loopt van huis weg
De vierjarige drieling Jonas, Johan en Jacob loopt weg van huis.
De oudste is zeventien dagen te
vroeg geboren, heeft een paar
‘losse draadjes’ in zijn hoofd en
moet naar een speciale school.
De broertjes willen bij elkaar blij-

Ode aan Matthijs Rümke
Drie is een ode aan de in 2015
overleden regisseur Matthijs
Rümke (o.a. Theater Artemis, Het
Zuidelijk Toneel). Rümke maakte de voorstelling in 2001 bij Theater Artemis en speelde zelf ook
mee. De pers schreef toen: “Je zou

iedere kleuter gunnen dat dit zijn
of haar eerste toneelvoorstelling
was. (…) Het verhaal is eenvoudig, vertederend en perfect in balans. Een juweeltje” (NRC). “Ook
hier spreekt de kracht van de eenvoud” (Brabants Dagblad). De remake, geregisseerd door Dorien
Folkers, toert in voorjaar 2018
door Nederland.
De Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9, Haarlem.
Reserveren: www.toneelschuur.
nl, 023 517 39 10.
Aanvang: zondag 29 april 11:00
en 15:00 uur.
Toegang: 14 euro.
(foto: Kamerich& Budwilowitz
-Eyes2

