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IJmuiden - Dertien Velsense
‘supervrijwilligers’ hebben
vorige week een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen.
Het
lukte
burgemeester Dales maar net om alle lintjes voor 12.00 uur op
te spelden. Dat is het tijdstip waarop de onderscheidingen in Nederland moeten
zijn uitgereikt.

Alle gedecoreerden werden
benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Dat waren
Wim de Baar, Mieke van der
Salm, Ineke de Jong-Huizinga,
Bert van Dam, Carla van DamSteenbergen, Gert Jan van der
Hulst, Teun Zondag, Henri van
der Heijden, Jan Hinloopen,
Shao-lin Hu, Aad de Koning,
Marjoke de Koning-Wiljouw en
Egbert Wilmink

De vrijwilligers ontvingen het
lintje voor hun jarenlange inzet
voor de kerk, het verenigingsleven of de samenleving in het
algemeen. Burgemeester Frank
Dales noemde hen ‘de ambassadeurs van de duizenden vrijwilligers die in Velsen actief
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Uitverkocht huis?

Velsen-Zuid - De kaartverkoop voor de halve finale van
de Jupiler Play-Offs gaat hard.
Voor de wedstrijd tussen Telstar en De Graafschap zijn alleen nog tickets beschikbaar
voor de tijdelijke noordtribune. De oosttribune en de publieksvakken op de westtribune zijn inmiddels uitverkocht.

Tijdens het uitstekend verlopen seizoen werd de publieke belangstelling iedere wedstrijd groter. ,,Dat is terug te zien
in de kaartverkoop voor de Jupiler Play-Offs”, aldus woordvoerder Dennis Bliek tegen NH
Nieuws. ,,Belangstellenden moeten er snel bij zijn, want het gaat
erg hard.”
De extra tribune aan de noordkant van het stadion, waar normaal sponsordoeken hangen, telt
1.200 zitplaatsen. Daarmee komt
de totale capaciteit van het Rabobank IJmond Stadion -inclusief vergroot uitvak- op 4.650. De
laatste tickets zijn verkrijgbaar

via www.telstarticket.nl. Bestelde kaarten kunnen tijdens kantooruren worden afgehaald bij
het stadion.
De eerste wedstrijd in de halve finale van de Jupiler Play-Offs
wordt op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) om 12.30 uur in
Velsen-Zuid gespeeld. In en rond
het stadion worden vanaf 11.00
uur diverse activiteiten georganiseerd voor (jonge) Telstar-fans.
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De uitwedstrijd is drie dagen later, op zondag 13 mei om 12.30
uur, in Doetinchem. Hiervoor
geldt een verplichte buscombi
met plek voor maximaal 550 supporters.
Beide play-offduels worden live
uitgezonden op FOX Sports. (foto: 1963-picures.nl)
Elders in deze krant: Vervelend
competitieslot voor Telstar

Internet: www.renepost.nl

Berry Shop
ALLE ZOMER
COLBERTS

ALLE BUSINESS
KOSTUUMS

-25%

Comfort Wool kwaliteit
NU

€ 125,-

Gen. Cronjéstraat 124 - Haarlem - www.berryshop.nl

Pijn? Opvliegers? Wij helpen.
Geen wachtlijsten!
Bel 085-0479273 of kijk op
www.excellentcareclinics.nl

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

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

Je ziet hem overal!

barbecue.nl
€12,10
Moederdag Tip!
p.p.

 GRATIS bezorgd in NL & BE!
 Voor 12 uur besteld, morgen in huis!
 We nemen de afwas mee!
 Altijd vers en koel geleverd!

KIJK OP barbecue.nl Of bel 077 467 72 00

Plus-Wijzer
DEZE WEEK IN DE KRANT!

Politiehond Millow
spoort koperdief op
Velsen-Noord - Een 38-jarige
man uit Velsen-Noord is zondag
aangehouden op de Breedbandweg in Velsen-Noord voor het
stelen van koper.
Rond 19.00 uur zag een beveiliger
een man door een kapot geknipt
hek het erf opkomen. De beveiliger
belde direct de politie. Politiehond
Millow en ook de politiehelikopter

kwamen gelijk in actie. Uiteindelijk
kwam er een verdachte de bosjes
uit lopen met zijn handen omhoog.
De man, een 38-jarige inwoner van
Velsen-Noord is aangehouden. De
diensthond heeft nog een zoekronde gemaakt en trof in de omgeving
meerdere spullen aan, waaronder
kabels en accu’s. De politie onderzoekt of de aangetroffen spullen afkomstig zijn van diefstal.

BY RENE POST
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Ruud Koks Velserbroek

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

-

-

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

-

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de voormalige ‘melksalon’
op de hoek van de Kennemerlaan en Julianakade.

-

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Karin Dekkers
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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int toere fiet

Velsen – ‘Mijn fiets is gestolen en ik wil graag weer fietsen met mijn
vrienden’. Dat was de motivatie van de 6-jarige Morris Jansen en zijn
moeder Daniëlle van der Burg om de Spirit Crossfiets te winnen die
stond afgebeeld op de kidsspecial ‘Dat ben ikke’ in onze weekbladen
van 12 april. En Morris werd de gelukkige winnaar van de stoere fiets.
Deze week werden Morris en zijn moeder dan ook uitgenodigd om
de fiets in ontvangst te nemen. De dikke duim en grote lach van Morris laten zien hoe goed deze fiets terecht komt. (foto: de Jutter/de Hofgeest)

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

(Huis)dier
van de week

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

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Al vroeg in de morgen vertrekken zij met hun karren vanuit de
twee grote openslaande deuren
aan de Kennemerlaan om de producten rond te brengen. Op oude
foto’s zien we de tekst ‘N.V. Melkinrichting Velsen Filiaal IJmuiden’
Soms wandel of fiets je langs een deel van een blok met woonhui- boven de deur op de hoek en de
pand dat ineens opvalt terwijl het zen aan het begin van de Juliana- twee etalages aan weerszijden
er al lang staat en je er al honder- kade. Het zijn de eerste woonhui- prijken. De melksalon zit er tot
den keren langsgekomen bent. zen uit het exploitatieplan ‘Nieuw vlak voor of in de Tweede WereldZo trok enkele weken geleden IJmuiden’ van de ‘Binnenland- oorlog.
dit fraaie hoekpand op de hoek sche’. Het hoekpand heeft in ruim Na de Tweede wereldoorlog huisvan de Kennemerlaan en de Ju- honderd jaar veel gebruikers ge- vest het pand een slagerij, tot
lianakade mijn aandacht. Waar- kend.
1948 die van Hemken en daarna
schijnlijk omdat de zon alle vijf De eerste gebruiker is ‘Melkin- die van De Wit. Vanaf 1951 wordt
gevels tegelijk verlichtte: in com- richting Velsen’. Deze melkfabriek het pand gebruikt door een zaak
binatie met de blauwe lucht een uit Velsen-Noord vestigt hier rond in huishoudelijke en schoonmooie gelegenheid voor een fo- 1916 een filiaal, een ‘melksalon’. maakartikelen, Winters. Vanaf beto, en samen met wat achter- Tot die tijd kent IJmuiden zelf- gin jaren zeventig zit Huider Keugrondinformatie een leuk onder- standige melkslijters, die met een kens in het pand, gevolgd door
werp voor deze rubriek. Afge- honden- of paardenkar de melk Geels Meubelen.
zien van wat summiere gegevens direct van de boerderij of zui- Van 1996 tot begin 2018 wordt
in het monumentenrapport van velfabriek bij de mensen thuis het pand gebruikt door Folkerts
‘Nieuw-IJmuiden’ vond ik aan- bezorgen. Omdat er geen goe- Design & Printing. Begin dit jaar
vankelijk weinig informatie. Via de koeling is, neemt men weinig is Folkerts als laatste ondernede facebookgroep ‘Een IJmuide- melk in huis en wordt er twee- mer uit het pand vertrokken om
naar leeft’ deed ik een beroep op maal per dag aan huis geleverd. zijn zaak onder een nieuwe naam
het collectieve geheugen van de De Melkinrichting Velsen opent voort te zetten in het industriegeIJmuidenaar. Via de vele reacties diverse filialen in de gemeente bied. Het hoekpand is verkocht
heb ik gericht gezocht en aanvul- Velsen, van waaruit de melkpro- aan een vastgoedinvesteerder
lende informatie gevonden.
ducten thuis worden bezorgd. en zal wellicht worden verbouwd
Het hoekpand is tussen 1912 en Vanuit de melksalon in het hoek- tot appartementen. Hopelijk be1916 door aannemer Wichmann pand werken zeven bezorgers houdt het pand daarbij zijn statiuit Driehuis gebouwd als onder- in dienst van de Melkinrichting. ge uitstraling!

De Volendammer, buurtwinkel en veel meer
IJmuiden - Evert Molenaar vestigde in 1961 zijn viswinkel aan Cepheusstraat 29 in IJmuiden. Later
nam zijn zoon Jan de winkel succesvol over. In een rijtje met enkele buurtwinkeltjes vormt Vishandel Molenaar ‘de Volendammer’
een grote aantrekkingskracht op
ware visliefhebbers. Want het is
kwaliteit, kwaliteit en gezelligheid
wat de klok slaat. Dus niet alleen
buurtbewoners, maar zelfs mensen uit Hoofddorp, Utrecht en Alkmaar komen hier al 57 jaar regelmatig hun ‘visje’ halen.

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Henk, Corina en Kyle, zijn het
warm, kloppend hart van ‘De Volendammer’ in de Cepheusstraat.
Sinds de jaren van Evert is er wel
het een en ander veranderd in de
vishandel: ,,Door de jaren heen
kregen we steeds meer vraag naar
kant en klaar-producten’’, vertelt
Henk. ,,Dus verkopen we veel vers
gebakken vis, salades en maaltijden, maar bijvoorbeeld ook sashimi en zalm/tonijn carpaccio,
echt populaire producten. Maar
we zijn nog steeds een ambachtelijke vishandel, met dagverse vis,
haring die per klant vers wordt gefileerd en gesneden en een glimlach voor iedereen. We kennen eigenlijk alle klanten bij naam, dat
heb je als buurtwinkel. Zo horen
we nog eens wat en komen klanten regelmatig langs, ook voor een
‘bakkie koffie’. En zelfs onze ‘verre’
klanten kennen we bij naam, omdat ze keer op keer terugkomen.
We werken er hard voor, maar die
waardering is goud waard.’’

IJmuiden - Het huis-aan-huisdier
van deze week is Tijger. Tijger is
een driepotige gecastreerde kater van ongeveer 6 jaar oud. Tijger
kan overweg met andere katten,
hij houdt niet van honden. Kinderen vanaf 12 jaar is ook geen probleem. Deze kerel is lekker aanhankelijk en komt zelf voor een
knuffel naar je toe en gaat graag
even naar buiten. Tijger heeft
speciaal voer nodig in verband
met blaasgruis. Wie geeft Tijger
een leuk nieuw thuis? Voor meer
informatie over Tijger en alle andere dieren die een nieuw baasje
zoeken bel met het Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg
te IJmuiden: 0255-515744. Het
asiel is open van maandag tot en
met vrijdag tussen 10.00 en13.00
uur en tussen 14.00 en 16.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot
13.00 uur. Of kijk op www.dierenbescherming.nl, twitter:@dierenbescherming en Facebook.com/
Bloemendaal - Dansschool Cu- dansen en op een langzamer
dedierenbescherming.
ba te LLama houdt vrijdag 11 mei tempo is er Salsa Solo voor Senigratis proeflessen Cubaanse Sal- oren. Aansluitend aan de proefsa in Welzijn Bloemendaal. Pro- les begint een korte cursus tot
fessioneel opgeleide dansleraar eind juni. Iedereen kan zich aanAlberto Sanchez Montejo geeft melden, ook zonder partner. Eral sinds 2006 dansles in Alkmaar. vaar de Cubaanse Salsa op en doe
Meer dan 3000 mensen heeft hij mee met een eerste proefles.
kennis laten maken met de ma- Proefles Salsa Solo voor Senionier waarop er in Cuba wordt ge- ren: vrijdag 11 mei van 17.00 tot
danst. Nu komt hij ook naar Ken- 18.00 uur. Proefles voor paren Benemerland.
ginners/Semi/Gevorderd: vrijdag
In mei starten cursussen voor Sal- 11 mei van 19.30 tot 20.30 uur. Alsa Beginners en Salsa Semi/Ge- le lessen zijn bij Welzijn Bloemenvorderd voor paren. Voor de ac- daal aan de Bloemendaalseweg
tieve 55 plussers die liever alleen 125. (foto: aangeleverd)

Nieuw in Kennemerland:
originele Cubaanse Salsa
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Dodenherdenking 4 mei 2018
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 Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei
Velsen een krans bij het herdenkingsmonument en een bloemstuk bij
het Indië-monument

17.45 uur

Ontvangst in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het Plein 1945

18.00 uur

Herdenking in het gemeentehuis 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 gemeentehuis 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 muziekvereniging Soli en het zangkoor Voices

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

Toespraak burgemeester Dales. Vervolgens kranslegging en aanvang
defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele
bloemlegging.

20.20 uur

Einde programma

Voortgang van het Lokaal
Verkeers- en Vervoerplan
De gemeente Velsen werkt aan een nieuw
Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)
voor de periode 2018-2030. Hiervoor
is eerst aan de inwoners van Velsen gevraagd wat hun ideeën zijn op het gebied
van verkeer, parkeren en mobiliteit.

In totaal zijn er meer dan 900 reacties binnengekomen. Hierbij zijn de Kennemerlaan,
Hagelingerweg, de Lange Nieuwstraat en de
Driehuizerkerkweg het meest genoemd. Zo
geeft bijvoorbeeld het parkeren van auto’s
langs de Kennemerlaan in combinatie met
de drukte van fiets- en autoverkeer een onveilig gevoel. De Lange Nieuwstraat wordt
de inrichting onoverzichtelijk gevonden.
Naast problemen rond verkeersveiligheid
ervaren bewoners ook problemen rond parkeren. Te weinig parkeerplaatsen op bepaalde plekken en het parkeergedrag.
De reacties zijn eind vorig jaar opgehaald tijdens verschillende inloopavonden in de gemeente en via een flitspeiling op Facebook.
Ook zijn meldingen uit het klachtensysteem

Dertien Velsenaren
Koninklijk onderscheiden
Donderdag 26 april reikte burgemeester
Frank Dales in het gemeentehuis van Velsen dertien Koninklijke Onderscheidingen
uit. Sommigen werden met een smoesje
naar het gemeentehuis van Velsen gelokt.

Onder grote belangstelling van familie en
vrienden en in aanwezigheid van leden van
het college van burgemeester en wethouders werden dertien Velsenaren benoemd tot

Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op de foto
staan op de bovenste rij, naast burgemeester
Dales, van links naar rechts: Jan Hinloopen,
Gert Jan van der Hulst, Henri van der Heijden, Wim de Baar, Bert van Dam. Op de onderste rij van links naar rechts: Mieke van
der Salm, Shao-lin Hu, Teun Zondag, Egbert
Wilmink, Carla van Dam-Steenbergen, Ineke
de Jong-Huizinga, Marjoke de Koning-Wiljouw, Aad de Koning. (foto: Reinder Weidijk)

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

Hemelvaartsdag
verplichte vrije dag

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

van de gemeente meegenomen als reacties.
Alle reacties zijn geanalyseerd en worden
verwerkt in het eerste concept- LVVP waar
op dit moment aan gewerkt wordt. Naar verwachting zal dit conceptplan vlak na het
zomerreces in de gemeenteraad besproken
worden. Ook volgt er nog een inspraakprocedure. (foto: gemeente Velsen)

In Santpoort en Driehuis

Ondergrondse containers
voor restafval alleen
toegankelijk met afvalpas
Ondergrondse containers voor restafval
bij hoogbouw in Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Driehuis worden binnenkort afgesloten. Vanaf 15 mei 2018 zijn
deze alleen nog maar open te krijgen met
een afvalpas van huishoudens in deze
dorpen die niet beschikken over een rolcontainer. Deze afvalpas is dezelfde als
die wordt gebruikt voor het afvalbrengstation.

Lintjesregen in Velsen

Meer informatie over het afsluiten van de
containers, het gebruik van de afvalpas of
het aanvragen van een nieuwe afvalpas,
vindt u op www.velsen.nl/meer-waardeuit-afval. Als u vragen heeft, stuurt u dan
een mail aan afval@velsen.nl. De bestaande
containers voor restafval in Velsen-Noord
en Velserbroek worden naar verwachting
tweede helft van juni afgesloten. IJmuiden
volgt in oktober.

en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. U kunt voor genoemde
avondopenstelling alleen telefonisch een
afspraak maken. Het telefoonnummer is
140255 of 0255-567200.

Gewijzigde afvalinzameling
Op Hemelvaartsdag (donderdag 10
mei) haalt HVC geen afval op. Ook de
afvalbrengstations zijn gesloten.

Als uw afval normaal gesproken op 10 mei

wordt opgehaald, gebeurt dat nu op een
andere dag. Kijk op de digitale afvalkalender via www.hvcgroep.nl of de vernieuwde
HVC app wanneer dit is.

Infopagina
3 mei 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Plan om landschap te verbeteren bij verbinding A8-A9
Gedeputeerde Staten (GS) van NoordHolland gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) een landschapsplan
maken om de verbinding tussen de A8 en
de A9 zo goed mogelijk in te passen in
het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo
goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.

Verbeteren landschap
In dit landschapsplan worden de eerdere
richtinggevende aanbevelingen over herstel
en inpassing van een verbinding van het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, meegenomen. ICOMOS sprak zich in november
2017 uit over de effecten van een wegverbinding A8-A9 op de Stelling van Amsterdam.

Om het landschapsplan te kunnen opstellen, moeten Gedeputeerde Staten (GS) deze
zomer over een voorkeursalternatief voor
de verbindingsweg besluiten.

Nieuwe fietskaart

Metropoolregio
Amsterdam
op de fiets
fietsknooppunten

De kaart bevat alle fietsknooppuntenroutes en alle fietspaden binnen de metropoolregio. Ze helpt bij het vinden van
aantrekkelijke fietsroutes, inclusief belangrijke informatie voor fietsers, zoals
pontverbindingen, bewaakte fietsenstallingen en toeristische informatie. De kaart
is inmiddels verkrijgbaar in de boekhandel en wordt ook verkocht via de VVV’s
binnen de MRA.

Maandag 7 mei
Dinsdag 8 mei
Woensdag 9 mei
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Zaterdag 12 mei
Zondag 13 mei

aanbevolen routes

LF-routes

fietsenstallingen

OV-fiets

pontverbindingen

Openingstijden in meivakantie
Donderdag 3 mei
Vrijdag 4 mei
Zaterdag 5 mei
Zondag 6 mei

Metropoolregio op de fiets
Begin deze maand is de fietskaart ‘Metropoolregio Amsterdam op de fiets’
uitgebracht, een initiatief van de Vervoerregio Amsterdam en de Fietsersbond Amsterdam.

Zwembad de Heerenduinen
Recreatiebad
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.30-16.00 uur
09.00-12.00 uur( gezinnen)
12.00-16.00 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
09.00-16.00 uur
10.00-16.30 uur
10.30-16.00 uur
09.00-12.00 uur (gezinnen)
12.00-16.00 uur

Wedstrijdbad
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
12.00 15.00 uur
09.00-12.00 uur (gezinnen)
12.00-16.00 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
09.00-15.00 uur
10.00-15.30 uur
12.00 15.00 uur
09.00-12.00 uur (gezinnen)
12.00-16.00 uur

Het banen zwemmen op maandag van 13.00 tot 15.00 uur vervalt. Alle aquasporten en het
baby-peuterzwemmen komen te vervallen. Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en recreatiebad. De particuliere zwemlessen gaan door tijdens
de vakantie. Van 30 april t/m 13 mei ligt in het wedstrijdbad de Clownvis-hindernisbaan!
(foto: aangeleverd)

Speciale dank gaat uit naar CitoPlan en
uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Winkelprijs € 6,75. ISBN 978-90-5881-993-2.
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Wist u dat….

de gemeente groene daken heeft?

Ga mee op klimaatavontuur
met BRAK! IJmuiden
Op zondag 6 mei organiseert het nieuwe
kust- & innovatiecentrum BRAK! IJmuiden zijn eerste activiteit voor publiek.
Van 10.00-17.00 uur is jong en oud van
harte welkom in IJmuiden aan Zee bij het
paviljoen Nova Zembla naast de klimtoren aan het Kennemermeer. Op deze dag
geven de partners van BRAK! een voorproefje van de programma’s die dit nieuwe centrum in 2018 en 2019 gaat organiseren.

Informatie en deelname
In de infopagina van vorige week hebben
we een greep uit het spannende programma laten zien. Het volledige programma
vindt u op www.brak.ijmuiden.nl. Daar
leest u ook hoe u zich kunt aanmelden. Dat
is nodig in verband met de beperkte ruimte
voor de lezing en de rondleidingen. Deelname aan de activiteiten is gratis. (foto:
BRAK! IJmuiden)

De gemeente Velsen wil het goede
voorbeeld geven als het gaat om het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die
in de atmosfeer komt. Een van de maatregelen is de aanleg van groene daken.

Op de groene daken groeien planten. Je
ziet dus een groene dakbedekking in plaats
van dakpannen of bitumen, bijvoorbeeld
op het gemeentehuis (plat dak tussen de
twee gebouwen in), op de Origonschool in
Zee & Duinwijk en op ’t Gymhuys in Santpoort-Zuid.
De gemeente heeft een klimaatatlas waarin de gevolgen staan van klimaatwijziging.

In de atlas is een kansenkaart opgenomen
voor de aanleg van groene daken. Komende maanden wordt de atlas uitgebreid,
waarbij je een groen dak “aan” of “uit” kunt
zetten, waarna je het effect wordt getoond.
Kijk voor de klimaatatlas voor Velsen op
velsen.klimaatatlas.net/
Om CO2-uitstoot tegen te gaan, rijdt ook
een groot deel van het gemeentelijke wagenpark elektrisch en stimuleren we de
aanleg van geveltuinen en zonnepanelen.
Op 9 gemeentelijke gebouwen zijn 1218
zonnepanelen aangelegd, waaronder op
het gemeentehuis. (foto: Ronald van Hek
Architect)
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Voetstapactie IJmuiden-Noord op donderdagavond 17 mei
Het Wijkplatform IJmuiden Noord organiseert op donderdagavond 17 mei een
zogenoemde voetstappenactie. Bewoners kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van het wijkplatform en gaan dan
die avond vanaf 19 uur door de buurt
wandelen onder leiding van de wijkagent. De wijkagent wijst de deelnemers
op inbraakgevoelige situaties.

Wat is een voetstapactie?
Bij een voetstapactie lopen we met de wijkagent en geïnteresseerde bewoners door
straten, poorten en stegen om situaties op
te zoeken, die inbrekers uitnodigen om binnen te komen. Zien we een inbraakgevoelige situatie dan zal onze wijkagent aanbellen
en de bewoners wijzen op het gevaar. Zijn
de bewoners niet thuis dan krijgen zij een
papieren voetstap in de brievenbus met de

tekst: “Dit had de voetstap van een inbreker kunnen zijn” en daarbij tevens anti-inbraaktips.
Waarom deze actie?
Een voetstapactie is bedoeld om mensen
alert te maken op inbraakgevoelige situaties. Vaak denken we dat we overal aan gedacht hebben, maar inbrekers zijn slim en
denken anders. Door mee te lopen en de diverse situaties te zien word je wijzer en kun
je je eigen huis, tuin en schuur beter wapenen tegen inbrekers.
Wie organiseert dit?
Deze avond wordt georganiseerd door wijkplatform IJmuiden-Noord in samenwerking met de gemeente, de politie, Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen. (foto:
Pixabay)

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 26 april 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de
raadsvergadering van 26 april 2018 de
volgende raadsbesluiten genomen.

Zienswijze op stukken aandeelhouders
vergadering HVC
De gemeente Velsen is via het Afvalschap
IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeelhouder in afvalverwerker HVC. Op 14 december 2017 is er tijdens een Algemene
Vergadering van Aandeelhouders bij HVC
o.a. een besluit genomen over de Raad van
Commissarissen, uitbreiding van kerntaken
en de uitbreiding van warmtelevering door
HVC. Het college en AIJZ hebben eerder in
de AIJZ vergadering onder voorbehoud van
de zienswijze van hun gemeenteraden gestemd. Nu wordt de raad alsnog in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen te geven. De raad heeft geen wensen en
bedenkingen op de besluiten die het college
onder voorbehoud had genomen.
Besluit MER-plicht bestemmingsplan
Bedrijventerreinen Velsen-Noord
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen
Velsen-Noord’ wordt geactualiseerd. Voordat er een ontwerpbestemmingsplan wordt

opgesteld moet de gemeenteraad een besluit
nemen of er wel of geen milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. De raad
heeft ingestemd met het voorstel om geen
milieueffectrapportage (MER) op te stellen
voor het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’.
Rapport informatieproces Velsen en
Procesvoorstel Raadsakkoord
Velsen Lokaal heeft een initiatiefvoorstel
ingediend voor een proces om tot een raadsakkoord te komen. Uit het rapport van de
informateur Nathanael Korf bleek dat alle
partijen in meer of mindere mate bereid
zijn om een raadsakkoord te ondersteunen.
In het raadsakkoord staan de maatschappelijke thema’s die voor alle politieke partijen
belangrijk zijn voor de komende vier jaar.
Ook staat in het akkoord hoe de gemeente in
en met de samenleving de maatschappelijke deze thema’s kan oppakken. De beoogde
wethouders werken de thema’s verder uit in
hun collegeprogramma. Het initiatiefvoorstel betrof een proces waaronder het aanwijzen van en werkgroep die een voorstel
voor raadsakkoord op zouden stellen en aan
de raad rapporteren.

Aan het begin van de vergadering dienden
D66 Velsen, Forza! IJmond en het CDA een
amendement in om met de gehele raad een
procesvoorstel te ontwikkelen. Daarin werd
tevens aandacht gevraagd om meer tijd te
nemen voor het proces en de inwoners en
stakeholders bij de totstandkoming nadrukkelijk te betrekken.
Het amendement werd verworpen. Elf
raadsleden stemden voor het amendement
(D66Velsen, CDA, Forza! IJmond en CU)
en eenentwintig raadsleden stemden tegen (Velsen Lokaal, VVD, LGV, GroenLinks,
PvdA en SP).
Het initiatiefraadsvoorstel van Velsen Lokaal over het proces en de samenstelling
werkgroep die het raadsakkoord gaat voorbereiden is met hoofdelijke stemming aangenomen. Eenentwintig raadsleden stemden voor en elf raadsleden stemden tegen.
In het voorstel is ook aan de raad gevraagd
om vanuit elke fractie één persoon aan te
wijzen die deelneemt aan de voorbereidingen om tot een raadsakkoord te komen. De
partijen Velsen Lokaal (Nathanaël Korf ),
VVD (Laura Ouderkerken), LGV (Leo
Kwant), GroenLinks (MaartenJan Hoekstra), PvdA (Ben Hendriks, beoogd raadslid)

en SP (Robert van Koten) nemen deel aan
de werkgroep. De partijen D66Velsen, CDA,
Forza!IJmond en CU hebben aangegeven nu
niet deel te nemen aan de voorbereidingen.

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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

Toelaten van steunfractieleden
De volgende steunfractieleden hebben de
eed of belofte afgelegd: Gerrit Ausma en
Frits Vrijhof (Velsen Lokaal), Cas Schollink (VVD), Semra de Boer-Kerkum en Milco Kwant (LGV), Martijn van der Hulst en
Martijn Mewe (PvdA), Frans Blokland en
Gideon Nijemanting (CDA), Ferry Levasier
(Forza! IJmond), Robin van Kouteren (SP)
en Elsa Waljaard (CU).
Wilt u deze eerste raadsvergadering terugzien?
Ga naar www.velsen.nl/gemeenteraad. Klik
op de raadskalender en de datum van de vergadering. Wilt u fragmenten of een inbreng
van een of meerdere raadsleden terugzien?
Klik dan op de ‘Link naar video’ boven het
beeldverslag. Klik vervolgens op het onderwerp onder het beeldverslag of voer de achternaam in van de spreker in het zoekvenster.

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 21 april 2018 tot en met 27
april 2018 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
IJmuiden
Raadhuisstraat 20, vervangen zonwering

(23/04/2018) 5315-2018;
Griftstraat
16,
legaliseren
(26/04/2018) 5517-2018.

veranda

Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 32, plaatsen dakkapel
(25/04/2018) 5417-2018.
Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 97, plaatsen dakkapel
(25/04/2018) 5415-2018.
Santpoort-Zuid

Brederoodseweg 62, realiseren bijgebouw
(25/04/2018) 5446-2018.

ging tbv Bed & Breakfast (26/04/2018)
5521-2018.

Driehuis
Kriemhildestraat 2, realiseren bebouwing
achtererf (26/04/2018) 5494-2018..

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

Velserbroek
Dammersweg 15rd, oprichten schuur
(25/04/2018) 5469-2018.
De Zeiler 104, oprichten berging
(25/04/2018) 5470-2018;
Linie 16, wijzigen bestemming gebruik ber-
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Aanvragen (vervolg)
Verlengen beslistermijn
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg ong.(“De Ven”), handelen in strijd met regels bestemmingsplan in verband met diverse evenementen
(24/04/2018) 825-2018.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

16.00 uur, locatie:Kerkplein en Torenstraat,
(26/04/2018) 5482-2018.

Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18

Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord, op15 en 16 juni
2018 van 10.00 tot 0.00 uur,17 juni 2018 van
10.00 tot 21.30 uur, locatie: Stratingplantsoen, ( 24/04/2018) 5378-2018

Driehuis
verkoop van patat, op vrijdag, zaterdag en
zondag, locatie: hoek Driehuizerkerkweg
Nicolaas Beetslaan,(24/04/2018) 53702018.

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

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

IJmuiden
Kennemerstrand 802, bouwen tijdelijk paviljioen 5323-2018.
Kromhoutstraat ong, oprichten weegbrug
(24/04/2018) 2810-2018’.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Ingetrokken verleende omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur met
poort en penante (24/04/2018) 5220-2018.
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
51e Jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrijmarkt op 29 september 2018 van 8.00 tot

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.

IJmuiden
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en wijzigen constructie (24/04/2018) 2307-2018.
Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 97, plaatsen dakkapel
(26/04/2018) 5415-2018.

Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17
IJmuiden
Herdenking 4 mei, om 18.45 uur kranslegging op Plein 1945, om 19.00 herdenkingstocht naar Begraafplaats Westerveld,
(26/04/2018) 2018 4734-2018.

Monuta Helpt steunt
Zorgbalans met waakmanden
IJmuiden - Op 29 april reikte Astrid Rengers, uitvaartverzorger bij
Monuta Jonker en Rengers, vier waakmanden uit namens Monuta
Helpt. Ze overhandigde deze aan Corina Voskamp, geestelijk verzorger bij Zorgbalans. Zorgbalans stelt deze waakmanden vanuit
hun woonzorgcentra W.F. Visserhuis, Breezicht, de Moerberg en
Huis ter Hagen beschikbaar aan naasten om hen tijdens het waken troost en aandacht te bieden.

Thuis in Santpoort

Een gegoten huis
Het klinkt wel erg vloeibaar. Maar
het kan. De grote uitvinder Edison kwam al met het idee. In
1911 verschijnt het eerste gegoten huis in Nederland en wel in…
Santpoort aan de Vinkenbaan 14.
Een curiositeit en nieuwigheid op
het gebied van de architectuur.
1911 dus, dan is het zover: naar
ontwerp van H. Hana en H.J.
Harms en onder supervisie van
niemand minder dan architect
H.P. Berlage (ontwerper van De
Beurs in Amsterdam) wordt het
eerste huis van beton gegoten.

Daarvoor maakt men gebruik van
gietijzeren bekisting (mallen).
Vanuit een reusachtige mengmolen wordt het speciaal ontworpen
vloeibare beton via een trechter in de mallen gestort. Dat trekt
veel bekijks.
De samenstelling van het beton is dusdanig, dat ondanks het
vloeibare karakter van de massa het grind en het zand niet naar
beneden zakken.
Nu kijken wij daar wellicht wat
schouderophalend tegenaan.
Maar met dit procedé wordt het

Hondje beademd
na woningbrand
IJmuiden - Een klein hondje is in
de nacht van zaterdag op zondag
door de brandweer beademd nadat er brand was uitgebroken in
een woning in IJmuiden.

zuurstof toegediend. Na verloop
van tijd leek het beter te gaan met
het beestje. Hij is door een medewerker van de dierenambulance
meegenomen voor verdere verzorging.
De brand in de bovenwoning aan Twee ambulances waren ter plaatde Lange Nieuwstraat werd om se om de vader en de twee kleine
0.55 uur ontdekt, waarop direct de kinderen na te kijken vanwege de
brandweer werd gealarmeerd. In rook die ze hadden binnen gekrede woning waren twee kleine kin- gen. De woning liep aanzienlijke
deren en hun vader aanwezig. Zij schade op. De brand is vermoedekonden de woning tijdig verlaten. lijk veroorzaakt door een elektrisch
Het hondje dat in de woning aan- hoverboard. (foto: Michel van Berwezig was kreeg buiten op straat gen)

voor het eerst mogelijk om seriebouw toe te passen: de mallen
zijn immers opnieuw bruikbaar.
De methode is ook nog eens
goedkoper.
Bij de ingang is in het tuinpad
een vloermozaïek aangebracht
met jaartal en monogram.
Leuk om er toch eens langs te
fietsen. Een gegoten huis. Er
kwam geen baksteen aan te pas.
Stichting Santpoort
Tekst Jos Diekstra
Foto Florian van der Horst

waakmand ter beschikking. Astrid: ,,Wij vonden de gedachte van
Zorgbalans achter de waakmand
zo waardevol, dat wij hebben besloten deze vaker ter beschikking
te stellen.
Op verzoek, lenen wij deze uit aan
zorginstellingen die daar behoefCorina: ,,We zien dat familie of ben niet alleen vier waakman- te aan hebben. Ik ben hiervoor
mantelzorgers in deze fase hun den geschonken aan Zorgbalans, bereikbaar via 0255-729100.’’ (foeigen behoeften uit het oog ver- maar stellen ook aan anderen de to: aangeleverd)
liezen. Ze zijn vooral gericht op de
niet aflatende zorg voor hun familielid. Daarom biedt deze waakmand, met allerlei waardevolle
spullen, net even die extra comfort en aandacht.
De mand is gevuld met allerlei
kleine en prettige producten die
het waken draaglijker maken. Niet
alleen voor de naasten, maar ook
voor degene die komt te overlijden.”
,,Goed afscheid nemen is enorm
belangrijk voor de verwerking
van verdriet”, geeft Astrid aan.
,,We vinden het bijzonder dat wij
handvatten kunnen geven voor
het vinden van troost en de voorbereiding op het naderende einde.” Monuta richt zich erop dat afscheid nemen op een passende
manier gebeurt. Zowel voor, tijdens als na het overlijden. ,,Met
deze waakmand willen wij een
steuntje in de rug geven.’’
Monuta Jonker en Rengers heb-

Verhaallezing bij
Carmen de Haan
Bloemendaal - Iedereen wil gelukkig zijn, maar het blijkt knap
lastig om dit ook te worden. Het
blijkt dat zeker 75% hiervan belemmerend is. Dit komt door die
hardnekkige, altijd aanwezige
stoorzender in je hoofd. Het ego.
De dwarsligger die nooit tevreden is. Als jij het ene verkiest, zal
het ego je verleiden om iets anders te overwegen. Herkenbaar?
Wil je zelf de regisseur van je gedachtewereld zijn, stop dan met
jezelf te bedriegen en ontmasker
deze vervelende tetteraar. Dit op
zich is al een hele uitdaging, maar
zeker net zo inspirerend. De lezing wordt gehouden op zondag

6 mei in het St. Raphaёlkerkje, Popellaan 1 in Bloemendaal. Van
14.00 tot 16.00 uur. Bijdrage 9 euro, inclusief koffie/thee en schrijfgerei. (foto: aangeleverd)

POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
4/5 mei

Bevrijdingsloop
www.avsuomi.nl

13 mei

Moederdagactie
www.zwembadvelsen.nl

19 en 20 mei

Strong Viking Obstacle Run
www.strongviking.com

25 mei

Beachparty
www.zwembadvelsen.nl

26 en 27 mei

Strong Viking Obstacle Run
Family edition
www.strongviking.com

27 mei

Vissenloop
www.vissenloopijmuiden.nl

29 mei

Avond4daagse Driehuis
www.avond4daagse.nl

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl
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Nieuw Experience-Center
in recreatiebad
Het is nu ook mogelijk om zonder zwemdiploma een
hindernisbaan te kunnen bestormen in het zwembad.
Zwembad De Heerenduinen heeft een Experience-Center
voor vrijzwemmen, leszwemmen en Swimming’s Cool in
het recreatiebad. Elke woensdag vanaf 12.00 uur, zaterdag
vanaf 10.30 uur en zondagochtend van 10.30-12.00 uur
kunnen de kinderen klimmen en klauteren op deze geweldige attractie.

Zwemles vanaf 4 jaar bij zwembad De Heerenduinen
Honderden kinderen behalen ieder jaar het enige echte A-, B- en C-zwemdiploma in De Heerenduinen.
Zwembad De Heerenduinen heeft de Licentie Zwem-ABC en wordt elk jaar onafhankelijk
getoetst op een groot aantal kwaliteitscriteria door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet
je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnorm. Een goede basis voor een leven lang zwemplezier en veiligheid!
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen worden aangemeld, twee maal per week worden er zwemlessen
aangeboden. De Heerenduinen biedt zwemles op maat met veel persoonlijke aandacht voor
uw kind. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. Maandelijks is er afzwemmen voor het A-, B-, en
C-diploma.

Verenigingen
worden meegenomen
in nieuwe privacyGebruiksovereenkomsten
wetgeving
sportaccommodaties
Verenigingsbestuurders van 18 verenigingen
hebben vorige week een workshop gevolgd
over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing,
De huidige Nederlandse Wet Bescherming
Persoonsgegevens komt dan te vervallen en
moeten verenigingen aan de slag met nieuwe
eisen die de AVG stelt aan de verwerking van
persoonsgegevens. De verenigingen hebben
opdrachten mee gekregen. Op 22 mei komen
ze opnieuw bijeen en worden de opdrachten
besproken

De ervaring leert dat het belangrijk is om naast de zwemlessen, veel te oefenen. Uw kind mag
op vertoon van een geldige leskaart altijd gratis komen oefenen (onder begeleiding van een
betalende volwassene) op woensdagmiddag, zaterdag- en zondagochtend tijdens de uren
recreatief zwemmen!
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer informatie over de zwemlessen.

Gratis zwemmen voor moeders

Sportloket Velsen heeft met de afdeling GO/Vastgoed managementcontracten afgesloten voor de gemeentelijke gymzalen (11) en sporthallen(3).
In deze gebruiksovereenkomsten zijn de wederzijdse verantwoordelijkheden en afspraken tussen eigenaar (Vastgoed) en huurder (Sportloket
Velsen) opgenomen. Ook financiële aspecten maken er onderdeel van
uit. Het is een belangrijke stap naar meer transparantie en duidelijkheid
over eigenaarschap, exploitatie, onderhoud en beheer met inzicht in de
bijbehorende kosten van onze sportaccommodaties. Namens Sportloket
Velsen heeft Fré van Geldorp vorige week de overeenkomsten getekend.
In de 2e ronde komen ook het zwembad en de sportparken aan de orde.

Moeders kunnen zondag 13 mei (Moederdag) gratis zwemmen in zwembad De Heerenduinen. Een moeder die zich met haar kind(eren) die dag
bij de kassa meldt hoeft niet te betalen (geldig voor jeugd t/m 15 jaar).
Overige zwemmers betalen het normale tarief.
Het zwembad is op Moederdag geopend van 09.00 – 17.00 uur.

Beachparty in De Heerenduinen

Plaatsing SportContrainer
Verhuur sportaccommodaties
Sportloket Velsen is momenteel druk bezig
om alle vaste verhuur van de gemeentelijke
sporthallen en gymzalen in te roosteren voor
komend seizoen.
Heeft u interesse in het huren van een sportaccommodatie voor een geheel seizoen? Neem
dan contact op met Sportloket Velsen 0255
567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl

Bij het Wijkeroogplantsoen te
Velsen-Noord zal dit voorjaar
de SportContrainer worden
onthuld. Er zullen diverse
uitdagende demo’s en workshops worden gegeven om
een indruk van de vele sportmogelijkheden te laten zien.

Vrijdag 25 mei wordt het discoseizoen van zwembad De Heerenduinen
traditiegetrouw afgesloten met de Beachparty. Tijdens de Beachparty is
het recreatiebad en het buitenbad tussen 18.00-21.00 uur open en verzorgt de DJ zowel binnen als buiten de muziek. Net als vorig jaar wordt
er weer groots uitgepakt. Wat we gaan organiseren is nog een verrassing, hou hiervoor www.zwembadvelsen.nl in de gaten.
De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar.
Tarief € 6,10

Specifieke datums volgen
spoedig op www.sportloketvelsen.nl

Uurtje tennissen? Huur dan een baan op Tennispark Velserbeek: 0255-567666 • sportloket@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:
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open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de
IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

in IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot puber.

▲

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

3 MEI

Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Tot en met 6
mei Nationale Romeinenweek.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes
in IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot pu- (foto: Ben Houdijk)
Bevrijdingspop in Haarlem met
ber.
onder andere My Baby, ambassaPieter Vermeulen Museum: Ten- deurs van de Vrijheid 2018. Protoonstelling ‘Waterwijs’ voor ieder- gramma: www.bevrijdingspop.nl. (foto: aangeleverd)
Verhaallezing ‘Laat je niet bedrieeen vanaf 4 jaar. Open van 13.00
gen!’ bij Carmen de Haan in het St.
tot 17.00 uur.
Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. Vang 14.00 tot 16.00 uur.

(foto: Jenneke Boeijink)
Theater Utrecht met Platonov in
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

Daniël Lohues met nieuwe, eigengemaakte songs en waargebeurde verhalen in De Beun in
Heiloo, 20.15 uur.

(foto Harrie Muis)
Kennemertheater: ´The Best of
Britain’, een avondvullend muziekspektakel. Aanvang 20.15 uur.

(foto: Roosje Glaser)
Docu-drama ‘Dansen met de Vijand’ in De Vest in Alkmaar, 20.15
uur. Aangrijpende voorstelling
over verborgen familiegeschiedenis.

(foto: Jan Roeleveld)
Kraaktheater, Nic. Beetslaan 5 in
Driehuis speelt voorstelling ‘Lotte’.
Aanvang 18.30 uur.

(foto: aangeleverd)
G-Disco in ontmoetingscentrum
De Koe in Velserbroek. Van 19.30
tot 22.00 uur.

6 MEI

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

Dodenherdenking in het Lichthuis, Jozefbegrtaafplaats, Vergierdeweg 456 Haarlem. Aanvang
19.30 uur, toegang vanaf 19.15
uur. Na afloop koffie/thee. Gratis Klimaatavontuur met BRAK! IJmuiden. Het nieuwe kust- & innovaparkeren op het terrein.
tiecentrum BRAK! IJmuiden haar
Dodenherdenkingsconcert La Ma- eerste activiteit voor publiek. Van
nouche in ‘t Mosterdzaadje, Kerk- 10.00-17.00 uur is jong en oud
weg 29 Santpoort-Noord. Aan- van harte welkom in IJmuiden aan
vang 20.00 uur. Toegang gratis, Zee bij het Paviljoen Nova Zembla
bijdrage in de onkosten wenselijk. naast de klimtoren aan het Kennemermeer.
Halve finale biljart kadercompetitie in het clubhuis van Biljartvereniging Velsen, Wüstelaan Santpoort-Noord. Aanvang 10.30 uur.
Lezing ‘De derde weg’ door mr. Jan
Willem Houthoff in de Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.

4 MEI

(foto: Reyer Boxem)
Daniël Lohues met nieuwe, eigengemaakte songs en waargebeurde verhalen in De Beun in Heiloo,
20.15 uur.
(foto: aangeleverd)
Uilenworkshop voor kinderen in
de Ruïne van Brederode, Santpoort-Zuid. Van 14.00 tot 16.00
uur.

(foto: aangeleverd)
Forteiland geopend voor publiek. Afvaart met de Kon. Emma
om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. Retour naar keuze om 13.00, 15.15 of
17.15 uur.

Poppentheater De Zilveren Maan
met voorstelling ‘Spoekie het
spookje’ bij informatieboerderij
Zorgvrij in Velsen-Zuid. Om 11.30,
13.30 en 15.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Het Bonekamp herdenkingscomité organiseert om 20.30 uur een
bijeenkomst om stil te staan bij Pieter Vermeulen Museum: Tenhet graf van Jan Bonekamp op de toonstelling ‘Waterwijs’ voor iederWesterbegraafplaats in IJmuiden. een vanaf 4 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Poppenkast ‘Druppels grote reis’. Vanaf 3 jaar. Aanang 13.30 uur. Gratis na betaling
entree museum.

5 MEI

Bevrijdingsdag
Halve finale biljart kadercompetitie in het clubhuis van Biljartvereniging Velsen, Wüstelaan Santpoort-Noord. Aanvang 10.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Gesloten.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden

Fietstocht door recreatiegebied Spaarnwoude. Start speeltuin Nieuw Leven in Spaarndam.
Starttijd: 09.00 - 13.00 uur (25 km),
08.30 - 12.00 uur (50, 75 km) 07.00
- 09.00 uur (150 km). Info: Theo van
Lieshout, 023-5373648. Inschrijven op de dag zelf in speeltuingebouw Nieuw Leven.
Koffieochtend in Bibliotheek Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

9 MEI

OIG tweedehandswinkel open
aan de Industriestraat IJmuiden.
Van 09.00 tot 12.00 uur. Info: 0255522330.

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

(foto: aangeleverd)
Rondleiding Een Zee van Staal.
Verzamelen om 14.00 uur bij de
ingang van het park aan de Reynderweg (iets ten zuiden van het
dorp) in Wijk aan Zee.
(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.0016.00 uur, iedere woensdag.

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

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Ex- Kunstmanifestatie in Het Kruispositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’ punt, Zonbastion 3 in Velserbroek.
en ‘100 jaar staaltransport in de Van 13.00 tot 17.00 uur.
IJmond’. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Anthologie’. Geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Mandelijkse rondleidng: start
14.00 uur. Deelname 7,-. Aanmelden: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl

(foto: aangeleverd)
Dubbelprogramma Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in
Huize Dina, Duinlustparkweg 96
Santpoort-Zuid. Om 11.00, 13.00
en 15.00 uur. Zie ook www.openjoodsehuizen.nl.

10 MEI

Halve finale Jupiler play-offs Telstar-De Graafschap. Aanvang
12.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Bijzondere bijeenkomst rond het
herdenken van hen die ons in de
Tweede Wereldoorlog zijn ontvallen in de Dorpskerk SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur, kerk
open 19.45 uur.

(foto: aangeleverd)
Dodenherdenking bij Tata Steel
bij het oorlogsmonument. Aanvang 09.45 uur, eindigt om 10.30
uur. Na afloop is er gelegenheid
om een kopje koffie te drinken
in het Congrescentrum van Tata
Steel.

(foto: Femke Hoogland)
JW Roy – A Room Full of Strangers in De Vest in Alkmaar, 20.15
uur. Americana muziekvoorstelling over vreemde situaties en paradijsvogels.

Koffieconcert in de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid. Optreden muziekgroep Tamarix. Van
11.30 tot 13.00 uur.

(foto: aangeleverd)
pianorecital Frederic Voorn in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

7 MEI

Legpuzzel ruilbeurs in wijcentrum voor ouderen in Zeewijk. Van
10.00 tot 11.00 uur.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Poppenkast ‘Druppels grote reis’. Vanaf 3 jaar. Aanang 13.30 uur. Gratis na betaling
entree museum.
Gildewandeling toren van de Grote of Sint Bavokerk Haarlem beklimmen. Start 13.30 uur vanaf de Grote Markt bij het standbeeld Laurens Jansz Coster. Zie
ook www.gildehaarlem.nl
Sliptongavond bij Café Bartje,
Hoofdstraat Santpoort-Noord. Inschrijven aan de bar.

(foto: Joyce Goverde)
Villa’s Culinair Wijntheater tot en
met 13 mei bij Villa Westend met
dagelijks uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. De toegang
is gratis. Zie voor meer informatie
en het programma www.villawestend.nl, www.wijntheater.nl.

8 MEI

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.
Verkoop Israël producten van
10.30 tot 18.00 uur op het huisadres, Zeewustraat 12 VelsenNoord. Of maak een afspraak voor
een andere tijd via 0251-228286
of 06-27307722. Zie ook www.israelwinkel.nl

Zee- en Havenmuseum IJmuiden
open van 13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmuiden’
en ‘100 jaar staaltransport in de Zee- en Havenmuseum IJmuiIJmond’. 3 Speurtochten voor kin- den extra open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘50 jaar Iskes
deren van kleuter tot puber.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
(foto: Henk van Bruggen)
Weidevogelexcursie in de vogelrijke Hempolder bij Akersloot, 19.0020.30 uur. reserveren verplicht:
www.gaatumee.nl.

rtvseaport.nl/agenda
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Op klimaatavontuur
met BRAK! IJmuiden
IJmuiden aan Zee - Zondag 6
mei houdt het nieuwe kust- & innovatiecentrum BRAK! IJmuiden
haar eerste activiteit voor publiek. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn
jong en oud van harte welkom bij
het Paviljoen Nova Zembla, naast
de klimtoren aan het Kennemermeer.
Op deze dag geven de partners
van BRAK! een voorproefje van de
programma’s die dit nieuwe centrum in 2018 en 2019 gaat organiseren. Deelname aan de activiteiten is gratis. Maar in verband
met de beperkte ruimte is vooraf aanmelden noodzakelijk voor
de lezing en de rondleidingen.
Meer informatie en opgeven kan
op brak.ijmuiden.nl.
Stormachtige winden die ruw onze kust teisteren. Langdurige hitte die ons doet smachten naar
een bui. En als het dan dagenlang
met bakken uit de lucht komt en
onze straten blank staan, is het al
snel weer te veel. Het weer is op
hol geslagen. Of we dat nu fijn,
slecht, naar of lastig vinden, we
moeten leren leven met de verandering van het klimaat. Maar dat
kan ook een avontuur zijn. Een
avontuur waarmee je samen aan
de slag gaat. Doe je mee?
Een greep uit het programma van
zondag 6 mei: om 11 uur komt tvboswachter Arjen Postma vertellen over klimaatverandering en
de invloed hiervan op de natuur
van zee, strand en duinen. Aansluitend kun je met hem mee op
strandexpeditie. De hele dag organiseert het Pieter Vermeulen

Museum een klimaat-ontdekkingstocht voor kinderen vanaf
4 jaar en hun ouders. ‘s Middags
vanaf 13.30 uur zijn er buitenavonturen te beleven met Oerrr. Zelf de natuur ontdekken, met
je blote voeten in het zand en
door de modder. Dat voelt lekker.
‘s Middags zijn er ieder uur natuurwandelingen met gids. Wel
even van te voren opgeven. Vanaf 14.00 uur kun je met Juttersgeluk bekijken hoe het zit met
plastic dat in zee terecht komt en
daar de zogenaamde plastic soep
vormt. Hoe houden we de stranden schoon? Ga zelf ‘jutten’ en
maak daarna de mooiste dingen
van het gevonden plastic.
Bij Paviljoen Nova Zembla en bij
diverse foodtrucks zijn hapjes en
drankjes te koop. En last but not
least: de klimtoren van PBN is die
dag opengesteld. Onder begeleiding van ervaren instructeurs kun
je deze beklimmen. Minimumleeftijd voor deze activiteit is 7
jaar.
BRAK! IJmuiden is een initiatief van gemeente Velsen in samenwerking met Pieter Vermeulen Museum, Natuurmonumenten, PBN, KIMO Nederland, Arbode Maritiem/SARCC, Kennemerstrand NV, Kondor Wessels
Vastgoed, en Universiteit Leiden.
BRAK! IJmuiden onderzoekt de
mogelijkheden voor samenwerking met overige geïnteresseerde
partijen zoals Wageningen Marine Research, KNMI en G+J media
(uitgever van Quest en National
Geographic). (foto: aangeleverd)

Laat uw vijverwater
gratis testen bij Welkoop
Santpoort-Noord - In mei zijn de meeste vijvers weer tot leven gekomen. Het beeld van een prachtige vijver met een weelderige
plantengroei en vrolijk zwemmende vissen, is een ideaalbeeld
voor de meeste vijverliefhebbers. De Koi-liefhebbers zien hun vissen het liefst vrolijk rond dartelen en hun prachtige kleuren tonen. Een genot voor het oog.

De praktijk is vaak anders. Troebel water, lastige algen en vissen
die zich niet prettig voelen. Elk
voorjaar heeft de vijver een specifiek onderhoud nodig. Ten eerste moet de vijver ontdaan worden van restafval van het najaar.
In gevallen blad, bealgde plantendelen etc.
Daarna is het zeer belangrijk om
het water te testen. De waterwaarden zoals de pH (zuurgraad),

vis en voeding erg belangrijk. Als
bijvoorbeeld de capaciteit van
het filter niet is aangepast op de
grootte van de vijver en de hoeveelheid vis die daarin zwemt,
werkt het filter niet naar behoren
en ontstaat er een overbelasting
GH (totale hardheid) en KH (kar- van vuil in het water. Dit kan weer
bonaathardheid) bepalen voor leiden tot algengroei en in het
het grootste deel of uw vijver ergste geval ziekte van de vissen.
weer aanslaat of niet. Na een wa- Bij een nieuwe vijver valt het in
tertest kunnen de waarden wor- het begin wel mee, dan zijn de
den aangepast, en de vijver kan vissen meestal nog klein en verzich langzaam weer ontwikkelen vuilen ze niet zo. Worden de vistot het prachtige plaatje wat we sen groter dan kan de hoeveelaltijd voor ogen hebben.
heid afval groter worden dan dat
Naast de waterwaarden zijn ook het systeem kan verwerken.
de verhoudingen tussen hoeveel- Welkook Santpoort test uw vijheid water, filtratie, hoeveelheid verwater gratis! Neem een wa-

termonster van uw vijver in een
schone verpakking mee en de
medewerkers testen uw water
om u een idee te geven hoe uw
vijver erbij staat. Tevens kunnen
zij advies geven als uw twijfelt
over de werking van uw filtersysteem. Neem in dit geval de gegevens van pomp en filter mee.
Verder zijn natuurlijk de planten erg belangrijk. Met name de
zuurstofplanten nemen veel voedingsstoffen op uit het water, wat
weer de algen tegenwerkt (bij
nieuwe vijvers 5 eenheden per
1000 liter).
U leest het, bij Welkoop kunt u altijd terecht voor vragen op vijvergebied. (foto: aangeleverd)

Dodenherdenking

De vlag halfstok, het saluut heeft geklonken
zij die hier liggen hebben ons de vrijheid geschonken
Een vogel zingt in een boom zijn hoogste lied
maar velen staan hier stil met hun verdriet
Menig landgenoot heeft zijn leven gegeven
opdat wij in vrijheid kunnen leven
Velen hebben erg geleden voorwaar
En nog steeds is het oorlog, jaar na jaar
Menigeen onder ons is bang en bevreesd
Men vraagt zich af: is alles voor niets geweest?
U allen op deze aarde willen wij vragen
Sla uw handen ineen en dat het mogen slagen
Zodat een ieder dan in vrede moge leven
Dan hebben zij hun leven niet voor niets gegeven
R. Vroom, 85 jaar, Velsen-Zuid

Nationale
Romeinenweek
Driehuis - Tot en met 6 mei 2018
vindt de vijfde editie van de Nationale Romeinenweek plaats.
Een week die volledig in het teken
staat van de geschiedenis van de
Romeinse tijd in Nederland, met
dagelijks vele tientallen activiteiten en evenementen voor jong en
oud. Kom naar het Pieter Vermeulen Museum en ga op de foto als
een echte Romeinse soldaat! Wil

je meer weten over Romeinen?
Ga dan op speurtocht in het museum. Zoek de 10 Romeinen die
zich in het museum hebben verborgen en beantwoord de vragen
die erbij staan. Met de letters die
bij de antwoorden horen maak je
het goede woord. Als je het goed
hebt krijg je als beloning een leuk
Romeins knutselpakketje. Zie ook
www.romeinenweek.nl.

Velsen-Zuid - De selectie van Telstar werkt ontspannen toe naar de eerste halve finalewedstrijd van de Jupiler Play-Offs. Dinsdagmiddag gingen de spelers, stafleden en een aantal sponsoren in Spaarnwoude de strijd met elkaar aan tijdens een potje footgolfen. Grote dank gaat uit
naar de volgende bedrijven die deze middag mogelijk hebben gemaakt: Golfbaan Spaarnwoude, Footgolf Spaarnwoude, Bluetrace, Pay2d, International Pump Group, Bannink Accountants, Ovenbouw Holland en Telstar. (foto: Pieter Hoogeveen)

Kinderen zwemmen af voor hun diploma

Velsen - Zaterdag 28 april was
het een spannende dag voor
de kinderen. Ze mochten in het
wedstrijdbad van zwembad De
Heerenduinen afzwemmen voor
hun A,B en C diploma.
Onder toeziend oog van vele ouders, opa´s, oma´s hebben onderstaande kinderen hun diploma in ontvangst mogen nemen.
A-diploma: Aron Hofstra, Beyza Sarier, Dex de Vroome, Floor
condities voor de beide teams uit- van Gaalen, Gloria Touré, Jake
stekend. Het team van Nico, Peter, Rijbroek, Jamie van den Heuvel,
Lia en Ard had voor het hele par- Jason Blanken, Jens de Zwijger,
cours slechts 63 schoten nodig, Julia Novak, Kas Meinema, Luuk
waar Harm, Jan G., Sander D. en Hartgers, Lynn Moïze, de ChateSonja 65 schoten tegenover stel- leux, Mauro Harmen Heida, Reden. In het clubhuis werd besloten vi Schaap, Sam Bos, Sem Willemniet op 5 mei te gaan klootschie- sen, Stanley Spoor, Tess van Weten. Meer info: 0255-518648.
tering, Tijn Wijker, Zion Nibte, Jax

Klootschieten
Velsen-Zuid - Het einde van het
seizoen nadert voor de Klootschieters van Full Speed en dat is
te merken aan de opkomst, zaterdag slechts acht personen.
Hoewel er steeds een grijs wolkendek aanwezig was, waar de zon af
en toe een flauwe poging deed
er doorheen te breken, waren de

Ontspannen voorbereiding
Baan.
B-diploma: Bart Leendert Froger, Boaz Verweel, Chemène van
den Akker, Erson Bor, Hisham Alhkatib, Jip Julius Bolwidt, Keano Mantje, Liv Elysa Beeftink,
Luuk Jan van Praag, Luuk Jacob
van Riessen, Max Daniél Weeda,
Ole Maarten van Ravesteijn, Remy Nobels, Sam-Luna de Vreugd,
Tim de Vries, Vanity Hassell, Thijs
Weeda.
C-diploma: Arthur Michiel Kwak,
Cas James Dijkstra, Casper Richard van der Bent, Christa Wetting, Eline Timmer, Jordan van
der Meulen, Koen Christiaan Wilderom, Lorenzo Piroddi, Martyna Dudka, Tuana Kat, Yuna Louise Dam, Mika van Velsen. (foto:
aangeleverd)

LINTJESREGEN IN VELSEN

Dertien Velsenaren zijn vorige week donderdag in het stadhuis van Velsen door burgemeester Frank Dales benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Marjoke de Koning-Wiljouw was
op verschillende scholen ouderraad, waar ze hielp bij activiteiten
als uitstapjes, Sinterklaas en Kerstmis. Ook was hij leesmoeder en
hielp zij het onderwijzend personeel met hand- en spandiensten.
Ze was enige tijd lid van de MZR
en tevens actief bij de tussen- en
naschoolse opvang. Vanaf 1984 is
zij vrijwilliger bij de Oud-Katholieke Adelbertus en Engelmundusparochie. Ze begeleidde misdienaars en maakte het rooster.
Ze bezorgde het parochieblad en
coördineerde het vervoer van en
naar de kerk voor parochianen
die minder mobiel zijn. Zij was bestuurslid van Vrouwencontact, lid
van de Diaconale werkgroep en
het kerkbestuur. Tevens is zij actief bestuurslid bij RTZ, Reddingsteam Zeezoogdieren Velsen, waar
zij twee keer per week telefoondienst heeft, informatie geeft via
beurzen en markten, schoolprojecten organiseert en actief is
bij het kleding inzamelen en het
schoonhouden van de loods.

Wim de Baar richtte in 1983 fietscrossclub Wijkeroog op en was
jaren voorzitter en trainer. Ook
Teun Zondag en zijn echtgenote behoorden in 1990 tot de eerste bewoners van wooncomplex Het Maanbastion in Velserbroek, hij zette zich hier actief in
voor de belangen van de huurders. In 1995 werd hij penningmeester van huurdersvereniging
Het Bastion, waarvan hij in 2006
voorzitter werd. In een turbulente tijd heeft hij in zijn eentje de
vereniging overeind gehouden
en naar rustiger vaarwater geleid.
De huurdersvereniging staat bekend als heel enthousiast. Inmiddels zijn er ook eigenaren in het
oorspronkelijke
huurcomplex,
maar ook dat heeft hij in goede banen geleid. Teun Zondag is
bij de Open Tafel in De Hofstede
vaste vrijwilliger, waar hij boodschappen doet en kookt voor 60
mensen. Als organist is hij verbonden aan de kerkdiensten in
het Kennemer Gasthuis. Al vanaf
1973 verzorgt hij eens per twee
weken het orgelspel bij de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Schalkwijk. Ook voor De
Grote Kerk speelt hij orgel en is hij
vervanger voor vrijwilligers.

Aad de Koning was lid van de ouderraad van het Vellesan College
in IJmuiden. Er werden themaavonden, evenementen en feestjes georganiseerd. Voor 1991 was
hij lid van het kerkbestuur voor
de Noorderkerk in Velsen-Noord,
waar hij actief was voor de jeugd.
Na zijn verhuizing naar IJmuiden
in 1991 werd hij vrijwilliger in de
Goede Herderkerk, als meewerkend coördinator in het klussenteam. Verder is Aad de Koning
lid van de zeehondenopvang, tegenwoordig Reddingsteam Zeezoogdieren, RTZ. Hij draait twee
keer per week 24-uurs telefoondiensten, zorgt voor het onderhoud van de loods en geeft informatie op markten en beurzen. Via de Stichting Sint Paulus
verzamelt hij postzegels voor deze stichting. Hij zamelt gebruikte
kleding in voor de RTZ en is dus
allround vrijwilliger.

zorgt hij voor het onderhoud van de
baan en accomodaties. Daarnaast
geeft hij fietscrossclinics aan scholen
en kinderfeestjes op het park. Tijdens
officiële wedstrijden is hij starter. En
hij onderhoudt de fietsen van de vereniging. Op het park is hij veelvuldig
aanwezig voor allerlei werkzaamheden. Cees de Baar is een betrokken,
enthousiaste man die de mensen om
zich heen weet te motiveren. 2018 is
een belangrijk jaar voor FCC Wijkeroog want er is een nieuwe startheuvel gekomen om te voldoen aan de
regels van de internationale wielerbond. Daarvoor is veel werk verricht.

Shao-lin Hu is vicevoorzitter van
de Algemene Chinese Vereniging in Nederland. Hij speelt een
belangrijke rol bij vergaderingen, het werven van sponsoren
voor het gezamenlijk vieren van
het Chinese Nieuwjaar en Maanfeest. Bovendien is hij oprichter en sinds 2000 in verschillende bestuursfuncties actief bij de
Vereniging Chinese Immigranten. Sinds 2007 is hij bestuurslid van de Algemene Chinese
School in Utrecht. Hij is ook bestuurslid van de stichting Chinese Culturele Evenementen, adviseur van diverse Chinese organisaties en als adviseur en donateur betrokken bij vele organisaties. Dan is hij ook nog vicevoorzitter van de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties Nederland, bestuurslid van de Verenigng Rui’an, hij had zitting in
het organisatiecomité van de Wereldkampioenschappen Chinese
Cuisine en in het bestuur van de
Stichting 100 jaar Chinezen in Nederland. Hij is de drijvende kracht
bij het inzamelen van gelden bij
rampen in China.

Egbert Wilmink werd in 2007 bestuurslid van de Velser Omroep Stichting (VOS), waar hij de overgang van
Seaport naar het nieuwe merk RTV
Seaport begeleidde en de ontwikkeling en vestiging van het RTV Seaport
Mediacentrum in de bibliotheek van
Velsen. Hij is tevens vicevoorzitter
van MKB Velsen en stond aan de wieg
Centrumplan IJmuiden. Hij was actief bij twee verkiezingsdebatten en
de verkiezing van de Ondernemers-

Ineke de Jong-Huizinga is sinds
1995 ouderling van de Kerkenraad
van de Engelmunduskerk in OudVelsen, zij bepaalde mede het beleid, onderhield pastorale contacten en legde huisbezoeken af. In
noodgevallen leidde zij de kerkdienst. Van 1992 tot en met 2012
gaf ze leiding aan het Open Vensterwerk met maandelijkse bijeenkomsten voor senioren. Van 1970
tot en met 1989 was zij organisator
van de maandelijkse Open Deurdiensten. En sinds 1982 is zij betrokken bij de oecumenische kerkdiensten in woonzorgcentrum Velserduin, waar zij ook actief is bij verschillende andere activiteiten. Vanaf 2007 begeleidt zij bewoners van
Huis ter Hagen naar activiteiten in
het huis en brengt zij bezoeken aan
ouderen. Sinds 2011 onderhoudt
zij contact met 40 gepensioneerde
leerkrachten en vormt zij een belangrijke schakel in het vakbondswerk, door gepensioneerden in de
Sectorgroep Gepensioneerden Onderwijs te introduceren.

Mieke van der Salm heeft vanaf
1998 voor De Zonnebloem in Velsen-Noord diverse functies verricht om de afdeling nieuw leven
in te blazen. Ze deed bestuurstaken, onderhield contacten, regelde uitstapjes en vervoer. Bijna dagelijks is zij actief bezig met kleine
attenties voor ouderen, wandelen
met rolstoelers, helpt waar mogelijk en zet ook andere vrijwilligers
in. Ook helpt zij bij het vervullen
van wensen van zieken die niet
lang meer te leven hebben. En op
markten draagt zij het werk van
De Zonnebloem uit. Sinds 1996
is zij actief bij Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond, VTZIJ, waar zij vrijwilliger is bij mensen thuis. Binnen de hospice De
Heideberg geeft zij steun aan een
aantal projecten zoals klussen,
maar ook heeft zij een team vrijwilligers opgeleid om terminaal
zieken thuis te ondersteunen.

Bert van Dam is hulpkoster van de
Grote of St. Bavokerk in Haarlem.
Hij is dan aanspreekpunt en coordinator voor koren, bij toneelstukken, lezingen en diensten. Hij
regelt de catering, verzorgt kerstversiering en vertelt bezoekers
over de historie van de kerk. Bert
van Dam zorgt voor de inkopen
van de koffiehoek. Ook helpt hij
bij Protestantse Gemeente Velserbroek bij de kledingbeurs. Hij zet
de kramen klaar, fungeert als portier en beveiliger en zorgt voor
een goede sfeer. Ook verzorgt hij
het vervoer voor ouderen bij deze kerk. Van Dam was actief als lid
van de ouderraad van een school,
mede-organisator van de Avondvierdaagse, vrijwilliger bij OG basketbal en organisator evenementen voor scouting regio Haarlem.

GertJan van der Hulst was voorzitter van de jubileumcommissie
bij het 100-jarig bestaan van de
Oudkatholieke parochie HH Adelbertus & Engelmunduskerk IJmuiden. Dat werd een volle maand
met activiteiten, die ook nog eens
positieve financiële gevolgen
had. Hij werd direct gevraagd een
rol te spelen bij de fusie van deze
twee parochies. Hij werd voorzitter van het kerkbestuur en zorgde
na gedegen onderzoek voor een
brede basis van vertrouwen bij de
fusie. Hij is voorts voorzitter van
het Velser Operagezelschap Bel
Canto en vervaardigt maandelijks
een nieuwsbrief. Voor CDA fractie
Velsen was hij raadslid en zat hij
in het provinciaal bestuur. Dankzij
zijn enorme netwerk kon hij CDA
Tweede Kamerleden uitnodigen
voor een bezoek aan de regio.
Ook schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma van het CDA.
Verder zette hij zich in als lector
Bisdom Haarlem Oud Katholieke
Kerk en was hij voorzitter van Musicalvereniging De Jonge Stem.

Jan Hinloopen is vanaf 2014 bestuurslid van Winkelstichting Plein 1945.
Hij speelde een grote rol in de realisatie van Plein 10, de Sociale Strook,
het gezamenlijk kantoor maatschappelijke instellingen en het HOV-deeltraject Troelstraweg. Vanaf 1989 is hij
vrijwilliger bij de Velser Zwem Vereniging, waar hij zweminstructeur, coördinator, organisator diplomazwemmen was. Ook heeft hij een belangrijk
functie in de sponsorcommissie. Vanaf

prijs IJmond. Bij Rotary Club Velsen
heeft hij zitting in diverse commissies en was hij betrokken bij de eerste
Santa Run. Hij speelde een belangrijke rol bij Telstar Thuis in de Wijk, was
promotor en stimulator van het technisch onderwijs en werkt al jaren bij
stichting Jeugdprojecten Velsen. Hij
heeft zitting in Stichting Havenfestival
en denkt mee over allerlei bestuurlijke
zaken, werft fondsen en stelt belangeloos vergaderfaciliteiten beschikbaar.

Carla van Dam-Steenbergen is
verantwoordelijk voor de planning van de koffiehoek in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem. Zij
regelt de catering en zorgt voor
een overzicht van de activiteiten en openingsmomenten. De
was van de koffiehoek wordt bijgehouden en vier keer per jaar is
er grote schoonmaak in de kerk.
Ook bij de Protestantse Kerk in
Velserbroek schenkt ze koffie en
thee, wordt maandelijks de kerk
schoongemaakt en regelt ze de
bloemen. Carla van Dam was
eveneens lid van de ouderraad
van een school. Ook hield ze zich
bezig met de schoolkrant en buitenschoolse activiteiten. Als secretaris van OG basketbal heeft
ze geholpen bij de introductie
van rolstoelbasketbal. Ook is ze
nog steeds actief voor gepensioneerde leden van scouting regio
Haarlem.

Henri van der Heijden heeft ruim
20 jaar gefungeerd als manschap
bij de vrijwillige brandweerpost
Velsen-Zuid, tot deze werd opgeheven. In zijn functie als vrijwilliger heeft hij zich ook jarenlang
ingezet voor de jeugdbrandweer
van de regio Kennemerland. Zijn
werkzaamheden bij de Jeugdbrandweer doet hij momenteel nog steeds en strekken zich
steeds vaker uit over het gehele
land. Henri van der Heijden is een
uiterst betrokken, sociale, fijne en
gewaardeerde man, die naast een
grote inzet altijd oog heeft voor
het welzijn en veiligheid van anderen en in het bijzonder voor de
jeugdbrandweer.

2010 is hij secretaris van Telstar Thuis
in de Wijk. Met Telstar Street League
en Techniek Experience weet hij jongeren te bereiken. Een nieuw project
waar hij aan bijdraagt is voor statushouders en nieuwkomers. Van 2008
tot 2012 was hij in de kerkenraad verantwoordelijk voor de financiën. Hij
was vooral graag praktisch bezig met
technische klusjes. Van 2011 tot 2014
was hij voorzitter van Musicalvereniging Unidos.
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Veertigtal huurders
bij jaarvergadering
Huurdersraad WBV
IJmuiden - De jaarvergadering van de Huurdersraad van
Woningbedrijf Velsen is door
een veertigtal huurders bezocht. De vergadering vond op
woensdag 25 april plaats in zalencentrum Velserduin.
In het eerste deel van de avond
is een toelichting gegeven op
het werk van de Huurdersraad
en verantwoording afgelegd
over de financiën van het afgelopen jaar.
Na een korte pauze zijn een
aantal
stellingen
voorgelegd. Onder het genot van een

drankje en een hapje is men
in kleine groepjes hierover in
discussie gegaan. De uitkomst
wordt door de Huurdersraad
meegenomen in het overleg
met Woningbedrijf Velsen en
zal ook breed worden uitgedragen tijdens de prestatieafspraken met de gemeente en
de corporatie.
Helaas waren de uitgenodigde
gemeente en politiek niet aanwezig, zodat zij geen kennis
hebben kunnen nemen van de
wensen van de huurders van
Woningbedrijf Velsen.

Boulevard of Magic
met galadiner
IJmuiden aan Zee - Zondag 20 mei verandert de Kennemerboulevard in IJmuiden weer in de Boulevard of Magic. Dit jaar is de
vijfde editie van het magische evenement in IJmuiden. De opening wordt verzorgd door burgemeester Frank Dales. Vanwege
het eerste lustrum is er dit jaar voor liefhebbers een net zo magisch galadiner met grote namen in het Apollo Hotel aan de Kennemerboulevard.
Van 13.00 tot 17.00 uur is eerst de
wedstrijd goochelen op de boulevard. Met 12 deelnemers wordt
het gegarandeerd weer een succes. Zeker ook omdat de prijswinnaars van vorige jaren ook weer
meedoen. Deelnemers zijn: Mario Magic, Jack Tucker, Quintus
de paarse goochelaar, Raymen
Steenkamp, Evert Warrink, WH
Moerman, Dennis Oosterwold,
Kariem Ahmed, Martijn Martell,
Toontje van Est, Ab Schouten en
Sven Bosch. De deelnemers komen vanuit heel Nederland en
zullen strijden om de felbegeerde

Boulevard of Magic prijs. Ook maken zij kans om Nederlands kampioen straatgoochelen te worden.
Wie nog niet genoeg heeft van
magie kan ‘s avonds in het Apollo
Hotel zijn hart ophalen met een
mooi driegangen galadiner met
optredens van onder meer Hans
Kazàn, Rob en Emiel, Niek Takens
en Herman Koster.
Plaatsen hiervoor zijn te reserveren via info@hetzandhuis.nl.
Kaartjes, inclusief driegangenmenu, drie consumpties en show
kosten 75 euro per persoon.

Koningsdag: fris maar feestelijk
Velsen - Ondanks het frisse weer was het tijdens Koningsdag gezellig druk op de plekken waar feest werd gevierd. De vrijmarkt in IJmuiden
werd traditiegetrouw door vele duizenden mensen bezocht. Op andere plekken in Velsen werden activiteiten voor kinderen afgewisseld met
optredens van bands, dj’s of - zoals op de onderste foto’s die in Driehuis zijn gemaakt - een goochelaar. (foto’s: Erik Baalbergen en Friso Huizinga)

Uilenworkshop
voor kinderen
Santpoort-Zuid - Op zondag 6
mei van 14.00 tot 16:00 uur wordt
op de Ruïne van Brederode een
Uilenworkshop voor kinderen
gegeven. Een leuke en leerzame
middag waarbij kinderen onder
deskundige begeleiding van valkenier Martin direct in contact komen met de uilen. Ook wordt hen
geleerd wat de leefwijze is van
deze bijzondere Roofdieren. Ouders kunnen in de tussentijd een
drankje drinken in de Theetuin op
de voorburcht of, tegen normaal
entreetarief, de ruïne bezoeken.
De workshop is geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten 10
euro per kind. Kaarten via www.
hoenu.nl>regio Haarlem. (foto:
aangeleverd)

LEZERSPOST
Fietsersbond Velsen
wil extra vaak pont
De weg over de sluizen is óók voor fietsers door Rijkswaterstaat voor een heel jaar afgesloten. Door de werkzaamheden
aan de nieuwe zeesluis is dit noodzakelijk.
Het is gebruikelijk het ongemak voor de gedupeerden te
compenseren. Fietsers en automobilisten die deze route
vaak gebruiken worden nu immers gedwongen met de pont
of via de Velsertunnel te reizen.
Fietsersbond Velsen komt voor deze mensen op en vraagt
bijval van het gemeentebestuur, van Tatasteel en andere bedrijven bij het vragen van een redelijke compensatie voor de
gedupeerden.
Het was de afspraak tussen RWS en Velsen dat de sluisroute
open zou blijven. Nu dat helaas niet kan moet RWS een oplossing bieden aan de Velsenaren.
Fietsersbond Velsen wil als belangenbehartiger van de fietsende forensen dat de pont ook in 2019 iedere dag elke 10
minuten zal varen.
Om de noordelijke en zuidelijke IJmond goed onderling verbonden te houden is een frequente veerdienst een vereiste.
De financiën kunnen geen probleem zijn. Op een bouwproject van € 900 mln is het financieren van extra vaarten een
peuleschil. De afsluiting heeft trouwens financiële voordelen
voor de bouwers, want er zijn geen verkeersregelaars meer
nodig en er kan sneller worden gebouwd.
Fietsersbond Velsen, Han van Spanje

Spektakel in de haven
tijdens Reddingbootdag
IJmuiden - Zaterdag hield de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar landelijke
Reddingbootdag. Ook KNRM-reddingstation IJmuiden deed mee. Donateurs mochten meevaren op de
Nh1816, de Koos van Messel en de Johanna Louisa. ’s Middags was er ook een spectaculaire oefening waar
de helikopter van de kustwacht medewerking aan verleende. (foto: Erik Baalbergen)
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Santpoort-Noord - Het biljartteam
van Warme Bakker Ad Ketels/BV
Velsen flikt het weer: evenals vorig
seizoen ook nu geplaatst voor de
landelijke halve finale in de biljart
kadercompetitie!
Zaterdag 21 april werd in het clublokaal de play-off gespeeld tussen
de nummers 2, 3 en 4 van de biljart
kadercompetitie. Alleen de winnaar
van deze play-off gaat door naar de
halve finale nationaal. De andere
teams waren GBC uit Den Haag en
Targa Team uit Castricum, met enkele zeer sterke spelers in de opstelling.
In een geweldige en sportieve ambiance werd er na de koffie met gebak begonnen aan de 12 kaderpartijen. Hans Koolen en Mike Hof-

Kete

land beten namens Velsen het spits
af. Het leverde winst voor Hans en
verlies voor Mike op. De partij tussen GBC en Targa Team eindigde in
remise.
Na de heerlijke gezamenlijke lunch
met soep en broodjes, verzorgd
door Dees met superhulp van Ruud
de Vries en Saeng Sikkenk verder
met de wedstrijden.
In de 2e ronde Rob Overdijk en Ad
Ketels aan het werk.
Rob won zijn partij zeer moeizaam
in 23 beurten van Rick Pot (GBC) en
Ad rekende in 15 beurten af met
Peter de Goede van Targa Team. Betekende wel 4 matchpunten erbij!
De 3e ronde Hans en wederom
Rob in actie. Beiden verloren echter kansloos van resp. Dick de Jong

ee t

(GBC) en Marcel van Dijk (Targa
Team). Laatstgenoemde speelde
zijn 220 caramboles 57/2 in 5 beurten bij elkaar met o.a. een serie van
139! Helaas geen punten in deze
ronde.
De 4e en laatste ronde dan weer
Mike en Ad in actie. Ad won zijn
partij van Joop Bodaan (GBC) in 14
beurten maar Mike had het erg lastig tegen topbiljarter Vincent Veldt
van Targa Team. Na 8 beurten was
de stand 143 voor Vincent (230 car)
en 81 voor Mike (210). Flinke achterstand dus. Maar Mike kan zich
als geen ander concentreren en
oppeppen, begon te biljarten, en
speelde de partij uit met een fantastische serie van maar liefst 129,
waardoor het team deze dag met

e fin e

ruime voorsprong afsloot en geplaatst is voor de halve finale op zaterdag 5 en zondag 6 mei.
Na overleg met de KNBB wordt deze halve finale gehouden in het
prachtige clubhuis van de Biljartvereniging Velsen aan de Wüstelaan in Santpoort. Tegenstanders
zijn dan BC Gorredijk uit Friesland,
Op de Klos 2 uit Eijsden, Limburg
en HWA Verhaar BKS uit Alblasserdam, Zuid-Holland. Het beloven 24
mooie kaderpartijen te worden.
Iedereen is op beide dagen van
harte welkom vanaf 10.30 uur, aanvang wedstrijden om 11.00 uur, en
ook op internet live te volgen op:
http://ubideo.com/c/mikestream1
of op http://ubideo.com/c/bvvelsen.
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NIEUWS van de voetbalvelden
Velsen speelt ook gelijk tegen Zeeburgia
Driehuis - Afgelopen zondag weer een belangrijke wedstrijd voor
de mannen van trainer Ton Pronk. Zeeburgia komt op bezoek en
dat heeft er alle belang bij niet te verliezen. De Amsterdammers
hebben een technisch vaardig team dat problemen kent met het
afmaken van de kansen. Met één punt voorsprong en een wedstrijd meer gespeeld is het dus zaak voor Velsen de Amsterdammers niet dichterbij te laten komen.
Het begin van de wedstrijd was
rustig en daarmee voorspelbaar.
Zeeburgia had balbezit en Velsen
wachtte af. Pas in de zeventiende minuut een prima aanval over
links van de Amsterdammers afgesloten met een geweldige pegel van Jamil Held op de buitenkant van de paal. Even later een
voorzet van rechts die nog net
tot corner werd verwerkt door
Mischa Plug. Pas halverwege de
eerste helft het eerste gevaar van
Velsen: een vrije trap van Jesper
Gutteling net buiten het strafschopgebied. De bal draaide het
doelgebied binnen maar Jesse
Pacuku kon de bal uit de doelmond koppen. Aan de andere
kant redde dezelfde Gutteling na
een scherpe voorzet van de rappe Jamil Held.
Kort daarna was Zeeburgia opnieuw gevaarlijk: Mischa Plug en

Na rust werd het spel er niet beter op: beide ploegen hadden de
grootste moeite tot een fatsoenlijke aanval te komen. Pas na zo’n
vijfentwintig minuten kreeg Tim
Groenewoud een mogelijkheid
na een pass van Bastiaan Scholten. Ook dit keer stond doelman
Abedel Boudhourt kletsten bei- Jeremy Vrede Velser succes in de
den tegen de bal na een goe- weg. In de tachtigste minuut een
de voorzet van Gilermo Pengel. uitstekende redding van Danny
De bal verdween langs de voor Does op een inzet van Gregory
Danny Does gunstige kant van Schaken. Hij kon de bal nog net
de paal. De grootste kans was
echter voor Velsen na zo’n veertig minuten: Tim Groenewoud
begon een rush bij de middenlijn en vanaf de achterlijn gaf hij
een puike voorzet op Jesse van
de Meer. Op vijf meter voor gaf
Jesse doelman Jeremy Vrede alle kans uitstekend te redden.
Hier liet de thuisclub een zekere
voorsprong liggen, maar scoren
is de laatste weken de grootste
makke van Velsen. Ook Zeeburgia kreeg nog een mogelijkheid,
maar Edwin Milton miste kracht
en even later redde Danny Does
met de voet op een inzet van Gilermo Pengel. Met 0-0 kwam dan
ook de thee.

VSV pakt een punt

Velserbroek - VSV en Texel hadden beiden baat bij een overwinning in de inhaalwedstrijd die tijdens de voorjaarsvakantie stond
gepland. Personele problemen
noopten beide teams tot aanpassingen en de vraag was wie
daar het beste mee kon omgaan.
Uiteindelijk bleef het gelijk en
daar mocht VSV het meest tevreden mee zijn.
VSV en Texel strijden beiden tegen degradatie en het resultaat
van deze inhaalwedstrijd kon
wel eens bepalend hierin zijn.
Beide teams werden ook nog
eens geconfronteerd met afzeggingen vanwege de voorjaarsvakantie en de vraag is dan ook of
de KNVB zich hierover toch eens
moet gaan beraden, want een
team zonder personele problemen kan daardoor wel eens on-

bedoeld zwaar in het voordeel
zijn. Bij VSV ontbraken o.a. Delano Post en Bart Bogaard en dat
zijn nu net twee steunpilaren die
VSV zo broodnodig heeft. Trainer
Rob Spronk moest dus flink puzzelen om een representatief elftal op de been te brengen en dat
was een uitdaging op zich. Het
toeval wil dat de broer van Bart
Bogaard bij Texel speelt en op
het wedstrijdformulier stonden
slechts drie wissels vermeld, dus
ook Texel was zeker niet compleet. In de eerste helft lieten
beide teams zien waarom zij tegen degradatie spelen, want het
niveau was niet om over naar
huis te schrijven en de doelpogingen waren dan ook op één
hand te tellen. De 0-0 ruststand
was dan ook een logisch gevolg
van dit feit. In de tweede helft

kwam Texel beter uit de startblokken en VSV moest alle zeilen
bijzetten om de tegenstander te
blijven volgen. Daarbij mochten
zij dankbaar zijn dat doelman
Floris Serné in een uitstekende
vorm stak, want hij bleek met de
ene na de andere redding niet te
passeren.
Daar tegenover had VSV met
kansen van Nick van de Meer en
Mitchel Bormann ook zomaar
op voorspong kunnen komen,
waarbij een kopbal op de lat van
Mitchel Bormann nog het meest
kansrijk was. Uiteindelijk mocht
VSV met een gelijkspel het meest
tevreden zijn en stegen zij daarmee zelfs een plaats op de ranglijst. Het verschil met nummer
laatst Alkmaarsche Boys werd
daarmee op vier punten gebracht. Pluspunt was de terug-

met de vingertoppen uit de linkerbenedenhoek tikken.
Het laatste wapenfeit kwam van
Tim Groenewoud. Hij kopte een
prima voorzet van Patrick Castricum in de handen van de Zeeburgia doelman. Velsen mocht
tevreden zijn met een puntje,
maar voor Zeeburgia zette dit
gelijke spel geen zoden aan de
dijk.
Volgende week wacht AGB. (foto:
aangeleverd)

keer in de tweede helft van Jorden de Waal, die hersteld is van
een zware knieblessure en zo’n
bijter kan trainer Rob Spronk in
de laatste fase van de strijd zeker
gebruiken.
Op 13 mei staat de uitwedstrijd
tegen Zaanlandia op het programma en dit team is nog volop in de race voor het kampioenschap. Gek genoeg presteert
VSV tegen dit soort teams beter
dan tegen de laag geklasseerde
teams, dus het zou zo maar kunnen zijn dat VSV daar voor een
verrassing kan gaan zorgen.
Tot slot kwam VSV deze week
nog met een primeur, want
(nieuwe) lagere seniorenteams
kunnen voor een vast gereduceerd bedrag aan het nieuwe seizoen gaan deelnemen. Zie ook
www.vsv912.nl.

SVIJ MO15 net niet in
rtfin e e er
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
speelden de meiden van SVIJ
MO15 de kwartfinale in het bekertoernooi. VVIJ uit IJsselstein
was ‘de te kloppen tegenstander’.
Om 10.00 uur verzamelden het
team en begeleiding zich, tezamen met ruim 40 supporters, vaders, moeders, opa’s en oma’s. In
een échte spelersbus, mede mogelijk gemaakt door enkele ondernemende ouders, persoonlijke giften en een prachtige bijdrage vanuit de vereniging, werd
de reis ingezet. Tijdens de busrit
konden de meiden genieten van
een rijk gevulde goodiebag.
Na een intensieve warming up
waren de meiden klaar voor de
wedstrijd. De eerste helft verliep
echter stroef en als team werd
het normale niveau niet gehaald.
Hierdoor liepen de meiden van
S.V.IJ. tegen een 3-1 ruststand
aan. Na een gezond tussendoortje én een kwartiertje rust, hebben de meiden zich opnieuw opgeladen en boden in de tweede
helft veel meer weerstand. Een

aansluitende treffer deed ze er
weer in geloven. Mede door hier
en daar wat blessureleed kon de
echte aansluiting niet gevonden
worden. Ondanks de enorme inzet werd de halve finale helaas
net niet bereikt. Eindstand 4-1.
Afgezien van het verlies hebben de meiden een onvergetelijke ervaring opgedaan! Dank aan
alle meegereisde fans voor de
aanmoedigingen. Een speciaal
woord van dank aan degene die
mogelijk hebben gemaakt dat
we in stijl konden afreizen: voetbalvereniging SVIJ, Schouten
Mode, Dakdekkersbedrijf Visser,
EnergieXpert IJmuiden en Sander Delorme.
Het team gaat deze week rust
houden,
de
geblesseerden
speelsters gaan hopelijk spoedig revalideren, zodat na de vakantie voor het kampioenschap
in de competitie gestreden kan
worden. Op dit moment staat
het team 1e in de ranglijst. Eerstvolgende wedstrijd is 15 mei,
thuis tegen VSV. (foto: aangeleverd)

Hemelvaart Happening

Kunstmanifestatie
in Het Kruispunt
Velserbroek - Donderdag 10
mei wordt van 13.00 tot 17.00
uur een kunstmanifestatie gehouden in Het Kruispunt in
Velserbroek.
Kunstenaar en musicus Javier Murugarren geeft in samenwerking met andere kunstenaars een performance ‘in
the bubble’. Dit is onderdeel
van de tiendaagse kunstroute Feest van de Geest, langs elf
kerken in de regio. Werken van

Marleen van den Bergh staan
in de kerk opgesteld. Javier
bespeelt de zogeheten hangdrum, een koperen tokkelinstrument.
De ‘bubble’ is een meditatieve witte ruimte waarin ook een
korte video vertoond wordt.
Alleen op 10 mei. Toegang is
gratis. Adres: Zon Bastion 3,
Velserbroek. Voor meer info,
zie de facebook pagina van
Feest van de Geest Haarlem.

RKVV ontvangt sponsoren op Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - Vorige week woensdagavond was Koetshuys
Nova Zembla op Landgoed Duin en Kruidberg de locatie voor
de ontvangst van circa 90 genodigden, sponsoren en potentïele
sponsoren van RKVV Velsen.
Na opening door voorzitter Marc
Bosman, was het woord aan Bernard Lensink, directeur (en kersverse RKVV Velsen-sponsor) van
het Landgoed Duin en Kruidberg.
De inleiding was een boeiend betoog over de historie van het landgoed en de locatie, Koetshuys Nova Zembla, in het bijzonder. Bernard vertelde over zijn missie
en visie. Het neerzetten van een
team medewerkers dat net even
dat stapje extra doen voordat de
gast er naar hoeft te vragen. En
dat zo’n stapje extra ook een sleutel tot succes is bij het beoefenen
van (team)sport. Maar zijn verhaal
had vooral als rode draad dat de
hekken van het landgoed altijd en
voor iedereen openstaan. En dat
het leveren van topkwaliteit geen
drempels hoeft te hebben.
Nadat er tussendoor genoeg
ruimte was om te netwerken en
van de drankjes en hapjes te genieten, werd er door de, in blakende vorm zijnde, avond-voorzitter, Theo Koster, een rondje RKVV Velsen gedaan. Middels diverse korte interviews met onder andere Marc Bosman, Paul de Schrijver namens de jeugdafdeling en

titie als in de beker, waar overwinningen zijn gehaald op diverse
hoofdklassers. Aansluitend mocht
Martin Haar zich deze avond persoonlijk presenteren als de nieuJohan van den Brink namens de we hoofdcoach voor het komensponsorcommissie. Met de heren de seizoen.
en vrouwen-selecties heeft Velsen Het publiek kreeg ‘het verhaal’
voldoende ambities. De jeugd is achter zijn, voor velen, opmerkebelangrijk voor de toekomst van lijke keuze voor RKVV Velsen, te
deze familie-vereniging. Maar horen. En dat was ook het moook dat lid zijn van een vereni- ment om het contract voor Marging als de RKVV Velsen belang- tin Haar en zijn tweede man, Marrijk is voor jongens en meisjes.
Maar alles wordt natuurlijk mede
mogelijk gemaakt door enthousiasme en financiële bijdragen van
het plaatselijke bedrijfsleven, deze avond in grote meerderheid
aanwezig. En voor wie er een spikplinternieuwe
sponsorbrochure werd gepresenteerd. Voor alle wedstrijden, komend seizoen,
van zowel de heren- als vrouwenselectie stelden zich deze avond
wedstrijd(bal) sponsoren beschikbaar. En het specifieke sponsorplan, geheel gericht op de jeugdafdelingen, daar meldden zich direct acht sponsoren voor aan!
Maar natuurlijk draaide het uiteindelijk allemaal om voetbal! Er
werd met de naar FC Uitgeest vertrekkende trainer Ton Pronk teruggekeken op vier jaar RKVV Velsen. Een periode met aansprekende prestaties. Zowel in de compe-

cel Looij, van een handtekening te
voorzien.
Het slot van de avond, waar ook
velen voor waren gekomen,
was gegund aan SC Telstar-trainer Mike Snoei. Die zich al de hele avond kon wanen als aanwezige bij een reünie, met zijn oude
betaald voetbalmaten Ton Pronk
en Martin Haar. Ambitie was ook
de rode draad in het verhaal van
Mike Snoei. Promotie is tenslotte realistisch, gezien de prestaties

van de Witte Leeuwen dit seizoen.
Telstar is ‘hot’ en daarom was er
voor Mike Snoei ook geen ontkomen aan om antwoord te geven
op zijn visie voor de langere termijn, aangezien hij zijn contract
met nog twee jaar heeft verlengd.
Maar vooral ook het nieuws van
deze woensdag; de serieuze interesse voor Rafaël van der Vaart,
gaf nog voldoende stof om nog
lang over en na te praten! (foto:
aangeleverd)

Kraaktheater
op 4 mei

Driehuis - Op 4 mei, Dodenherdenking, speelt om 18.30 uur de voorstelling ‘Lotte’, de grote liefde van
Fritz Dussel. Bekende naam? Ja, hij
woonde in het Achterhuis van Anne Frank. Was Dussel, eigenlijk Fritz
Pfeffer, echt de sikkeneurige, kleinzielige en irritante man die Anne beschreef? Vijfentwintig maanden opgesloten zitten in een kleine ruimte,
daardoor kun je je balans verliezen.
Herkent Lotte haar ‘Fritz’ nog uit het
Dagboek van Anne Frank? Pas na de
oorlog moest zij lezen wie ‘Dussel’
was en waar hij zat ondergedoken.
Het toneelstuk is om 19.30 uur afgelopen, zodat iedereen op eigen wijze 4 mei kan herdenken Kraaktheater, Nicolaas Beetslaan 5, Driehuis,
reserveren via kraaktheater@gmail.
com. Entree 7,50 euro. De voorstelling begint stipt om 18.30 uur, daarna kun je niet meer naar binnen. (foto: Jan Roeleveld)
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Weer medailles voor TVIJ

IJmuiden - Na alle TVIJ-successen
op districtsniveau was het op zaterdag 21 april de eerste mogelijkheid voor de hoogste klassen
om zich te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap trampolinespringen in Ahoy. Zoë Hekelaar, samen met Maaike Spring
in ’t Veld onlangs nog gekozen tot
sportploeg van het jaar 2017, Britt
Klous, Ella Edwards, Anouska Plas
en Joy van Keijzerswaard kwamen
voor TVIJ in actie. Ook Romana
Schuring, slechts één week daarvoor nog 14e van Europa moest
zich kwalificeren voor het NK. Zoë
en Britt hebben, ondanks een
niet ideale voorbereiding vanwege hun studie, goed gesprongen
en zijn met een respectievelijk elfde en zevende plaats in elk geval
goed op weg naar een plekje bij
de beste 12 om hun NK zeker te
stellen. Voor Anouska en Joy was
het hun eerste optreden op landelijk niveau. Ondanks de zenuwen werd Anouska verdienstelijk
negende en wie weet zit er voor
de volgende wedstrijd nog ietsvan de rugbycompetitie, ASRV je meer in. Joy (zie foto) werd verAscrum en RC West- Friesland. As- rassend derde in een sterke klascrum staat 2 punten achter met se van 17 deelnemers, een onvernog 1 wedstrijd te spelen. Dus wacht succes voor de twaalfjarimochten The Smugglers winnen
dan is RC West-Friesland kampioen bij verlies ASRV Ascrum. Er
worden dan ook veel toeschouwers verwacht die vol spanning
de wedstrijd gaan volgen. Wie
viert het kampioensfeest?
Hierna wordt er nog een inter- IJmuiden - Vanaf deze week kun
nationale wedstrijd gespeeld te- je met Huisartsenpraktijk Het Bagen Renegades RUFC uit Cotten- ken weer van start met de Natioham Cambridge. Zie ook www. nale Diabetes Challenge. Alweer
thesmugglers.nl. (foto: aangele- voor het derde jaar worden in de
zomerperiode iedere woensdagverd)
avond mooie routes in IJmuiden
gelopen. Bewegen is goed voor
iedereen, maar in het bijzonder
voor mensen met diabetes.
En samen wandelen is een goede stimulans om geregeld in beweging te komen. Huisartsenpraktijk het Baken geeft iedereen
daarom graag de kans aan om
mee te lopen en te ervaren wat
bewegen met je lichaam en geest
Volgens Van der Molen zijn ook doet. Bloedsuikers dalen enorm
goede afspraken gemaakt over door loopactiviteiten.
duurzame inzetbaarheid van de De groep is alweer enthousiast en
medewerkers. ,,Minder consig- de zorgverleners niet minder. Een
natiediensten en ruimere moge- deel van de groep is zelfs de helijkheden voor oudere en jonge- le winter doorgegaan met lopen.
re werknemers door het instel- Het heeft dus zeker effect op leeflen van een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Een belangrijk thema voor CNV Vakmensen.’’
Het resultaat is woensdag voorgelegd aan de leden.

The Smugglers bepaalt
kampioenschap
Velserbroek - Zondag stond de
wedstrijd tegen RC Amstelveen
op het programma. Na een gretig begin was er een snelle voorsprong van 0-14 voor The Smugglers. De spelers van Amstelveen
RC kwamen beter in het spel en
The Smugglers raakte de grip
op de wedstrijd kwijt. Hierdoor
stond het halverwege de tweede helft 29-14 voor Amstelveen.
Maar The Smugglers herpakte
zich goed en dwongen de tegenstander terug wat resulteerde in
een eindstand van 29-29.
De wedstrijd was niet van belang
voor de ranglijst maar er werd ge-

streden met passie. Toch waren er
een paar hoogtepunten te noemen. Merte Broos, woman of the
match, die al eerder mocht invallen maakte nu als basisspeler
haar debuut. Jelle Slotman, een
van de spelers uit het proefrugby
programma, maakte zijn eerste
try. Wouter Kersbergen maakt als
prop twee try’s. Maar aankomende zondag 6 mei SUPERSUNDAY
Dan wordt er om 12.30 de belangrijkste wedstrijd van het jaar
gespeeld, The Smugglers- ASRV
Acrum, op het terrein van de Hofgeest. Op dit moment zijn er twee
titelkandidaten in de 4e klasse

‘Werknemers profiteren mee’

ge Haarlemse. Synchroon werden
deze dames samen vierde, wie
weet volgende wedstrijd een podiumplaats! Ella deed alleen mee
met de synchroonwedstrijd maar
moest de trampoline helaas voortijdig verlaten en werd samen
met haar synchroonpartner Julia van Ham uit Den Bosch zesde.

Romana, nog niet helemaal bekomen van haar EK-avontuur werd
derde en ging net als Joy met het
brons naar huis.
Op naar de tweede wedstrijd in
deze cyclus van drie plaatsingswedstrijden op 12 mei in Soest.
(foto: aangeleverd)

Wandelen met Het Baken

CNV behaalt alsnog caoresultaat bij Crown van Gelder
Velsen-Noord - Met een akkoord
ter elfder ure heeft CNV Vakmensen bij papiermaker Crown Van
Gelder alsnog een goede cao bedongen.
,,De onderneming heeft een
prachtig bedrijfsresultaat behaald vorig jaar. Het werd tijd dat
de werknemers daarvan mee profiteren”, stelt bestuurder Gerard
van der Molen van CNV Vakmensen. ,,Lang leek het dat de directie

daar anders over dacht. Gisteren
hebben we toch een onderhandelingsresultaat bereikt over een
nieuwe cao.”
Van der Molen: ,,We hebben nu
per 1 januari 2018 een goede
eenjarige cao op tafel liggen. Eentje met een loonsverhoging van
2,5 procent per januari 2018. De
winst van de onderneming was
echt substantieel, dan mag de
loonsverhoging dat ook zijn.”

stijl en gedrag. Patiënten en be- 19.00 uur, vanaf Huisartsenpraklangstellenden zijn van harte wel- tijk Het Baken, ingang tegenover
kom om vanaf woensdag 9 mei de Moskee. (foto: aangeleverd)
mee te wandelen. De start is om

Koningsspelen Kijk Uit groot succes
IJmuiden – Op Koningsavond betraden negen schaakgladiatoren
van Kijk Uit de arena van de Stormvogels, om te strijden om het
eerste interne kampioenschap in deze categorie. Het pleit zou beslist worden door het spelen van snelschaak, waarbij niet mocht
worden geclaimd. Dit leidde tot veel strijd en hilariteit.

Andries als enige een half puntje
van Ingmar had afgesnoept. Uw
correspondent vermoedde dat
dit een soort goedmakertje voor
een huiselijk twist was. Maar dit
bleek niet het geval te zijn. SchaZo startte de enige aanwezige nu al fameuze Koningspakket kers zouden geen schakers zijn
echte (Patrick de) Koning met vijf waarin onder andere oranje ge- en alle lootjes gaan checken. Had
verliespotten op een rij. Patrick kleurde toiletrollen zaten. Daar- mindfuck Dick (Wolkers) een truc
kreeg daarna dan ook maar een na trok hij keurig nummer 2, uitgehaald? Ze zullen het nooit
ronde rust. Ook Vincent wist Pa- hoe is het mogelijk. Barry koos weten.
trick glorieus van het bord af te voor de heerlijke oranje biertjes. De avond duurde nog lang met
tikken. Deze pot wordt niet snel En tenslotte kon Ingmar zijn va- behulp van doorgeefschaken,
vergeten! Maar de mooiste par- der niet overslaan. Een mooie ro- nog meer snelschaken maar
tij was wellicht die tussen Grego- sé met nog wat lekkers erbij, was vooral veel lol en plezier. (foto:
ry en Andries. Een hilarische mat Andries’ deel. Opvallend was dat aangeleverd)
wist Andries te voorkomen door
teveel tijd te gebruiken, toch?
Mooi ook waren de partijen van
Michiel. Hij wordt nu vast getipt
voor het volgende kampioenschap. Quan was wat stilletje totdat de grande finale aanbrak. Een
van de spelers stoorde zich een
beetje aan de plotseling ontketende Vi Tran, maar hé, het zijn de
Koningsspelen. Fun zonder gun.
Daar het om de verjaardag van
onze pilsliefhebbende Prins ging,
was de prijzenuitreiking hier op
aangepast. De kampioen mocht
lootjes trekken. Het nummer correspondeerde met de eindstand.
Leuk idee want zo kan iedereen
een prijs winnen, ware het niet
dat Ingmar een heel gelukkige
hand had. Hij begon met nummer
1 te tonen zodat hijzelf als eerste
mocht kiezen. Hij koos voor het

Gastles Voedselbank
op Beekvlietschool

Velsen - Omdat er nog steeds
mensen zijn die in aanmerking
komen voor de voedselbank,
maar daarvan onvoldoende op
de hoogte zijn heeft de vereniging van Nederlandse Voedselbanken het plan opgevat om de
Voedselbanken nog meer onder
de aandacht te brengen. Daartoe
heeft zij een lespakket laten ontwikkelen voor groep 7 en 8 van
de basisscholen om op deze wijze meer bekendheid te geven aan
de wereld van de voedselbanken
in Nederland.
Het pakket bestaat uit een ‘werk-

boek’ voor de leerlingen en een
‘handleiding voor de leerkracht’.
Voedselbank Velsen heeft dit pakket aan alle scholen in Velsen aangeboden en de Beekvlietschool
in Velserbroek heeft als eerste besloten hiervan gebruik te maken.
Op 5 april j.l. hebben de bestuursleden van de voedselbank, Hans
de Boer en Stef van Sikkelerus
een gastles gegeven aan de leerlingen van groep 6/7 van juf Rian van der Sloot en de leerlingen van groep 8 van juf Angelique Drijver. Daarin werd aan de
leerlingen uitgelegd wat voedsel-

banken doen en wat armoede en
voedselverspilling is.
De weken daarna zijn de leerlingen met het lesmateriaal aan de
slag gegaan. Het lesprogramma
werd afgesloten met een inzameling voor de voedselbank en op
donderdag 26 april zijn de maar
liefst acht volle kratten met allerhande verpakte producten aan
de voedselbank overhandigd.
Zowel leerkrachten als leerlingen
waren enthousiast over het lespakket en de voedselbank was
reuze blij met de opgehaalde
producten. (foto: aangeleverd)
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Tata zamelt geld in voor
KWF Kankerbestrijding

Expeditie Juttersgeluk

Bijzondere strandjutters gezocht
Velsen - Van 16 tot en met 31 mei gaat de Expeditie Juttersgeluk
alle Noordzeestranden schoonmaken samen met mensen voor
wie een gewone baan niet zo gewoon is en jij kan daarbij helpen!
Op woensdag 16 mei komen we langs in de gemeente Velsen.
Van 13.00-15.00 uur kun je dan
gratis deelnemen aan de etappe.
Je wordt ontvangen met koffie en
taart in een paviljoen op het Kennemerstrand waar wethouder
Floor Bal je welkom heet.
Juttersgeluk legt uit hoe je afval
op het strand herkent en hoe je
het veilig opraapt. Daarna start
de etappe van ongeveer een uur:

een ware ontdekkingstocht. Het
afval wordt door de jutters meegenomen zodat er een schoon
strand achterblijft.
Meld je individueel of met je
groep aan via http://www.juttersgeluk.nl/direct-aanmelden/
Expeditie Juttersgeluk is speciaal
voor mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen in de maat-

schappij. Bijvoorbeeld als je van
een WLZ of WMO voorziening gebruikmaakt of onder de participatiewet valt. Ook vrijwilligers, mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners, zijn van harte welkom
en kunnen zich aanmelden! Deelname is gratis, maar je moet zelf
voor vervoer naar het startpunt
van de etappe zorgen. Helpen jullie mee voor een schone zee?
Expeditie Juttersgeluk is een initiatief van Stichting Juttersgeluk in
samenwerking met KIMO Nederland/België.

Laatste Techport Kennisvoucher voor Haprotech
Velsen-Noord - Haprotech heeft een Techport Kennisvoucher van
5.000 euro ontvangen voor het verder ontwikkelen van een opleiding tot lasrobot operator. In Nederland bestaat zo’n opleiding
nog niet.
Robotlassen is een innovatieve manier van lassen en combineert oude technieken met nieuwe technologie. Mede door de
groeiende vraag bij maakbedrijven in de IJmond heeft Haprotech besloten een eigen opleiding te ontwikkelen. Het Velsense
bedrijf ontvangt hiervoor een stimuleringsbijdrage van Techport.
De zogenoemde kennisvoucher
werd vorige week door Marieke
van Dijk, wethouder van de gemeente Heemskerk, uitgereikt
aan Technisch Commercieel Directeur Raymond Brand van Haprotech. Het is de laatste kennisvoucher die wordt uitgegeven.
Hier zijn diverse innovatieprogramma’s voor in de plaats gekomen, zoals Techport Accelerator.
Het opzetten van lesmateriaal
door Haprotech leidt niet direct
tot nieuwe producten, maar wel
tot een nieuwere en meer efficiënte manier van produceren.
Haprotech ondersteunt bedrijven hierin. Daarnaast worden een
aantal keer per jaar leerlingen en
docenten van diverse (v)mbo’s uit
de omgeving uitgenodigd voor
een workshop. Hiermee dient de
voucher dus ook een maatschappelijk doel.
,,Met de opleiding tot operator kunnen wij bedrijven die een
lasrobot hebben staan, goed

op weg helpen’’, aldus Raymond
Brand van Haprotech. ,,Vanwege
de grote schaarste op de arbeidsmarkt is een lasrobot steeds vaker
in beeld als alternatief voor handlassers. Ook kunnen bedrijven
die de aanschaf van een lasrobot
overwegen, bij ons kennismaken
met het proces. Wij verwachten
dat zowel mensen uit de techniek
als uit de ict interesse zullen hebben in deze nieuwe opleiding.’’
Haprotech werkt bij het ontwik-

Velserbroek - Ook op zaterdag
5 mei wordt er weer een G Disco gehouden in de discozaal van
ontmoetingscentrum De Koe. De
disco wordt georganiseerd door
stichting Ook Voor Jou, in samenwerking met het Sociaal Wijkteam Velserbroek. Hierna volgt
nog één G Disco-avond in De Koe,
kelen van lesmateriaal nauw sa- namelijk op de zaterdag 2 juni. Dit
men met een autoriteit op het ge- is dan de laatste voordat de grote
vakantie begint. De discoavond
bied van lasrobots.
De kennisvoucherregeling wordt begint om 19.30 uur en duurt tot
mede mogelijk gemaakt door de 22.00 uur en is voor mensen met
gemeenten Heemskerk, Bever- een beperking vanaf 18 jaar. De
wijk en Velsen. ,,Het is een goe- toegang is 2,50 euro. Dit is include zaak dat wij met elkaar kleine sief een alcoholvrij drankje. Voor
en middelgrote bedrijven in staat eventueel meegekomen begestellen om zich verder te ont- leiding, is de toegang ook grawikkelen’’, aldus wethouder Ma- tis. Dj’s Rens en Jeroen verzorgen
rieke van Dijk van de gemeente wederom de muziek waarop gedanst kan worden en uiteraard
Heemskerk.
,,Ik weet zeker dat hier iets moois kunnen er ook verzoeknummers
uit voortkomt en dat het de worden aangevraagd. Voor menmaakindustrie in de IJmond een sen met een beperking is het laspositieve impuls geeft.’’ (foto: tiger om mensen te ontmoeten
terwijl ook deze groep graag een
Techport)
leuke avond wil stappen om zo
nieuwe contacten op te doen, te
dansen en nieuwe vrienden maken. In het reguliere uitgaansleven is dit vaak niet mogelijk, vandaar dit initiatief. In het kader van
de participatiesamenleving zullen vrijwilligers van Stichting Ook
Voor Jou en van ontmoetingscentrum De Koe ervoor zorgen
dat de avond goed verloopt. Zie
ook www.stichting-ookvoorjou.
nl. (foto: aangeleverd)

Publieksdag Forteiland
Emma vanaf de Kop van de Haven.
De vertrektijden zijn 10.45, 12.45
en 15.10 uur. Retourvaart naar
keuze om 13.00, 15.15 of 17.15
uur. Na de rondleiding is het mogelijk om op eigen houtje binnen
of buiten nog wat rond te dwa-

len of in de Koepelzaal of buitenterras te genieten van een hapje
en een drankje. Er kan niet gepind
worden. Mindervaliden moeten
er rekening mee houden dat het
fort niet overal makkelijk begaanbaar is. Toegangskaarten voor de

de, een brandweertraining, een
clinic sloeproeien en een bootcamptraining. Ook werden er diverse culinaire specialiteiten verkocht, van zelfgemaakte jam tot
Surinaamse roti. (foto: Tata Steel)

‘Bijles’ op Beeckestijn

Velsen-Zuid - Leerlingen van de
Jan Campertschool hebben vorige week ‘bijles’ gekregen van imker Ad van Nood. Dat gebeurde
op de meest bijrijke plek van Velsen: Beeckestijn.
Vorig jaar herfst zijn daar door de
nazaten van de laatste bewoners
van Beeckestijn, de familie Boreel,
en schoolkinderen zo’n 40.000
IJmuiden - Op maandag 7 mei is bloembollen geplant. De narciser weer een legpuzzelruilbeurs in sen, tulpen, bosanemonen, blauhet wijkcentrum voor ouderen in we druifjes (Muscari) en Haarlems
Zeewijk. Jong en oud zijn van har- klokkenspel (Saxifraga) staan nu
te welkom tussen 10.00 en 11.00 in volle bloei.
uur.
De bloemenzee trekt niet alleen
meer bezoekers uit binnen- en
buitenland naar de buitenplaats,
maar biedt ook meer nectar en
stuifmeel aan bijen en andere bestuivers. Die hebben het moeilijk in Nederland, met name door

Legpuzzels

Zondag 6 mei

IJmuiden - ,,Nog nooit op het Forteiland geweest? Oh ja, toch wel.
Vroeger als snotneus, met z’n viertjes nog wel. Ik ken dat. Kleertjes
uit, verstoppen onder het gras
van de kanaaldijk en dan in je blote niksie het kanaal overzwemmen. Stiekem naar het fort sluipen, denk om de brandnetels en
duindoorns. Even wachten bij een
Duitse bunker. Niks bijzonders,
zijn er zat van in ’t duin. Maar dat
fort hè, hoe kom je erin?” Zo ging
dat vroeger, zo’n 20 tot 30 jaar geleden. De belhamels van toen zijn
inmiddels getrouwd en nu hebben ze de mogelijkheid om de
toen gesloten ruïne met hun familie te bezoeken.
Er is sindsdien heel veel op het
Forteiland veranderd. Het Fort
IJmuiden staat inmiddels op de
bekende lijst van de UNESCO. Er
is vier jaar gewerkt aan de restauratie. De kolonie Kleine Mantelmeeuwen hebben hun plek op
het westelijk deel van het eiland
en het uitzicht op de zee, de havens en industrie is overweldigend. En het is er net als toen nog
steeds avontuurlijk en spannend.
En dan vooral dat deel wat diep
onder de grond is verborgen.
De overtocht naar het Forteiland
wordt verzorgd door de Koningin

G Disco in
Velserbroek

IJmuiden - Hans van den Berg,
directeur van Tata Steel in IJmuiden, heeft namens de directie
en medewerkers van het staalbedrijf een cheque van 9.768 euro overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. Dat is het bedrag dat
de medewerkers van Tata Steel in
Nederland met een verscheidenheid aan acties hebben ingezameld ter gelegenheid van Founder’s Day.
De geboortedag van oprichter
Jamsetji Nusserwanji Tata wordt
bij alle bedrijven van de Tata
Group wereldwijd gevierd door
geld in te zamelen voor goede doelen. Jamsetji Tata was een
groot filantroop, die maatschappelijk verantwoord ondernemen
in India al vroeg op de kaart heeft
gezet. Dat is ook de reden waarom 66% van de aandelen van
de Tata holding in handen is van
goede doelen.
Medewerkers van Tata Steel organiseerden dit jaar onder meer een
bowlingtoernooi, een wielerron-

een gebrek aan voldoende voedsel. Natuurmonumenten is daarom de campagne ‘Help de bij’ gestart. De stichting roept kinderen
op zich aan te sluiten bij de Bijenbrigade. Zij kunnen op eenvoudige wijze de bij een betere overlevingskans geven, bijvoorbeeld
door het planten van bloembollen.
De grootschalige bollenbeplanting in Beeckestijn is een initiatief
van Natuurmonumenten en de
Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
(KAVB). Natuurmonumenten en
de KAVB zijn ook ondertekenaars
van de Nationale Bijenstrategie
die overheden, bedrijven en burgers stimuleert om de biodiversiteit te vergroten. (foto: KAVB/VidiPhoto)

overtocht kosten 12,50 euro per
persoon en zijn verkrijgbaar via
www.ijmuidenserondvaart.nl of
telefonisch via 0255-511676. Aan
boord van de Koningin Emma
kunnen ook kaarten worden gekocht. (foto: Forteiland)

Straat van de maand
IJmuiden - Het Sociaal Wijkteam
heeft de afgelopen maand het
Van Saelenplantsoen in VelsenNoord als de Straat van de maand
verkozen. Bij toerbeurt zullen de
verschillende Sociale wijkteams
van Velsen gedurende de zomermaanden een Straat van de
maand kiezen en deze straat een
maand lang in het zonnetje zetten.
De bewoners hebben onder andere een prachtige voorstelling
bijgewoond in de schouwburg.
Tevens is een gezellige vrouwenavond in Wijkcentrum de Stek

georganiseerd, omdat vrouwen
aangaven meer contact te willen
hebben in de straat. Woensdagavond werd een workshop aangeboden waarbij zeventien dames een leuk schilderij hebben
gemaakt. Ook werd de BesteBuur-Bokaal uitgereikt; aan Mevrouw de Lijzer, die altijd klaar
staat voor haar buurvrouw.
Sociaal Wijkteam Velsen-Noord
draagt nu het stokje over aan het
team van Zeewijk en Oud-IJmuiden en wenst hen succes in de
Bellatrixstraat! (foto: aangeleverd)
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Vriendinnenvoetbaldag in
Rabobank IJmond Stadion

Kunstwerk bij oorlogsmonument
Santpoort-Zuid onthuld
Santpoort-Zuid - Op 25 april vond de onthulling plaats van een
kunstwerk naast het oorlogsmonument in Santpoort-Zuid, hoek
Willem de Zwijgerlaan/Duinweg. Vorig jaar, op 4 mei, is dit toen
70 jaar oude monument door burgemeester Frank Dales opnieuw
in gebruik genomen. Geassisteerd door de scouts van St. Radboud hees hij toen de vlag. Het monument, ontworpen door de
architect H.W. van Kempen, verkeerde de laatste jaren in slechte
staat. De Stichting Santpoort spoorde de gemeente aan het in zijn
oude luister te herstellen en dat is gebeurd! De Brederode Daltonschool heeft het monument geadopteerd.
Het Comité Oorlogsmonument
Santpoort-Zuid vond dat het aanzien van het stenen gebouwtje
naast het monument er niet bij
paste: een ovalen paneel in de
voorgevel was slordig met een
houten schot afgesloten. De Santpoortse kunstenaar Joop Vermeij
is gevraagd een passend schilderij te maken dat in de ovalen opening kan worden geplaatst. Het
nabijgelegen bedrijf Benelite was

bereid de helft van de kosten op
zich te nemen.
Op het paneel staat een fragment
uit het gedicht Vrede van Leo Vroman (1915-2014). Vroman was
zelf krijgsgevangene in Indonesië
en Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Kom vanavond met
verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze honderd
malen. Alle malen zal ik wenen.’
De achtergrond heeft een symbo-

lische betekenis gekregen: boven
zweeft een witte vogel, de vredesduif, in een blauwe lucht die
langzaam overvloeit in avondkleuren. Daaronder, op de groene aarde, bloeien bloemen: de
klaprozen die de slagvelden rood
kleurden en de margrieten als
bloemen van een nieuw leven en
een nieuwe lente.
Het paneel is afgesloten met
deugdelijk kunstglas. De voorzitter van het comité, de heer Lodewijk Bosch van Drakestein, sprak
enige woorden over het belang
van het monument en het adopteren ervan door de Brederode
Daltonschool. Twee docenten en
enige leerlingen assisteerden bij
de onthulling, waarna Joop Vermeij vertelde over de symboliek
van de afbeelding. (Pim Boer, foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Zondag 3 juni organiseren een aantal regionale
voetbalverenigingen een vriendinnendag in het Rabobank
IJmond Stadion.
Op deze dag kunnen niet alleen
de meisjes die reeds aan de betrokken verenigingen verbonden
zijn, maar ook hun vriendinnen
deelnemen aan een leuke dag
waarin spelletjes en voetbal vaardigheden elkaar aflossen.
De dag begint al om 09.30 uur
voor de meisjes in de leeftijdscategorie onder 13 en onder 15. Tot
12.30 uur worden zij, onder begeleiding van ervaren en aankomende train(st)ers, een leuke en
leerzame ochtend bezorgd.
Voor de meiden in de leeftijdsgroep o17 en o19 zal een pro-

gramma verzorgd worden om
als trainster/begeleidster ervaring op te doen gedurende de
hele dag. In de middag komen
de meisjes in de leeftijdscategorie onder 9 en onder 11 aan bod.
Ook voor deze meisjes is een aantrekkelijk programma opgezet.
Zowel in de ochtend als in de
middag kunnen, gelet op de beschikbare ruimte, maximaal ongeveer 100 meisjes deelnemen.
In de tussenliggende periode,
tussen 12.30 en 14.30, zal een
spectaculair evenement gepresenteerd worden.
Deelname door de speelsters en
hun vriendinnen is volledig gratis.
Stichting VrouwenVoetbal Kennemerland, opgericht om het
meiden-en vrouwenvoetbal in

de regio te ontwikkelen, heeft samen met en voor de verenigingen Alliance’22, Bloemendaal,
DSS,
Haarlem/Kennemerland,
HBC, Kon HFC, Onze Gezellen en
Velsen het idee opgepakt om een
vriendinnendag te organiseren.
Wat de verenigingen en de stichting betreft is dit geen eenmalig
initiatief, maar ligt het in de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.
Pieter de Waard, algemeen directeur van Telstar, heeft aangegeven de initiatieven van de Stichting van harte te ondersteunen.
Telstar mist de aanwezigheid van
vrouwenvoetbal in het Rabobank
IJmond stadion en wil heel graag
meewerken aan de stichting VVK
en haar missie.

Outdoorwedstrijd op
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Wat een
spectaculaire wedstrijd was de
Jaarlijkse Outdoor Wedstrijd op
Manege Kennemergaarde!
De Kennemergaarde Outdoor
is een samengestelde wedstrijd
met drie onderdelen: de deelnemers rijden een dressuurproef,
een jachtparcours en een cross
door het park.
Dit jaar was het springconcours
door een nieuw tijdselement extra uitdagend. De cross door het
park is altijd spannend voor ruiter
en paard. Ze springen zes hindernissen die de paarden niet kennen zoals een waterbak of picknicktafel (zie foto). Spectaculair
voor de kijkers, die ondanks de regen de ruiters juichend aanmoedigden.
Aan het begin van de avond werden de punten van alle drie de
onderdelen bij elkaar opgeteld
en werd de uitslag bekend ge-

maakt: In de categorie manegepaarden behaalde Maria Moore
de eerste prijs met Briljant, de
tweede prijs was voor Julia Kievits
met Picasso en derde werd Suzan
Buchli met Dancing Queen. In de

categorie Pensionpaarden werd
Anouk Willemse eerste met Illario,
de 2e prijs ging naar Koen de Wolf
met Disaronno en Patricia Smids
behaalde de derde prijs met Zara.
(foto: Anja Vogel)

Plus-Wijzer
Velsens duo genomineerd voor
kunst- en cultuurprijs De Olifant

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Velsen - Koen van der Wel en Eline Schmidt zijn genomineerd
voor De Olifant. Deze cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan
mensen die ‘een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het
cultuurklimaat in Kennemerland’.
,,We zijn ontzettend vereerd dat
we genomineerd zijn, zeker omdat we nog maar zo kort bezig
zij’’, aldus Van der Wel en Schmidt.
Stemmen kan via www.haarlemsdagblad.nl
Met KOEL hebben ze een duidelijk doel: mensen verbinden door
IJmuiden - Vorige week is Akrides u14-2 kampioen geworden in Schagen. Tijdens deze laatste wedstrijd muziek en theater. Deze twee gevan het seizoen wonnen de basketballers met 37-68 van Rebound uit Schagen. Het team wordt getraind passioneerde Velsenaren leerdoor Lars en Mikey en bestaat uit Ivan, Mees, Diego, Thijs, Mike, Kamiel, Reza en Tijs. (foto: aangeleverd)
den elkaar in 2014 kennen bij
de productie het Meisje van Velsen, maakten in 2015 en 2016 een
kerstshow voor Stadsschouwburg Velsen en staan sinds september 2017 helemaal op eigen
benen met KOEL. De creatieve KO
en EL stoppen elk vrij moment in
Santpoort-Zuid - Zondag 6 mei teraar de diepte van ons conti- 11.30 uur tot 13.00 uur. Kaarten hun culturele onderneming en
neemt in de Ruïne van Brede- nent opnieuw ervaren en her- via www.hoenu.nl>regio Haar- stichting en met succes.
rode de muziekgroep Tamarix waarderen. Het concert is van lem. (foto: aangeleverd)
,,We leggen met de projecten van
de concertbezoeker mee op de
onze stichting Cultuur Verbindt
‘Ronde van Europa’.
IJmond de link tussen muziek en
Conny de Vries, Geert-Jan Dustheater en het sociaal domein.
sel, Remco Busink en Maureen
Hennink spelen volksmuziek
uit diverse landen van ons continent. Zij zingen liederen en
spelen muziek uit een keur van
Europese landen en bespelen
daarbij wel zestien authentieMAAK VAN JE HUIS
ke instrumenten uit diverse lanJ
OUW DROOMHUIS!
den, waaronder onder andere
snaarinstrumenten als de luit,
maar ook instrumenten met
exotische namen als cister, vihuela, cobsa en cymbalon en nyckelharpa.
Ingenieuze instrumentaties en
muzikale knipogen leren de luis-
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Akrides u14-2
kampioen

Koffieconcert
in ruïne
Plus-Wijzer
WWW.50PLUSWIJZER.NL

4 X PER
JAAR IN
ONZE
KRANTEN!

Muziek en theater en hun verbindende werking moet toegankelijk zijn voor iedereen. De Grote
Kerstshow is daar een goed voorbeeld van: De shows en het proces dat eraan voorafgaat brengt
mensen met verschillende achtergronden bij elkaar. Op het toneel is dat duidelijk merkbaar:
140 mensen die elkaar niet of
nauwelijks kenden nemen echt
‘samen’ het slotapplaus in ontvangst voor een prestatie van
professioneel niveau. Maar ook in
de zaal: De show is qua opzet een
kado voor de Velsenaar. Men kan
zichzelf herkennen in een show
van hoog niveau, die toch betaalbaar is voor iedereen. In de shows
is veel aandacht voor vrijwilligers:
Deze belangrijke groep mensen
wordt in het zonnetje gezet en
wordt uitgenodigd de show gratis te bezoeken. Ook in projecten als GRIJS (gezellige revueclub
IJmond Senioren) en JOY (Jeugd
Orkest IJmond) zoeken wij de link
met muziek, theater en het sociaal domein.”
,,Daarnaast bieden we met KOEL
laagdrempelig, hoogwaardig en

WWW.LIJFENGE

vernieuwende lessen, cursussen en workshops. Privélessen,
groepslessen bij onze docenten,
maar ook op basis- en middelbare scholen bieden we een vernieuwende kijk op cultuureducatie. Op maat gemaakt voor de
scholen, vernieuwend voor de
leerlingen en met raakvlakken
met de schoolse vakken.” (foto: Ed
Geels Fotografie)

WWW.LIJFENGEZOND
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Carry Tefsen:
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,,Ik ben een heel
braaf meisje”
,Ik dacht dat ik na Billy Elliot niet meer op tournee zou gaan, maar toen ik gevraagd werd voor
deze voorstelling kon ik geen nee zeggen. Mijn
man zei ook direct: ‘Doe maar, is goed voor je’.
En zo werkt het inderdaad voor mij. Als je thuis
blijft zitten krijg je pijntjes en ga je veel te veel
over je zelf nadenken.” Carry Tefsen is 78 en
reist vrolijk door het land met de gloednieuwe
komedie Gouwe Ouwe, samen met Ingeborg Elzevier en Trudy Labij. Philip Walkate schreef het
toneelstuk speciaal voor deze drie ‘ouwe rotten’.

Waar gaat Gouwe Ouwe over? ,,Over drie oudere dames die gaan werken in een wegrestaurant. Ik speel een
vrouw die altijd weer werd verlaten door haar vrijers en
eigenlijk alleen gelukkig wordt van hard werken. Ingeborgs personage is weduwe en Trudy speelt de rol van
een vrouw met een ziekelijke man die graag van huis
weg is. Het verhaal gaat vooral over hoe je omgaat met
ouder worden. Blijf je thuis en wil je vooral verzorgen
of wil je juist uitbreken? We hebben allemaal een andere achtergrond. Ik speel de dochter van een kroegbaas,
maar Ingeborgs personage is juist heel deftig. Althans
dat wil ze ons doen geloven. Ze heeft het graag over
al haar personeel, maar gaandeweg blijkt dat haar verleden toch wel anders in elkaar steekt. En dan hebben
we nog Jelle Mensink, stagiair van de toneelschool. Hij
speelt de manager van het restaurant. Hij moet ons een
beetje in het gareel houden. Voor ons is het erg leuk om
zo’n jonge gast er bij te hebben.”

gemaakt die Philip mee terug heeft genomen naar zijn
schrijftafel. Tijdens de repetities moest het verhaal zich
bewijzen en dat lukt prima. Soms laten we wel eens een
zinnetje weg omdat dat dan beter uitkomt, maar er zijn
gelukkig geen grote aanpassingen in de tekst. Het verhaal loopt als een trein.”
Zijn drie door de wol geverfde actrices niet erg lastig
voor hun regisseur? ,,Ik doe nooit moeilijk. Ik ben een
heel braaf meisje die goed luistert naar aanwijzingen.
Ignace Cornelissen zegt duidelijk hoe hij het hebben
wil, maar doet dat op een heel kalme manier. Er zijn
niet zoveel goede regisseurs. Ik heb vaak meegemaakt
dat ze je veel te veel je eigen gang laten gaan en dan
zeggen dat ze het goed vinden. Daar wordt een voorstelling niet beter van.

’s Middags de auto in en ’s nachts pas om twee uur thuis
is toch wel pittig als je 78 bent. ,,Klopt, maar ik ben het
gewend. Mijn conditie is prima. Ik doe geen slaapje in
Hoe waren jullie betrokken bij de totstandkoming van de kleedkamer. Daar word ik alleen maar suf van.”
het toneelstuk? ,,We zijn tijdens het schrijfproces twee
keer bij elkaar gekomen. We hebben wat opmerkingen Foto’s: Ben van Duin en Piek Drukwerk

Nu honderd musea
in twaalf provincies
op Museum TV
Met trots presenteert Museum TV het
100e museum: het Zeeuws Museum.
En na een succesvol jaar waarin MuseumTV enorm is gegroeid dankzij partnerships met K
en
MA hebben zij
nog een mooie mijlpaal bereikt: zij vertegenwoordigen op dit moment alle twaal
de Nederlandse provincies. En dat is iets
waarmee MuseumTV zich onderscheidt.
Als inclusie video-on-demand plat orm
hebben zij zich als nonprofit namelijk het
doel gesteld om kunst en cultuur voor iedereen gratis bereikbaar te maken, ongeacht achtergrond of locatie in Nederland. Dat betekent dat niet enkel de grote musea in de Randstad in
beeld gebracht worden, maar
dat kleine en grote musea in
heel Nederland een podium krijgen. p de website en
in de app kan iedereen mini-documentaires kijken van
vij minuten over uiteenlopende tentoonstellingen en
vaste collecties. MuseumTV
vormt daarmee een perfect
medium om op een toegankelijke manier kennis te maken met kunst en cultuur. De
catalogus functioneert op deze manier ook als een levend
archief van voorgaande tentoonstellingen.

Medicijnen of geneeskrachtige voeding?
,, at zou u kiezen? Medicijnen met vaak dodelijke afloop o ernstige bijwerkingen? Of geneeskrachtige voeding zonder bijwerkingen zoals de natuur dat voor ons heeft bedacht?” Die vraag
wordt gesteld door Frank Jonkers, oprichter van BodySwitch,
praktijk voor integrale geneeskunde in Heemskerk. ,,De huidige zorgkosten zijn bijna 100 miljard euro per jaar en zijn nog
nooit zo hoog geweest en reizen de pan uit. Het medicatiegebruik blijft stijgen evenals het aantal chronisch zieke mensen.
De bijwerkingen van medicijnen worden vaak onderschat en er
vallen steeds meer slachto ers door medicijnen o mensen krijgen
extra klachten door de bijwerkingen. Alleen in de VS vallen jaarlijks minimaal 100.000 doden door medicatie die goed is voorgeschreven en nog eens 100.000 door onjuiste voorschrijving. In Nederland zijn dat er ongeveer 20.000 per jaar. De vraagt die u zichzelf hierbij kunt stellen is of een medicijn of geneesmiddel, dat zou
moeten genezen, een atale afloop op zijn geweten mag hebben?
Waarom schrijft de dokter geen goede voeding en leefstijl voor?
,,Gezond eten en leven als medicijn bij chronische ziekte is geen

utopie, zeggen deskundigen van Wageningen University & Research samen met collega’s van andere universiteiten en het RIVM.
Vooral bij de behandeling van hart- en vaatziekten, diabetes, nierziekten, chronische ziekten en diverse darmaandoeningen is met
een blijvende verandering van voeding en leefstijl veel gezondheid
te winnen voor patiënten. We zien dan ook dat leefstijlgeneeskunde op basis van o.a. Orthomoleculaire geneeskunde de toekomst
heeft. Ons lichaam heeft immers geen tekort aan medicijnen, maar
wel aan goede voeding.”
In acute gevallen kan het handig zijn om medicatie in te zetten en
te trachtten het acute probleem weg te nemen, stelt Frank Jonkers.
,,Maar daarna om herhaling te voorkomen, ter preventie en vooral ook bij langdurige ziekten moeten we het geheel van de mens
bekijken. Dit is ook de basis van de huidige Orthomoleculaire en
evolutionaire geneeskunde waarbij ook de epi-genetica, de rol van
de leefomgeving op het ontwikkelen van ziekte of het gezond blijven, een grote rol speelt.” Daar komt nog eens bij dat onderzoek
toont aan dat het een zorgwekkende situatie is dat er steeds meer
medicatieresten in het drinkwater voorkomen door uitscheiding
via het riool en ook lozing van water zonder e tra filtering van
ziekenhuizen.
Ook minder medicijnen gebruiken?
Kijk dan eens voor uzelf wat er optimaal mogelijk is voor het herstel van uw gezondheid door uw lichaam goed te voeden, te bewegen, en ziekmakende factoren zoals roken, alcohol en ziekmakende voeding achterwege te laten. Vindt u dit lastig, schakel dan
de juiste hulp in. Niet omdat het moet, niet omdat het een hype is,
maar omdat u maar één lichaam heeft gekregen. Wees daar zuinig
op als u wil genieten van de leuke dingen in het leven.”
Voor meer informatie: www.bodyswitch.nl, heemskerk@bodyswitch.nl.

Negeer de symptomen niet:

Laat uw rug tijdig nakijken bij pijnklachten!
Rugklachten kunnen je dagelijks functioneren enorm beinvloeden. Wie geconfronteerd wordt met helse pijnen,
kan vaak nauwelijks een stap zetten en wendt zich in alle
wanhoop tot een specialist. Vaak is dat veel te laat, omdat men de symptomen lange tijd genegeerd heeft. Guy
Klooster is chiropractor en behandelt patiënten met rugklachten in zijn praktijk aan de Zijlweg 314a in Haarlem.
Hij adviseert om sneller aan de bel te trekken wanneer er
sprake is van pijn in de rug.
Veel mensen zullen de situatie uit eigen ervaring herkennen.
Je maakt een verkeerde beweging en plotseling schiet de pijn
in je rug. ,,Ik heb last van spit’’, hoor je dan vaak. Men wendt
zich tot de huisarts en keert huiswaarts met medicatie om de
pijn te verlichten. Een paar dagen rustig aan doen, dan komt
het wel weer goed, zo denkt men dan. Guy Klooster: ,,Maar
daarmee is het probleem zelf niet opgelost. Dit zijn klachten
van de tussenwervels en die zijn eigenlijk een voorteken dat
je tegen een hernia aan zit. In mijn praktijk kom ik vaak men-

Tijd direct na het overlijden
Een overlijden is een ingrijpend gebeuren. Het confronteert ons met de mysterie van
de dood, de grenzen van onze
maakbare samenleving en
met gevoelens van onmacht.
Vaak hoor ik naasten zeggen
dat het zo snel is gegaan. Terwijl ze rationeel wisten dat het
komen zou, overvalt hen toch
het moment van overlijden.
Het overlijden van een dierbare kan verschillende gevoelens bij de naasten oproepen. Het is van tevoren niet te
zeggen hoe je je als naaste
na het sterven zal voelen. De
een is intens verdrietig en
totaal verlamd, bij een ander
kan opluchting worden gevoeld omdat het lijden voorbij
is. Deze gevoelens kunnen
ook tegelijkertijd voorkomen,
hetgeen heel verwarrend kan
zijn.
Men denkt dat het noodzakelijk is om direct na overlijden
de arts en de uitvaartondernemer te bellen. Dat is echter niet nodig. Als iemand is
overleden is er geen reden
voor haast. Alleen in extreme
omstandigheden is direct
handelen gewenst. Als het
goed voelt kun je de tijd nemen om met elkaar in alle
rust aanwezig te zijn bij de
dierbare. Misschien wil je de
dierbare nog aanraken, een
kus geven, gevoelens uitspreken, een kaarsje aansteken of
muziek luisteren.

kan als eerste de arts worden gebeld. De arts moet het
overlijden officieel vastleggen
en stelt een verklaring van
overlijden op. Zolang er geen
arts is geweest, mag er wettelijk niets gebeuren, d.w.z. niet
worden verzorgd of worden
overgebracht naar een andere plaats. Het kan wel verstandig zijn om het familielid
dat al in de regelmodus zit, te
vragen te bellen en in overleg
een tijdstip af te spreken. Afhankelijk van de situatie is het
goed niet al te lang te wachten met de laatste verzorging.
De eerste momenten na overlijden ervaart men vaak als
kostbaar en intiem. Wanneer
snel iemand van buiten erbij
komt, kan dit als inbreuk worden ervaren. Maar dan is het
toch tijd voor verdere acties.
Dichter Willem Hussem formuleerde het zo:” We gaan.
We gaan verder. Het afscheid
tussen ons in.”

sen tegen die het eindstadium van hernia al hebben bereikt. Ze
kampen met ernstige rugklachten en vragen dan of er nog iets
aan te doen is. Je zou het kunnen vergelijken met een lekke
band. Wanneer je die meteen repareert, kun je daarna gewoon
weer verder. Blijf je met een lekke band doorrijden, dan rijd je
de velg kapot en dan wordt het herstellen een stuk lastiger.’’
Guy Klooster is gespecialiseerd in het behandelen van complexe rugklachten en legt uit: ,,Tijdens een behandeling wordt
de hele wervelkolom nagekeken. De pijnklachten worden
doorgaans veroorzaakt doordat ergens te veel spanning staat,
waardoor een tussenwervel aan het afslijten is. Daar kunnen
verschillende oorzaken voor zijn, zoals verkeerd bewegen, een
kniegewricht wat niet goed werkt, een heup die vast zit, enzovoort. Het zijn kleine disfuncties in het lichaam, maar wanneer het emmertje eenmaal overloopt, ontstaan er grote problemen. We laten elk half jaar ons gebit nakijken, eigenlijk
zouden we dat met onze rug ook moeten doen. Dat voorkomt
veel problemen.’’ Meer weten? Kijk op www.avantgardechiropractie.nl voor uitgebreide informatie en contactgegevens.
Avant-Garde Chiropractie
Bij Avant-Garde Chiropractie kunt u op 12 mei terecht voor
een GRATIS ANALYSE CONSULT. U kunt dan geheel vrijblijvend een afspraak maken om te zien of chiropractie iets voor
uw klachten kan betekenen. U heeft een individueel gesprek
waarbij uw klachten worden besproken en er volgt een gratis onderzoek, ofwel analyse, om uw klachten goed in kaart te
brengen. U kunt hiervoor een afspraak maken: info@avantgardechiropractie.nl of telefonisch 023-2052188

Kwaliteitsverf tegen
bodemprijzen bij Verfpoint.nl

Verfpoint levert diverse soorten betaalbare kwaliteitsverf voor
iedere schildersklus. Topmerken verf zoals Sikkens, Relius,
Herfst & Helder, Trimetal en Sigma zijn allemaal te vinden in
het assortiment van Verfpoint.
Oorspronkelijk is Verfpoint gestart als webwinkel, in 2015 is
daar een groothandel bijgekomen gevestigd aan de Lijnbaan
70 in Heemskerk. Zowel voor de zakelijke als de particuliere
markt is Verfpoint.nl het juiste adres.
Bij Verfpoint vind je niet alleen maar verf, maar ook een uitgebreide collectie werkkleding van het merk Workman voor diverse branches. Daarnaast is recent de werkschoenen-collectie
van Redbrick en Grisport uitgebreid.
Uiteraard zijn bij Verfpoint
ook alle materialen voor
schilderwerk verkrijgbaar.
Schuurmachines, kwasten,
steigers, ladders en trappen,
en diverse gereedschappen.
Openingstijden: maandag tot
en met vrijdag van 06.30 tot
17.00, zaterdag van 09.00 tot
13.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.verfpoint.
nl.

Op een zelf gekozen moment

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

UW MEUBELS EN
KEUKENDEURTJES
WEER ALS NIEUW !!
Schuren - beitsen - lakken of gespoten
in een duurzame coating in elke
gewenste kleur!!!!

MEUBELATELIER DE SCHOUW
Lamoraalweg 69,
Egmond a/d Hoef, 072-5064133

Micro spraakversterker in
plaats van een hoortoestel?
Onzichtbaar beter horen en
verstaan: de vernieuwde
spraakversterker van HoorCare Audiciens is nóg minder
zichtbaar dan een conventioneel hoortoestel.
In allerlei situaties, zoals in
gezelschap, bij het televisiekijken of tijdens gesprekken,
hebben veel mensen moeite
om alles te verstaan. Meestal weten ze niet precies of het
aan hun eigen gehoor of aan
de omgeving ligt. Voor mensen met gehoorverlies is het
vaak niet gemakkelijk om te
accepteren dat ze een hoortoestel nodig hebben.

de stemmen versterkt worden. Omgevingsgeluiden worden door de slimme gehoorchip automatisch weggedrukt. Daarom heet het ook
“spraakversterker”, omdat het
meer kan dan een hoortoestel.
Dankzij de discrete technologie zijn gesprekken beter te
volgen – en niemand die het
ziet.
In een vrijblijvend adviesgesprek met een specialist van
HoorCare Audiciens wordt
duidelijk of deze hooroplossing geschikt is voor het oor
en voor de mate van gehoorverlies. Zo ja, dan wordt er
een afdruk gemaakt van het
oor, deze wordt met behulp
van een 3D-scanner gedigitaliseerd, waarna de spraakversterker in de Verenigde Staten in één van de modernste
fabrieken ter wereld op maat
wordt gemaakt.

Wetenschappers uit de Verenigde Staten zijn er nu in geslaagd om een miniatuur-gehoorchip te ontwikkelen dat
in zijn geheel zo klein is, dat
hij volledig onzichtbaar in het
oor kan worden gedragen. Dit
eerste maatwerk hoorsysteem
verdwijnt volledig in het oor Belangstelling?
en is daardoor onzichtbaar.
Ook weten of u in aanmerking
komt om te testen? BelangOnzichtbare
stellenden met een gehoorverspraakversterker
lies kunnen zich vanaf nu aanVooral in gezelschap is het melden bij HoorCare Audivoor mensen met gehoorver- ciens om de nieuwe hoortechlies vaak moeilijk om een ge- nologie vrijblijvend te testen.
sprek te volgen. Het nieu- Bel 0251 – 234 167 (dinsdag
we product zorgt ervoor dat tot en met zaterdag)

Bent u “STEENRIJK?”

Maar straatarm op de bankrekening?
Nieuw hypotheekproduct
speciaal voor 60-plussers!
Overwaarde op uw huis? Maar wat
als u nu wilt beschikken over dit slapende vermogen en u wilt (nog) niet
verhuizen? Bijvoorbeeld om het huis
te verbouwen of om meer ﬁnanciële
ruimte te hebben. Of om uw kinderen ﬁnancieel te ondersteunen. Er
wordt niet gekeken naar uw (pensioen)inkomen.
Wat is een Verzilver Hypotheek?
De Verzilver Hypotheek is een zogenaamde “omgedraaide hypotheek”,
waarbij de verschuldigde rente
maandelijks wordt opgeteld op uw lening. De schuld loopt gedurende de looptijd van de hypotheek dus op. De lening wordt pas afgelost na verkoop van het huis.
Voordelen Verzilver Hypotheek
• U kunt maandelijks en/of bedragen ineens opnemen;
• U kunt in uw woning blijven wonen, er is geen maximale looptijd van uw lening;
• U behoudt het eigendom van uw woning;
• Vaste rente
Maar de Verzilver Hypotheek kent ook aandachtspunten. Zo is het onzeker of er overwaarde
overblijft voor de erfgenamen, en betaalt u een hogere rente dan de rente van een reguliere
hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.
Zekerheden
Deze hypotheekvorm heeft een unieke garantie waardoor een restschuld wordt
voorkomen. Deze garantie geldt ook voor erfgenamen!
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op! De HypotheekAcademie neemt de kosten van
het eerste gesprek voor haar rekening. Hierna weet u wat úw mogelijkheden zijn.
(Bedrijfsproﬁel):
De HypotheekAcademie begeleidt graag mensen bij het ﬁnancieren van de leukste, maar
ook duurste aankoop van hun leven: een eigen huis. Dit is nu meer bereikbaar dan ooit!
Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via Advieskeuze.nl en zie wat cliënten
van onze dienstverlening vinden. Kijk ook eens op onze Facebookpagina voor interessante
nieuwtjes. Of neem contact op voor een eerste gesprek op onze kosten!

Bij het inleveren van deze column,
ontvangt u € 250,00 korting op ons hypotheekadvies.

Al bijna 40 jaar verkopen wij nieuwe en
gebruikte campers, steeds ± 40 stuks op voorraad.
Dit in alle prijsklassen.

Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus

Gediplomeerde tandprothetici maken
een gebitsprothese zelf in nauw overleg
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.
Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisverzekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgverzekering gecontracteerde zorgverlener.

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na
telefonische afspraak

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl

HAARLEM
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

*WEEKENDREPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

Zie ook www.travelcar.nl

FF
O
ST

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op implantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

Gespecialiseerd in Hymer.

Leidsevaart 13, 2161 AR Lisse
0252-341907

EERDER

IJ

Hoorne
0251
31 72 70
Hoorne8a,
8atel.
1911
BE -Uitgeest

Tel.
0251 - 31 72 70
UITGEEST
www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

✓
✓ Voor
Vooralaluw
uwstoffeerwerk
stoffeerwerk
✓
gordijnen tapijtstalen
✓ Showroom
Showroomvol
volmeubel-,
meubel-,
gordijnen tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

✓ Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur
www.stoffeerderij-dijkstra.nl
donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL

Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici

www.lijfengezondheid.nl

VOORJAARSKNALLERS!
SIKKENS RUBBOL
XD HIGH GLOSS

Extreem duurzame hoogglanslak, voor buiten.
1L wit 75,70 45,20
1L kleur 80,45 48,05

75,70

45,20
Incl. BTW

SIKKENS RUBBOL SB

SIKKENS RUBBOL AZ

De topper van Sikkens! Hoogglanslak,
voor buiten.
1L wit 67,95 41,15
1L kleur 72,15 43,75

Hoogglanslak, voor buiten.
1L wit 56,30 34,45
1L kleur 59,80 36,65

67,95

41,15
Incl. BTW

TENCO DOUGLAS BEITS

TENCO STEIGERHOUTBEITS

Voor Douglas en Lariks hout. Transparant:
Blank, Lariks. Dekkend: Antraciet, Zwart.
1L 16,95 13,45

White Wash, Grey Wash, Antraciet Wash
1L 13,95 12,55
2,5L 32,50 29,25

16,

95

13,

45

Incl. BTW

13,

95

12,

55

SIKKENS RUBBOL
EPS PLUS

Halfglanzende een-pot-systeem, voor buiten.
1L wit 50,45 30,30
1L kleur 53,60 32,25

56,30

34,45
Incl. BTW

50,45

30,30
Incl. BTW

VERFSET
XELLENT

Actie product:
Verfbakje, verfbeugel,
3x viltrol 11cm
Van 12,50 voor 7,50

Incl. BTW

Openingstijden showroom Maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 17.00 uur - Zaterdag 09.00 - 13.00 uur

Lijnbaan 70 l 1969 NG Heemskerk l T. 0251 25 1376 l E. info@verfpoint.nl l www.verfpoint.nl

12,50

7,50
incl. BTW

Woningverkopers lopen
(te) laat tegen problemen
aan
Eric Ros, notaris te Velsen

Niet alleen is het voorjaar van 2018 aangebroken maar ook de
periode dat traditioneel veel woningen worden verkocht. Wanneer
ik naar de recent gepubliceerde cijfers van de NVM kijk dan vallen
er twee dingen op. De prijzen van de woningen zijn in het eerste
kwartaal van 2018 met 9,7% gestegen ten opzichte van dezelfde
periode in 2017. Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal van 2018
13% minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2017.
Bij de open huizen route van 7 april waren er in heel Nederland
13.000 woningen die meededen. In september vorig jaar waren
dat nog 18.000 woningen.
Verkopers zijn blij als hun huis is verkocht, zo ook *Sander Willemse. Maar
veel te laat kwam hij erachter dat hij de handtekening van zijn ex nodig had.
Gevolg: een boete omdat zijn woning niet op tijd kon worden verkocht.

Wild!

Een staande jonge stier ca. 1650 Aelbert Cuyp

Tekeningen naar het leven

Tot en met 26 augustus 2018 in het Cromhouthuis
In het Cromhouthuis is tot en met zondag 26 augustus de tentoonstelling Wild! Tekeningen naar het leven te zien. In de tentoonstelling worden 19 tekeningen van wilde dieren gepresenteerd die zijn vervaardigd door bekende kunstenaars als Paulus Potter, Albert Cuyp, Samuel van Hoogstraten, Hendrick
Goltzius en Cornelis Saftleven. De tekenaars bestudeerden de dieren tot in de kleinste details. Het resultaat: prachtig gedetailleerde tekeningen uit de
zestiende tot en met de negentiende eeuw.
Haig Balian, voormalig directeur van Artis, vertelt
in de gratis audiotour verhalen over de dieren die
zijn vereeuwigd op de tekeningen. Stylistencollectief The Wunderkammer tekent voor de prachtige inrichting rondom de tentoonstelling en maakt
daarbij gebruik van een uitbundige hoeveelheid opgezette dieren.
Het Cromhouthuis is het huis van verzamelaars.
In het grachtenpand aan de erengracht, die ooit
behoorde aan de welgestelde verzamelaarsfamilie
Cromhout, zijn in wisselende exposities bijzondere
Amsterdamse verzamelingen te zien. Dit keer dus
tekeningen van wilde dieren. Amsterdamse verzamelaars zoals Carel Joseph Fodor (1801-1860) en
Abraham Willet (1825-1888) kochten onder andere tekeningen. Na hun overlijden schonken zij hun
kunstcollectie aan de stad Amsterdam. Het Amsterdam Museum prijst zich gelukkig dat het deze zomer uit het kunstbezit van deze genereuze erflaters
een kleine maar fijne tekeningententoonstelling kan
samenstellen in het Cromhouthuis.

vrijdagmiddagen, lezingen over tekeningen én over
dieren en afternoon tea’s waarin een boeiende rondleiding wordt gecombineerd met een zoete en hartige afsluiting van het bezoek.
Cromhouthuis, Herengracht 366 – 368 te Amsterdam www.cromhouthuis.nl

Huis na scheiding
Een paar maanden geleden wilde hij het huis verkopen. Samen met zijn nieuwe liefde heeft hij een nieuwbouwwoning gekocht. Willemse: ,,Alles was al
rond en er hoefde alleen nog maar getekend te worden. Helaas bleek toch niet
alles goed te zijn geregeld’’. Na de scheiding was nooit een akte ingeschreven waarin stond dat de woning van Willemse bleef. ‘’Een koude douche! In
het echtscheidingsconvenant stond dat het huis van mij zou blijven. Ik ging er
vanuit dat dit voldoende was. Maar nu blijkt dat ik die a spraak o cieel bij de
notaris had moeten vastleggen’’, zegt Willemse. Zijn ex-vrouw moest nu ook
tekenen. ,,Tot overmaat van ramp kwam ik hier veel te laat achter, waardoor
ik mijn woning niet op tijd kon leveren. En dit betekende een boete. Als ik eerder naar de notaris was gegaan, had ik dit kunnen voorkomen.’’
Boeteclausule
In de koopakte staat meestal een boeteclausule. Als de woning niet op tijd
wordt overgedragen, moet de verkoper vaak 10 procent van de koopsom als
boete betalen. Veel mensen weten dit niet. Of lopen aan het eind van het verkoopproces tegen problemen aan die zij eerder hadden kunnen oplossen als de
notaris bijtijds in beeld was gekomen.
Notaris eerder in beeld
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie pleit er dan ook voor om de notaris eerder in het koopproces te betrekken. Wanneer het werk van de notaris naar voren schui t, wordt het hele proces e ci nter. De akte van levering
is niet langer een ‘reparatieakte’ voor problemen die in de koopfase niet zijn
opgelost.
Hypotheek al afgelost, toch?
Ook *Hetty en Michiel Bouwman liepen op het laatste moment tegen problemen aan. Het stel woonde al dertig jaar in hun prachtig verbouwde woning.
Toen de kinderen het huis uitgingen, wilden ze graag kleiner gaan wonen.
Vlak voor de overdracht van hun oude woning, kregen zij een telefoontje van
de notaris. Michiel Bouwman: ,,Er zou nog steeds een hypotheek op het huis
zitten. Daar snapte ik niets van. We hebben de lening al tien jaar geleden afgelost.’’ Hetty vult aan: ,,We wisten niet dat de hypotheekakte van onze oude
woning nog stond ingeschreven in het hypothekenregister van het Kadaster.
Deze inschrijving moesten we door de notaris laten doorhalen. In het koopcontract staat dat wij het huis ‘vrij van hypotheek’ moeten leveren aan de koper.’’

Wild! Tekeningen naar het leven is te zien vanaf zaterdag 21 april tot en met 26 augustus 2018 in het
Cromhouthuis in het centrum van Amsterdam. Bij
de tentoonstelling wordt een activiteitenprogram- Een zittende aap aan een kettting, 1592-1602 Hendrick
ma georganiseerd met onder andere tekenlessen op Goltzius collectie Rijksmuseum

Karavaan
viert haar 25e
verjaardag

Jaren geleden kocht Sander Willemse zijn eerste huis. Niet lang daarna ontmoette hij zijn eerste vrouw. Ze trok bij hem in en na enkele jaren trouwden
zij in gemeenschap van goederen. Helaas duurde het huwelijk niet erg lang en
besloot het echtpaar te scheiden. ,,Ik bleef achter in het huis, want ik had het
huis tenslotte zelf gekocht’’, aldus Willemse.

Karavaan Festival 1 t/m 10 juni
2018 in regio Groot Alkmaar
Begin juni is het er weer: Karavaan Festival in regio Groot Alkmaar. Tien dagen
verrassend locatietheater op bijzondere
plekken en een bruisend festivalhart op
het Doelenveld Alkmaar met korte voorstellingen, straattheater, livemuziek,
theatrale installaties en pop-up restaurant Tineke Kookt. Een editie met een
gouden randje, want Karavaan bestaat
25 jaar.
Het festival brengt je door de hele regio naar
boerderijen, cultuurhistorische locaties, de polder, het bos, de binnenstad en bijzondere bedrijven waar je locatietheater beleeft van nationaal
gerenommeerde én jonge theatermakers. Highlights zijn de premières van de grootse oer-opera
Aardappelvreters van Silbersee, Gouden Haas en
Slagwerk Den Haag, het muziektheaterproject
Deep Blue van Project Wildeman en het nieuwste werk van Anne Roos Rosa de Carvalho. Het
confronterende werk Ceci n’est pas van Dries
Verhoeven is te zien, naast het boerendrama Koning van het Grasland van Toneelgroep Jan Vos
en Onder het Melkwoud van Afslag Eindhoven.
Vanuit het festivalhart op het Doelenveld start
de Nieuwe Makersroute met werk van jonge theatermakers en ook een nieuwe theatrale fietstocht; één van de succesrecepten van vorig jaar.
Op de zondagen is er familietheater tijdens de

Notaris voorkomt boete
De notaris vertelt het echtpaar dat de hypotheek niet automatisch verdwijnt
als de lening wordt afgelost. Tot overmaat van ramp bestaat de oude hypotheekbank niet meer. En die moet wel toestemming geven om de hypotheek
van het huis af te halen. ,,De notaris wist gelukkig een oplossing, maar die
kostte wel tijd. Wij waren ontzettend bang dat we een boete zouden krijgen
omdat wij het huis niet op tijd konden opleveren. Maar het ging net goed.
Dankzij de notaris!’’, aldus Bouwman.
De in dit artikel genoemde namen zijn fictie . Voor zover u iemand kent met
dezelfde naam berust dit op puur toeval.
Meer informatie of een persoonlijk advies?
Heeft u vragen over het vorenstaande of heeft u andere vragen op notarieel gebied, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij geven u graag een persoonlijk advies. Notarishuis IJmond, Dokweg 31 te IJmuiden, telefoon 0255547500 of kijk op onze website: www.notarishuisijmond.nl.
U kunt ook langskomen op ons gratis inloopspreekuur iedere laatste donderdag van de maand op ons kantoor tussen 18.00 en 20.00 uur.
Eric Ros, notaris te Velsen.
Kinderkaravaan. Het festival wordt afgesloten met een feestelijk en groots bacchanaal vol lekkers, theater en muziek in de eveneens jarige Grote Kerk Alkmaar. Het
festivalhart zelf is elke dag goed voor een shot inspiratie met een wel heel gevarieerd en gratis te bezoeken programma.
Open Mind
Karavaan ontwikkelt een programma in het thema Open Mind: over blikvernauwing en blikverruiming. Met een open mind kun je de wereld optimaal ontdekken.
Enerzijds zien we onszelf als ruimdenkend, op andere momenten denken we juist
in een ‘ik’ en de ‘ander’ en laten we de hokjesgeest de boventoon vieren. We veroordelen en we hebben vooroordelen of we laten taboes onbespreekbaar, dat gaat vanzelf. Boeren en stedelingen, vluchtelingen en kaaskoppen, grijze muizen en afwijkenden, natuurliefhebbers en kapitalisten, het kan maar duidelijk zijn. We worden
daarbij beïnvloed door alles wat er om ons heen gebeurt. Bij dreiging en onzekerheid sluiten zich de gelederen, bij nieuwe kansen worden grenzen verlegd en ontstaan er nieuwe en grotere verbanden. Karavaan brengt alvast verbeeldingskracht.
Dit alles is slechts een klein tipje van de festivalsluier, kijk op karavaan.nl voor informatie en voorstellingen. (Foto’s: Rick Akkerman)

Tentoonstelling
‘Zwart Wit Grijs:
de Nederlandse
politie in de Tweede
Wereldoorlog.
Momenteel is de tentoonstelling wart it rijs: de ederlandse politie in de Tweede
ereldoorlog te zien
in IT Veiligheidsmuseum in
Almere. De tentoonstelling
loopt tot en met 4 november
.
Met de bezetting van ederland door
azi-Duitsland
vana mei 4 kwam de ederlandse politie in een lastige situatie. nerzijds moest
zij de azi-Duitse verordeningen uitvoeren en anderzijds
moest zij de ederlandse bevolking beschermen. Tussen
collaboratie met azi-Duitsland zwart en verzet tegen azi-Duitsland wit zat
een groot grijs gebied. oe
ging de ederlandse politie
om met de toenemende onderdrukking?
Aan de hand van objecten, documenten, oto s, video s en persoonlijke verhalengee t de tentoonstelling een
genuanceerd beeld van de ederlandse politie in de Tweede ereldoorlog. In video-interviews geven politiemensen van nu reactie op politiemensen van toen en geven zij
voorbeelden van eigen dilemma s waar zij mee gecon ronteerd worden. De objecten
van de tentoonstelling komen
uit de ationale Collectie olitie en de Collectie Kal .
De tentoonstelling is tot en
met 4 november
te
zien bij IT Veiligheidsmuseum. Kijk voor meer in ormatie op: www.pitveiligheid.
nl/zwartwitgrijs
oto: ationale Collectie olitie, 4 4
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Micro spraakversterker in plaats hoortoestel?
Onzichtbaar beter horen en
verstaan: de nieuwe Micro
spraakversterker van HoorCare
Audiciens
is
nóg
minder
zichtbaar dan een conventioneel
hoortoestel.
In allerlei situaties, zoals in gezelschap,
bij het televisiekijken of tijdens
gesprekken, hebben veel mensen
moeite om alles te verstaan. Meestal
weten ze niet precies of het aan hun
eigen gehoor of aan de omgeving ligt.
Voor mensen met gehoorverlies is het
vaak niet gemakkelijk om te accepteren
dat ze een hoortoestel nodig hebben.
Onzichtbare spraakversterker
Wetenschappers uit de Verenigde

verdwijnt volledig in het oor en is
daardoor onzichtbaar.

Arthur van Els coördineert bij
HoorCare de productie van de
maatwerk micro-spraakversterkers.

Staten zijn er nu in geslaagd om een
miniatuur-gehoorchip te ontwikkellen
dat in zijn geheel zo klein is, dat hij
volledig onzichtbaar in het oor kan
worden gedragen. Dit eerste hoorsysteem gemaakt op basis van uw 3D-scan

Voor het stofferen
van al uw meubels
en kussens

Laat je rug tijdig nakijken
bij pijnklachten!

V

Zo ja, dan wordt er een
afdruk gemaakt van het
oor, deze wordt met behulp van een 3D-scanner gedigitaliseerd, waarna de spraakversterker in

Stoffeerderij VDH

Negeer de symptomen niet:

Rugklachten kunnen je dagelijks functioneren
enorm beïnvloeden. Wie geconfronteerd wordt
met helse pijnen, kan vaak nauwelijks een stap
zetten en wendt zich in alle wanhoop tot een
specialist. Vaak is dat veel te laat, omdat men
de symptomen lange tijd genegeerd heeft.
Guy Klooster is chiropractor en behandelt
patiënten met rugklachten in zijn praktijk
aan de Zijlweg 314a in Haarlem. Hij adviseert
om sneller aan de bel te trekken wanneer er
sprake is van pijn in de rug.

eel mensen zullen de situatie uit
eigen ervaring herkennen. Je
maakt een verkeerde beweging
en plotseling schiet de pijn in je
rug. ,,Ik heb last van spit’’, hoor je
dan vaak. Men wendt zich tot de huisarts en
keert huiswaarts met medicatie om de pijn te
verlichten. Een paar dagen rustig aan doen,
dan komt het wel weer goed, zo denkt men
dan. Guy Klooster: ,,Maar daarmee is het
probleem zelf niet opgelost. Dit zijn klachten
van de tussenwervels en die zijn eigenlijk een
voorteken dat je tegen een hernia aan zit.
In mijn praktijk kom ik vaak mensen tegen
die het eindstadium van hernia al hebben
bereikt. Ze kampen met ernstige rugklachten
en vragen dan of er nog iets aan te doen is.
Je zou het kunnen vergelijken met een lekke
band. Wanneer je die meteen repareert, kun
je daarna gewoon weer verder. Blijf je met
een lekke band doorrijden, dan rijd je de velg
kapot en dan wordt het herstellen een stuk
lastiger.’’ Guy Klooster is gespecialiseerd in
het behandelen van complexe rugklachten en legt uit: ,,Tijdens een behandeling
wordt de hele wervelkolom nagekeken. De

Hoort u goed, maar verstaat
slecht?
Hoort u goed, maar u verstaat
slecht? Vooral in gezelschap is
het voor mensen met gehoorverlies vaak moeilijk om een
gesprek te volgen. De nieuwe
Micro zorgt ervoor dat de stemmen versterkt worden. Omgevingsgeluiden worden door de
slimme gehoorchip automatisch
weggedrukt. Daarom heet het ook
“spraakversterker”, omdat het meer
kan dan een hoortoestel. Dankzij de
discrete microtechnologie zijn
ge-sprekken beter te volgen – en
niemand

die het ziet. In een vrijblijvend adviesgesprek met een specialist van
HoorCare Audiciens wordt duidelijk of deze hooroplossing
geschikt is voor het oor
en voor de mate van
gehoorverlies.

pijnklachten worden doorgaans veroorzaakt doordat ergens te veel spanning staat,
waardoor een tussenwervel aan het afslijten is. Daar kunnen verschillende oorzaken
voor zijn, zoals verkeerd bewegen, een kniegewricht wat niet goed werkt, een heup die
vast zit, enzovoort. Het zijn kleine disfuncties
in het lichaam, maar wanneer het emmertje eenmaal overloopt, ontstaan er grote
problemen. We laten elk half jaar ons gebit
nakijken, eigenlijk zouden we dat met onze
rug ook moeten doen. Dat voorkomt veel
problemen.’’

12 mei gratis analyse consult
Meer weten? Telefoon 023-2052188.
Voor uitgebreide informatie en
contactgegevens, kijk op:
www.avantgardechiropractie.nl

Vraag vrijblijvende
prijsopgave bij u thuis
Kennemerlaan 161 I 1972 EM IJmuiden
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau
Tel. 0255-519 007 of 06-549 63 442
info@stoffeerderijvdh.nl, www.stoffeerderijvdh.nl

De Castricummer is met ingang van 1 juni 2018 op zoek naar een

Freelance redacteur
die het leuk vindt de lokale politiek op de voet te volgen en
daar objectief verslag van doet. Onze nieuwe collega bezoekt
eens in de twee weken het korte persgesprek met de gemeente
Castricum en volgt de raadsvergaderingen. Daarnaast behoort
het (telefonisch) interviewen van ondernemers tot de werkzaamheden waarna het gesprek verwerkt wordt tot een wervende tekst.
Ook 50-Plussers worden uitgenodigd te reageren.
Gevraagd wordt:
• Uitstekende kennis van de Nederlandse taal
• Kort en bondig kunnen schrijven
• Kennis van de lokale politiek
Solliciteer door het sturen van een korte motivatiebrief en cv naar
info@castricummer.nl met als onderwerp sollicitatie.
Bel voor informatie Frits Raadsheer, tel.: 06-53951836.

Even voorbij Kortrijk na de Belgische grens ligt
de Franse stad Lille oftewel Rijsel, de Vlaamse
naam van de stad. De vier na grootste stad
van Frankrijk is eigenlijk niet al te bekend,
alleen van de grote brocantemarkt die
jaarlijks in het eerste weekend van september
plaatsvindt en veel bezoekers trekt. Wegens
de terroristische dreiging in Frankrijk, werd
deze traditionele brocantemarkt echter vorig
jaar uit veiligheidsoverwegingen afgeblazen.
Eigenlijk is Lille veel leuker om op een rustiger
moment te ontdekken. Zo geschiedde en dat
bleek liefde op het eerste gezicht. Want wat
heeft deze prachtige stad ongelooflijk veel te
bieden!

Lille:

très formidable!
Ultiem bourgondisch genoegen
Lille is een unieke stad in Noord-Frankrijk, omdat zij het
beste van twee werelden combineert. De stad staat namelijk op de pilaren van het goede Belgische en Franse leven. Deze culturen zijn door de eeuwen heen vergroeid
met de stad. Het heeft iets van Antwerpen en Gent sa-

men met de allure van Parijs, maar dan intiemer. Zelfs
de invloed van Groot-Brittannië is in Lille terug te vinden. Een ultiem bourgondisch genoegen en culinair paradijsje kun je wel zeggen. Zo vind je een keur aan ambachtelijke chocolatiers, waarvan de etalages al een lust voor
het oog zijn. Daarnaast kun je voor een groot assortiment
Belgische bieren goed toeven in de vele cafés in de stad.
Maar ook de wijnliefhebber komt aan zijn trekken door
een keur aan wijnbarretjes, waar uitstekende wijnen worden geschonken. In zo’n bourgondische stad hoef je natuurlijk niet ver te zoeken naar een goed restaurant. Culinair gezien staan deze op een zeer hoog en veelzijdig niveau, waar weer de invloed van de gezamenlijke Vlaamse
en Franse keuken in terug te vinden is. Zo prijkt het traditionele stoofpotje ‘ Potje Vlees’ regelmatig op menig menukaart. Ik noemde zojuist al de Britse culinaire invloed.
Het gerecht ‘Welsh’, een stevig gerecht van eieren en kaas,
vindt zijn oorsprong in Wales. Welsh wordt overigens in
dat noordelijke deel van Frankrijk tot en met Calais aan
toe in veel restaurants gereserveerd. Voor de fijnproever
van de internationale keuken is er eveneens veel te vinden. Lille is wat dat betreft een absolute aanrader voor de
liefhebbers van een zalig gastronomisch weekend.
Lille is een plaatje
Cultureel gezien is Lille een plaatje. Dat begint al bij het
aanschouwen van de historische binnenstad, met name de
wijk ‘Vieux Lille’. De mix van Vlaamse en Franse bouwstijlen is duidelijk te zien. Rondom het mooie centrale Place Charles de Gaulle, bevinden zich onder meer de prachtige Oude Beurs, waar op de binnenplaats dagelijks een
gezellige boekenmarkt plaatsvindt. Het opzienbarende en
herkenbare gebouw van de Kamer van Koophandel met
het beroemde belfort is van heinde en verre aan de horizon te zien en misschien wel het bekendste symbool van
de stad. Lille beschikt verder over een prachtig operagebouw. Dat het plein de naam van Charles de Gaulle draagt
is niet toevallig. Lille is de geboortestad van Charles de
Gaulle. Zijn geboortehuis fungeert nu als museum en kan
bezocht worden. Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het Palais des Beaux Arts, met onder andere de Europese schilderkunst van de meesters Rubens, Van Dyck,
Goya en Delacroix. Lille is met recht trots op dit museum, dat zich na het Louvre in Parijs het grootse kunstmu-

seum van Frankrijk mag noemen. Wandel eens door de
wijk Vieux Lille, met idyllische straatjes , vaak bestraat
nog met kinderhoofdjes. Iedere keer ontdek je weer iets
nieuws. Ruik hier ook iedere ochtend het vers gebakken
stokbrood, de pains au chocolat en croissants, van de bakker op de hoek. De stad beschikt ook nog over een oud
vestingwerk, een citadel. De gezelligheid van Lille wordt
stevig geflankeerd door het studentenleven. De stad beschikt over twee gerenommeerde universiteiten: Les Universités Catoliques, gevestigd in de stad zelf en de wetenschappelijke faculteiten van Université de Lille, die even
buiten Lille liggen in het voorstadje Villeneuve d’Ascq,
snel te bereiken via de metro. De studenten houden zich
op vrijdag- en zaterdagavond/nacht graag op in het oude
centrum van Vieux Lille. Lille kent daarom een gevarieerd
en gezellig nachtleven.
Winkelen in Lille
Koopjesjagers en winkelliefhebbers kunnen in Lille goed
inkopen doen. Nabij het station Gare Lille Europe, ligt het
grote overdekte winkelcentrum Eurolille, met onder meer
een gigantische Carrefour hypermarché. In de gezellige
binnenstand kun je ook goed winkelen. Daar is het grote luxe warenhuis Printemps gevestigd. Allerlei soorten
winkels zijn eigenlijk in Lille goed vertegenwoordigd en
slagen doe je er zeker. Maar misschien zijn nog wel het
leukst en het meest bijzonder de specialistische winkeltjes in de kleine straatjes van de wijk Vieux Lille. Het is
er heerlijk om rond te slenteren en deze zaakjes stap voor
stap te ontdekken.
Makkelijk te bereiken per trein
Je kunt Lille het makkelijkst bereiken met de hogesnelheidstrein. Net als naar Parijs, onderhoudt Thalys (vooralsnog) een dagelijkse dienstregeling rechtstreeks van Amsterdam naar Lille, waarbij je kunt opstappen op Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Antwerpen en Brussel-Zuid.
Het is dezelfde trein die naar Paris Gare du Nord gaat, alleen splitst deze trein zich in tweeën op Brussel-Zuid. Na
circa 3 uurtjes stap je op loopafstand van het centrum van
Lille uit, op Gare Lille Europe. Ideaal, comfortabel en ook
nog eens zonder parkeerproblemen.
Bart Jonker

Match via Verhuisdieren.nl

‘Sjors is de liefde
van mijn leven

Ware liefde bestaat niet alleen tussen twee mensen. Menigeen vindt zijn of haar ware liefde in een huisdier. En dat is niet zo gek. Want een dier, of dat nu een kat, hond
of een konijn is, geeft onvoorwaardelijke liefde. En dat niet alleen. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat het hebben van een huisdier gewoonweg gezond is.
Neem Monica Jäschke (54). Na 33 jaar huwelijk stond zij alleen in het leven en betrapt zij
zichzelf erop dat ze meer en meer begon te leven als een kluizenaar. Ze besloot voorzichtig op zoek te gaan naar een hond. Met een hond moet je namelijk wel drie keer per dag de
deur uit, je raakt in gesprek met mensen en wandelen is goed voor je lijf. Monica kwam tijdens haar online zoektocht uit bij Stichting Verhuisdieren.nl, een matchingsite voor mens
en dier. ,,Ik klikte op allerlei honden. Tot ik ontdekte dat je bij verhuisdieren een profiel
kunt aanmaken waarin je precies aangeeft wat je behoeften zijn en wat je zoekt in een matje”, vertelt Monica. Ze matchte met de zes jaar oude Sjors en bij de eerste ontmoeting was
het meteen vuurwerk, aldus Monica. ,,Sjors is de liefde van mijn leven.”
Verhuisdieren is in het leven geroepen door Femke Pasquino-De Harde. Zij wilde preventief een diervriendelijke oplossing bieden voor het asiel en een veilig alternatief voor de
handelsites. ,,Ik werd geïnspireerd door de datingsites waar mensen hun ware liefde vinden aan de hand van profielen. Aangezien we met ons dier ook een relatie aangaan, heb
ik een datingsite opgericht voor mens en dier. Voordeel is dat de achtergrond van het dier
bekend is en er rechtstreeks contact is met het oude baasje.” Ook aan het nadenken over

een huisdier? Kijk eens rond op Verhuisdieren.nl en maak een profiel aan om te kijken met welk dier er een match is. Via https://youtu.be/CwnR_QMrag4 is een filmpje
te zien over Verhuisdieren.nl.

