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onbeperkt eten/drinken

Sushi & Grill incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn,

Boss Restaurant
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)
Dorpsstraat 533, Assendelft
Maandag t/m donderdag
e 26,95 P.P.*
Tel. 075-6874392
Vrijdag t/m zondag & feestdagen e 28,95 P.P.*
www.bossassendelft.nl
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar
e 16,50 P.K.*
ad@bossrestaurants.nl
(legitimatie kan worden gevraagd)
Reserveer tijdig, vol = vol

Deze week
in de krant:

Met smoesje naar stadhuis
velsen - Dinsdag werden dertien velsenaren
met een smoesje naar het
stadhuis gelokt om te worden geëerd voor hun bijzondere werkzaamheden.
Voor wie de gang van zaken niet kent: daar gaat heel
wat werk aan vooraf, want je
krijgt niet zomaar een lintje.
Er moet heel wat informatie
worden doorgegeven en ge-

screend voordat Koning Willem-Alexander zijn handtekening onder het Koninklijk
Besluit zet.
En om er voor te zorgen dat
de verrassing voor de te decoreren persoon op de dag
zelf groot is, gaat alles in het
grootste geheim.
Dinsdag heeft burgemeester Frank Dales twaalf Velsenaren benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Dat

zijn Marjan Castien-van Eijk,
Gerard van der Duin, Joke
Elenbaas-Veenstra,
Cees
Heere, Charles van Ikelen,
Ton Klooster, Mariëlla Klooster-de Looper, Jaap Stegemeijer, Nel StegemeijerZandwijk, Harm Swen, Bram
Verhagen en Gré van WaardLute. IJmuidenaar Jack Zwart
werd benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
(foto: Reinder Weidijk)

De

Junior

HELMOND
SPORT
vrijdag
29 april
20.00 uur

Bijlage

In verband met

HEMELVAARTSDAG
verschijnt deze
krant op

‘Brand
aangestoken’
IJmuiden - De brand in de
voormalige sportschool Villa Sportiva aan de Zeeweg
is aangestoken. Dat heeft
de politie laten weten. De
36-jarige chef-kok Sidney
van Leeuwen van het naastgelegen Grand Café La Belle
raakte vorige week zondagnacht zwaargewond toen
hij op onderzoek uitging.
Hij liep derdegraads brandwonden op en vecht sinds
de brand voor zijn leven in
het Brandwondencentrum
in Beverwijk. De panden aan
de Zeeweg, waar al decennialang horecazaken zijn
gevestigd, moeten vermoedelijk als verloren worden
beschouwd. De politie roept
eventuele getuigen op zich
te melden via 0900-8844 of
0800-7000 (Meld Misdaad
Anoniem).

TELSTAR

vrijdag 6 mei

Hakwerk in volle gang
velsen - In de Velsertunnel is het hak- en breekwerk
in volle gang. Voor de tunnel heeft Rijkswaterstaat een
aantal portalen weggehaald
die ook worden gerenoveerd.
Hier hangen normaal gesproken (elektronische) verkeersborden en camera’s aan. De
aannemer is ook begonnen
met het verwijderen van alle brandwerende plafondpla-

ten, het uitzagen van nieuwe vluchtdeuren, het verwijderen van het bestaande asfalt, het wegfrezen van honderden betonnen ribbels van
het plafond en het wegfrezen
van een gedeelte van de betonnen vloer. Hiervoor worden
speciaal aangepaste freesmachines gebruikt die de afgelopen maanden in de tunnel zijn
getest. (foto: Rijkswaterstaat)

Deze week in De krant!
zondag 1 mei
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels

tegen

FC Den Helder

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt
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COLOFON Leefbaarheid verbeterd
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
Fax 0255-518875
Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Advertentietarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726
Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
Kennemerland PERS BV
OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
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 zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
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.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Velsen - Op verzoek van de
gemeenteraad heeft het college actie ondernomen om te
werken aan een betere leefbaarheid in de wijken. Regelmatig wordt via de leefbaarheidsmonitor gemeten hoe
mensen denken over hun wijk.
De uitkomsten van de monitor worden breed besproken
met ambtelijke organisaties,
de politie en woningbouwcorporaties. Op veel terreinen is al
winst behaald. Zo zijn bewoners meer tevreden over de politie en zijn er diverse acties op
het gebied van inbraakpreventie en overlast door jongeren
die succesvol zijn. Ook wordt
waar mogelijk gewerkt aan het
oplossen van de parkeerdruk
in de wijken en aan de overlast
van snelrijders door de herinrichting van wegen. Ook is veel
geïnvesteerd in accommo-

daties en buurtsport. De gemeente Velsen gaat verder actie ondernemen om rommel op
straat aan te pakken, met name in Velsen-Noord en IJmuiden-Noord. Dat gebeurt niet
alleen door opruimen, maar
ook door campagnes. Om de
sociale cohesie tussen wijkbewoners te verbeteren wil men
burgers met een flyer meer
bekend maken met wijkinitiatieven. Om hondenpoep aan
te pakken zal de inzet van de
hondenpoepzuiger
worden
herzien. Verder zullen in diverse wijken avonden worden gehouden waarop belangrijke informatie wordt gegeven voor
bewoners. Deze kunnen zowel
door woningcorporaties als
door welzijnsinstellingen worden gehouden. Doel is bewoners beter te informeren over
allerhande wijkzaken.

Zaterdag in Assendelft

Bintangs bluestrax
Assendelft - Op zaterdagavond 30 april geeft de bekende en oudste formatie uit
de IJmond de ‘Bintangs’ een
speciaal optreden in ‘Tapperij de Verwachting’ te Assendelft. Iets minder luid dan
normaal het geval is en in
een speciale bezetting.
Naast de al jaren spelende
Bintangs is er sinds een aantal jaren een bezetting van
de Bintangs bijgekomen. Deze variant bestaat uit huidige leden, ex-leden en nieuwe muzikanten. Vele namen
kwamen voor deze bezetting
voorbij, zoals; Bintangs Oertrax, Bintangs unplugged, en
Bintangs acoustic. Wat als
een paal boven water staat,
is dat de jongens putten uit
het bijzondere en vele materiaal wat er van de Bintangs
voorhanden is. De toevoeging achter de naam Bintangs is dus niet belangrijk,
het zijn de Bintangs.
Bij voorkeur speelt deze bezetting het oudere werk, zoals van de bekende elpees,
Genuine Bull en Blues on the

ceiling. Ook bekende hits van
de Bintangs worden niet vergeten zoals ‘Riding on the
L&N en Alright alright’. En er
komt soms zelfs huidig materiaal voorbij. Bintangs staat
voor vuige rock en blues ook
bekend als ‘Hoogovensrock’.
Op geheel eigen wijze en al
jaren lang een eigen sound.
In de Bintangs ‘bluestrax’
bezetting spelen in Assendelft: Bintang oervader Frank
Kraaijeveld, Dagomar Jansen,
Marco Nicola en Burt van der
Meij. Frank Kraaijeveld als
oprichter van de band speelt
al 55 jaar! De Bintangs bestaan dit jaar 55 jaar. Reden
om er een speciale avond van
te maken. De toegang tot dit
bijzondere optreden is gratis.
Op deze avond is de recent
uitgekomen dubbel cd ‘Golden years of Dutch Pop Music’ van de Bintangs zeker te
koop.
Zaterdagavond 30 april in
Tapperij de Verwachting,
Dorpsstraat 584 in Assendelft. Aanvang: 21.00 uur.
Toegang gratis.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf
Erik
Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms
naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans
te bieden heeft.
De bedrijvigheid op en rond
het sluizencomplex kan de
IJmuidenaar en de gebruikers van de route over de
sluizen niet ontgaan. We
hebben het niet over de verkeersbelemmerende maatregelen bij de Middensluis
en niet over de verkeersregelaars die het extra verkeer
vanwege de afgesloten Velsertunnel in goede banen
leiden. We staan even stil
bij de aanleg van de nieuwe
zeesluis. Na jarenlang plannen maken is aannemerscorporatie OpenIJ al enige tijd bezig met duidelijk
zichtbare voorbereidingen.
Na de sloop van de aanwezige bebouwing en de
graafwerkzaamheden is het
oostelijke Zuidersluiseiland
een heus eiland geworden.
Dit door vogels bevolkte
zandeilandje zal binnenkort
met een zandzuiger weggehaald worden. De buisleiding voor het zandtransport
ligt al klaar en het is straks
een kwestie van aansluiten
en zuigen maar.
Ook het Middensluiseiland ontkomt niet aan veranderingen. Het sluislei-

dingsgebouw verdwijnt onder de slopershamer. Een
deel van de zuidelijke kade van de Noordersluis ligt
open en kabels liggen bloot
om verlegd te worden. Het
Ganzeneiland, de oostelijke
landtong van het Middensluiseiland, gaat verdwijnen.
Ook het ‘Haventje van Rietman’ zal geheel verdwijnen,
om plaats te maken voor de
kolk van de nieuwe sluis.
Deze haven ligt tussen de
Noordersluis en het Middenbinnentoeleidingskanaal. Het dateert van rond
de aanleg van de Noordersluis.
De haven is genoemd naar
Rietman, die in 1926 naar
IJmuiden kwam om te werken bij de aanleg van de
Noordersluis. Hij woonde
met zijn gezin op een ark in
dit haventje. Vriendjes van
de kinderen spraken over
‘haventje van Rietman’ als
ze gingen zwemmen bij de
ark.
In de loop der jaren is het
haventje gebruikt door
Rijkswaterstaat. In de jaren vijftig waren er plannen om een drijvend zeemanshuis in het haventje af
te meren. Tot voor kort had
sleepdienst Heida zijn ligplaats aan de kade in het
haventje. Momenteel wordt
de Rietmanhaven gebruikt
als aanmeerplaats voor de
werkschepen. Binnenkort
zal het Haventje van Rietman slechts nog een herinnering zijn.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE

4

28 april 2016

Nieuwe
straatnamen
Santpoort
IJmuiden - Fysiotherapie Maas heeft al ruim 15
jaar een reactiveringsprogramma voor mensen met
COPD. Het COPD-programma wordt elk jaar aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen op dit gebied.
Maar liefst vier fysiotherapeuten in de praktijk zijn
gespecialiseerd in de behandeling van longpatiënten. Zij beoordelen middels
testen en vragenlijsten hoe
uw conditie en kracht zijn
bij aanvang. Er wordt vervolgens een speciaal, persoonlijk programma voor u
op maat gemaakt. Door de
COPD therapie krijgt u een
goede ademhalingstechniek, een juiste hoesttechniek en een stukje zelfmanagement aangeleerd. U
zult merken dat u weer sterker en energieker wordt. In
het verloop van de therapie
periode zijn er regelmati-

ge testperiodes om de verbetering van uw conditie in
kaart te brengen. U traint in
een leuke kleine groep, zowel binnen als buiten, met
afwisselende activiteiten.
De COPD patiënten die bij
Fysiotherapie Maas trainen krijgen op deze manier
weer plezier in bewegen,
zijn minder kortademig,
kunnen zelfstandiger functioneren en ervaren een betere kwaliteit van leven. Afhankelijk van de mate van
COPD, pakken deelnemers
vaak eigen sportactiviteiten
zoals tennis, wandelen, fietsen en fitnessen weer op.
Wilt u ook actiever zijn, een
betere ademhaling hebben
en een betere kwaliteit van
leven ervaren? Meld u dan
nu aan via 0255-532211 of
info@fysiomaas.nl. Bij Fysiotherapie Maas c.s. bent
u gegarandeerd van de allerbeste zorg voor uw longen.

Stadsschouwburg Velsen

Kaartverkoop nieuw
theaterseizoen van start
IJmuiden - Het programma
is klaar, de gids gedrukt en
de medewerkers van Stadsschouwburg Velsen maken
zich op voor de verkoop van
een nieuw en bruisend theaterseizoen. Het aanbod is
weer bijzonder en zeer divers
met zowel voorstellingen in de
Stadsschouwburg Velsen als
in het Witte Theater. Het theater verwacht daarmee opnieuw een groot en breed publiek te kunnen verrassen.
De kaartverkoop voor alle theaterliefhebbers start op vrijdag
29 april om 10.00 uur. Kaarten bestellen kan zowel online op www.stadsschouwburgvelsen.nl als aan de kassa met
een bestelformulier. In de verkoop gaan onder andere kaarten voor Wim Helsen, Mini &
Maxi, André van Duin en Karin
Bloemen (foto).
Naast alle grote namen is er dit
seizoen ook veel ruimte voor
Velsens talent. Zo is er een
heuse ‘Voice of Velsen Juni-

www.

or’ waarin het theater op zoek
gaat naar de meest opvallende jonge zangtalenten. Na een
voorronde is er een grote finale en de uiteindelijke winnaar verdient een plekje in de
Grote Kerstshow. Aan die Grote Kerstshow kunt u ook meedoen wanneer u zich opgeeft
voor het Rex-kerstkoor. Na
tien workshops zingt u daar
zeker de sterren van de hemel. Vanzelfsprekend zijn ook
alle lokale makers in het nieuwe seizoen weer van de partij, met optredens van Belcanto, de Jonge Stem, OTK, Eigenwijs Musical Kids en Unidos.
Kortom, alle kans om ook zelf
op het podium van De Stadsschouwburg Velsen te staan.
Dit is natuurlijk maar een tipje van de sluier. Het volledige
aanbod is te vinden in de nieuwe theatergids. Die is gratis af
te halen bij de Stadsschouwburg Velsen. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
(foto: Nick van Ormondt)

by Venema, Sarah Duineveld,
Sofie Patricia Mietes, Sophie
Jo-Anne Petrick, Vivien Sandor en Suze Magrijn. B diploma : Jente Heese, Mandy
Kolk, Maurits Willem Velzen,
Mia Sophie Carroll, Rens Lucas Heeremans, Romy Gosewehr, Sam Jacques de Boer,
Steef Jos Hofland, Suzanne van Westerop, Younes El
Oche en Youssef Benyahya.
C diploma: Alex Kistemaker,
Amber Bervoets, Eline Bolhuis, Noah Riemert Moleman, Jackie van de Burg, Romeijn Hof, Puck Lubbers, Lizzy Visser, Quint de Vlieger en
Liam Mera.

Velsen-Zuid - Op Zorgvrij is altijd wel wat te beleven. In de meivakantie kan
er geknutseld worden. Dit
keer is het een lammetje gemaakt van papieren bordjes.
Op woensdag 4 mei is er een
theaterworkshop ‘Toneel op
Stal’ voor kinderen tussen de
4 en de 6 jaar.
Maar natuurlijk is het ook
fijn om te komen spelen in
het speelbos of de speeltuin.
Ook leuk om te doen zijn de
speurtochten door het Spinnenbos en het Egelbos. Of
de fotospeurtocht langs de
weilanden van Zorgvrij. Op

Imkervereniging
Velsen

.nl

.nl
Diplomazwemmen www.
in De Heerenduinen Meivakantie op Zorgvrij

IJmuiden - Zaterdag 23 april
2016 hebben 36 leerlingen
van Zwembad De Heerenduinen afgezwommen voor
het zwem ABC. Het zwembad was versierd en op de
achtergrond klonk vrolijke
muziek. Een gezellige sfeer
met alle ouders vol spanning
langs de badrand. Kortom:
één groot feest. Alle kinderen zijn geslaagd.
A diploma: Arwoud van den
Berg, Danny Snoek, Jessie
Lourenburg, Johanna Matthij
Sintenie, Jordan Angel de Jager, Lotfi Kachih, Max Pieczonka, Nikki Helena Voets,
Noa van den Barselaar, Ru-

Santpoort-Noord - Zoals
iedereen heeft gemerkt is
er in Santpoort-Noord heel
wat veranderd ter hoogte van de rotonde bij de
Wüstelaan. Dat heeft vooral te maken met de nieuwe busbaan en de wegomlegging daar. De Commissie Naamgeving heeft zich
daarom gebogen over aanpassing van de straatnamen. De huidige Vlielantweg krijgt de naam Vlielantpad. De Broekbergenlaan wordt doorgetrokken
en buigt halverwege af naar
de rotonde Wüstelaan. Het
gedeelte dat alleen voor
de bus bestemd is en begint vanaf de bocht in de
Broekbergenlaan wordt nu
Vlielantweg. De Hoofdstraat
wordt recht doorgetrokken
en sluit direct aan op de rotonde Wüstelaan. Het fietspad vanaf de Hoofdstraat
tot aan het Vlielantpad zal
de naam Broekbergenpad
krijgen.

vrijdag 6 mei is er een workshop beelden maken op informatieboerderij Zorgvrij in
recreatiegebied Spaarnwoude. Van stevig draad maak je
een frame en dit ga je bekleden met stof die is gedompeld in stofverharder. Het
beeld kan binnen, maar na
een goede afwerking, ook
in de tuin of op het balkon
staan.
De workshop is van 13.00
uur tot 16.00 uur en kost
32,50 euro inclusief alle materialen en koffie en thee.
Zie ook www.informatieboerderijzorgvrij.nl.

Velsen - Op de jaarvergadering Nederlandse Bijen Vereniging afdeling Velsen kreeg Ton Alderliefste uit
handen van secretaris Theo
van Lieshout een oorkonde voor zijn verdienste als lid
van de afdeling Velsen. En dit
al 38 jaar! Ook in Velsen en
Spaarnwoude zijn imkers actief die met hun bijen heel
belangrijk zijn voor de bloemenstand in de regio - naast
het heerlijke potje honing die
je bij de imkers kunt verkrijgen. Regelmatig geven ze
voorlichting of staan op (jaar)
markten. Zie ook velsen.bijenhouders.nl/nieuws.
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Problemen bij
Beeckestijn Pop

HOV-inloopavond over
Pinksteren
Velsen – Tijdens het weekeinde van Pinksteren zal
van 13 tot en met maandag
16 mei extra worden gewerkt aan de HOV-spooronderdoorgang in Santpoort-Noord. Daarom zullen van zaterdag tot en
met maandag tussen Beverwijk en Haarlem geen
treinen rijden en kan men
veel verkeersoverlast ervaren. Wel worden er extra bussen ingezet. Datzelfde weekeinde is er de
Pinksterjaarmarkt op landgoed Duin- en Kruidberg.
Er worden maatregelen genomen om het verkeer in
goede banen te leiden. De
Duin- en Kruidbergerweg
wordt afgesloten voor auto- en fietsverkeer (behalve voor bewoners, bouwverkeer, en nood- en hulpdiensten. Omleidingsroutes
worden met borden aangegeven en ook worden er
verkeersregelaars ingezet.
Voor wie meer wil weten
is er een HOV-inloopavond
op donderdag 28 april, van
17.30 tot 19.30 uur in Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
De volledige plannen kunnen dan werden ingekeken
en men kan vragen stellen
over de werkzaamheden
en de gevolgen. De grote
werkzaamheden van aannemer BAM Infra bestaan
uit het tijdelijk weghalen
van het spoor om de laatste
damwanden en een reeks
palen te kunnen plaatsen.
Een betonnen spoordek ligt
al klaar om met een rijdende constructie minutieus
op zijn plek te worden gereden. Pas daarna kan het
spoor worden terug geplaatst. BAM zet dat weekeinde meer dan 100 mensen in, in drie ploegen, om
de werkzaamheden zo snel
mogelijk te kunnen verrichten. Behalve verkeersoverlast kunnen omwonenden
ook last hebben van geluid en trillingen, veroorzaakt door het intrillen van
de damwanden en het aanbrengen van de palen. Ook
het bouwverkeer zal meer
zijn dan normaal. Bovendien zal de bouwplaats tijdens de avonduren en de
nacht worden verlicht.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Mr. Multimate gaat
met pensioen
IJmuiden – Door collega’s,
vrienden en klanten wordt
hij met een knipoog wel
‘Mr. Multimate’ genoemd.
Hij is allround, vriendelijk,
klantgericht en gedreven.
Maar na 30 jaar bouwmarkt komt ook voor Henk
van der Hulst de pensioengerechtigde leeftijd. Zaterdagmiddag 7 mei is in
Multimate van 3 tot 5 uur
een feestelijke receptie
vanwege het pensioen. Alle bekenden van Henk zijn
van harte welkom.
Henk blijft voorlopig nog een
paar uur in de week werken,
dus het is nog niet echt een
afscheid want daar is hij zelf
nog niet aan toe. ,,Voorlopig
werk ik nog zo’n tien uur per
week,’’ aldus Henk. ,,Op zondag en verder als inval bij
ziekte en vakantie. Ik heb zoveel plezier in mijn werk, dat
wil ik nog niet kwijt.’’ Henk
werkte jaren in de bouw,
als timmerman in de nieuwbouw. Daar kwam een einde aan na een val van een
steiger. Hij brak twee halswervels, maar herstelde daar
redelijk goed van. ,,Maar ik
mocht mijn nek niet te veel
belasten, dus kon ik niet
meer terug in de bouw’’, vertelt Henk. ,,In 1976 was het
niet zo makkelijk om ander
werk te vinden. Maar ik was
kostwinner, vader van twee
kinderen en we hadden een
eigen huis, dus er moest geld
op tafel komen. Ik heb veel
gesolliciteerd, maar het lukte
niet. Tot ik bij de Doe Markt
aan de Kalverstraat kwam, bij
Kees van der Vlugt. Er werd
een jongeman tussen 18 en
23 jaar gevraagd. Ik kende Kees en hij wilde het wel
drie maanden met me proberen. In die proeftijd heb ik bij
LOI een schriftelijke cursus
voor de detailhandel gedaan.
Ik was meer een consument
dan een verkoper. Ben Schafstall was toen al de bedrijfsleider en we konden het pri-

ma met elkaar vinden. Hij is
het brein en ik voer het wel
uit. Aan de Kalverstraat hebben we samen heel wat verbouwd en aangepakt. En dat
klantcontact verliep toch wel
goed. We hebben altijd veel
geïnvesteerd in service. Gratis zagen, gratis bezorgen,
dat soort dingen. En als er
echt een probleem is, komen
we ook wel bij de mensen
thuis om het te helpen oplossen. Het pand aan de Kalverstraat werd te klein. Kees liet
toen het huidige pand bouwen aan de C. van der Doesstraat. Later kwam Pieter
Dungelman als eigenaar in
beeld. Via Houtland Doeland
en Big Boss zitten we nu bij
Multimate, waar Ben Schafstall nog steeds de bedrijfsleider is. Pieter wilde natuurlijk ook wel alles weten van
het reilen en zeilen in zijn bedrijf. Een bekende anekdote is dat hij een klant wilde
helpen, maar dat die naar mij
vroeg.
Pieter zei dat hij alles wist,
maar de klant antwoordde:
‘Ik kom morgen wel terug als
Henk er is!’ Dat heeft hij me
later zelf verteld en hij kon er
wel om lachen.’’
In het huidige Multimate werken meer mensen al langere
tijd, waaronder Joke van der
Hulst, de vrouw van Henk.
Alle collega’s zijn gek met
Henk, omdat hij alles aanpakt. Yvonne: ,,Als er iets met
de zaagmachine is, komt hij
gerust op zijn vrije dag langs
om het te herstellen, op zijn
sloffen!’’
Marieke: ,,Hij is er ‘s morgens
altijd als eerste en dan doet
hij de karweitjes die niemand
anders leuk vindt. En verder
is hij gewoon allround. Hij
weet van alles wat.
Vanwege zijn naderende
pensioen wilden we hem
een receptietaak gegeven,
maar dat lukte niet. Hij kan
gewoon niet stilzitten!’’ Gelukkig lukte dat voor de foto
nog wel.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

Velsen-Zuid - VVD-raadslid Jeroen Verwoort heeft het
college vragen gesteld over
het vergunningen- en veiligheidsbeleid rond evenementen. Dit als reactie op
het niet doorgaan van Beeckestijn Pop, terwijl ook het
IJmuidense
Havenfestival
niet doorgaat. Dit zou in beide gevallen te maken hebben
met het vergunningenbeleid,
terwijl Velsen beweert een
‘uitnodigend evenementenbeleid’ te hanteren.
Het college heeft geantwoord
dat zij in december 2015 al
op de hoogte waren van de
financiële en bestuurlijke
problemen bij Beeckestijn
Pop. De financiële problemen
zouden deels zijn veroorzaakt
door tegenvallende inkomsten van de editie in 2015,
wat mede voortkwam uit het
verminderde aantal bezoekers door onverwachtse en
ingrijpende werkzaamheden
aan de Rijksweg. Het college laat weten dat zij verschillende gesprekken met het
bestuur van Beeckestijn Pop
hebben gehad waarbij hulp
is aangeboden op het gebied
van het genereren van extra
inkomsten. Die hulp is afgeslagen.
Op 4 april werd tijdens een
bestuurlijk gesprek geconcludeerd dat Beeckestijn Pop
2016 beter niet kon doorgaan vanwege diverse problemen. De gemeente geeft
aan dat de organisatie vanaf 2013 meer subsidie heeft
ontvangen om de extra be-

veiligingskosten te compenseren. Sinds 2011 geldt voor
alle evenementen in Nederland dat er een kwaliteitsslag moet worden gemaakt
op het gebied van beveiliging. Dat betekent uiteraard
ook een ander kostenplaatje. Wat Beeckestijn Pop betreft meldt het college dat er
altijd een constructieve samenwerking is geweest. En
voor alle organisaties geldt
dat de gemeente zoveel mogelijk helpt. De afname van
sponsoren en fondsbijdragen wordt gezien als een landelijke trend, ook een reden
waarom bijvoorbeeld het Havenfestival IJmuiden, maar
ook het Young Art Festival in
Beverwijk hebben besloten
een jaar over te slaan.
Het college zegt dat organisaties moeite hebben met de
kwaliteitsslag op veiligheidsgebied en dat Velsen meer
tijd zal steken in het op gang
helpen en meedenken met
organisaties. Vanuit de overheid zijn brieven en rapporten binnengekomen waarin erop wordt gehamerd dat
bezoekers van evenementen op hun veiligheid moeten
kunnen vertrouwen. Daarbij
wordt verwezen naar het ongeval met de monstertruck in
Haaksbergen.
De gemeente blijft zich inzetten voor een goed evenementenbeleid en wil oplossingsgericht meewerken,
maar houdt zich uiteraard
wel aan gestelde veiligheidseisen en vergunningenbeleid.

Training voor HomeStart Vrijwilligers
Velsen - Home-Start Velsen (uitgevoerd door Socius
Maatschappelijk Dienstverleners) is voor de gemeente
Velsen op zoek naar vrijwilligers. Home-Start is er voor
gezinnen met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 7 jaar die tijdelijk een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.
De vrijwilliger komt wekelijks
een dagdeel bij een gezin en
heeft alle tijd voor ouder(s)
en kind(eren). De vrijwilligers van Home-Start ondersteunen het gezin bij de opvoeding van de kinderen en
bieden praktische hulp en
vriendschap. Veel gezinnen
die zich aanmelden ervaren
weinig steun uit hun netwerk
en vinden het heel waardevol

dat er wekelijks speciaal iemand voor hen langs komt.
Het doel is dat het zelfvertrouwen en de draagkracht
van de gezinsleden groeit zodat ondersteuning na ongeveer een jaar afgebouwd en
afgesloten kan worden. De
vrijwilliger haalt door haar
aanwezigheid de druk van de
ketel en brengt rust.
Vrijwilligers van Home-Start
krijgen een training aangeboden en ondersteuning
door
themabijeenkomsten
en persoonlijke begeleiding.
De training gaat bij voldoende aanmeldingen in juni van
start.
Meer weten? Bel 0633956917 of kijk op www.
home-start.nl.
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Open dag
Forteiland
IJmuiden - Op zondag 1 mei
is Forteiland IJmuiden weer
geopend voor bezoekers. Onder begeleiding van deskundige gidsen kan een interessante, boeiende en leerzame wandeling worden gemaakt in en
rond dit grote Pantserfort dat
in 1888 in gebruik is genomen
als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Kijk voor
meer informatie op www.forteilandijmuiden.com. Door de
rust op het eiland is het Forteiland een geliefde broedplaats voor zeemeeuwen. Om
die broedende meeuwen niet
te storen wordt vanaf begin
april de westzijde van het eiland met linten afgebakend.
Dit gedeelte is dan niet toegankelijk voor publiek. Maar
vogelliefhebbers kunnen op 1
mei genieten: vanachter de afzetting kunnen zij deze broedplaats waar inmiddels honderden meeuwen een plekje hebben gevonden, bekijken. Er
zijn deskundige leden van de
meeuwenwerkgroep aanwezig
die geïnteresseerde bezoekers
alles over het broedgedrag
van deze vogels kunnen vertellen. De overtocht naar het
Forteiland wordt verzorgd door
ms. Koningin Emma vanaf de
Kop van de Haven in IJmuiden.
De vertrektijden zijn 10.45,
12.45 en 15.10 uur. Vanaf het
eiland vaart de boot terug om
13.00, 15.15 en 17.15 uur. Na
de rondleiding kan met op eigen gelegenheid ronddwalen
of op het buitenterras genieten van een hapje en drankje.
Er kan helaas niet worden gepind. Men is vrij om op het eiland te verblijven tot de laatste boot vertrekt. Voor mindervaliden is het fort met zijn nauwe gangen en trapjes moeilijk
begaanbaar. Toegangskaarten
voor overtocht en rondleiding
kosten 12.50 euro per persoon.
Kinderen tot en met 6 jaar onder begeleiding (max. 4) gratis toegang. Kaarten kunnen
vooraf besteld worden via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch: 0255511676. Ook aan boord van de
Koningin Emma kunnen kaarten worden gekocht.

Velserbroek - De 9-jarige
Sophie Rowoud heeft zondag in de gewichtsklasse tot
34 kilogram het Tonnie Wagenaar Judotoernooi op haar
naam geschreven. In Zaandam wist zij alle vijf haar partijen in winst om te zetten.
Tijdens hetzelfde toernooi
behaalden de andere Oyama-judokas’s Tideman van
Keeken (-27 kg) en Djayden
Hulsman (-30 kg) allebei een
vierde plaats.
Sophie Rowoud begon haar
toernooi voortvarend door
haar tegenstander met een
houdgreep te verslaan. Vervolgens wist ze eenmaal met
een yuko en tweemaal op
scheidsrechtersbeslissing te
winnen. De laatste wedstrijd
gooide Sophie een mooie ippon en de winst in haar klasse was binnen. Het was voor
Sophie de eerste keer dat zij
een toernooi op haar naam
wist te schrijven.
Tegelijkertijd met Sophie
moest Djayden Hulsman (8)
op een andere mat ook judoen. Djayden was in een zware poule ingedeeld. De eerste wedstrijd werd via een
waza-ari met houdgreep nog
gewonnen, maar de volgende drie wedstrijden gingen

op ippon verloren. Djayden
werd uiteindelijk vierde.
Eerder op de dag judode Tideman van Keeken (7) ook
zijn toernooi. In een poule
van acht moesten uiteindelijk finalerondes de beslissing brengen. In de voorronde won Tideman twee wedstrijden op ippon en yuko, zijn derde wedstrijd verloor hij op scheidsrechtersbeslissing. In de finaleronde
kwam hij net tekort en verloor hij beide finalerondes op
waza-ari.
Dit hield ook voor Tideman
een vierde plaats in. (foto:
Sander Hulsman)

Dubbele kampioenswedstrijd bij VV IJmuiden

Velsen-Zuid - Het zijn spannende tijden voor VV IJmuiden. Diverse E-teams kunnen uitzien naar het kampioenschap in hun eigen klasse. Meisjes E1 haalde de prijs
vorige week al binnen. Voor
twee E-teams ligt de druk op
dit moment wel erg hoog. Op
woensdagavond 11 mei spelen zowel de E1-selectie van
trainer Mitchel Post als het
E2-team van trainer Frans
Zeilmaker om het kampioenschap. IJmuiden E1 neemt

het die avond op tegen medekoploper Spaarnwoude E1
en heeft aan een gelijkspel
genoeg om de schaal in ontvangst te nemen. Voor IJmuiden E2 is het erop of eronder:
zij moeten drie punten binnenslepen tegen Velsen E3
om na afloop een flink feestje te kunnen vieren. Iedereen is welkom op Sportpark
Schoonenberg om deze spelers aan te komen moedigen.
Beide wedstrijden starten om
18.00 uur.

Schoolvoetbalfinale
met doelpuntenregen
Velsen-Zuid - Vorige week
donderdag vonden in het Rabobank IJmond Stadion de
vier finales plaats van het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Op 21 maart ging dit
grote schoolvoetbaltoernooi
van start en er zijn in totaal
268 wedstrijden gespeeld.
Een enorme organisatie die
al vele jaren door Hennie van
Ombergen en Gerhard Verwoort, de drijvende krachten
binnen het organisatiecomité, wordt geleid.
Maar zonder ondersteuning
en medewerking van veel
vrijwilligers, waaronder alle scheidsrechters die geheel
belangeloos hun medewerking geven, zou zo’n groot
voetbalevenement niet mogelijk zijn.
De scholen die zich hadden
geplaatst voor de finale waren bij de meisjes ME: Het
Kompas 1 en De Vliegende Hollander 1 en bij meisjes MD waren dit De Klipper
1 en St. Franciscus 2. Bij de
jongens JE ging het om Het

Kompas 1 tegen De Beekvliet 1 en in de groep JD betrof het De Toermalijn 1 tegen
Het Kompas 1. De tribune
was flink bezet met ouders
en familieleden die de kinderen vol enthousiasme aanmoedigden en tevens konden genieten van een heus
doelpuntenfestival.
Bij de meisjes van De Vliegende Hollander die tegen
Het Kompas moesten aantreden werd de eindstand maar
liefst 12 – 2.
De finalisten waren tenslotte
bij meisjes ME: De Vliegende
Hollander 1. Bij meisjes MD:
De Klipper 1.
Bij jongens JE: De Beekvliet 1. En bij jongens JD: Het
Kompas 1.
De volgende ronde van het
schoolvoetbaltoernooi is bij
VV IJmuiden op woensdag 18
mei. Er wordt dan gespeeld
om het regiokampioenschap
van Haarlem. Meer informatie omtrent het schoolvoetbaltoernooi is te vinden op
www.schoolvoetbalvelsen.nl.

Velsen-Zuid - Van 24 april tot
en met 28 augustus is de verkooptentoonstelling
‘Flower
Bomb’ te zien op Buitenplaats
Beeckestijn. Het is een overzichtstentoonstelling van het
werk van de Nederlandse fotograaf Titus Brein. Zijn werk
kenmerkt zich door zijn unieke photo-phusion techniek,
waarmee hij een nieuw soort
fotografie ontwikkelde. Het
gebruik van diverse moderne
materialen in combinatie met
‘ambacht’ en een vaak klassiek
onderwerp genereren een bijzonder esthetisch beeld. ‘Authenticiteit’ en ‘vernieuwing’
zijn sleutelwoorden in zijn oeuvre, naast het creëren van serene, krachtige en monumentale beelden. Passie, kennis en
beeldend vermogen zijn lei-

dend in het visuele proces. Zijn
lucide, transparante, dynamische werk beweegt zich letterlijk tussen fotografie en schilderkunst, waarbij het avontuur, experiment en de visuele
zoektocht niet uit de weg worden gegaan. De overzichtstentoonstelling biedt naast de uitgebreide serie ‘Flower Bombs’
ook landschappen, portretten
en scenes die uit een droom
of film zouden kunnen komen.
Door zijn suggestieve gebruik
van licht ontstaat een soms
wel bovennatuurlijke uitstraling en toont Brein zijn beheersing van het onderwerp om
tot een eigen contemporain
kunstwerk te komen: momentum, in een surreële sfeer, geschilderd in licht.Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl
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Hondentrimsalon
Toulouse 10 jaar geopend

Verzetsheld
Bonekamp
voor tiende
keer herdacht
IJmuiden - Het Comité ter
herdenking van de oorlogsslachtoffers uit het IJmuidens
verzet organiseert op woensdag 4 mei om 20.30 uur de
tiende herdenking van verzetsstrijder Jan Bonekamp.
Dat gebeurt bij zijn graf op de
Westerbegraafplaats in IJmuiden (ingang Fultonstraat). Jan
Bonekamp behoorde tot de
onverzettelijksten in de strijd
tegen fascisme en racisme tijdens de bezetting. Op 21 juni 1944 stierf de IJmuidenaar
op 30-jarige leeftijd, in handen
van de Duitsers. Bij de tiende
herdenking spreekt, naast de
bekende IJmuidense schrijfster Conny Braam, de IJmuidenaar Peter Zoontjes - vooral
bekend vanwege zijn clubliefde voor Telstar en opgegroeid
in een ‘rode familie’. Zo kwam
de bekende verzetsstrijder en
Bonekamps verzetscommandant Jan Brasser (schuilnaam
‘Witte Ko’) na de oorlog veelvuldig over de vloer bij de familie Zoontjes in Beverwijk.
Peter Zoontjes zelf werd actief in het ANJV, de naoorlogse jeugdorganisatie, opgericht
door generatiegenoten van
de verzetsstrijdster Hannie
Schaft, het Haarlemse meisje
met het rode haar. De 10e herdenking zal ook weer voorzien
in een cultureel programma.
Daan van Putten en Nicolette Knape brengen twee in het
Nederlands gezongen liedjes
van Mikis Theodorakis ten gehore. Arthur en Ellen Alphenaar het lied ‘Van jou heb ik
niets meer gehoord’. Ook zal
een deel van het gedicht ‘De
dood’ worden voorgedragen,
dat door de schrijver Theun de
Vries werd geschreven tijdens
zijn gevangenschap in kamp
Vught. Evenals in voorgaande
jaren ontvangen de bewoners
uit de straten die in Velsen zijn
vernoemd naar verzetslieden
elk een uitnodiging om met
anderen stil te staan bij de
naamgever van hun straat.

IJmuiden - Tien jaar geleden
opende
hondentrimsalon
Toulouse haar deuren aan de
Kromhoutstraat in IJmuiden.
Vijf jaar later vond de verhuizing plaats naar de Lumeystraat 11, de woning van eigenaresse Renate van der Giezen. Zij koos hiervoor omdat
de trimsalon op die manier
goed te combineren is met
de kinderen.
Tien jaar is een tijd om trots

op te zijn – zeker omdat het
financieel moeilijke tijden
zijn. ,,Dit heb ik vooral te danken aan mijn trouwe klanten
die altijd vertrouwen in mij
hebben gehad, ook tijdens
de zwangerschapsperiodes’’,
Aldus Van der Giezen.
,,Nog elke dag trim ik met
veel plezier de honden en
ben ik blij dat ik van mijn
hobby mijn werk heb mogen
maken.’’
Santpoort-Noord – Een
fietser is afgelopen maandagmiddag gewond geraakt
bij een verkeersongeval in
Santpoort-Noord. Het ongeval gebeurde rond half twee
op de Vlietweg.
Ter hoogte van de McDonalds werd de fietser geheeft het lang spannend ge- raakt door een auto waarhouden. Het veulen kwam na deze ten val kwam. Polibijna 3 weken later!
Het ging zaterdag allemaal
volgens het boekje en na 40
minuten was het veulen er.
Een mooi donker paard met
drie witte beentjes (net als
de moeder) en een paar witte
haartjes op het hoofd.
Na een aantal verwoede pogingen om in de benen te komen, wat overigens een hilarisch gezicht is met die lange
benen, lukte het om te staan.
En een klein half uurtje later
dronk het al bij de moeder.
Het veulen is een hengstje
en heeft de naam Limoncello gekregen.
Wil je het veulen komen bewonderen? Hou de Facebook-pagina van Kennemergaarde in de gaten. Daarop
wordt vermeld waar en wanneer de merrie met veulen te
bewonderen zijn.

Nieuw leven op manege
Kennemergaarde

tie en twee ambulances kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en na de
eerste zorg naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Het is nog
onduidelijk hoe het ongeval
heeft kunnen gebeuren. (foto: Michel van Bergen)

Roeiclinics de Stern
zeer succesvol

Santpoort-Zuid - Afgelopen zaterdagavond is er een
prachtig veulen geboren op
Manege Kennemergaarde.
De moeder, merrie Up to
Date, was drachtig van de
prachtige hengst Geniaal en
op 23 april is het veulen geboren. Een paard draagt 11
maanden, maar Up to Date

Antwoorden over
Pionieren in IJmuiden
Velsen - Raadslid Marc Hillebrink van D66 Velsen heeft
onlangs kritische vragen aan
het college gesteld over de
inschrijfcriteria bij de verkoop
van de kavels en kluswoningen van Pionieren in IJmuiden. Daarbij moesten belangstellenden gedurende tien
dagen letterlijk een plaats in
een wachtrij innemen en behouden. Wachtenden konden vanwege het slechte
weer kamperen in het voormalige ANWB-pand. Hillebrink vreesde onder meer dat
mensen met een handicap of
mensen met minder financiële draagkracht zo niet in aanmerking kwamen voor een
kavel of woning.
Wethouder Vennik heeft ge-

antwoord dat de procedure
nog wordt geëvalueerd. Naast
een klacht en enkele vragen
over deze procedure, waren
er ook veel enthousiaste reacties, zo laat hij weten. Een belangrijke motivatie om te kiezen voor deze procedure was
het feit dat mensen zelf invloed kunnen uitoefenen om
hun droomwens te realiseren.
Bij een loterij worden nog wel
eens mensen ingeloot die uiteindelijk afzien van de mogelijkheid iets te kopen. Mensen die echt graag iets willen kopen zorgen er met deze methode voor dat ze erbij
zijn. Deze procedure gaf ook
nog de mogelijkheid om samen met anderen een project
te bemachtigen.

IJmuiden - In maart en april
gaven enthousiaste instructeurs van roeivereniging de
Stern uit IJmuiden drie roeiclinics om deelnemers het
gevoel van roeien te laten ervaren. Dit leverde bijna 15
nieuwe leden op.
Onder leiding van instructeurs hebben ruim twintig
mensen geroeid op het water
van het Noordzeekanaal. Dames en heren schreven zich
in, waaronder de buurtsportcoaches van Zeewijk en Velserbroek, verdeeld over drie
clinics. Met behulp van instructeurs en andere vrijwilligers van de Stern namen
de belangstellenden plaats
in een ‘vier met stuurman’ en
roeiden hun eerste meters
over het Noordzeekanaal.
Veel deelnemers aan de clinics hebben zich enthousiast ingeschreven voor de in-

troductieperiode van 3 maanden. Na een kennismakingsavond zijn drie groepen, elk
onder begeleiding van twee
instructeurs van start gegaan
– de eerste vijf weken twee
per week les om het roeien zo snel mogelijk onder
de knie te krijgen. De introductieperiode wordt afgesloten met een eerste roeiproef
en een wedstrijdje tussen de
kersverse roeiers.
Roeivereniging de Stern is
gevestigd op het eerste Sluiseiland in IJmuiden ter hoogte
van de Middensluis. De vereniging biedt het hele jaar
een gevarieerd programma
van korte en lange tochten.
Lessen vinden plaats in de
avonduren en in het weekend. Gemiddelde leden roeien na de introductiecursus al
hun eerste toertochten. Zie
ook www.rvdestern.nl.
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Verbroederingstoernooi

Nieuwe look voor
Rigo Verfcentrum
IJmuiden - Rigo Verfcentrum
heeft een metamorfose ondergaan. Het familiebedrijf aan de
IJmuiderstraatweg zit nog altijd op zijn oorspronkelijke locatie, sinds 1938. Rigo Verffabriek is inmiddels verhuisd naar
de Dokweg en ontwikkelt en
produceert verf en lakken voor
de professionele verwerker en
verkoopt deze onder andere in
haar eigen groothandel en winkel Rigo Verfcentrum.
Rigo Verffabriek aan de Dokweg heeft een eigen laboratorium en productie onder eigen
dak. Er wordt zo’n 10 ton verf en
lak per dag geproduceerd, met
zo’n 50 medewerkers. Naast
verf produceren ze ook parketen kurklakken, oliën en onderhoudsmiddelen voor vloeren
en natuurlijk sierpleister en de
IJmuidense Altijgo. Met name
de diversiteit aan mogelijkhe-

den en kleureffecten met producten uit het vloerenassortiment is nu duidelijk zichtbaar in
de winkel, en natuurlijk de specialiteit van Rigo: Skylt, onzichtbare parketlak, die het hout eruit laat zien alsof het onbehandeld is.
Het was in de winkel tijd voor
een rigoureuze opknapbeurt. Er
is een atelier ingericht voor het
maken van kleursamples, een
showroom voor de vloerlakken
en oliën van Rigo Verffabriek,
een pop-up store voor kurk, de
behanghoek is opgeknapt en
gecombineerd met maar liefst
drie kleurenwanden. De groothandel is verder uitgebreid en
er is meer verf van Rigo Verffabriek te beleven. Vanaf zaterdag 30 april wordt de opening
van de vernieuwde winkel gevierd met diverse acties en aanbiedingen.

Herdenking in
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Dit jaar is
het 70 jaar geleden dat in Santpoort-Zuid tegenover het station een herdenkingsmonument is opgericht ter herdenking van de gevallenen tijdens
de Tweede Wereldoorlog. De
tand des tijds is aan dit monument niet voorbijgegaan. Na al
die jaren was groot onderhoud
hard nodig. De Stichting Santpoort heeft contact opgenomen
met de gemeente Velsen met
het verzoek het monument, ontworpen door de Bloemendaalse architect H.W. van Kempen,
in zijn oude luister te herstellen.
De gemeente reageerde positief
en het resultaat mag er zijn: het
voegwerk is hersteld, de letters
op de gedenksteen zijn weer
goed leesbaar, roestig metaal is
in de verf gezet, de beide lantaarns kunnen weer branden,
de bankjes zijn hersteld en de

plantenbak ziet er weer fraai uit.
Om het hijsen en strijken van
de vlag te organiseren en om
ervoor te zorgen dat het monument goed verzorgd blijft, is
het Comité Oorlogsmonument
Santpoort-Zuid opgericht. De
Brederode Daltonschool, gelegen tegenover het monument,
heeft het monument geadopteerd. Buurtbewoners hebben aangeboden voor een vlag
te zorgen en deze op gedenkwaardige dagen te hijsen en te
strijken. Op 4 mei wordt de eerste herdenking van de gevallenen bij het herstelde monument gehouden. Burgemeester
Frank Dales zal de vlag hijsen.
Een trompettist, oud-militair van
de Huzaren, zorgt voor een muzikale bijdrage. De plechtigheid
begint om 15.45 uur en duurt
ongeveer een half uur. Iedereen
is van harte welkom

IJmuiden - Zondag 1 mei organiseert Kuba Jongeren Orgaan (KJO) een voetbaltoernooi bij VV IJmuiden. Het Kuba Jongeren Orgaan is de
jongerenorganisatie van de
Kuba moskee. De KJO bestaat dit jaar tien jaar. Sport
brengt mensen dichter bij elkaar en sport verbroedert.
Aan het toernooi doen zowel
senioren als pupillen mee.
De hele dag staat in het teken van sport en verbroedering. De deelnemende teams
bestaan uit teams van bedrijven, voetbalverenigingen en
organisaties. Daarnaast zijn
er tal van overige activiteiten voor jong en oud. En natuurlijk zijn er diverse etenswaren en dranken verkrijgbaar. Iedereen is op zondag 1
mei van harte welkom op het
sportcomplex van VV IJmuiden. Het toernooi begint om
10.00 uur en duurt tot 15.00,
maar de activiteiten duren
tot 17.00 uur. De toegang is
voor iedereen gratis. Kinderen kunnen zich vermaken
op het springkussen en er is
schminken. Zie ook www.facebook.com/velservoetbaltoernooi.

Fietsexcursie
dwars door
Spaarnwoude
Regio - Zondag 1 mei organiseert IVN Zuid-Kennemerland een boeiende fietsexcursie dwars door het recreatiegebied Spaarnwoude met als thema ‘Het landschap als geschiedenisboek’.
Het is een afwisselende
fietstocht met veel geschiedenis en rijke historie. Onderweg wordt regelmatig afgestapt om kennis te maken met landschap, cultuurhistorie en natuur. Spaarnwoude beslaat het hele recreatiegebied van ruim 2750
hectare groot, gelegen tussen Amsterdam, Haarlem en
Velsen.
De anderhalf uur durende fietsexcursie start om
13.00 uur bij de Spaarndammerdijk bij het standbeeld van Hansje Brinkers in
Spaarndam. Zorg voor goede schoenen en zo mogelijk
een verrekijker. Deze tocht
is niet geschikt voor kinderen. Deelname is gratis.
Aanmelden via 023-5370258
of j.eijfferts@live.nl. Zie ook
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Schoonheidssalon Forma
Tibi nog veelzijdiger
Velserbroek - Forma Tibi
Schoonheidssalon & Pedicure
is drie jaar geleden met volle passie begonnen. De salon
heeft een adreswijziging ondergaan naar Hofgeesterweg
47 in Velserbroek en is daarmee nog veelzijdiger geworden. Deze salon bevindt zich
op de begane grond en heeft
parkeergelegenheid voor de
deur. Vindt u het prettig om
naar een salon te gaan die
verschillende soorten behandelingen aanbiedt? Dan bent
u aan het juiste adres, Forma
Tibi Schoonheidssalon & Pedicure heeft een ruim aan-

bod aan behandelingen zoals: gezichtsbehandelingen,
pedicure, manicure, ontharen
en massage. Daarnaast blijft
men in deze salon goed op de
hoogte door het volgen van
trainingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan bindweefselmassages en wenkbrauwstylist.
Bij Forma Tibi maakt men gebruik van producten die hypoallergeen, natuurlijk en dierproefvrij zijn, de producten
bevatten tevens een zonnefilter. Bel voor informatie of een
afspraak met 06-48452525 of
kijk op www.formatibi.nl.

Grote tekorten bij SWV
Velsen - Stichting Welzijn
Velsen (SWV) zit in de problemen. De omvangrijke welzijnsorganisatie, onder andere verantwoordelijk voor de
buurtcentra, het jongerenwerk, de peuterspeelzalen en
het servicecentrum vrijwilligerswerk in Velsen, kampt
met aanzienlijke tekorten.
Dit melden zowel voorzitter R.
Tromp van SWV in een brief
aan relaties als burgemeester
en wethouders in een collegebericht. Welzijnswethouder
Te Beest geeft in dit bericht
aan dat de gemeente Velsen
een groot belang heeft bij een
stabiele welzijnsorganisatie,
zeker in het huidige tijdperk
van transformatie in het sociaal domein. Daarom heeft het
college opdracht verleend om
onderzoek te laten doen.
Voorzitter Tromp doet geen
mededeling over de omvang
van het tekort. Wel geeft hij
aan dat zijn bestuur nu bezig
is om de precieze oorzaak en
aard van dit tekort te achterhalen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen.
Directeur Allart van Deventer
heeft inmiddels plaats moeten maken voor Nora Azar-

kan, die tevens directeur is
van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB). De twee IJmondse welzijnsorganisaties zijn
al langere tijd in overleg over
een fusie.
Azarkan zal de komende drie
maanden als ad interim directeur SWV leiden en nader onderzoek verrichten, om vervolgens voorstellen te doen
hoe de exploitatie van de welzijnsorganisatie weer gezond
kan worden gemaakt. Van
Deventer blijft als staffunctionaris wel in dienst van SWV.
De problemen en de rigoureuze aanpak van het bestuur
zijn opmerkelijk, aangezien
SWV onder leiding van Allart
van Deventer tot voor kort
een financieel gezonde organisatie leek die degelijk welzijnswerk verrichtte. Zo zijn
er in Velsen-Noord, IJmuiden-Zeewijk en SantpoortNoord nieuwe accommodaties gerealiseerd. Mogelijk
waren er hierdoor in het afgelopen boekjaar meer uitgaven dan inkomsten. Voor zover bekend was er voor 2015
geen sprake van substantiële
tekorten bij SWV. (bron: RTV
Seaport)
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Donderdag
28 april

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Musical ‘Pumps en Penalties’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden: Film:
‘Brooklyn’. Aanvang 20.30
uur.

Vrijdag
29 april

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Dino’s’
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Stadsschouwburg Velsen:
Tributeband The Doors. Aanvang 20.15 uur.

Zaterdag
30 april

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Septentriones in de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Jandino Asporaat met ‘Hoe
dan ook’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Legend’.
Aanvang 20.30 uur.
Optreden Bintangs in de
Tapperij de Verwachting,
Dorpsstraat 584 in Assendelft. Aanvang 21.00 uur.

Zondag
1 mei

Kuba Velser Voetbal Toernooi op het terrein van VV
IJmuiden voor de jeugd van 8
tot 12 jaar.
Open dag Forteiland. Afvaart om 10.45, 12.45 en 15.10
uur met de Koningin Emma
vanaf de Kop van de Haven in
IJmuiden.
Fietsexcursie dwars door
recreatiegebied Spaarnwoude. Vertrek 13.00 uur bij de
Spaarndammerdijk bij stand-

beeld Hansje Brinkers in
Spaarndam. Deelname gratis.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Dino’s’
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Verhaallezing ‘Nooit, nooit,
nooit opgeven!’ bij Carmen
de Haan in het St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemedaal. Van 14.00 tot 16.00 uur.
50Plus dansavond in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 IJmuiden met lekker hapjes en live muziek. Van
19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
2 mei

Ruilbeurs voor legpuzzels
in wijksteunpunt Zeewijk,
Zeewijkplein IJmuiden. Van
10.00 tot 11.00 uur.
Postzegelavond bij Postzegel Vereniging IJmuiden in
De Bolder, Bloemstraat 124
IJmuiden. Vanaf circa 19.45
uur.

Dinsdag

huisraad.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.
Herdenking in SantpoortZuid bij het monument aan
de Willem de Zwijgerlaan.
Plechtigheid begint om
15.45 uur.
Herdenkingsavond in het
Burg. Rijkenspark, Wüstelaan 75 in Santpoort-Zuid
met optreden van Opera Familia. Het Kampvuur brandt
vanaf 19.30 uur.

Donderdag
5 mei

Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Pinksterexpositie
Jan
Makkes,
Hofgeesterweg
22a Velserbroek. Dagelijks
te bezoeken tussen 11.00 en
18.00 uur. Buiten genoemde
tijden is men na telefonische
afspraak, 023-5376227, welkom. Zie ook www.museumboerderijjanmakkes.nl
Alice
Loeters
houdt
spreekuur in de rouwhuiskamer aan de Frans Netscherlaan 12 in SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.00
uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.

3 mei

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis en Velsen-Zuid in Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Speurtochten. Exposities ‘In Schepen’ verkoopexpositie van Fred Boom en
‘Een droom door Holland op
z’n smalst’. Tentoonstelling
‘Echt en/of Kunst’.

Woensdag
4 mei

Dodenherdenking
OIG
winkeltje,
Industriestraat 66 in IJmuiden.
Geopend van 09.00 tot 12.00
uur. Verkoop van kleding en
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Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Klaverjassen
IJmuiden - Zondag 1 mei
gaat men weer klaverjassen
in café Kamperduin aan de
Bik en Arnoldkade 12. Aanvang 12.00 uur, het café is
geopend vanaf 11.30 uur. De
kosten bedragen 6,50 euro,
inclusief broodjes. Er worden
vier partijen gespeeld.

Velsen - Met deze slogan
zullen de voedselbanken in
Noord-Holland hun gezamenlijke regionale supermarktactie ondersteunen. Voor het vijfde jaar op rij slaan vrijwel alle voedselbanken van NoordHolland de handen ineen.
Ook Voedselbank Velsen doet
mee aan deze supermarktactie
die op zaterdag 28 mei 2016
plaatsvindt in de Dekamarkt in
Velserbroek.
De hele dag zullen er vrijwilligers
boodschappenlijstjes
bij de ingang uitdelen waarop een aantal producten staat
vermeld zoals pannenkoekmeel, pastasaus, boter, koffie, thee, toiletpapier of olie.
Aan de klanten zal worden gevraagd een of meerdere producten te kopen, die in een
speciaal ingericht standje in
de winkel staan uitgestald. De
klant kan de producten pakken en hoeft dus niet de hele
winkel door te lopen om deze
te zoeken. De producten worden afgerekend bij de kassa.

Aan de uitgang staan de vrijwilligers weer klaar om de extra ingekochte producten van
de gulgevende klanten in ontvangst te nemen. Vrijwilligers
zijn nog van harte welkom
om een paar uur te helpen en
kunnen zich aanmelden bij de
coördinator Paulina Klaassens
via paulinaklaassens@gmail.
com
De voedselbanken hebben
hun plaats in de hoofden en
harten van veel mensen en
bedrijven inmiddels veroverd.
Dat is zichtbaar bij alle acties
die de individuele voedselbanken zo in de loop van het jaar
op touw zetten. Telkens blijkt
in de zomerperiode een duidelijke daling in aanvoer van
levensmiddelen te zijn, terwijl
de behoefte bij de klanten natuurlijk niet afneemt. Daarom
deze grote regionale actie om
eens flink wat lang houdbare
producten in te slaan om de
klanten van de Voedselbank
Velsen de zomer door te helpen. Helpt u ook?

Interview met veteraan
Ted Meines (94)
Velsen - Maandag 2 en
woensdag 4 mei, om 21.00 uur
is op Seaport FM een bijzonder
radioprogramma te beluisteren
rondom Luitenant-Generaal
b.d. Ted Meines (94). Voor deze
uitzending, ter ere van Nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag, sprak Mark Metselaar met hem, thuis in Leidschendam, over zijn leven. Wat
inspireert en bezielt hem? Hij
vertelt onder andere over zijn
jeugd in Friesland, zijn inzet
voor de veteranen, de Joodse
kinderen die hij met het verzet
heeft gered tijdens de Tweede Wereldoorlog en waarvoor
hij de Yad Vashem onderschei-

ding ontving, zijn ontmoeting
met Dr. Martin Luther King
en diens krachtige boodschap
voor hem. Ted Meines, onlangs
nog in het nieuws omdat hij in
de Tweede kamer een hartstochtelijk pleidooi hield om
van Paleis Soestdijk een centrum voor veteranen te maken,
spreekt verder nog over zijn
vriendschap en samenwerking
met Prins Bernhard, en de warme band met Koning WillemAlexander.
Radioprogramma ‘SpiritualiTijd’ is te beluisteren op 2 en 4
mei, 21.00 uur op RTV Seaport,
de lokale omroep voor Velsen.
Zie ook www.rtvseaport.nl.
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Slecht weekeinde voor Stormvogels
IJmuiden - Zowel Stormvogels-zondag als Stormvogels-zaterdag verloor het afgelopen weekend in uitwedstrijden met 3-2 van respectievelijk Alkmaarsche Boys
en VV IJmuiden. Door deze
nederlaag van het zondagteam zijn de kansen aan het
eind van dit seizoen aan de
nacompetitie mee te kunnen doen behoorlijk geslonken. Het zaterdagteam van
trainer Marco Adema zal alle zeilen bij moeten zetten
zich van de rechtstreekse
degradatieplaats te ontworstelen en via de nacompetitie degradatie te ontlopen.
Zaterdag komt ZSGOWMS,
dat op de vijfde plaats staat,
naar sportpark Zeewijk.
Stormvogels-zondag
had
Alkmaarsche Boys, een van
de twee rode-lantaarndragers, als tegenstander en
voor dit team gold duidelijk
het spreekwoord: een kat in
nauw maakt rare sprongen.
En wanneer diezelfde kat karakter toont, kan het tot onverwacht succes komen en
zo geschiedde. Na ruim een
minuut nam Stormvogels de
leiding. Een prima dieptebal
van Joshua Jansen belandde
voor voeten van Bas Scholten, 0-1.
Stormvogels bleef na deze
openingstreffer het spel domineren, creëerde zich vele kansen, maar vergat de
trekker over te halen. Een
1-4-ruststand had met de
rust heel normaal geweest.

In de beginfase van de tweede helft was het opnieuw
Bas Scholten, nu na een assist van Etkin Zivkara, die
de stand naar 0-2 tilde. Op
dat moment leek Stormvogels op rozen te zitten, maar
daar dachten de Alkmaarders anders over. Halverwege de tweede helft zorgde Tom Hofkamp voor de
aansluitingstreffer, 1-2 en
een paar minuten later was
door Issam Ezhar de stand
weer gelijk, 2-2. Tussentijds
mochten de A-junioren Donny van den Berg en Raoul
van Berghe op komen draven. In het laatste bedrijf van
de wedstrijd zette Alkmaarsche Boys de verdediging
van Stormvogels behoorlijk onder druk en was het

doelman Danny Adrichem
die de IJmuidenaren op de
been hield. Echter, in de laatste minuut, toen beide teams
door blessures met tien man
kwamen te staan, sloeg Alkmaarse Boys keihard toe: uit
een vrije schop van Hofkamp
kopte Marcel de Wit de bal
onhoudbaar voor doelman
Adrichem snoeihard in de
touwen, 3-2 (zie foto).
Trainer Jeroen Kroes: ,,Ik ben
kwaad; we hebben gefaald.
We hebben vandaag verzaakt ons te belonen om volop mee te kunnen doen in
de top van de tweede klasse.”
Zondag komt degradatiekandidaa FC Den Helder
naar sportpark Zeewijk. (foto: Hans Willemse)

Velsen wint opnieuw niet
Driehuis - Tegen Kolping
Boys zou het toch moeten
lukken de kleine kans op
een kampioenschap levend
te houden. De eerste mogelijkheid was voor de ploeg
uit Alkmaar. Remco van Dam
voorkwam een snelle goal.
Aan de andere kant werd een
vrije schop van Erik Metgod
vanaf de rand van de zestien
nog net tot corner verwerkt.
Velsen behield het initiatief
en zag een kans voor Patrick Castricum na een goede voorzet van Tim Groenewoud vastlopen in de defensie van de thuisploeg. Een
schot van Sander Loogman
op aangeven van Steef van
Wees spatte uiteen op de
paal. Even later bracht Mar-

tin Wal Erik Metgod in stelling maar het schot was geen
probleem voor doelman Patrick de Vries. Ook Martin
Wal zocht het doel op de verkeerde plaats na een mooie
actie van Patrick Castricum.
Een oude voetbalwet zegt
dan… inderdaad. Een razend snelle counter van Kolping Boys over links gevolgd
door een scherpe voorzet
werd door Roy Duijneveld
binnen getikt.1-0. Velsen behield de meeste kansen (o.a.
Steef van Wees en Mischa
Plug). De rust kwam na een
vrije schop van Sander Loogman die eindigde in de muur.
Na de thee bleef het initiatief bij Velsen. Kansen waren
er genoeg maar het bleef te-

genzitten. Een schot van Patrick Castricum werd geblokt
en een kopbal uit een corner
van Steef van Wees eindigde in de handen van de keeper. Kolping Boys groef zich
in en had moeite om zich Velsen van het lijf te houden. Het
was alle hands aan dek voor
de thuisclub waarbij doelpunten zelfs ten koste van
een blessure werden voorkomen. Het Velser “bombardement” bleef voortduren zonder resultaat. En zo eindigde ook deze wedstrijd zonder punten terwijl de medekoplopers weer hun uiterste
best deden de onderlinge afstand niet te vergroten. Volgende week komt concurrent
LSVV naar Driehuis.

IJmuiden winnaar
in The Battle
Velsen-Zuid - Ruim 600
toeschouwers stonden afgelopen langs de lijn bij The
Battle IJmuiden - Stormvogels. Voor beide teams stond
er veel op het spel waardoor
het voetbal dan ook niet best
was. In de beginfase leek
het nog wat en komen beide teams tot een doelpoging
maar daar bleef het dan ook
bij. Een individuele actie van
Fabian Roozen betekende in
de 13e minuut de 1-0. Hierna hadden Bob Schol en Wesley Heeres de kans de score te vergroten maar Stormvogels doelman De Lijzer kon
dat voorkomen. Na een half
uur spelen moest Robert Engels van Stormvogels geblesseerd het veld verlaten en
kwam Joey Verdikt voor hem
het veld in. Vlak daarna brak
IJmuiden speler Dani Rengers in een duel zijn sleutelbeen en kwam Kelly Meijboom voor hem het veld in.
Het voetbal bleef van beide
zijde onder niveau. IJmuiden
had een wel een veldoverwicht en ging met de verdiende 1-0 voorsprong de
rust in.
Het begin van de 2e helft gaf
hetzelfde spelbeeld. In de
53e minuut moesten de coaches van beide team een geblesseerde speler wisselen,
bij IJmuiden Milan van Essen voor Martijn Visser en bij
Stormvogels Bjorne Slobbe
voor Robin Ulehake en even
later moest bij Stormvogels
de al eerder ingevallen Joey
Verdikt geblesseerd het veld
verlaten. Hij werd vervangen
door Ian Hille. Hierna dacht
Stormvogels de thuisploeg
onder druk te kunnen zetten
en ging op jacht naar de gelijkmaker maar toen scoorde
Mitchel Post in de 67e minuut
de 2-0.
10 Minuten later scoorde
Stormvogels via Rick Kluijskens de aansluitende treffer waarbij keeper Tom Hogendijk van IJmuiden niet

geheel vrijuit ging. IJmuiden
zette weer aan wat in de 77e
minuut resulteerde in de 3-1
van wederom Mitchel Post
die kort daarna vervangen
werd door Danny de Vendt.
In de slotfase scoorde Rick
Kluijskens de 3-2, kreeg Kay
Brouwer van IJmuiden nog
een gele kaart en bij Stormvogels mocht Rick Kluijskens
het veld verlaten na een rode
kaart. Beide heren zijn in ieder geval volgende week geschorst. Na 90 minuten floot
scheidsrechter Heek, die deze wedstrijd goed aanvoelde,
af en barste het feest in en
rond de kantine los.
Voor Stormvogels is na dit
verlies de kans dat zij degraderen of nacompetitie voor
handhaving moeten spelen
groot en IJmuiden heeft nog
kansen dit te ontlopen. De
aanwezigen toeschouwers
hebben echt derby voetbal gezien. Niet mooi, stevig
maar fair. Stormvogels konden totaal niet in haar spel
komen wat een verdienste
van IJmuiden genoemd mag
worden.
IJmuiden heeft er alles aangedaan om er een leuke dag
van te maken. Voorafgaand
aan deze wedstrijd speelden, onder grote publieke
belangstelling, de F-junioren en oud-spelers van beide
clubs tegen elkaar. Uitslagen
8-0 en 6-6. De spelers kwamen het veld op met aan hun
hand jeugdige spelers van
beide clubs vergezeld door
IJmuiden mascotte Matty,
brandende fakkels voor aanvang, muziek, een seconde
loterij en ook het KWF was
blij want de opbrengst van
de visverkoop kwam hen ten
goede.
Ook werd stilgestaan bij het
drama in Grand Café La Belle. Aan de zuidkant van het
veld hing een spandoek met
daarop een verwijzing naar
Sidney van Leeuwen van deze horeca gelegenheid.
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De hel van kamp Rees
Regio - In deze dagen van
herdenking van de Tweede
Wereldoorlog en het vieren
van Bevrijdingsdag gaan
veel mensen in gedachten
terug naar die moeilijke jaren. Zo ook mevrouw Trienke Lindhout, oorspronkelijk
uit IJmuiden.
,,Werkkamp Rees, net over de
grens in Duitsland, was een
van de minder bekende kampen’’, aldus Lindhout. ,,Veel
mannen die tijdens de Sinterklaasrazzia op 6 december
1944 werden opgepakt in de
regio Haarlem en Velsen werden daar aan het werk gesteld. Ze moesten loopgraven
en tankgrachten graven onder zeer slechte omstandigheden en meer dan 300 mannen zijn daar of tengevolge
daarvan overleden. Daaronder mijn oom Marinus Willem
Lindhout uit Santpoort. Dit trok
een grote wissel op mijn familie. Andere slachtoffers uit Velsen waren B.C. Radsma (37)
uit Santpoort, J. Germeraad
(19 jaar) uit Santpoort, C. Verschoor (23 jaar) uit IJmuiden,
H.W. de Vries uit Santpoort
en J. Wijs (21jaar) uit IJmuiden. Vaak wordt gepraat over
de bekende concentratiekampen, terwijl je eigenlijk niets
leest over andere kampen die
er waren.’’
Op verzoek van Trienke Lindhout daarom wat informatie
over kamp Rees en de Sinterklaasrazzia, gebaseerd op informatie van de Oorlogsgravenstichting en het boek De
Sinterklaasrazzia van 1944
door Haarlemmer Dick Verkijk.
Over de Sinterklaasrazzia
meldde Verkijk dat in het hele
land, vanaf oktober 1944, mannen werden opgepakt, waarschijnlijk omdat men bang was
dat Nederlanders zich zouden
aansluiten bij de geallieerden
die toen zuidelijk Nederland
al hadden bevrijd. In en rond

Haarlem werden op 6 december 1944 1000 tot 1500 mannen opgepakt, vrij willekeurig. Soms de ene kant van de
straat niet, de andere kant wel.
Mannen geboren tussen 1905
en 1925 moesten zich melden,
maar niet overal werden mannen opgehaald en soms werd
ook niet naar de juiste leeftijd gekeken. In heel Nederland werden in die maanden
120.000 tot 150.000 mannen
opgepakt en te werk gesteld.
Alleen in kamp Rees overleden minsten 320 mannen.
Marinus Willem Lindhout (zie
foto) werd op 6 december opgepakt in zijn woning aan de
Litslaan in Santpoort-Zuid. Hij
was timmerman en net getrouwd. In het kamp werden
veel mannen ziek. Kamp Rees
was een voormalige dakpannenfabriek. De arbeiders werden gehuisvest in droogloodsen met half open wanden. Ze
moesten werken onder zeer
slechte omstandigheden. Ze
sliepen op de vochtige klei of
op wat stro, er was nauwelijks eten en de arbeiders werden soms tot de dood toe geslagen. Gevangenen die niet
meer konden werken werden
‘afgekeurd’ en mochten het
kamp verlaten. Dat deed Marinus Lindhout ook, hij kwam

lopend, op blote voeten, terug
naar Nederland en werd opgevangen in het noodhospitaal in
Gendringen, daar overleed hij
in de nacht van 27 op 28 februari aan algehele uitputting. Hij
werd begraven op De Biezen
in Santpoort. Hij werd 36 jaar.
Kamp Rees was gevestigd in
buurtschap Groin bij Rees, 10
kilometer van de Nederlandse
grens. Inwoners van het Duitse plaatsje Bienen, maar ook
van de Nederlandse plaatsen Gendringen, Dinxperlo en
‘s Heerenberg hebben gedurende die tijd veel dwangarbeiders die wisten te ontsnappen of werden vrijgelaten opgevangen. Zij gaven ze te eten,
onderdak, kleding of ze werden opgevangen in noodhospitalen. Tientallen mensen waren betrokken bij de verpleging van deze vluchtelingen,
vaak niet meer dan menselijke
wrakken. Ook Duitse burgers
hielpen waar mogelijk, tegen
alle geboden in. Eind maart
werd kamp Rees ontruimd,
toen was het al bijna leeg.
Na de oorlog schreef Jan Krist
uit Den Haag, zelf een van de
dwangarbeiders, het boek ‘De
hel van Rees’. Henk Buurman,
uit Apeldoorn, schreef ‘Ik was
erbij’. Wim Winands schreef in
1995 voor het tijdschrift van de
Oudheidkundige Vereniging
Gemeente Gendringen een
zeer gedocumenteerd artikel
over kamp Rees. Inmiddels is
in Bienen bij de kerk een herdenkingsplaquette
aangebracht. In Megchelen werd
in 2010 een gedenkteken geplaatst. En daarvandaan wordt
jaarlijks op de tweede zondag
in maart een herdenkingstocht
naar Rees gelopen. Zie ook
www.ovgg@ovgg.nl.
Trienke Lindhout vindt dat zij
dit moest doorgeven. Haar verhaal past dan ook prima bij het
jaarthema van hetNationaal
Comité 4 en 5 mei: ‘Geef vrijheid door’. (Karin Dekkers)

Jan Apeldoorn DCIJ wint prestigestrijd
IJmuiden - Al ruim 60 jaar leveren Piet Kok en Jan Apeldoorn een felle strijd in hun
onderlinge ontmoetingen af. De
veteranen doen speltechnisch
weinig voor elkaar onder. Garant staat een botsing tussen
de uiteenlopende strijdwijzen.
Al vanaf de opening gingen
beide spelers volop in de aanval. Maar snel werd duidelijk
dat Apeldoorn over het betere
spel beschikte. Al in de gevorderde opening sloeg voor Kok
het noodlot toe. Door een fout
slaagde Apeldoorn erin naar de
damlijn te combineren. Kok was

daarna niet meer bij machte om
het tij te keren en gaf kort daarna op. Voor Willem Winter lijkt
de depressie, waarin hij zich de
laatste tijd bevond, voorbij. Tegen Harry van der Vossen pakte hij de draad weer op en liet
zijn ouderwetse vorm zien. Na
een echte ‘Gestem doorstoot’
ooit gelanceerd door de laatste Franse wereldkampioen in
1945, kreeg Van der Vossen
problemen. Met grote klasse en
kennis van zaken voerde Winter zijn tegenstander ter slachtbank.
Arnold Olijfveld is nog maar en-

kele maanden lid van DCIJ en
toont wekelijks aan een aanwinst te zijn. Tegen Jacqueline
Schouten, onlangs nog derde
in het kampioenschap van Nederland bij de vrouwen, speelde Olijfveld onbevangen en gaf
weinig toe. In het gevorderde
middenspel moest hij tegen de
geroutineerde Schouten buigen. Zoals elk jaar slaagt Conall Sleutel erin zich een plaats
in het eerste tiental te veroveren voor het komende seizoen.
Nicole Schouten werd vakkundig van het bord gezet en verloor kansloos.

Korfbal tijdens
de Koningsspelen
IJmuiden - Vorige week vrijdag vonden de Koningsspelen
plaats op het IJmuiderstrand.
Korfbalvereniging DKV was
gevraagd om een aantal korfbalclinics te verzorgen. Per
ronde waren er twee korfbalclinics, bestaande uit vijf onderdelen. Zo’n 300 kinderen
hebben op deze manier kennis kunnen maken met de
korfbalsport. De onderdelen
varieerden van schotoefeningen en een parcours tot een
gooi-oefening met een tjoek.

De groepjes enthousiaste kinderen gingen met een vaste begeleider van DKV, of met
één van de studenten van de
Hogeschool van Amsterdam,
alle onderdelen af. Na afloop
van de clinic kregen de kinderen nog een leuk aandenken.
Wie na deze zeer geslaagde
Koningsspelen enthousiast is
geworden over korfbal, kan
natuurlijk altijd een keertje
vrijblijvend mee komen trainen. Zie ook www.dkv-ijmuiden.nl.

Septentriones in
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Zaterdag 30 april om 20.00 uur
zullen tijdens Cultuur in de
Dorpskerk optreden de Septentriones.
Acht enthousiaste musici met
een gezamenlijke interesse in
kamermuziek vormen sinds
het najaar van 2002 het blazersensemble
Septentriones. Het repertoire bestaat
uit klassieke, romantische en
hedendaagse werken.
Het ensemble bespeelt een
hobo, klarinet, hoorn, fagot,
dwarsfluit en contrabas, wat

www.

www.

een spannend geheel vormt
in klankkleur. Er wordt een
stuk gespeeld van Haydn.
Verder twee stukken van de
Spaanse componist Albéniz en een stuk uit de suite
van de opera Carmen van Bizet. Ook Gershwin, bekend
van de opera Porgy and Bess,
staat op het programma.
Zoals u ziet is het een programma waarin veel volksmuziek te herkennen zal zijn.
Locatie Dorpskerk, Burgemeester Enschedélaan 67,
Santpoort-Noord.

.nl

.nl
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Opvoeden? Leun eens achterover!

Als eigenaresse van kinderopvang ’t Kwakersnest zie ik dagelijks kinderen
de eerste keer niet op en blijf op
rondrennen, met speelgoed slingeren en sprookjesverhalen vertellen waar zij in een open manier voeding en dranken
geloven. Kinderen opvoeden is niet altijd makkelijk. Als moeder van drie gewelaanbieden. Zorg dat het gezellig blijft
dige kids weet ik hoe lastig dat kan zijn. Vaak krijg ik de vraag van ouders: ‘Hoe aan tafel.
ga ik met mijn kind om als ze bijvoorbeeld iets niet willen. Hoe pak ik dit op een Is je kind al wat ouder? Ga samen
positieve manier aan?’
aan de slag met het bereiden van
Mijn antwoord is simpel. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat hen bezigvoeding, denk hierbij aan het snijden
houdt. Dit zie je terug in allerlei uitingen en gedrag. Emoties als boosheid,
van groenten en fruit, met het maken
blijheid, verdriet, stil zijn of moeheid. Je kind geeft jou dagelijks een schat aan en proeven van nieuwe recepten. Beinformatie. Hoe ga je met deze informatie om? Wat wil je voor je kind of wat
noem dat een recept lekker is en benoem
is de wens van je kind? Betekent dit dan dat wij altijd, 24/7, bewust met onze het soort eten wat je eet. Wij
kinderen bezig moeten zijn?
organiseren voor de kinderen
Nee zeker niet. Ga om te beginnen gewoon eens lekker achteroverleunen en
regelmatig kookworkshops
kijk van een afstand toe waar je kind mee bezig is. Dit kan heel waardevol zijn.
en het is ontzettend leuk
Vraag jezelf vervolgens af: “Wat zie ik? en “Wat doet mijn kind nu feitelijk”?
om te zien hoe blij en
Registreer dit voor jezelf. Waar wordt je kind blij, boos of verdrietig van? En wat trots de kids zijn op
ging hieraan vooraf? Voorbeeld: Een veel gestelde vraag: ‘Waarom eet mijn kind het eindresultaat.
bij de gastouder wel en bij mij thuis niet?’ Mijn vraag zou zijn: Hoe laat je jouw
Ook hier geldt weer:
kind kennismaken met voeding? Wist u bijvoorbeeld dat een kind een voedings- ruiken, proeven,
middel soms 10 tot 15 keer moet proeven voordat het aan de smaak gaat
ervaren. Bezig zijn
wennen? Dit kunt u bewerkstelligen door een kleine portie op tafel te zetten.
met eten zorgt ervoor dat ze eten anders gaan ervaren. Lekkere koekjes bakken mag natuurlijk ook.
Zien eten,
Wij vinden een gezonde leefomgeving voor het kind belangrijk. Onze medewerdoet eten.
kers en gastouders hebben kennis van de algemene ontwikkeling van het kind.
U kunt
Voor een baby of peuter is de belevingswereld heel anders dan voor een schoolhierin zelf
kind. Bij ‘t Kwakersnest houden wij daarom regelmatig thema-avonden voor
ook het
gastouders, personeel en ouders. Deze gaan onder
goede voorandere over de ontwikkeling van kinderen en maniebeeld geven.
ren om hiermee om te gaan. Het is best fijn om zo
Ook door
Hippisch Centrum Velsen gelegen aan de Driehuizernu en dan ervaringen uit te wisselen, kennis te delen
de kleur
kerkweg 13 in Velsen-Zuid (prachtig gelegen tussen
of gewoon lekker te mopperen. Het kan allemaal.
en geur te
de parken Velserbeek en Beeckestijn) is een gezelBent u geïnteresseerd in deze thema-avonden?
beschrijlige viersterren FNRS-manege waar je terecht kunt
Houd deze krant en onze website in de gaten.
ven kun je
voor professionele paard- en ponyrijlessen en al jouw
jouw kindje
andere wensen op hippisch gebied. Wekelijks vinden
uitnodigen
Met vriendelijke groenten,
er wedstrijden en evenementen plaats of worden er
te gaan
Loes Holtslag van Westerop, team ‘t Kwakersnest
diverse andere activiteiten georganiseerd. Ga gerust
proeven.
Kinderopvang ’t Kwakersnest, www.kwakersnest.nl
eens langs om een kijkje te nemen!
Geef na
Naast paard- en ponyrijlessen kun je bij Hippisch
Centrum Velsen ook terecht voor deskundig advies
bij de aankoop van een paard, kinderfeestjes, ponydagkamp, instructieweken en goede en complete pensionstalling voor je paard of pony. Vraag gerust naar
alle mogelijkheden. In de zomervakantie organiseert
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is helemaal
Hippisch Centrum pony dagkampen. Wat houdt het
niet saai. Kinderen vinden
zomer ponykamp in? Vijf dagen ponykamp bij Hippisch
het daar heel erg leuk. Er zijn twee speurtochten,
voor de kleintjes met
Centrum Velsen is een week gezelligheid en plezier.
plaatjes en voor de wat groteren met zoekopdrac
hten.
Een heerlijk vrijheidsgevoel dat je met je favoriete
Je mag knopen maken, in een duikerspak klimmen,
achter het roer staan
pony kunt delen in en rondom de manege. Zo zijn er
in de stuurhut. Een beetje griezelen in het hutje
van de kanaalgravers.
dressuur- en springlessen, theorie- en praktijklessen,
Weet jij welke vissen er allemaal zwemmen in de Noord
voltige, een middag menles en op vrijdag worden er
zee en wat er zoal op
de
bodem van de zee ligt? Boven in de toren kan je heel
dressuurproefjes verreden. Daarnaast worden er tal
ver kijken over de
havens en IJmuiden. In het buitenmuseum kan je
van leuke spelletjes met of zonder paarden georgakapitein spelen in een boot.
niseerd zoals verschillende balspelen, speurtochten
Kortom, er is heel veel te zien en
etcetera, eigenlijk alles wat leuk is voor kind en ook
te beleven.
pony. Vijf dagen lekker uitleven met sport en spel en
In de meivakantie
‘s avonds lekker dromen en bijslapen in eigen bed.
is het museum alle midVoor meer informatie www.hippischcentrumvelsen.nl.
dagen geopend, behalve
de maandagmiddag,
van 13.00 tot 17.00
uur. Entree kinderen: 3 euro
3,00. Met Museumjaarkaart gratis. Zie ook:
www.zeehavenmuseum.nl.

Veel te doen bij
Hippisch Centrum Velsen

Hoezo is een museum saai?
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Telstar creëert volop kansen voor jongeren
Telstar biedt jongeren volop kansen, zowel op
het sportveld als daarbuiten. Als een van de
meest maatschappelijke betaald voetbalorganisaties van Nederland organiseren en
ondersteunen de Witte Leeuwen én de Witte
Leeuwinnen tal van initiatieven, variërend
van clinics en voorlichting over gezonde
voeding aan basisschoolleerlingen tot
het bieden van veilige werkervaringsplekken aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onder de verzamelnaam Telstar
Assist gaat de club voortdurend
één-tweetjes aan met kinderen
en jongeren die een steuntje in
de rug goed kunnen gebruiken.
De maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk
kent diverse langlopende
projecten, die zich vooral
richten op de jeugd en hun
toekomst.
De Techniek Experience bijvoorbeeld laat
leerlingen uit groep 7 en 8 op speelse
wijze kennis maken met de vele technische beroepen en bedrijven in de
IJmond die volop kansen bieden op een
leuke baan. Playing for Success maakt
gebruik van de WOW-factor van het
stadion om leerlingen uit het basis- en
voortgezet onderwijs te behoeden voor
leerachterstanden en meer zelfvertrouwen te geven.
De Telstar Street League, die
binnenkort weer van start
gaat, is een straatvoetbaltoernooi voor 12- tot en met
15-jarigen, waarbij de jongens- en meisjesteams ook
punten kunnen behalen met
het verrichten van een wijkbij-

drage voor hun buurt. En School’s Cool
IJmond biedt ondersteuning van een
thuismentor aan brugklassers, die door
omstandigheden extra hulp nodig hebben bij de stap van de basisschool naar
de middelbare school. Voor het nieuwe
schooljaar is School’s Cool overigens
nog op zoek naar vrijwilligers.
Zie voor meer informatie
www.telstarthuisindewijk.nl.

Strijd of spanningen om huiswerk?
Deskundige begeleiding bij Study
Consultancy biedt uitkomst!
Huiswerk maken is niet de meest favoriete
bezigheid van de gemiddelde middelbare
scholier. Wanneer het leren echter tot spanningen leidt bij een leerling, of als er thuis
een continue strijd over huiswerk gevoerd
wordt, dan biedt deskundige studiebegeleiding uitkomst.
Study Consultancy, het Velsense studiebegeleidingsinstituut, is gespecialiseerd in
het geven van huiswerkbegeleiding, coaching,
bijles en examentraining. Bij de huiswerkbegeleiding wordt met de leerling in kleine
groepjes en met veel persoonlijke aandacht
gewerkt aan het scheppen van overzicht,
planmatig werken en het aanleren van leerstrategieën. Daarnaast is er ook ruimte
voor vakinhoudelijke ondersteuning.
Study Consultancy beschikt over een vakkundig team van ervaren docenten en
pedagogen, die de leerlingen begelei-

den in Santpoort-Noord of in het stadion
van Telstar in Velsen-Zuid. Studiebegeleiding
helpt om leerlingen in een prettig studieritme te krijgen. Hierdoor verbeteren de studieresultaten, groeit het zelfvertrouwen én
wordt leren weer leuk. Van strijd thuis is dan
meestal geen sprake meer.
Nieuw is de brugklastraining, waarmee leerlingen uit groep 8 worden voorbereid op de
middelbare school. In specifieke gevallen
werkt Study Consultancy ook in opdrachten
van scholen. Tevens is het instituut organisator en coördinator van diverse maatschappelijke projecten, zoals het thuismentorprogramma School’s cool IJmond in
opdracht van Telstar Thuis in de Wijk.
Zie ook www.studyconsultancy.nl of bel 023539 2664.

Kinderfeestjes en activiteiten
bij Springvloed
Kinderfeestje in IJmuiden
organiseren? Springvloed
organiseert kinderfeestjes
en activiteiten voor kleine
en grote kinderen. We hebben 10 trampolines en een
grote zandbak waar kinderen zich perfect kunnen
vermaken.
Ons paviljoen is ruim opgezet, vooral buiten. Dus
op het terras en binnen
kunnen ouders zich lekker
ontspannen terwijl kinderen lekker spelen. We organiseren kinderfeestjes
in verschillende thema’s.
En we geven professionele
trampoline lessen onder

begeleiding van Trampoline Vereniging IJmuiden. In
samenwerking met Bunker
Museum IJmuiden kun je
een
bunkertour/springfeestje houden. Wil je een
kinderfeestje organiseren?
Heb je zin een dagje uit? Wil
je met de buitenschoolse
opvang een keertje langskomen? Neem dan contact op
met Springvloed.
Zomervakantieactiviteiten:
Vanaf 8 juli iedere vrijdag Familiebingo, aanvang
17:00 uur. Vanaf 9 juli iedere
zaterdag
Discospringen
tussen 19:00-20:30 uur.

Nieuw bij SnowPlanet:
tubebaan!
Uniek in Noord-Holland, de SnowPlanet-Tubebaan. Scheur met
meer dan 40 km per uur door het spectaculaire parcour! Het
parcour zit vol met onverwachte afdelingen, tunnels en scherpe bochten. De rubberen SnowTubes zijn leuk voor jong en oud,
maar wel alleen voor de échte waaghalzen. De tubebaan is elke
dag geopend. Je kan een uur lang meerdere afdalingen maken
voor maar 12,50 euro per persoon, inclusief het huren van een
tube, snowboardschoenen en een veiligheidshelm. Handschoenen zijn verplicht!
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Mama Diena blogt
Ik ben Diena (31) en mama van Liv van 1,5
jaar, een vrolijke druktemaker die midden in
de peuterpubertijd zit. Jaja, handen vol aan,
dat klopt!
Daarnaast blog ik over het moederschap en
andere onderwerpen die daarmee te maken
hebben. Ik teken en zing graag, maar ik geniet
vooral van
mijn mooie
meisje.

medaille alleen al voor de bevalling verdienen,
wat een ‘evenement’. Maar wat kun je toch
iets prachtigs maken uit liefde.... Ik was
vroeger al trots op mijn veter-strik-diploma,
maar hier kan toch niets tegen op hoor.

Nu al die maanden verder ben ik het onzekere
kwijt geraakt dat ik in het begin zo had. De
eerste weken stond ik met de zweetdruppels
op mijn voorhoofd tien minuten een luier te
verschonen, ik kan het inmiddels met mijn
De afgeogen dicht als het moet. Ook heb ik al heel
lopen 20
wat traantjes gedroogd, wasjes gedraaid,
maanden zijn omgevlogen. Ik kan mij nog zo
ehbo-skills erbij geleerd, extra grijze haren
heugen dat ik om de drie minuten een wee zat gekweekt, miljoenen keren tot 10 geteld,
weg te puffen. Na een bevalling van 26 uur, op chronische kringen geproduceerd en angsten
Olympisch niveau mag ik wel zeggen, was ik
gekregen die ik voorheen nooit had.
ineens moeder. Ik vind dat alle moeders een
Ja, ik vind het soms loodzwaar. Ik mis het
uitslapen, haat de doorkomende tandjes en
kiezen, het vallen en opstaan, fungeren als
pakezel, de hele volksverhuizing die plaats
vindt wanneer je op pad gaat met je
kleintje, de nachtelijke pendeldienst van
mijn bed naar dat van Liv en ik met
dichtgeplakte ogen moet zoeken naar
de speen die gevallen is liggend op
mijn buik. Al het speelgoed waar ik
regelmatig mijn nek over breek en
de etensresten die mijn dochter
in mijn haar lanceert of afsmeert
aan mijn lievelingstrui die net uit
de was is.
Ach, het hoort er allemaal bij en
het heeft allemaal z’n charmes en
hilariteit.
De liefde voor en vooral van je kind laat
alles verbleken en uiteraard neem je de
hobbels voor lief en leer je elke keer iets
nieuws.
Koester het!

Na een bevalling
van 26 uur, was ik
ineens moeder.

Boefjes Babyen Kidsstore
Sinds 1 januari van dit jaar is
Boefjes Baby- en Kidsstore gevestigd aan Kennemerlaan 224.
Het assortiment is breed. Van
leuke kraamcadeaus en kleding
die je absoluut niet op iedere
hoek tegenkomt (van maat 44
tot 140 op voorraad) tot passende accessoires en speelgoed.
Zij verkopen onder andere Quapi,
Tumble ’n Dry, Beebielove, LoFff
en Little Bampidano. Ook zijn er
duurzame en milieuvriendelijke
producten als de tassen van
Apfenzahn en Bekers van Drink in
the Box.
Nieuwsgierig geworden? Ga dan
snel eens een kijkje nemen, er zijn
regelmatig leuke acties.

Happy Homework

,,Bij ons staat niet het huiswerk, maar het kind
centraal.’’ Aan het woord is René Schotvanger,
een van de oprichters van Happy Homework:
,,Als kinderen zelfvertrouwen hebben en zich
gewaardeerd voelen, gaat het leren veel gemakkelijker. Dan gaan ze ook ervaren dat huiswerk
niet per se vervelend is, maar ook nuttig en
zelfs leuk kan zijn. Zo maken we de naam ‘Happy
Homework’ ook echt waar!”
Happy Homework biedt huiswerkbegeleiding en
bijles voor leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs, maar ook voor MBO- en HBOstudenten. Alle begeleiders zijn gediplomeerde
beroepskrachten: docenten en orthopedagogen. Stuk voor stuk vakmensen die weten hoe
ze kinderen extra aandacht moeten geven - om
ze te motiveren, zelfvertrouwen te helpen opbouwen en zelfredzaam te worden. ,,Sommige
leerlingen blijven tot hun eindexamen, maar
anderen kunnen het na twee of drie maanden
begeleiding verder alleen af,” vertelt René. ,,Ons
doel is de leerlingen op eigen benen te zetten –
niet om ze zo lang mogelijk bij Happy Homework
te houden!”

Happy Homework is in Velsen gevestigd in Velsen-Zuid en in de bibliotheken in Velserbroek en
IJmuiden. Daar kunnen ze in alle rust, onder
professionele begeleiding, hun huiswerk maken. ,,Kinderen moeten zich veilig voelen. Dat is
een belangrijke voorwaarde voor succes!” weet
René. ,,Daarom ook volgt op iedere aanmelding
een persoonlijk intakegesprek. Het liefst met
de leerling erbij! Zo kunnen wij inschatten wat
de leerling nodig heeft en hoe we dat kunnen
bieden. Omgekeerd krijgt de leerling alvast een
indruk van Happy Homework in de praktijk.”
Spelenderwijs Engels leren in groep 1 tot en
met 8? Dat kan in de Happy Homework-cursus
Broodje Engels. Oorspronkelijk tijdens de middagpauze gegeven, nu ook na schooltijd, met
de Cambridge-methode Super Minds: veel
geluidsfragmenten en filmpjes, die laten horen
hoe het echte Engels klinkt. Op basisschool de
Franciscusschool in IJmuiden wordt al Broodje
Engels aangeboden, maar het kan ook elders
worden opgestart, bij voldoende belangstelling
en na overleg met de schoolleiding op andere
basisscholen, of zelfs in de bibliotheek.

Basisschoolleerlingen kunnen via Happy Homework thuis
verder werken op de computer, met bijvoorbeeld Rekentuin
en Taalzee. Via de programma’s blijft Happy Homework op de
hoogte van de vorderingen, zodat de begeleiders makkelijk
maatwerk kunnen blijven bieden. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen thuis verder met onder andere de
planning die in samenspraak met de begeleiders is opgesteld.
Nieuw is de webshop met leermaterialen, voor ouders die
hun kind zelf thuis willen begeleiden en daarbij professionele materialen zoeken. ,,Rolf is een van oudsher bekend en
veelgebruikt merk,” glimlacht René. “We zijn er trots op dat
Happy Homework nu ook een distributiepunt is, zodat we
nog meer ouders en kinderen van dienst kunnen zijn.”
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Lintjesregen in Velsen
Dinsdag 26 april jl. reikte burgemeester Frank
Dales in het gemeentehuis van Velsen 13 Koninklijke Onderscheidingen uit.

Onder grote belangstelling van familie en vrienden en in aanwezigheid van leden van het college

van burgemeester en wethouders werden 12 Velsenaren benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau en werd Jack Zwart benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Op de foto (Reinder Weidijk) staan op de bovenste rij, vanaf links:
Jaap Stegemeijer, Jack Zwart, Ton Klooster, Ge-

rard van der Duin, Cees Heere, Charles van Ikelen,
Bram Verhagen en burgemeester Dales. Onderste
rij: Harm Swen, Mariëlla Klooster-de Looper, Nel
Stegemeijer-Zandwijk, Marjan Castien-van Eijk,
Joke Elenbaas-Veenstra en Gré van Waard-Lute.
Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl.

Zeesluis op Facebook
Benieuwd naar de voortgang van de
activiteiten met betrekking tot de
nieuwe Zeesluis in IJmuiden? Rijkswaterstaat heeft voor deze ontwik-

keling nu ook een eigen Facebook pagina opgesteld: www.facebook.com/
RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden

Tijdens feestdagen in mei

Gemeentehuis gesloten
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een
aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei

Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Avondopenstelling gewijzigd
Het gemeentehuis is dinsdag 3 mei ’s avonds open. Deze avondopenstelling komt in de plaats van donderdag 5 mei, waarop het gemeentehuis is
gesloten. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij
Burgerzaken. Graag afspraak maken via telefoonnummer: 0255-567200
of 140255.

(foto: Reinder Weidijk)

Woord van dank
Dinsdag 19 april ben ik tijdens een
raadsvergadering geïnstalleerd als
burgemeester van Velsen. Daarna
vond de receptie plaats. Van velen
van u heb ik felicitaties mogen
ontvangen. Dat voelt als een warm
welkom.
Inmiddels ben ik met mijn
werkzaamheden begonnen. Ik
heb er zin in me voor Velsen in
te zetten. Ik hoop in de komende
periode veel Velsenaren te

kunnen ontmoeten: inwoners,
vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven. Ik dank u
allen voor de bloemen, cadeaus,
kaarten, brieven en dergelijke
die ik ter gelegenheid van mijn
installatie mocht ontvangen. Ik
kijk met dankbaarheid terug op de
installatie.
Frank Dales
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Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, maar
zorgen ook voor overlast. De beste preventie is minder zwerfafval op
straat.

Verkeersmarkt
Afgelopen vrijdag 22 april is een
deel van Plein ‘45 gebruikt voor
een onderdeel van de Verkeersmarkt: een verkeersproject dat
werd uitgevoerd door Post Verkeerseducatie in opdracht van
de gemeente Velsen. Het project
is gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland en bedoeld om
bij te dragen aan de veiligheid van
jongeren in het verkeer.

Alcohol
De Verkeersmarkt bestond uit acht
onderdelen, waarvan de meeste in de
klaslokalen van het Technisch College Velsen plaatsvonden. Twee ervan

vonden buiten plaats. Op Plein’ 45
werd vrijdag een praktijkles over alcohol in het verkeer gegeven. Leerlingen kregen een speciale bril op en
kregen de opdracht om - onder begeleiding van een rijinstructeur - een
pionnenparkoers af te leggen in een
buggy. De bril bootst het blikveld bij
alcoholgebruik na. Dit onderdeel is
bedoeld jongeren bewust te maken
wat de gevolgen zijn van alcoholgebruik tijdens het rijden.
Verder leerden de deelnemers inzien
wat de gevaren zijn van de dode hoek
van de vrachtwagen. (foto: gemeente Velsen)

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Ze krijsen, bevuilen
de straat en pikken een broodje uit je
hand als je niet uitkijkt. Een gemeente kan daar niet zoveel aan doen. Meeuwen worden beschermd door de Flora- en Faunawet. Het is verboden de eieren te rapen, uit het nest te halen, te
beschadigen of te vernielen. Er mogen
ook geen nesten verwijderd worden en
meeuwen mogen niet met opzet worden verontrust. Daardoor is het lastig
voor de gemeente om de overlast goed
tegen te gaan. Meeuwen horen wel bij
een plaats als IJmuiden met haven en
zee, maar het zou fijn zijn als er minder
overlast was. Een beproefde methode:
laat minder (zwerf)afval op straat achter. (foto: gemeente Velsen)
Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren
• Afval in de afvalbak gooien

Blauwe Vlag 2016
voor IJmuiderstrand
De stranden Noordpier, IJmuiden aan Zee en jachthaven Marina Seaport zijn veilig en schoon.
Donderdag 21 april jl. heeft de Internationale Jury voor de Blauwe
Vlag dit keurmerk toegekend aan
de gemeente Velsen.

De blauwe vlag is een internationaal herkenningssymbool voor goede stranden, veilig en schoon zwemwater en schone en veilige jachthavens. Het doel van het Blauwe Vlag
Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend
te betrekken bij de zorg voor schoon

Groendak aangelegd
Mevrouw Linda Staas, Bornstraat 13 in Velsen-Noord is beloond voor het
aandragen van een milieuvriendelijk idee op de Dag van de Duurzaamheid op
9 oktober 2015. De milieuprijs betrof een groendak, dat ter beschikking werd
gesteld door AH Daktuinadvies. Een groendak heeft de uitstraling van een
tuin op een dak. Mevrouw Staas heeft de prijs doorgespeeld aan een kennis
van haar, omdat ze zelf niet voldoende ruimte had. Op de foto (Reinder Weidijk) Klaas den Toom van AH Daktuinadvies. Het bedrijf dat afgelopen jaar
ook sedumbeplanting heeft aangebracht naast de rijbaan op de Julianabrug.
(foto: Reinder Weidijk)

• Afvalbakken goed afsluiten en vuilniszakken niet op straat zetten
• Afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg zetten
• Broedplaatsen voorkomen door een
net op uw dak te leggen of draden te
spannen. Dit mag alleen als er nog
geen nest aanwezig is op uw dak.
• Een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van
nestwerende materialen (website:
Nederlandse Vereniging van Plaag
dierenmanagement Bedrijven)

en veilig water, mooie natuur en een
gezond milieu. Velsen heeft in het
verleden vele malen de blauwe vlag
in ontvangst mogen nemen.
Jaarlijkse controle
Genomineerden moeten voldoen
aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een
hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks
wordt opnieuw aan de hand van
controles bekeken of de stranden
en jachthavens nog aan de vereisten
voldoen.
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Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma
van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit
te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost
Burgemeester Dales legt samen met wethouder Annette
Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij
het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument.
17.45 uur

Informatie tunnelsluiting
Vanwege renovatie is de Velsertunnel negen maanden dicht. De
verkeershinder kan stevig zijn,
vooral in de spits. Vandaar nog
extra informatie.

Ontvang sms-alert
Wilt u gratis waarschuwingen per
sms ontvangen bij grote
incidenten in de Wijkertunnel of op
de A9? Sms ‘A9 aan’ naar 3669.

Hoe kan ik rijden?
De A9/Wijkertunnel is de belangrijkste omleidingsroute. Speciale
verbindingswegen zorgen ervoor dat
u vanaf de N208 direct naar
de A9 kunt en andersom. U hoeft dus
niet om te rijden via Heemskerk
of Rottepolderplein. Ervaren hoe de
omleidings route er onderweg
uitziet? Bekijk 3D-simulaties op: bit.
ly/omleidingsroutesvelsertunnel.

Here.com
De navigatie in uw auto toont de tijdelijke verbindingswegen niet.
Zet daarom uw navigatie uit en gebruik vooraf here.com om uw
route te bepalen (let op: niet via de
app).

Vermijd de drukte
Kijk voor routes en reistijden in de
regio op IJmondverkeer.nl en
vermijd de ergste drukte. Bijvoorbeeld door eerder of later te
vertrekken, een andere route te kiezen, thuis te werken of de fi ets
en/of het openbaar vervoer te pakken.

Pont
Op werkdagen in de spits varen er in
Velsen twee ponten over het
Noordzeekanaal. De wachttijd is
maximaal 10 minuten. De pont is
gratis voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en muzikale
intermezzo’s
18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het
stadhuis worden afgegeven.
19.00 uur Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar Begraafplaats
Westerveld in Driehuis
19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats
Westerveld
19.35 uur Muzikale bijdrage door Felison Brass
20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe
20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van
het ‘Wilhelmus’
20.05 uur Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.
20.15 uur Einde programma

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel
facebook.com/velsertunnel @VelsertunnelRWS
www.ijmondbereikbaar.nl

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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16
april 2016 tot en met 22 april 2016
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
Kanaalstraat 7, plaatsen 2 kozijnen
oostgevel (22/04/2016) 7348-2016;
Deutzstraat 1 A, oprichten bedrijfshal (19/04/2016) 7125-2016;
IJsselstraat 3, vergroten 2e verdieping (19/04/2016) 7132-2016;
Sluiseiland ong., kappen 3 bomen
(19/04/2016) 7107-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 28, verhogen garage dak (22/04/2016) 7312-2016;
Burgemeester Enschedelaan 13,
plaatsen dakopbouw (18/04/2016)
7123-2016;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kappen 7 bomen (21/04/2016) 72442016;
Fresiastraat 2, plaatsen 6 opslagcontainers (17/04/2016) 6948-2016.

Velserbroek
Westlaan 41, gebruik maken weiland als parkeerplaats (21/04/2016)
7275-2016.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7,
plaatsen toegangshek en hekwerk
(21/04/2016) 7258-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon

het besluit is tussen haakjes vermeld.

(20/04/2016) 3756-2016.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen deurkozijn
en dak op/in afvalplein (21/04/2016)
7277-2016;
Reyndersweg ong., aanleggen wandelpaden (19/04/2016) 7114-2016.

IJmuiden
Forteiland 10, afsluiten bunker met
kozijn en glas (22/04/2016) 31102016.
Velsen-Noord
Concordiastraat
75-81,
plaatsen zonwering en zonnepanelen
(25/04/2016) 3754-2016.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen van 6
monumentale bomen (20/04/2016)
6537-2016.
Santpoort-Noord
Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping
(20/04/2016) 2969-2016
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., uitvoeren herstelwerkzaamheden bouwkavel 43
(25/04/2016) 1042-2016.
Velsen-Zuid
Stelling 27,

oprichten

schuur

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan
ong.,
afgraven grond en plaatsen steiger
(22/04/2016) 1132-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Jaarmarkt op 24 september 2016,
herfstmarkt op 29 oktober 2016 van
10.00 tot 17.00 uur. Locatie: Plein
1945 te IJmuiden (19/04/2016)
4323-2016;

Moonlight Shopping op 20 mei
2016 tussen 12.00 en 21.00 uur . Locatie Plein 1945 - Lange Nieuwstraat tot aan de Hema te IJmuiden
(19/04/2016) 4324-2016;
Boerenmarkt op 21 en 22 mei 2016,
24 en 25 september 2016 van 11.00
tot 17.00 uur. Locatie: Spekkenwegje
8 te Santpoort-Noord (19/04/2016)
4761-2016;
Avondvierdaagse op 24 t/m 27 mei
2016 van 17.00 tot 21.00 uur. Starten finishlocatie: Vestingplein te Velserbroek (20/04/2016) 4482-2016;
Hardloopevenement Zorgspecialist
Loop start/finish IJmond Stadion op
22 mei van 7.00-15.00 uur. Locatie:
Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid (21/04/2016) 4379-2016;
W.K. 2016 Imbra (model boat) 1 t/m
11 augustus 2016. Locatie: modelbootvijver de Ven in Spaarnwoude
(21/04/2016) 19595-2015;
A-dam Underwear World Championship Horse-boarding op 18 juni
2016 van 14.00 tot 23.00 uur. Locatie:
Kennemerstrand 800/Activiteitenstrand IJmuiderslag (21/04/2016)
1567-2016.

08 28 april 2016
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Inloopavond bestemmingsplan Duingebied
Op 10 mei houdt de gemeente
Velsen een inloopavond naar aanleiding van het voorontwerp van
het bestemmingsplan ‘Duingebied’, dat momenteel ter inzage
ligt. Belangstellenden zijn tijdens
de inloopavond welkom tussen
19.00 en 20.30 in Dorphuis Het

Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

den ingediend, dit kan schriftelijk
gedurende de inspraaktermijn.

Op de inloopavond is er gelegenheid
tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen
van vragen. Tijdens de bijeenkomst
kunnen geen inspraakreacties wor-

Het bestemmingsplan regelt per
pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar
herzien. Het betreft een actualise-

rend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 1 april ter visie
en kan digitaal bekeken worden via
de gemeentelijke website.

Vergadering IJmondcommissie op 10 mei 2016
3 Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten
4 Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 2016
5 Sluiting

Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl.

1 Opening en mededelingen
2 Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling tweede instantie)

Eervolle vermelding voor
profielwerkstuk VWO

de Rooij de zaal mee naar
de geschiedenis van de
evolutietheorie en laat met
illustraties zien hoe deze
theorie via een omweg de
maatschappij bereikte. De
KHMW looft volgend jaar
weer prijzen voor de beste profielwerkstukken uit.
Daarnaast reikt de KHMW
jaarlijks nog allerlei wetenschappelijke prijzen uit
in het Hodshon Huis aan
het Spaarne.

Culinair Doneren levert
ruim 10.000 euro op

Haarlem - Vorige week
donderdag reikte de Koninklijke
Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) voor
de vijftiende keer prijzen
van 500 euro uit voor de
beste profielwerkstukken
voor HAVO en VWO. Twee
VWO-leerlingen van het
Ichthus Lyceum uit Driehuis, Sterre Triezenberg
en Eva Speijer, kregen een
eervolle vermelding voor
hun werkstuk ‘A one sided
World’.
Sterre en Eva raakten geïnspireerd door het DWDDcollege van neuropsycholoog Erik Scherder en deden onderzoek naar het
neglect. Door deze hersenafwijking nemen patiënten maar een deel van de
omgeving waar. Voor hun
werkstuk interviewden de
leerlingen Erik Scherder.
Daarnaast deden Sterre en Eva een test bij enkele patiënten. Zij lieten
hen een bloem natekenen
waarbij hun hersenactiviteit op verschillende manieren werd gestimuleerd.
Zo ontdekten de leerlingen dat klassieke muziek
leidde tot de meest volledige weergave. Beide leer-

lingen ontvingen tot hun
eigen verbazing een certificaat en een geschenkbon. ‘Het was al een grote eer om genomineerd te
zijn en naar de prijsuitreiking in zo’n prachtig oud
gebouw te mogen. Toen
we ook nog een eervolle
vermelding kregen, waren
we helemaal super blij’, aldus Eva Speijer.
In een afsluitende presentatie neemt Professor Piet

speerwerpen voor de paralympische spelen in Tokyo 2020.
Na de presentaties volgde de
veiling. Marcel Stevens van
Cabaret & Zo had de leiding
over de avond en trad op als
verdienstelijk veilingmeester.
Door de vrolijke noot heeft de
veiling een mooi bedrag opgebracht. De muzikale omlijsting
werd verzorgd door het Hans
Keune trio en als verrassing
kwamen Kelly en Syl optreden.
De avond is op de gevoelige
plaat vastgelegd door Anja Vogel en Nico Vermeer. Voor de
innerlijke mens werd gezorgd
door Duin & Kruidberg, een
culinair hoogstandje voorzien
van een prachtig wijnarrangement verzorgd door wijnkoperij Okhysen.
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Santpoort-Noord - Vorige
week zondag heeft op Landgoed Duin & Kruidberg het benefietdiner voor KiKa plaatsgevonden. ‘Culinair Doneren Santpoort’ werd georganiseerd door Team Kennemerland en leverde 10.307,19 euro op.
Tijdens de avond kwam Rien
Schimmel, fondsenwerver van
KiKa, vertellen over het doel
van KiKa en waarom geld voor
onderzoek nog steeds hard
nodig is. De 24-jarige paralympisch atleet Robin van
Damme nam de gasten mee in
zijn overlevingstocht van botkanker. Robin is inmiddels genezen, zijn onderbeen is geamputeerd en hij traint nu om
mee te doen op het onderdeel
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week zondag heeft op Landgoed Duin & Kruidberg het benefietdiner voor KiKa plaatsgevonden. ‘Culinair Doneren Santpoort’ werd georganiseerd door Team Kennemerland en leverde 10.307,19 euro op.
Tijdens de avond kwam Rien
Schimmel, fondsenwerver van
KiKa, vertellen over het doel
van KiKa en waarom geld voor
onderzoek nog steeds hard
nodig is. De 24-jarige paralympisch atleet Robin van
Damme nam de gasten mee in
zijn overlevingstocht van botkanker. Robin is inmiddels genezen, zijn onderbeen is geamputeerd en hij traint nu om
mee te doen op het onderdeel

Culinair Doneren levert
ruim 10.000 euro op

Haarlem - Vorige week
donderdag reikte de Koninklijke
Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) voor
de vijftiende keer prijzen
van 500 euro uit voor de
beste profielwerkstukken
voor HAVO en VWO. Twee
VWO-leerlingen van het
Ichthus Lyceum uit Driehuis, Sterre Triezenberg
en Eva Speijer, kregen een
eervolle vermelding voor
hun werkstuk ‘A one sided
World’.
Sterre en Eva raakten geïnspireerd door het DWDDcollege van neuropsycholoog Erik Scherder en deden onderzoek naar het
neglect. Door deze hersenafwijking nemen patiënten maar een deel van de
omgeving waar. Voor hun
werkstuk interviewden de
leerlingen Erik Scherder.
Daarnaast deden Sterre en Eva een test bij enkele patiënten. Zij lieten
hen een bloem natekenen
waarbij hun hersenactiviteit op verschillende manieren werd gestimuleerd.
Zo ontdekten de leerlingen dat klassieke muziek
leidde tot de meest volledige weergave. Beide leer-

Eervolle vermelding voor
profielwerkstuk VWO

1 Opening en mededelingen
2 Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling tweede instantie)

maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl.

