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GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
JUTTER.NL

Velsen - VerspreidNet regelt de 
bezorging van de Jutter en de 
Hofgeest. Elke donderdag vind je 
onze krant in de bus, op de mat of 
op een van de afhaalpunten in de 
gemeente Velsen. Zoveel wijken, 
zoveel bezorgers… Wil je helpen 
de goed gelezen weekkrant in je 
wijk te bezorgen? Voor een goede 
verdienste! Je loopt lekker in de 
buitenlucht en leert bovendien je 
wijk kennen. Jeugd maar ook ou-
deren zijn van harte welkom zich 
aan te melden. Bel 0251-674433 
of mail naar info@verspreidnet.nl.

Krant zoekt 
bezorgers

Een hele eeuw oud
IJmuiden - Gisteren was het groot feest in huize Van der Meeren, want de bewoonster werd die dag een 
hele eeuw oud. Wethouder Floor Bal kwam namens de gemeente mevrouw van der Meeren-Kuiper van 
harte feliciteren en bracht een mooi cadeau mee. Mevrouw van der Meeren werd geboren op 9 mei 1918 
en maakte in haar leven dus heel wat mee! (foto: Reinder Weidijk)

Kandidaat-wethouders bekend

Beoogde collegepartijen 
voor het eerst bijeen

Basis daarvoor is het proces dat 
formateur Bram Diepstraten af-
gelopen donderdag na a�oop 
van de raadsvergadering presen-
teerde. De beoogde collegepar-
tijen bevestigden nogmaals dat 
het raadsakkoord het uitgangs-
punt is voor het collegeprogram-
ma 2018-2022. De raad is in eer-
ste instantie inhoudelijk aan zet.
Naast het gesprek over het colle-
geprogramma noemden alle par-
tijen de naam van hun kandidaat-
wethouder. Velsen Lokaal schuift 
Bram Diepstraten naar voren, de 
VVD Jeroen Verwoort en de LGV 
Floor Bal, die in de afgelopen 
periode ook al wethouder was. 

Velsen - De formatie in Velsen is vorige week van start gegaan met 
een bijeenkomst van de beoogde collegepartijen Velsen Lokaal, 
VVD, LGV, GroenLinks en PvdA. De fractievoorzitters en kandi-
daat-wethouders hebben ‘in een goede en open sfeer’ besproken 
hoe zij tot een collegeprogramma willen komen.

GroenLinks kiest voor Sebastian 
Dinjens. Hij zit momenteel nog in 
het landelijke partijbestuur van 
GroenLinks en heeft geen verle-
den in de Velsense politiek. Mari-

anne Steijn is kandidaat voor de 
PvdA. ,,Ik ben er trots op dat we 
met deze groep verder kunnen 
praten over het collegeprogram-
ma”, aldus formateur Bram Diep-
straten. ,,Ik zie verschillende ach-
tergronden in ons toekomstige 
team, ervaring, frisse blikken van 
buiten en verbondenheid met de 
gemeenschappen van alle ker-
nen.”
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van de gemeente 
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl

VEILIG OP WEG, 
ZONDER BANDENPECH!
Dan kunt 

u ons 
bellen!

0255-511730

VERANDA

Duinvlietstraat 102, 1951 XE Velsen-Noord, tel.: 0251-211 825, SHOWROOM: Ma-vr. 13-17 uur. Zaterdag 10-16 uur

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE
Aannemersbedrijf

Braak VelsenBeslist de www.kozijn-specialist.nl
UW SPECIALIST VOOR:
• Kozijnen • Serre
• Aanbouw • Opbouw 

BRAAK-VELSEN BV
Aannemersbedrijf
Duinvlietstraat 100-102
Velsen-Noord, 
Tel. 0251-211825
www.braak.nl
SHOWROOM: Ma - vr. 13.00-17.00 uur. 
Zaterdag 10.00-16.00 uur. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken.

WIJ ZOEKEN:

TIMMERLIEDEN 

NIEUW! KUNSTOF 
MET RECHTE LAS!
VERSCHIL TUSSEN HOUT EN 

KUNSTSTOF NIHIL!!!

www.braak.nl
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BLOEMEN? 
OF DIT JAAR EEN SERRE?  

ZE IS HET WAARD!

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

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

 ZATERDAG 12 MEI
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen VVA/Spartaan
(‘Meer op zaterdag’)

WWW.VERSPREIDNET.NL  INFO@VERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS 
KANTOORUREN: 0251-674433 
EN VRAAG NAAR MARTING
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Ook 50+
van harte 
welkomWij zijn op zoek 

naar serieuze

Omgeving: Kerkweg, 
omg. Rijksweg, 
omg. Voorplaats/
Narcissenstraat, 
100 kranten

Omgeving: Kerkweg, 
BEZORGERS/STERS

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

barbecue.nlbarbecue.nl
€12,10

p.p.Moederdag Tip!
	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

Pijn? Opvliegers? Wij helpen.
Geen wachtlijsten!

Bel 085-0479273 of kijk op
www.excellentcareclinics.nl

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

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

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder
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Koene Auto, Fiat dealer voor Haarlem en groot Velsen, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek, 023-5379700  www.koene.nl  info@koene.nl
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Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver
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Uit het college

• De gemeente startte in 2015 met een proef 
met fl itsvergunningen voor dakkapellen. 
Het doel daarvan was te onderzoeken of 
de dienstverlening kan worden verbeterd 
en middelen effi  ciënter kunnen worden 
ingezet. Het antwoord op deze beide vra-
gen luidt ‘ja’. Deze manier van werken kan 
ook worden toegepast op vergunningen 
op erkers en groendragers.

• In 2017 stelde de gemeente een winkel-
loods aan. Een persoon, die winkeliers 
in Velsen moet helpen de winkelstraten 

leefb aar en aantrekkelijk te houden en te 
maken. Uit evaluatie blijkt dat onderne-
mers tevreden zijn over haar werk. Ze is 
deskundig, enthousiast en praktijkgericht 
volgens hen.  Daarom is het voorstel om de 
inzet van de winkelloods met drie jaar te 
verlengen om zo de gestelde doelen te ha-
len. 

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten

Ondergrondse containers voor restafval 
bij hoogbouw in Santpoort-Noord, Sant-
poort-Zuid en Driehuis worden binnen-
kort 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 rol-
container. Deze afvalpas is dezelfde als 
die wordt gebruikt voor het afvalbreng-
station.

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-waarde-
uit-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.

In Santpoort en Driehuis
Ondergrondse containers 
voor restafval alleen 
toegankelijk met afvalpas

In de komende periode is het gemeentehuis gesloten op:

Vrijdag 11 mei   verplichte vrije dag

Gewijzigde openingstijden
Het cruiseseizoen is weer begonnen! Van 
april tot oktober zullen vele cruisesche-
pen de regio én IJmuiden weer aandoen.

Woensdag 2 mei jl. waren dat de Zenith en 
de AidaMar. Omdat het de eerste keer was 
dat de Zenith van Pullmantours onze haven 

in IJmuiden aandeed, was er een offi  ciële 
welkomstceremonie, de ‘Key and Plaque ce-
remony’. Daarbij overhandigde wethouder 
Arjen Verkaik symbolisch de sleutel van de 
IJmuidense haven aan de kapitein en heette 
hij bemanning en passagiers hartelijk wel-
kom. (foto: gemeente Velsen)

Moeders kunnen zondag 13 mei (Moederdag) gratis zwemmen in zwembad De Heerendui-
nen. Een moeder die zich met haar kind(eren) die dag bij de kassa meldt, hoeft niet te be-
talen. De actie geldt voor jeugd t/m 15 jaar. Overige zwemmers betalen het normale tarief. 
Het binnen- en buitenbad is op Moederdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. (foto: Google)

Gratis zwemmen voor moeders

Sinds 1 maart 2018 is het Innovatiefonds 
MKB Velsen (www.innovatiefondsmkbvel-
sen.nl) in werking getreden. Een bedrag 
van € 2.000.000,- euro is beschikbaar ge-
steld om MKB bedrijven verbonden aan de 
maak- en onderhoudsindustrie te onder-
steunen bij product- en procesinnovaties.

De gemeente Velsen wil zich over de inge-
diende projectaanvragen inhoudelijk laten 
adviseren door een commissie van deskundi-
gen. De commissie zal bestaan uit 3 vaste le-

den. We zijn op zoek naar een sector, techno-
logisch en fi nancieel specialist. 

Geïnteresseerd? De volledige vacature is te 
vinden op www.velsen.nl/leden-beoorde-
lingscommissie-innovatiefonds-mkb-velsen.

Gezocht: deskundigen
voor beoordelingscommissie

Cruiseseizoen weer begonnen!

Het Wijkplatform IJmuiden Noord or-
ganiseert op donderdagavond 17 mei 
een zogenoemde voetstappenactie.  
Het gaat om een buurtwandeling onder 
leiding van de wijkagent, die de deel-
nemers wijst  op inbraakgevoelige situ-
aties. Bewoners kunnen zich om 19.00 
uur verzamelen bij de ingang van het 
zalencentrum Velserduin op het Velser-
duinplein in IJmuiden. 

Wat is een voetstapactie?
Bij een voetstapactie lopen we met de 
wijkagent en geïnteresseerde bewoners 
door straten, poorten en stegen om situa-
ties op te zoeken, die inbrekers uitnodigen 
om binnen te komen. Zien we een inbraak-
gevoelige 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 voet-
stap van een inbreker kunnen zijn’ en 
daarbij tevens anti-inbraaktips.

Waarom deze actie?
Een voetstapactie is bedoeld om mensen 

alert te maken op inbraakgevoelige situ-
aties. 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 samen-
werking met de gemeente, de politie, Wo-
ningbedrijf Velsen en Velison Wonen. 
Meer info via Facebook (@WPFIJmui-
denNoord) of www.wijkplatformsvelsen.
nl/ijmuiden-noord.

Voetstapactie IJmuiden-
Noord op donderdag 17 mei
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De ondergrondse containers voor glas, 
papier, textiel en gft zijn toe aan ver-
vanging. Daarom is HVC gestart met het 
vervangen van bijna 200 ondergrondse 
containers in de gemeente Velsen. Per 
dag worden zo’n zeven tot tien contai-
ners vervangen. 

De dag voor de vervanging wordt de nieu-
we container alvast bij de te vervangende 

container neergezet. HVC streeft ernaar 
de werkzaamheden in een zo’n kort mo-
gelijke tijd uit te voeren. Meestal lukt dat 
wel binnen een dag. Het kan echter voor-
komen dat we iets meer tijd nodig hebben. 
We zorgen er uiteraard voor dat alle werk-
zaamheden en de plaatsingen op een vei-
lige manier worden uitgevoerd. Zo kunt u 
ook de komende jaren uw afval weer ge-
makkelijk scheiden.

Ondergrondse containers 
zijn toe aan vervanging

Ruim een week eerder dan gepland is het 
buitenbad van De Heerenduinen weer open. 
Nu de zon zo lekker schijnt, mag iedereen 
komen genieten van het buitengebeuren. Op 

vrijdag 11 mei is het buitenbad geopend van 
10.00 tot 16.30 uur en van zaterdag 12 mei 
t/m  zondag 2 september van 10.00 tot  17.00 
uur. (foto: gemeente Velsen)

Het buitenbad is weer open

Tevreden over het vervoer van RegioRij-
der? Rond 9 mei worden uitnodigingen 
verstuurd om aan een tevredenheidson-
derzoek deel te nemen. Dit geldt voor 
zowel het Wmo-vervoer als voor het  
leerlingenvervoer. De regiogemeenten 
zijn benieuwd naar de ervaringen om – 
zo nodig – de kwaliteit te verbeteren.

Alle ouders/verzorgers van kinderen die 
van het leerlingenvervoer gebruik maken, 
krijgen een uitnodiging om aan het onder-
zoek mee te doen.  Onder de mensen die 
van het Wmo-vervoer gebruik maken krij-
gen ongeveer 1200 mensen in de regio de 
vraag om aan het onderzoek mee te doen. 
Dit zijn niet alle gebruikers van het Wmo-
vervoer. 

Het onderzoek wordt, in opdracht van Re-
gioRijder, uitgevoerd door het ona� an-
kelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ. De 
vragenlijst kan zowel schriftelijk als digi-
taal ingevuld worden.  De gegevens en ant-
woorden op de vragenlijst worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. ZorgfocuZ maakt 
een samenvatting van alle antwoorden. De 
gemeenten, RegioRijder of anderen weten 
dus niet door wie welke antwoorden zijn ge-
geven. Het invullen van de vragenlijst heeft 
geen gevolgen voor het reizen met RegioRij-
der. Deelname is geheel vrijwillig. 
 
Voor vragen over dit onderzoek kunt u con-
tact opnemen met de Helpdesk van Zorgfo-
cuZ, telefoon 050-2053014 of helpdesk@
zorgfocuz.nl. (foto: Pixabay)

Tevreden over RegioRijder? De drie IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen hebben samenge-
werkt aan een nieuwe website voor in-
woners en professionals in de IJmond. 
Deze website geeft informatie over or-
ganisaties die werken op het terrein 
van wonen, welzijn en zorg, jeugd en 
gezin en werk en inkomen: het Sociaal 
Domein. De website is gebruiksvrien-
delijk voor alle gebruikers.

Organisaties in het Sociaal Domein
Op de nieuwe website kunt u als inwo-
ner van Velsen zelfstandig uw weg vinden 
naar organisaties binnen het Sociaal Do-
mein. U vindt er bijvoorbeeld informatie 
over zorg en ondersteuning, opvoeding en 
gezin, gezond blijven of wonen en huis-
houden. Op de bijhorende Sociale Kaart 

staan organisaties die hulp, zorg en advies 
bieden in de gemeente, en/of in de regio, 
en of zij met activiteiten, sport en ont-
moeting actief zijn in de wijk. 

Eigen website voor elke gemeente
De drie IJmondgemeenten hebben ieder 
een eigen website:  www.Velsenwijzer.nl , 
www.Beverwijkwijzer.nl en www.Heems-
kerkwijzer.nl.  De websites hebben de-
zelfde uitstraling en  kleine inhoudelijke 
verschillen. De websites gaan 17 mei 2018 
online. 

Samenwerking
Aan de ontwikkeling van de Sociale Kaart 
werken professionals, medewerkers van-
uit de wijkteams en de IJmondgemeenten 
samen.

Digitale Sociale Kaart 
van de IJmond is vernieuwd

Bij zwembad De Heerenduinen kan uw 
kind direct starten met zwemlessen. Kin-
deren vanaf 4 jaar kunnen worden aan-
gemeld, 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.

De ervaring leert dat het belangrijk is om 
naast de zwemlessen, veel te oefenen. Uw 
kind mag op vertoon van een geldige les-
kaart altijd gratis komen oefenen (onder be-
geleiding van een betalende volwassene) op 
woensdagmiddag, zaterdag- en zondagoch-
tend tijdens de uren recreatief zwemmen!

Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer 
informatie over de zwemlessen. (foto: Goog-
le)

Uw kind nog voor de 
zomervakantie ‘watervrij’?

Veel mensen weten de gemeente goed te 
bereiken. Zo krijgt de gemeente per jaar 
zo’n 100.000 telefoontjes binnen, die be-
stemd zijn voor iemand binnen het ge-
meentehuis.

Dat zijn onder andere vragen over een uitke-
ring, een paspoort, persvragen, informatie 
over bouwkavels, juridische zaken, groen-
voorziening of de openbare ruimte. Deze 
vragen worden direct beantwoord door me-

dewerkers van het Klant Contact Centrum ( 
KCC). Zij weten de meeste antwoorden. Zo 
niet, dan verbindt het KCC u door met een 
medewerker, die goed op de hoogte is met 
het betre� ende onderwerp. Als deze er niet 
is, wordt er een aantekening gemaakt met 
het verzoek terug te bellen. Wij streven er-
naar, dat dit altijd goed verloopt. Wordt u 
niet of te laat teruggebeld, laat het ons dan 
weten! Het telefoonnummer van de ge-
meente is 140255.

Wist u dat...
de gemeente 100.000
telefoontjes per jaar krijgt?
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

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

Zondag 6 mei organiseerde het nieuwe 
kust- & innovatiecentrum BRAK! IJmuiden 
zijn allereerste evenement. Een keur aan 
activiteiten met als doel om jong en oud 
kennis te laten maken met het verande-
rende klimaat. Wethouder Annette Baer-
veldt en directeur Maarten de Wol�  van 
Brak! IJmuiden hesen de vlag. Het was 
een geslaagde aftrap, die plaatsvond bij 
het paviljoen Nova Zembla aan het Ken-
nemermeer in IJmuiden.

Wat is BRAK!?
BRAK! is het nieuwe kust- en informatie-
centrum in IJmuiden aan zee. Het klimaat 
verandert. Als we willen dat Nederland niet 
onder water komt te staan, zullen we ons 
moeten aanpassen. We moeten anders bou-
wen, anders werken, anders wonen, anders 
leven. Aanpassen aan klimaatverandering 
is geen ver van mijn bed show, het is het be-
langrijkste verhaal van Nederland. En dat 
gaat BRAK! in IJmuiden vertellen. Het stre-
ven is om eind 2019 van start te gaan met het 
bouwen van een uniek kust- en innovatie-
centrum in het kustdorp IJmuiden aan Zee. 
Tot die tijd werkt BRAK! samen met de part-
ners volop aan de ontwikkeling van het cen-
trum.

Klimaat veranderen? Dat ligt bij ons!
Televisie boswachter Arjan Postma vertelde 
op deze stralende dag over mieren, muizen 
en wolven. Een interessant verhaal waar-
in hij situaties uit de natuur koppelde aan 
ons dagelijks leven. Volgens Arjan zijn mie-
ren een voorbeeld voor ons mensen: er hoeft 
maar één gekke mier te zijn om verandering 
teweeg te brengen. Als er een klimaatpro-

bleem ontstaat in een mierennest (het wordt 
bijvoorbeeld te koud) dan neemt één mier 
het voortouw om op zoek te gaan naar een 
nieuwe plek. Deze mier wijkt van de paden 
af en gaat op zoek naar een oplossing. Heeft 
de gekke mier eenmaal een nieuwe plek ge-
vonden, sleept hij meerdere mieren mee en 
later volgt de hele populatie hem dan naar de 
nieuwe woonruimte. Wat zegt dit voor ons? 
We kunnen zelf een verschil maken als we 
initiatief nemen voor klimaatverandering. 
De rest van de mensen volgt dan wel. 

Activiteiten
De rode draad van het BRAK!-programma 
was het klimaatavontuur. Arjan Postma gaf 
een strandexpeditie en vertelde hierbij over 
de waterdiertjes die hij met zijn net ving. 
OERRR Natuurmonumenten had een ‘blo-
te voeten pad’ aangelegd waar kinderen ge-
blinddoekt overheen konden lopen. Met Jut-
tersgeluk konden ze voorwerpen maken van 
hun eigen gejutte afval. Een win-winsitua-
tie: het strand was schoon en bezoekers gin-
gen met een zelfgemaakt voorwerp naar huis 
toe. Het Pieter Vermeulen Museum las voor 
en informeerde met zijn speciale waterta-
fel over wateroverlast. Tot slot kon iedereen 
vanaf 7 jaar (onder begeleiding) gratis de 
hoge klimtoren beklimmen. Foodtrucks aan 
het Kennemermeer zorgden voor de inner-
lijke mens. 

Volgend evenement
Volg de Facebookpagina Brak IJmuiden voor 
het volgende evenement of neem een kijkje 
op brak.ijmuiden.nl. Hier zijn trouwens ook 
alle foto’s terug te vinden. (foto’s: Reinder 
Weidijk)

Geslaagde aftrap voor BRAK! IJmuiden

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-

den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 

besluit is tussen haakjes vermeld.

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

Velserbroek
Westlaan 41 te Velserbroek. Het afwijken 
van het bestemmingsplan voor een evene-
ment - Villa’s culinair wijntheater van 10 

t/m 13 mei 2018 (08/05/2018) 2037-2018

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17

Velserbroek 
Villa’s culinair wijntheater van 10 t/m 13 
mei 2018 van 14.00 tot 23.00 uur, Westlaan 
41 te Velserbroek (08/05/2018) 2166-2018

Ontwerp-wijziging routering gevaarlijke sto� en
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering  
van 9 januari 2018 hebben besloten tot 
een ontwerp-wijziging van de routering 
gevaarlijke sto� en.

Inzage
Het besluit tot een ontwerp wijziging van 
de routering gevaarlijke sto£ en is gepubli-
ceerd in het electronisch gemeenteblad van 
gemeente Velsen en ligt van 11 mei tot 15 
juni 2018 ter inzage bij de receptie van het 

gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. 

Reageren
Gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging kunnen belanghebbenden, bij voorkeur 

schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken 
bij het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Zienswijzen worden meegewogen bij het 
besluit tot defi nitieve wijziging van de rou-
tering gevaarlijke sto£ en.
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Wijziging mandaatregister Sociaal Domein
Op 5 december 2017 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen 
een besluit genomen om het mandaatre-

gister te wijzigen in kader van de wijziging 
van de structuur van de afdeling Sociaal Do-
mein. Het besluit treedt in werking daags 

na publicatie in het elektronisch gemeente-
blad. Het besluit is opgenomen in het elek-
tronisch gemeenteblad en vindbaar op www.

velsen.nl 

Kapmelding
1 dode linde aan de Hagelingerweg 198 in Santpoort-Noord

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 17 mei 2018 
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangs-
tijd 19.30 uur.

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie bij te 
wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de 
publieke tribune van de vergaderzalen. De 
vergaderingen zijn zowel live als achteraf te 
volgen via de raadskalender op www.velsen.
nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en 
klik vervolgens op de datum van deze sessie.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de 
dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de 
gri�  e: 0255 567502 of via de mail: gri�  e@
velsen.nl met vermelding van onderwerp, 
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De 
gri�  e neemt dan nog contact met u op. 

Agenda

Eerste aanzet raadsakkoord
Velsen Lokaal heeft naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 

een initiatiefvoorstel ingediend om tot een 
raadsakkoord te komen. In het raadsakkoord 
staan de maatschappelijke thema’s die voor 
alle politieke partijen belangrijk zijn voor 
de komende vier jaar. In het raadsakkoord 
staat ook het proces hoe de gemeente in en 
met de samenleving de maatschappelijke 
thema’s kan oppakken. Tijdens de raadsver-
gadering van 26 april is het procesvoorstel 
om tot een raadsakkoord te komen aangeno-
men. Velsen Lokaal, VVD, LGV, GroenLinks, 
PvdA en SP stemden voor, D66Velsen, CDA, 
Forza!IJmond en CU stemden tegen. Tij-

dens deze raadsbrede sessie geven de raads-
leden hun mening over de eerste aanzet van 
het raadsakkoord en is er gelegenheid voor 
inwoners om hierover met de raadsleden in 
gesprek te gaan. Met de opbrengst van deze 
sessie gaat de ‘werkgroep raadsakkoord’ 
verder aan de slag om te komen tot een 
raadsakkoord.  Zodra het raadsakkoord in 
een raadsvergadering wordt vastgesteld kan 
het nieuwe college het raadsakkoord verder 
uitwerken in het collegeprogramma.
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Burgemeester Dales 
over leven in vrijheid

Hij memoreerde de Tweede We-
reldoorlog met zijn miljoenen 
doden en de periode dat deze 
vrijheid ernstig werd verstoord, 
wat leidde tot ‘onbegrensd men-
selijk leed’. Toch heeft men de 
belangrijke les die uit deze peri-
ode te leren was, niet geheel ge-
trokken. De grote con�icten lij-

ken dan wel ver weg, maar toch 
zien we ook hier de gevolgen 
met asielzoekers, discriminatie, 
achterstelling en fysiek optreden 
tegen mensen die ‘anders’ zijn.
,,In Velsen doet iedereen mee’’, 
zegt burgemeester Dales. ,,Zo 
creëren we met elkaar een be-
trokken samenleving.’’ Hij pleit 

ervoor dat mensen zich verdie-
pen in de geschiedenis en na-
denken over de zuiverheid van 
idealen van onze leiders. ,,De 
strijders en de verzetshelden 
van toen en nu vochten en vech-
ten voor het ideaal van de vrij-
heid, zonder oorlog en terreur. 
Alleen in een warme wereld is 
er gelegenheid voor kansen en 
ambities. Hieraan moeten we 
blijven werken, omdat vrijheid 
kwetsbaar is. We moeten ons 
zien als wereldburgers die zich 
bewust verbonden moeten wil-
len voelen met elkaar.’’ Burge-
meester Dales verwees nog naar 
de Armeense vrouw (met zoon-
tje) ‘die zich in haar eigen land 
niet vrij voelde en daarom asiel 
aanvroeg in Nederland. Zij kreeg 
dat asiel echter niet en moet na 
een lange juridische periode nu 
weer terug. ,,Omdat de procedu-
re zo is afgesproken, krijgt het 
begrip vrijheid hier plotseling 
een gezicht.’’
,,We willen nooit meer zo’n we-
reldbrand als in de Tweede We-
reldoorlog, laten we waakzaam 
blijven. Het is onze plicht te blij-
ven herdenken, vanuit respect, 
lering en grote betrokkenheid 
voor degenen wiens glimlach, 
stem en warmte we nooit meer 
zullen horen en voelen.’’ (foto: 
Dennis Gouda)

Velsen - Burgemeester Frank Dales heeft tijdens de plechtigheid 
rondom Dodenherdenking indringend gesproken over leven in 
vrijheid, zoals in onze democratie mogelijk is. Vrijheid van gods-
dienst en meningsuiting, net als niet in armoede leven zijn voor 
hem ‘leidende principes’ die samen garant staan voor een leven 
in vrijheid.

Molen De 
Zandhaas gaat 
weer draaien!
Santpoort-Noord - Zaterdag 
12 mei  komt wethouder Annet-
te Baerveldt om 10.00 uur molen 
De Zandhaas weer laten draaien. 
Na een jaar stilstand kan de mo-
len dan met nieuwe wieken o�ci-
eel in gebruik genomen worden. 
Op deze feestelijke dag is de mo-
len geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Er zijn weer po�ertjes van de 
Zandhaas, imker Peter Bijpost is 
er met honing, Akira Matsumo-
to met papierkunst, Ludie Bak-
ker met kunst en de huisdrukke-
rij van Ingrid en Gien. De treinen 
van de gebroeders Van der Lubbe 
rijden en ’s middags geeft bakke-
rij De Basis uitleg over desembak-
ken. De muziek wordt verzorgd 
door Fritz Heller met zijn ensem-
ble en ’s middags komt ook It 
Started in Space met gitaar en pi-
ano. De toegang is gratis. Molen 
de Zandhaas staat aan de Wüstel-
aan 83 in Santpoort-Noord. (foto: 
aangeleverd)

IJmuiden - Zaterdag 12 mei, van 
09.00 tot 16.00 uur, wordt op het 
Kennemerplein (tegenover de 
Vomar) een de eerste  rommel-
markt van dit jaar gehouden. De 
kramen zullen weer vol iggen 
met van alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil ver-
kopen kan een kraam huren. Bel 
voor informatie of het huren van 
een kraam, 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende markten 
zijn op 2 juni, 25 augustus en 15 
september.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Krachtige vrijwilligers 
voor prachtige ouders
Velsen - Soms zit je er als ouder 
even helemaal doorheen en is 
het een opluchting als iemand 
tijd heeft om te luisteren of een 
handje te helpen. Home-Start 
biedt dit! Zij werken met ge-
trainde vrijwilligers die zelf ook 
ouders zijn om deze ondersteu-
ning, praktische hulp en vriend-
schap te bieden aan ouders met 
jonge kinderen. Een vrijwilliger 
wordt gekoppeld aan een vast 
gezin en kan voor langere tijd 
blijven.
Moeder Karin: ,,Ik zag er altijd 
tegenop om in m’n eentje met 
twee ondernemende kinderen 
de woensdagmiddag door te 
komen, ze waren zo druk!  En 
na het overlijden van mijn moe-

der vond ik het zwaar om van ze 
te genieten en rustig te blijven. 
Maar met Marja erbij is het juist 
leuk, we hebben weer lol. Ik voel 
me weer een leukere moeder 
na een moeilijke tijd. Ze geeft 
me steun en begrip. Voor mij is 
Home-Start echt een aanrader 
voor elke ouder die even steun 
kan gebruiken!”

Wil je meer weten, heb je be-
hoefte aan ondersteuning of 
lijkt het je leuk om zelf een ge-
zin te ondersteunen? Kijk dan 
op www.home-start.nl of neem 
contact op met Socius Maat-
schappelijk Dienstverleners, te-
lefoon 088-8876900. (foto: Tjas-
ker Design)

Offroad rijden met Subaru Forester
Velsen-Zuid - Subarumin-
nend Nederland was afgelopen 
weekend weer te gast bij Acti-
onPlanet. 
Niestcar Heemskerk onder-
scheidt zich graag van ande-
re dealers door jaarlijks een of-
froad-event te organiseren voor 
(potentiele) klanten. ,,Wanneer 
je bij Niestcar een Subaru Fo-
rester koopt, koop je geen au-
to, maar je koopt een beleving.” 
En dat maken ze zeker waar.
De voorbereidingen voor de 
offroad klantendag starten al 
maanden van tevoren. Mark 

en Bob verkennen het terrein 
en bedenken het parcours. Dat 
doen ze heel zorgvuldig, en 
ook met veel plezier, zodat alle 
deelnemers er gerust op kun-
nen zijn dat hun mooie 4x4 Fo-
rester zonder schade door het 
terrein geloodst kan worden. 
Vervolgens gaat team Action-
Planet aan de slag om het ter-
rein te prepareren, want na een 
zware winter met veel neerslag 
en veel offroadclubs is het ter-
rein niet echt geschikt voor de 
Foresters.
Op de dag zelf staat het voltalli-

ge team van Niestcar om 08.00 
uur voor de poort om de rou-
tes uit te zetten. En dan is het 
zover... Een stralende dag, die 
op heel veel plaatsen in Neder-
land op een heel andere ma-
nier gevierd wordt, maar hier 
in de berg0en van Spaarnwou-
de voelen we de rijders zich ook 
eventjes bevrijd. 
Bevrijd van alle dagelijkse sleur 
en voldoende tracks om onder 
begeleiding van de marshalls 
te genieten van de power van 
de Forester! Zie ook www.acti-
onplanet.nl. (foto: aangeleverd)
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COLOFON

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Mobiel 06-33836478 
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
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 

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

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet 
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

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

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

IJmuiden kent in zijn bestaans-
geschiedenis twee pleinen met 
de naam ‘Willemsplein’. Het eer-
ste lag tot in de Tweede Wereld-
oorlog ten westen van de Oranje-
straat, precies een blok noordelijk 
van het huidige Thaliaplein. De 
oorspronkelijke bebouwing rond 
het plein en omliggende straten 
is in de Tweede Wereldoorlog ver-
dwenen. Het plein is daarna niet 
meer opgebouwd. Het tweede 
en huidige Willemsplein ligt oos-
telijker, ingeklemd in de hoek van 
de Bloemstraat en het S.P. Kuijper-
plantsoen. Het is in de zeventi-
ger jaren van de twintigste eeuw 
aangelegd, als onderdeel van de 
nieuwbouw van Oud-IJmuiden 
ten oosten van de Oranjestraat. 
Recentelijk is de huizenrij aan de 
noordzijde van dit plein vervan-
gen door fraaie nieuwbouw zoals 
op de foto is te zien.
Het eerste Willemsplein staat al 
vermeld als ‘Willems Plein’ op een 
kaart van IJmuiden uit 1876, het 
jaar waarin koning Willem III het 
Noordzeekanaal opent en IJmui-

den doopt. Het plein is dan nog 
een zandvlakte zonder bebou-
wing. In de eerste jaren van IJmui-
den verrijst er bebouwing rond 
het plein, zoals een politiepost 
met brandspuithuisje, een school 
en deftige woonhuizen, waarin 
later ook winkels worden geves-
tigd. In de volksmond wordt het 
plein ‘markt’ of ‘marktplein’ ge-
noemd. Op 3 mei 1878 krijgt het 
plein de naam ‘Willemsplein’, ge-
noemd naar de koning.
In 1884 biedt de Maatschap 
IJmuiden de gemeente Velsen 
aan het Willemsplein over te ne-
men, op voorwaarde dat de ge-
meente het plein zal bestraten en 
beplanten. Het plein is dan nog 
steeds een kale zandvlakte met 
een kleine waterpomp in het mid-
den. Na een lange discussie wor-
den de aangelegde straten en het 
zanderige Willemsplein een jaar 
later overgedragen. De naam Wil-
lemsplein wordt in 1886 door de 
gemeente o�cieel vastgesteld 
met een raadsbesluit. Pas in 1892 
wordt het Willemsplein bestraat 

en met bomen beplant. Ter gele-
genheid van het 25-jarig bestaan 
van IJmuiden wordt in 1901 een 
grote, monumentale pomp met 
elektrische verlichting op het Wil-
lemsplein onthuld.
Het plein speelt een centrale rol 
in het vooroorlogse IJmuiden. Het 
wordt gebruikt voor bijeenkom-
sten en feesten. Bij vorst wordt 
het plein ingedijkt en onder wa-
ter gezet zodat er geschaatst kan 
worden. Er worden zelfs schaats-
wedstrijden gehouden! Aanvan-
kelijk biedt het plein ook ruimte 
voor de kermis, maar vanwege de 
gebruikelijke drink- en vechtpar-
tijen in de omliggende cafés be-
sluit de gemeente in 1911 om de 
IJmuider kermis af te scha�en.
In juni 1919 wordt een grote mu-
ziektent midden op het plein in 
gebruik genomen. De muziek-
tent stond eerder bij het grote in-
ternationale padvinderskamp in 
1913 achter de semafoor, en is na 
a�oop voor 1 gulden door de ge-
meente aangekocht.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wordt een groot deel van Oud-
IJmuiden ten westen van de Oran-
jestraat op last van de Duitsers 
met de grond gelijk gemaakt. De-
ze sloop betekent het einde van 
het eerste Willemsplein als cen-
traal dorpsplein van IJmuiden.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurte-
nis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die 
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden 
over IJmuiden. Deze week aandacht voor het voormalige Wil-
lemsplein.

Indrukwekkende Jan 
Bonekampherdenking

IJmuiden - Op 4 mei vond voor 
de twaalfde keer de Jan Bone-
kampherdenking plaats bij het 
graf van Jan Bonekamp op de 
Westerbegraafplaats. Het was 
een indrukwekkende bijeen-
komst, deze keer onder een hel-
dere hemel en het laatste zonlicht 
van de zonovergoten 4 mei.
Na de opening door de IJmuiden-
se schrijfster Conny Braam en het 
taptoe-signaal geblazen door Mi-
chel Zoetmulder werd een mi-
nuut stilte gehouden. De geno-
digde spreker was Bas Vermaat. 
Hij was ooit dienstweigeraar en 
lang actief tegen het militarisme.
Nu werkt hij in de zorg en maakt 
als vakbondskaderlid deel uit 
van het bestuur van de FNV sec-
tor Zorg & Welzijn. Hij staat voor 
een strijdbare en actieve vakbe-

weging en wil het FNV O�ensief 
van onderop vorm en inhoud ge-
ven. Die strijdlustigheid brengt 
Bas duidelijk in zijn woorden tot 
uiting.
Na de toespraak brachten Daan 
van Putten (gitaar) en Nicolet-
te Knape (zang) het lied ‘Kame-
raden’ van Cornelis Vreeswijk ten 
gehore.  Vervolgens zongen Da-
sha Derzhavets onder gitaarbe-
geleiding van Daan van Putten 
het Russische lied ‘Нам нужна 
одна победа’ (Nog één overwin-
ning). Hoewel de woorden door 
de meesten niet verstaan werden, 
maakte het lied door de prachti-
ge en indringende manier waar-
op het gebracht werd, met de uit-
leg van Conny erbij, veel indruk 
op de aanwezigen.
Tenslotte vertelde Conny over het 

‘vlagincident’ bij Hoogovens, op-
getekend in het boekje: ‘Witte Ko. 
Herinneringen uit het gewapend 
verzet’ door Otto Kraan en Jan 
Brasser. (foto’s: Erik Baalbergen)

SVIJ voetbalt 24 uur
voor het goede doel
IJmuiden - In het weekend van 8 
en 9 juni wordt er bij voetbalver-
eniging SVIJ 24 uur lang gevoet-
bald voor het goede doel. Op vrij-
dagmiddag nemen de allerklein-
sten van de club het als eerste 
op tegen de mini’s van buurman 
Stormvogels. Daarna wordt er di-
rect doorgepakt in de vorm van 
Walking Football.
De vrijdagavond staat compleet 
in het teken van reünie- voetbal. 
Vanwege de vele aanmeldingen 
zal er een heus 7-tegen-7-toer-
nooi gehouden worden met SVIJ-
teams uit 1980, 1991 en 1995. 
Ook is het oud-Dames-1-team 
gecontracteerd dat in de begin 
jaren ’90 zoveel succes had. 
Het evenement wordt afgesloten 
middels een heuse wedstrijd tus-
sen de oud-Profs van Telstar en 
een team van oudgedienden van 
de voetbalvereniging SVIJ. Coach 
Mink Verbaan van oud-Telstar is 
laaiend enthousiast en heeft toe-
zeggingen gedaan met een ge-
weldig team dit unieke evene-
ment te komen afsluiten. Ook de 
begeleiders van oud-SVIJ (Cees 
Martin en Ron van Leeuwen) zul-
len er alles aan doen om een zo 
representatief mogelijk team op 
de been te krijgen. 
Tussen de Guppen en de oud-

profs spelen alle teams van SVIJ-
wedstrijden voor het goede doel. 
En dat dus 24-uur lang. Ieder 
team doet dat op zijn of haar ma-
nier. 
Sommige teams hebben tegen-
standers weten te vinden. Ande-
re teams gaan weer onderling te-
gen elkaar voetballen en bij een 
aantal teams zijn alle papa’s en 
mama’s spontaan begonnen met 
conditietrainingen omdat zij het 
gaan opnemen tegen hun eigen 
kinderen. 
Ondertussen heeft de organisa-
tie van dit evenement ook een 
hoofdsponsor weten te strikken. 
Dit is DMF Dietvorst geworden 
uit Uitgeest en voorheen IJmui-
den. DMF Dietvorst heeft er me-
de voor gezorgd dat de organi-
satie van het evenement samen 
met het Visserhuis kunnen gaan 
nadenken over een geweldig ca-
deau. Om dit cadeau nog iets 
meer cachet te geven, zal aan ie-
der team dat meedoet een vrij-
willige donatie gevraagd worden 
om op deze manier een bijdrage 
te leveren voor het woon en zorg-
centrum het Visserhuis. 
SVIJ betekent namelijk niet alleen 
maar winnen of verliezen. SVIJ is 
meer dan alleen maar dat. SVIJ is 
samen. En samen is niet alleen!

Haarlem - Op woensdag 16 mei wordt op Begraafplaats Akendam 
het eerste Sterretjesveld van Haarlem geopend. Een strooiveld 
voor de allerkleinsten, waar moeders, vaders en naasten hun te 
vroeg geboren, niet-levensvatbare baby kunnen herdenken. Een 
tastbare plek waar men troost kan vinden.

Haarlem krijgt strooi-
veld voor allerkleinsten

Het strooiveld op Begraafplaats 
Akendam is gerealiseerd dank-
zij giften van J.C. Ruigrok Stich-
ting, Dr. C.J. Vaillant Fonds, Vrien-
den Spaarne Gasthuis en Yarden 
Crematorium Haarlem in samen-
werking met Gemeente Haarlem 
en Stichting Nabestaandenzorg. 
Het initiatief komt van Ariënne 
Post. ,,Ik heb zelf ook een baby 
verloren, met 15 weken. Hij is ver-
strooid op het Sterretjesveld van 
Zorgvlied. Dit bleek jaren later 
een plek waar wij troost konden 
vinden. Een plek om hem te her-

denken. Dat is iets wat ik andere 
ouders ook toewens en waar nu 
in Haarlem een plek voor is.”
Tijdens de opening van het Ster-
retjesveld zal er op de plek een 
monument worden onthuld: 
een gedenkboom met gekleur-
de blaadjes waar de naam van de 
baby op gezet kan worden. Dit is 
een kleine versie van de gedenk-
boom op het grote strooiveld van 
Begraafplaats Akendam. Op die 
manier zijn beide strooivelden 
met elkaar verbonden. (foto: aan-
geleverd)

Alzheimer Trefpunt
Velsen - Op dinsdag 15 mei is het 
volgende Alzheimer Trefpunt in 
Velsen. Het onderwerp is ‘Moge-
lijkheden om de mantelzorger te 
ontlasten’. Het is een schok wan-
neer bij je partner of bij één van 
je ouders de diagnose dementie 
wordt gesteld. Steeds meer men-
sen worden, soms tegen wil en 
dank, betrokken bij de zorg voor 
hun naaste. En dat combineren 
met de eigen huishouding, gezin 
en baan is niet altijd even gemak-
kelijk. Als mantelzorger wil je niet 
altijd hulp vragen en soms krijg je 
hulp die je helemaal niet wilt heb-
ben. Hulp vragen en goedbedoel-

de hulp weigeren, dat kan soms 
een dilemma zijn. Hoe kun je dan 
toch voorkomen dat het je boven 
het hoofd groeit? En waar en hoe 
kun je als mantelzorger onder-
steuning aanvragen? Gespreks-
leider Mick Flieringa gaat hier-
over in gesprek met Margit Koot-
er, ouderenadviseur en mantel-
zorgconsulent van Socius. Hier-
na is er gelegenheid tot het stel-
len van vragen. Wilt u meer we-
ten over dit onderwerp of heeft 
u behoefte aan andere informa-
tie over dementie? Kom dan naar 
het Alzheimer Trefpunt in de Cen-
trale Bibliotheek in IJmuiden, Du-
dokplein 16 (boven Albert Heijn), 
1971 EP IJmuiden. De ontvangst 
is vanaf 19.00 uur, het program-
ma start om 19.30 uur en eindigt 
rond 21.00 uur. Iedereen is wel-
kom: mensen met geheugen-
problemen, partners, kinderen, 
vrienden, buren en professionals. 
Het belooft een bijzondere avond 
te worden. De toegang is laag-
drempelig en gratis. Vooraf aan-
melden is niet nodig.
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11 MEI

(foto: aangeleverd)
IJmuidense kunst van Dick 
Holzhaus in SHIP tot en met 28 
juli. SHIP is zeven dagen per 
week geopend van 10.00 tot 
17.00 uur en vrij toegankelijk.

Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Anthologie’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(Foto’s: aangeleverd)
Kaasmarktconcert in Grote 
Kerk Alkmaar door organisten 
Diederik Blankensteijn (foto 
boven) en Floris van Gils (foto 
onder), 12.00 en 13.00 uur. (Fo-
to’s: aangeleverd)

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

Workshop Beeld maken voor 
beginners bij Informatieboer-
derij Zorgvrij, Genieweg Vel-
sen-Zuid. Van 13.00 tot 16.00 
uur.

(foto: aangelverd)
Gratis proefles bij Dansschool 
Cuba te LLama bij Welzijn 
Bloemendaal, Bloemendaalse-
weg 125 van 17.00 tot 18.00 
uur voor paren. Van 19.30 tot 
20.30 uur voor beginners, semi 
en gevorderd.

(foto: Paul ten have)
Luisterwandeling Vogelzang 
IVN start om 19.00 uur vanaf 
de parkeerplaats van zwem-
bad Het Baafje, De Omloop 11 
in Heiloo.Informatie: www.ivn.
nl/nkl. 

(foto: aangeleverd)
Violist Artiom Shishkov solo 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.

Stevi

(foto: Wim Lanser)
African Mamas en Leoni Jan-
sen in de Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. 

(foto: Paul Nijhorst)
Roué Verveer is ‘Heppie de 
Peppie’ in Kennemer Theater 

▲

Beverwijk, 20.15 uur. 

(foto’s: aangeleverd)
Marie Louise (foto boven) en  
Queen’s Pleasure (foto onder) 
in De Bakkerij, vanaf 21.00 uur 

12 MEI
Rommelmarkt op het Kenne-
merplein (tegenover de Vo-
mar) in IJmuiden. Van 09.00 tot 
16.00 uur. 

Nationale vogelweek: excur-
sie rond het duingebied van 
het bezoekerscentrum De 
Hoep om 9.00 uur. Wandelex-
cursie speciaal voor kinderen 
vanaf 10 jaar met hun ouders 
of grootouders. Meer info: 06-
43677458. Ook is er een fiets-
excursie vogels kijken, start 
07.30 uur. Nog meer activitei-
ten op deze Vogeldag in De 
Hoep, zie: www.PWN.nl/erop-
uit.

Wethouder Annette Baerveldt 
laat om 10.00 uur molen De 
Zandhaas aan de Wüstelaan 
83 in Santpoort-Noord weer 
draaien. Op deze feestelijke 
dag is de molen geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.

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

(foto: aangeleverd)
Roots Market op Camping Bak-
kum, 12.00-19.00 uur. 

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

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

(foto: Pixabay)
Gildewandeling ‘Door de Vijf-
hoek’ vanaf Museum Haar-
lem, Groot Heiligland 47. Start 
13.00 uur. Aanmelden voor de 
wandeling is noodzakelijk en 
kan via 06-16410803. Op werk-
dagen tussen 09.00 en 10.00 
en 18.00 en 19.30 uur. Of via 
www.gildehaarlem.nl

Repair Café en Stekjesbeurs in 
‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Van 13.30 tot 
16.00 uur.

(foto: Trend Media)
Ernst en Bobbie gaan met va-
kantie! Jeugdvoorstelling in 
Kennemer Theater in Bever-
wijk, 13.30 uur. 

Motorcross jeugdclinics Ac-
tion Planet. Zie ook www.acti-
onplanet.nl

Nationale vogelweek: wandel-
excursie Landgoed Marquette 
in Heemskerk 19.00 uur. Meer 
info: 06-43677458.

13 MEI
Excursie jonge weidevogels 
kijken rond Spaarnwoude. Om 
9.00 en om 11.00 uur. Deelna-
me gratis. Zie ook www.vogel-
week.nl.

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

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

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

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.

(foto: aangeleverd)
Molen- en Gemalendag: fiets-
excursie vanuit het Museum-
gemaal 1879 aan de Fielker-
weg 4 in Akersloot, 13.00-
15.30 uur. Aanmelden: info@
oerij.eu. Ook fietsexcursie op 
27 mei.

(foto: aangeleverd)

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

Pianorecital Sergey Smirnov 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur.Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk.

(foto: aangeleverd)
Roots Market rondom Restau-
rant de Oude Keuken op het 
Dijk en Duin terrein. Om 15.00 
uur treedt zangeres Maaike 
Huisinga op, begeleid door 
Michiel Halewijn uit Bakkum 
op gitaar. 

15 MEI
Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek.

Alzheimer Trefpunt met als on-
derwerp ‘Mogelijkheden om 
de mantelzorger te ontlasten.’ 
Centrale Bibliothee Ijmuiden, 
Dudokplein 16 (boven Alber 
Heijn). Ontvangst 19.00 uur, 
programma start om 19.30 uur 
en eindigt rond 21.00 uur. De 
toegang is laagdrempelig en 
gratis. Vooraf aanmelden niet 
nodig.

Nationale vogelweek: fietsex-
cursie Castricummer polder 
op om 19.00 uur. Verzamelen 
op de parkeerplaats bij Sport-
hal ‘de Bloemen’. Meer info: 06-
43677458.

(foto: aangeleverd)
Velserbroeker Anton van Leeu-
wen in ‘De reis van je leven’. 
Om 20.30 uur op RTL4.

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

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag.

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

van kleuter tot puber.

Expeditie Juttersgeluk: bijzon-
dere strandjutters gezocht. 
Van 13.00 tot 15.00 uur kun je 
gratis deelnemen aan de etap-
pe. Juttersgeluk legt uit hoe je 
afval op het strand herkent en  
hoe je het veilig opraapt. 

(foto: Staatsbosbeheer)
Zonnetrein rijdt door de Schoorl-
se Duinen, iedere zondag en 
woensdag 13.00 uur vanaf Bui-
tencentrum Schoorlse Duinen. 
Reserveren: 072-5093352. 

Nationale vogelweek: wandelex-
cursie Egmond Binnen om 19.00 
uur . Verzamelen op de parkeer-
plaats PWN /rechtsvoor Gaste-
rij Nieuw Westert. Meer info: 06-
43677458.

Schapen scheren bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 13.30 tot 
16.00 uur. Poppentheater Pop-
pekus met ‘Door & Roosje’. Van 
13.30 tot 15.00 uur. Reserve-
ren via info@theaterpoppekus.
nl of 06-37576617 (contant be-
talen, er is geen pin).

17 MEI
Excursie jonge weidevogels 
kijken rond Spaarnwoude. Om 
9.00 en om 11.00 uur. Deelna-
me gratis. Zie ook www.vogel-
week.nl.

Nationale vogelweek: wandelex-
cursie Duinen/Bakkum om 9.00 
en 19.00 uur. Verzamelen par-
keerplaats Noorderstraat. Meer 
info: 06-43677458.

(foto: Pixabay)
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Start Festival Ezels en Kwasten in 
Wijk aan Zee, tiendaags internati-
onaal kunstfestival. Diverse work-
shops tijdens het festival. Infor-
matie: www.ezelsenkwasten.nl.

DDF Crew – Retuned (België) in 
De Vest in Alkmaar, 20.15 uur. Mu-
ziek, dans, humor, spektakel en 
vooral heel veel touwtjespringen: 
dat is waar het allemaal om draait 
in de theatershows van DDF 
Crew. Meet & Greet na a�oop.
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Allerbeste zorg voor je huisdier

Dier Medisch Centrum blij 
met aansluiting bij AniCura

,,Deze kwaliteitsinjectie is echt 
super voor onze teams. Door 
kennis te delen en ondersteu-
ning vanuit het netwerk kunnen 
we ons volledig richten op dier-
geneeskunde en zo continu de 
beste kwaliteitszorg bieden in 
onze centra. Gezonde dieren en 
tevreden klanten; daar doe je het 
voor als dierenarts!”, aldus Floor 

Stembert, praktijkmanager en 
dierenarts bij AniCura IJmond, 
Kennemerland en Beverwijk.
Belangrijk voordeel is dus dat de 
aangesloten dierenartsen dank-
zij kennisuitwisseling hun kennis 
kunnen vergroten en zich conti-
nu kunnen ontwikkelen ten be-
hoeve van de behandeling van 
de meest uiteenlopende aan-

doeningen. Stembert: ,,We bie-
den in veruit de meeste gevallen 
alle zorg onder één dak. Zo stre-
ven we ernaar om zoveel moge-
lijk huisdieren in één van onze 
drie AniCura-klinieken te behan-
delen, zodat onze klanten niet 
ver hoeven te rijden met hun 
huisdier en altijd verzekerd zijn 
van de beste behandeling voor 
hun katten, honden, konijnen, 
vogels en andere huisdieren.”
Op elke AniCura-vestiging werkt 
een vast team van in totaal tien 
dierenartsen en achttien assi-
stenten. Er is een hechte samen-
werking tussen de praktijken, 
waarbij de afzonderlijke vesti-
gingen extra aandachtsgebie-
den hebben. Zo zijn AniCura Be-
verwijk en Kennemerland uitge-
rust met operatiekamers die de 
best mogelijke bewaking bie-
den tijdens operaties. Daarnaast 
worden in Kennemerland kijk-
operaties uitgevoerd. Bij AniCura 
IJmond is er veel specialistische 
kennis in huis voor de behan-
deling van reptielen en knaag-
dieren. Jaarlijks bezoeken ruim 
achtduizend klanten een van 
de drie klinieken die vervolgens 
zo’n zesduizend katten, vijfdui-
zend honden, zeshonderd konij-
nen en driehonderd cavia’s be-
handelen. 
Hierbij opgeteld nog de vogels 
en reptielen en sporadisch een 
varken of een geit. (foto: aange-
leverd)

Velserbroek - Huisdierenbezitters in de regio’s IJmond, Kenne-
merland en Beverwijk kunnen vanaf nu rekenen op nog bete-
re zorg voor hun geliefde dieren. Dit alles doordat Dier Medisch 
Centrum o�cieel onderdeel is en de naam krijgt van AniCura, één 
van Europa’s toonaangevende aanbieders van hoogkwalitatieve 
zorg voor huisdieren. Daarmee maken de drie centra deel uit van 
een groot internationaal netwerk van gerenommeerde dierenzie-
kenhuizen en dierenartsenpraktijken.

Stil protest tegen uitzetting 
Armeense moeder en zoon
Velsen - Zowel tijdens Dodenherdenking als op 5 mei was er een stil protest tegen de aanhouding van 
twee asielzoekers, een Armeense moeder en haar 10-jarige zoon. De twee wonen al vier jaar in Nederland 
en werden op 4 mei aangehouden op een adres in Velsen-Zuid om te worden teruggestuurd. Juist het feit 
dat dit op deze dag gebeurde zette meerdere Velsenaren aan tot protest. Al eerder kreeg de vrouw te ho-
ren dat zij niet in Nederland mag blijven. Op advies van hun advocaat zouden zij zijn ondergedoken in een 
woning aan de Stationsweg. (foto: Erik Baalbergen)

Bevrijdingsvuur
IJmuiden - Acht hardlopers van Suomi hebben vanaf in de nacht van 4 op 5 mei in estafette het bevrijdings-
vuur hardlopend vanuit Wageningen naar Velsen gebracht, een afstand van ongeveer 130 kilometer. Op 5 
mei rond 13.45 kwamen de lopers, inmiddels vergezeld van meer Suomi-lopers, aan op Plein 1945. Hier zijn 
ze bij het monument door burgemeester Dales, wethouder Baerveldt en tientallen belangstellenden verwel-
komd. Na de overhandiging van de fakkel met het vuur uit Wageningen en een toespraak van Baerveldt kre-
gen de lopers bloemen en een meer dan welkome handdoek aangeboden. (foto: Erik Baalbergen)

Musicalgroep Jakob speelt 
‘Op zoek naar Judas’
IJmuiden - Op 1, 2 en 3 juni 
speelt Oecumenische Musical-
groep Jakob de musical ‘Op zoek 
naar Judas’. Een musical die, zo-
als de titel al doet vermoeden, 
op zoek gaat naar het ware ver-
haal van Judas. Wie was hij? 
Waar kwam hij vandaan? En was 
hij eigenlijk wel zo slecht als al-
tijd wordt gedacht?
Een enthousiaste groep van 30 
spelers heeft de afgelopen 14 

maanden hard gewerkt om een 
nieuw stuk op de planken te zet-
ten. Onder leiding van Gemma 
Selier, Henriëtte de Bruijn en Erik 
Warns voert de groep begin ju-
ni alweer haar negende musi-
cal op.
Bent u nieuwsgierig geworden 
naar deze musical vol diepgang, 
humor en prachtige muziek? Be-
stel dan nu uw kaarten op www.
musicalgroepjakob.nl/, bij Kos-

ter Brillen (Plein 1945 nr. 5, IJmui-
den) of via een van de leden. Lie-
ver op een andere manier be-
stellen? Dat kan! Alle informatie 
staat op de website.
Kaarten kosten 10 euro voor vol-
wassenen en 8 euro voor kinde-
ren t/m 12 jaar. De musical wordt 
op 1 juni om 19.30 uur, 2 juni om 
19.30 uur en 3 juni om 14.00 uur 
gespeeld in de Ichthuskerk aan 
de Snelliusstraak in IJmuiden.

Santpoort-Zuid - Zaterdag 12 
mei vindt het laatste Repair Ca-
fé voor de zomerstop plaats, 
deze keer in combinatie met de 
stekjesbeurs: van 13.30 uur tot 
16.00 uur. In ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraat-
weg 201 zitten weer enthousi-
aste reparateurs van elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
fietsen, sieraden, computers, 
mobiele telefoons, enzovoorts 
klaar om te zien welke uitda-
ging u voor hen meebrengt. 
Ook kleine reparaties aan kle-
ding kunnen verricht worden. 
Het voelt goed als je iets waar 
je aan gehecht bent niet hoeft 
weg te gooien én, als het niet te 
repareren is, gaan mensen toch 
vaak met een positief gevoel 
naar huis: ‘Nu weet ik tenminste 
zeker dat ik het weg kan gooi-
en!’ U kunt deze zaterdagmid-
dag ook langskomen voor het 
uitwisselen van plantenstekjes. 
Komt u alleen voor de gezellig-
heid, ook prima, de koffie staat 
klaar. Meer informatie over het 
Repair Café kunt u vinden op 
www.repaircafe.org.

Repair Café

50+ Tennis-
toernooi 
Velserbroek - Van maandag 11 
tot en met vrijdag 15 juni wordt 
op Tennispark LTC Hofgeest het 
eerste regionale tennistoernooi 
voor 50-plussers gehouden. Het 
toernooi staat in de regio be-
kend als een gezelligheidstoer-
nooi met een sportief karakter. 
Op de �nalemiddag (15 juni) 
gaan de beentjes van de vloer en 
wordt de muzikale afsluiting ver-
zorgd door Cock Zwanenburg. 
Het is geen o�cieel KNLTB-toer-
nooi. De inschrijving staat open 
voor alle 50-plussers dus ook 
voor familie, vrienden en kennis-
sen. De wedstrijden worden ge-
speeld op de dag  in de catego-
rie 6, 7, 8 en 9 met een maximum 
speeltijd van 1,5 uur in zowel de 
dames dubbel, heren dubbel en 
gemengd dubbel. U kunt deel-
nemen maximaal aan twee on-
derdelen inschrijfgeld 10 eu-
ro per onderdeel. Inschrijven 
kan tot en met zondag 3 juni via 
www.ltchofgeest.nl.

Oorlogsslachtoffers 
herdacht bij Tata Steel
IJmuiden - Vrijdagochtend heeft 
bij Tata Steel de herdenking 
plaatsgevonden van alle burgers 
en militairen die sinds de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen 
in oorlogssituaties en bij vredes-
missies.
Tijdens de plechtige bijeenkomst 
lazen twee medewerkers van Ta-
ta Steel één voor één de namen 
op van de 69 werknemers van het 
staalbedrijf in IJmuiden die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn omge-
komen.
De herdenking werd bijgewoond 
door medewerkers en directiele-

den van Tata Steel, een wethou-
der van de gemeente Velsen en 
inwoners van de IJmondgemeen-
ten. De herdenkingsceremonie 
werd opgeluisterd door het Tata 
Steel Orkest.
Hans van den Berg, directeur Ta-
ta Steel in IJmuiden, legde sa-
men met een vertegenwoordiger 
van de Centrale Ondernemings-
raad een krans bij het oorlogs-
monument aan de Wenckebach-
straat en bij het gedenkteken ter 
herinnering aan de dwangarbei-
ders uit de oorlogsjaren. (foto: Ta-
ta Steel)

Telstar huurt midden-
velder Sven van Doorm
Velsen-Zuid - Telstar en Vitesse 
hebben overeenstemming be-
reikt over de huur van de 21-ja-
rige middenvelder Sven van 
Doorm in het seizoen 2018/2019. 
Dit seizoen speelde van Doorm 
zijn wedstrijden voor Jong Vites-
se. Hij verlengde vandaag zijn 
contract met twee seizoenen bij 
de club uit Arnhem.
,,Sven is een typische nummer 10 
met veel technische bagage en 
een goed technisch inzicht’’, al-
dus een opgetogen technisch di-
recteur Piet Buter. ,,Nadat eerder 
onze verdediging al goede vor-
men aannam voor het nieuwe 
seizoen, kunnen wij nu ook mel-
den dat ons middenveld steeds 
vastere vormen aanneemt. Al zijn 
wij nog altijd druk bezig om spe-

lers toe te voegen aan de selec-
tie.’’ (foto: Grandstand Football)
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Martin Haar te gast in 
voetbalshow Patronaat

Haar (66) heeft na een dienstver-
band van 24 jaar afscheid geno-
men van AZ. Bij die club stond 
hij onder meer Willem van Hane-
gem, Dick Advocaat, Gertjan Ver-
beek, Ronald Koeman en Louis van 
Gaal als assistent terzijde. ,,De bes-
te nummer twee van Nederland’’, 
noemde PSV-directeur Toon Ger-
brands hem ooit. 
Als voetballer van HFC Haarlem stal 
Haar de harten van de vier (sport)
journalisten die met Brilstand de 
show organiseren. In 1982 was hij 
de eerste winnaar van de Gouden 
Schoen. Haar krijgt bij Velsen as-
sistentie van een vaste bezoeker 
van de Haarlemse show, Santpoor-
ter Marcel Looij (ex-Terrasvogels, 
Schoten en VVH Velserbroek) die 
terugkeert naar zijn oude club.
Met een soms absurdistische mix 
van voetbal en amusement was 
de Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal 
Show vanaf het begin in 2016 een 
succes. De vijfde show in het Pa-

tronaat zal worden gepresenteerd 
door Feyenoord-supporter Wilfried 
de Jong. Hij treedt in de voetspo-
ren van onder meer Tom Egbers en 
Hélène Hendriks. 
Voetbalcolumnist en huisdichter 
(van De Wereld Draait Door) Nico 

Dijkshoorn en zangeres Tina Truc-
ker treden op en oud-bondscoach 
en Champions League-winnaar 
Danny Blind en AZ-directeur Ro-
bert Eenhoorn zullen worden ge-
interviewd. Vanwege het jubileum 
krijgt iedere bezoeker een voetbal-
boek cadeau.
Kaarten kosten 20 euro per stuk. Ze 
zijn nog verkrijgbaar via brilstand.
nl en patronaat.nl, of aan de kas-
sa’s van het Patronaat. (foto: aan-
geleverd)

Haarlem - De vijfde Grote Hi-Ha-Hondelul Voetbal Show wordt op 
maandag 14 mei afgetrapt door de nieuwe trainer van RKVV Vel-
sen, Martin Haar. De makers van de show willen hem in het Patro-
naat eer bewijzen voor zijn lange en indrukwekkende loopbaan 
in het voetbal.

Kwaliteitsverf tegen 
bodemprijzen bij Verfpoint.nl
Heemskerk - Verfpoint levert di-
verse soorten betaalbare kwa-
liteitsverf voor iedere schilders-
klus. Topmerken verf zoals Sik-
kens, Relius, Herfst & Helder, Tri-
metal en Sigma zijn allemaal te 
vinden in het assortiment van 
Verfpoint. 
Oorspronkelijk is Verfpoint ge-
start als webwinkel, in 2015 is 
daar een groothandel bijgeko-
men gevestigd aan de Lijnbaan 
70 in Heemskerk. Zowel voor 
de zakelijke als de particulie-
re markt is Verfpoint.nl het juis-
te adres. 
Bij Verfpoint vind je niet alleen 
maar verf, maar ook een uitge-
breide collectie werkkleding van 
het merk Workman voor diver-
se branches. Daarnaast is recent 
de werkschoenen-collectie van 
Redbrick en Grisport uitgebreid. 
Uiteraard zijn bij Verfpoint ook 

alle materialen voor schilder-
werk verkrijgbaar. Schuurma-
chines, kwasten, steigers, lad-
ders en trappen en diverse ge-
reedschappen. 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.verf-
point.nl. (foto: aangeleverd)

Op klimaatavontuur
bij BRAK! IJmuiden

Om elf uur werd door TV-bos-
wachter Arjen Postma op zijn be-
kende, enthousiaste  manier de 
aftrap van de feestelijkheden ge-
geven met boeiende verhalen 
over de klimaatverandering. Aan-
sluitend vond de o�ciële ope-
ning van deze dag plaats middels 
het hijsen van de ‘BRAK!-vlag’ 
door wethouder Annette Baer-
veldt en projectleider Maarten 
de Wol� bij het paviljoen Nova 
Zembla aan het Kennemermeer, 
naast de klimtoren.  Voor veel 
kinderen, vanaf 7 jaar, maar ook 
voor vaders die natuurlijk niet 
achter konden blijven, een uitda-
ging om naar boven te klauteren 
waardoor al snel een rij wachten-

den ontstond.
BRAK! IJmuiden is een initiatief 
van de gemeente Velsen in sa-
menwerking met het Pieter Ver-
meulen Museum, Natuurmonu-
menten, PBN, KIMO Nederland, 
Arbode Maritiem/SARCC, Kenne-
merstrand NV, Konder Wessels 
Vastgoed en Universiteit Leiden. 
,,Vanaf het begin van de plannen 
voor een kustinformatiecentrum 
zijn wij hier al bij betrokken’’, ver-
telt Joop Waijenberg, voorzit-
ter van het bestuur van het Pie-
ter Vermeulen Museum. ,,Samen 
met de gemeente zijn wij al lange 
tijd op zoek naar een ander on-
derkomen en dit nieuw te bou-
wen en te ontwikkelen informa-

tiecentrum zou een mogelijkheid 
kunnen bieden voor een nieuw 
onderkomen’’. Voor de kinderen 
was er van alles te doen en te 
ontdekken. Bij de kraam van ‘Jut-
tersgeluk’ waren er �essen met 
plastic korrels van allerlei soor-
ten plastic, vermalen in de shred-
der. Die worden omgesmolten 
en er worden dan sleutelhan-
gers, springtouwen en lampen-
kappen van gemaakt. Natuurmo-
numenten had een zogenaamd 
‘blote voetenpad’ aangelegd 
waar de kinderen geblinddoekt 
overheen kunnen lopen en on-
derweg raden over welke onder-
grond ze lopen en bij de kraam 
van het Pieter Vermeulen Mu-
seum konden kinderen zelf er-
varen hoe je wateroverlast in de 
stad kunt oplossen. Maar er wa-
ren ook rondwandelingen rond 
het Kennemermeer, onder bege-
leiding van gidsen van Stichting 
Duinbehoud. 
Zie ook www.brak.ijmuiden.nl. 
(foto: Joop Waijenberg)

IJmuiden aan Zee - Zondag vond onder zomerse omstandighe-
den de introductiedag plaats van BRAK! IJmuiden met als onder-
werp: ‘Ga mee op klimaatavontuur!’ Het geplande onderkomen 
van BRAK! dat op het nieuw te vormen Strandplein moet komen, 
staat er nog niet. Maar om alvast een indruk te krijgen van de mo-
gelijkheden en ideeën die rondom het nieuwe kust- en informa-
tiecentrum spelen is deze introductiedag georganiseerd door de 
gemeente en een aantal toekomstige partners. Volgens de orga-
nisatoren blijft het zeker niet bij deze ene dag en zullen in de loop 
van het jaar meerder activiteiten in dit kader worden georgani-
seerd.

IJmuiden - Het huis-aan-huis-
dier van deze week is Buddy. Bud-
dy is een zeer grote kruising; hij is 
een gecastreerde reu van 1 jaar 
oud. Buddy heeft weinig geleerd 
en er moet zeker met hem ge-
traind worden. Buddy kan bij ou-
dere kinderen. Hij kan niet bij kat-
ten en kan niet bij andere hon-
den in huis geplaatst worden. 
Buddy kan na gewenning even 
alleen thuis zijn maar dit moet 
verder opgebouwd worden. Hij is 
erg sterk en geen beginnershond. 
Voor meer informatie over Bud-
dy en alle andere dieren die een 
nieuw baasje zoeken bel met het 
Kerbert Dierentehuis aan de Hee-
renduinweg, 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. Zie ook www.dierenbe-
scherming.nl, twitter:@dierenbe-
scherming en Facebook.com/de-
dierenbescherming.

(Huis)dier
van de week

Peut Koks in andere handen

IJmuiden - Het bekende tankstati-
on Peut Koks gaat per 15 mei over 
in andere handen. Eigenaresse Ca-
roline Koks heeft na een moeilij-
ke beslissing de knoop doorge-
hakt dat het wordt overgedragen 
aan Total.
Caroline: ,,De verkoop van Tank-
station Peut Koks was geen must 
maar een combinatie van een fan-
tastisch aanbod van Total en de 
onzekerheden over de toekomst 
van het bedrijf op de lange ter-
mijn. Dat gaf voor mij de doorslag 
om het tankstation van de hand te 
doen. Het geeft mij wel een heel 
dubbel gevoel. Enerzijds loop ik 
hier al heel wat jaren rond, mijn le-

ven heeft zich hier voor een groot 
deel afgespeeld. Mijn vader Wil-
lem heeft het bedrijf in 1966 gere-
aliseerd, waar hij keihard voor ge-
knokt heeft.
Het was niet de bedoeling om het 
tankstation te verkopen. De om-
kleuring naar Peut is nog geen 
drie jaar geleden. Dat was voor mij 
een heel goede beslissing. De uit-
straling en het Tank & Schenk pro-
gramma zijn echt een succes. We 
hebben uiteindelijk 27.000 euro 
kunnen schenken aan de lokale 
goede doelen en verenigingen. Of 
hele volksstammen kwamen spa-

ren voor de wasbeurt. 
Maar als kleine pomphouder zit je 
wel in een spagaat. Ga je juist gas 
geven of verkopen? Dat is de ham-
vraag. 
Daarbij komen andere factoren 
ook om de hoek kijken. Ik heb 
geen opvolging voor het bedrijf. 
En hoe gaat de markt zich de ko-
mende jaren ontwikkelen? Ik wil al 
mijn klanten die al jarenlang trouw 
de tank van hun bolide met brand-
stof van Koks vullen via deze weg 
hartelijk bedanken en ik hoop ze in 
de toekomst nog eens tegen te ko-
men.’’ (foto’s: aangeleverd)

Pijnklachten bij
lopen of wandelen?
IJmuiden - Heeft u regelmatig 
pijn in de kuiten bij wandelen? 
Nemen deze klachten af als u stil-
staat? Herkent u na wandelen dat 
uw sokken een afdruk in uw on-
derbeen maken? Valt het u op 
dat bij koude weersomstandig-
heden dit sneller optreedt? Merkt 
u dat stilstaan ervoor zorgt dat de 
klachten verdwijnen? Dan heeft u 
mogelijk last van vaatstoornissen 
in het been. Met een duur woord 
heet dit claudicatio intermittens, 
oftewel ‘etalagebenen’. 
Om spieren te gebruiken is er 
zuurstof nodig. Dit wordt door uw 
bloedvaten (de slagaders) aange-
voerd. Aderverkalking zorgt er-
voor dat uw bloedvaten nauwer 
worden. Deze vernauwing zorgt 
voor een verminderde aanvoer 
van bloed en dus van vermin-
derde zuurstof naar de beenspie-
ren. Hierdoor ontstaat de pijn bij 
het lopen. Als u stilstaat, komen 
de spieren tot rust en nemen de 
klachten weer af. Wetenschappe-
lijk onderzoek heeft recent aan-
getoond dat looptraining onder 
leiding van een speciaal opgelei-
de fysiotherapeut, zeer goede re-
sultaten geeft. Zeven van de tien 
patiënten met etalagebenen kun-
nen door deze looptraining een 
operatie voorkomen. 
Sinds 2013 is Sonja Winter van Fy-
siotherapie Maas lid van Claudi-

catioNet, het landelijk netwerk 
voor looptherapie. Wilt u meer 
weten over onze looptraining bij 
etalagebenen, dan nodigen wij u 
uit voor onze informatieochtend 
op dinsdag 22 mei aanvang 11.00 
uur, op onze locatie in de Gra-
hamstraat 105 in IJmuiden. Deel-
name is gratis en vrijblijvend.
Aanmelden kan via info@fysio-
maas.nl of 0255-532211. (foto: 
aangeleverd)
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Santpoort - De jaarlijkse collec-
te voor het Reumafonds in Sant-
poort heeft 3.800 euro opge-
bracht. De collectecoördinator 
bedankt de gevers én de collec-
tanten van het Reumafonds.

3.800 euro voor 
Reumafonds

Velsen-Noord - Maandelijks or-
ganiseert tweedehands kleding-
winkeltje De tweede kans een 
gratis puzzelbeurs op woensdag-
middag. Deze maand is de puz-
zelbeurs een weekje later dan ge-
bruikelijk, namelijk woensdag 23 
mei van 14.00 tot 15.30 uur. Be-
zoekers van de puzzelbeurs kun-
nen gratis legpuzzels ruilen on-
der het genot van een kopje kof-
�e of thee. Tevens kunnen zij 
even  rondkijken in het winkeltje. 
U vindt het winkeltje aan de ach-
terzijde van De Schulpen (ingang 
Van Diepenstraat). Meer weten? 
Bel 0251-226445.

Puzzelbeurs 
in De Schulpen

Damesvolley-
balteam zoekt 
extra spelers
Velsen - Voor het komend sei-
zoen is Volleybalvereniging Sma-
shing Velsen ’96  op zoek naar 
nieuwe speelsters voor één van 
de damescompetitieteams. Ben 
jij een volleybalfan? Heb jij wel 
eens competitie gespeeld? Dan 
is Smashing Velsen Dames 5 op 
zoek naar jou! Het team bestaat 
uit zes meiden in de leeftijd van 
20 tot 33 jaar. Heb je interesse of 
vragen? Mail dan naar senioren@
smashingvelsen.nl.

Zomerbridge bij 
Bridgevereniging Velsen
Santpoort-Noord - Ook dit jaar 
organiseert Bridgevereniging 
Velsen op de dinsdagavonden in 
juni, juli en augustus weer haar 
open zomeravonddrives. 
Iedere liefhebber, dus ook als u 
geen lid bent, kan dan in een ge-
zellige en ontspannen sfeer een 
avondje komen bridgen. De in-
deling is naar sterkte, in drie lij-
nen, zodat ook beginnende brid-
gers met plezier kunnen meespe-
len. De zomerdrives starten op 

dinsdagavond 5 juni. De locatie is 
het gebouw Velserhooft, ingang 
Valckenhoe�aan. Aanvang 19.30 
uur. Per avond worden zes ron-
den van vier spellen gespeeld. De 
Kosten bedragen 6 euro per paar 
per avond. 
Inschrijven kan via bvvelsen1@
gmail.com. Op de laatste avond, 
28 augustus 2018, is er voor de 
ronde winnaars en runners-up 
en trouwe deelnemers een �nale 
met aantrekkelijke prijzen!

Mike Snoei beste trainer 
van Jupiler League
Velsen-Zuid - Telstar-trainer 
Mike Snoei is winnaar gewor-
den van een prestigieuze Gou-
den Stier. D e prijs voor de bes-
te trainer van de Jupiler League 
wordt zaterdag uitgereikt voor-
afgaand aan de Wedstrijd van 
de Toekomst. Tijdens deze wed-
strijd zullen er nieuwe spelregels 

worden getest. Daarnaast expe-
rimenteert FOX Sports met nieu-
we camera-en audiotechnieken 
om de wedstrijdbeleving inten-
ser te maken.
De Gouden Stier-uitreiking is een 
initiatief van de Coöperatie Eer-
ste Divisie en hoofdsponsor Jupi-
ler. De prijs is een stimulans voor 

de beste spelers, trainers en ta-
lenten uit de Jupiler League die 
zich ontwikkelen richting de top.
De jurering wordt gedaan door 
de trainers en aanvoerders van 
de clubs uit de Jupiler League, 
in combinatie met stemmen van 
het Nederlandse publiek. (foto: 
1963-pictures.nl)

Jongens vinden 
gevaarlijk 
explosief

IJmuiden – Vorige week hebben 
drie 3 jongetjes tijdens het spe-
len in de duineneen gevaarlijk ex-
plosief gevonden. In hun onwe-
tendheid hebben zij dit 36 centi-
meter lange doorgeroeste voor-
werp meegenomen naar huis 
om het daar aan de ouders te la-
ten zien. De ouders kregen hier 
toch wel een onderbuikgevoel bij 
en hebben de politie gebeld. Na 
onderzoek door de politie en de 
Explosieven Opruimingsdienst 
(EOD) is vastgesteld dat het om 
een explosief ging. Door de EOD 
is dit explosief op veilige wij-
ze vervoerd en onklaar gemaakt 
door het explosief tot ontplof-
�ng te brengen. Er zijn de laat-
ste tijd meerdere oude explosie-
ven gevonden. Doordat ze hier 
al zo lang liggen, kunnen de ex-
plosieven erg instabiel worden 
en rampzalige gevolgen hebben 
als deze ontplo�en. Het explo-
sief van dit incident lag al zicht-
baar op een steen en is daar ken-
nelijk door iemand neergelegd. 
Mocht u iets aantre�en waar-
van u het vermoeden heeft dat 
dit om een explosief gaat, blijft u 
hier dan vanaf en belt u de poli-
tie. Zij zullen samen met de EOD 
zorgen voor een veilige afvoer en 
ontmanteling van het explosief. 
U mag hier gezien het hoge risi-
co zeker voor bellen met 112! (fo-
to: Politie Kennemerland)

IJmuidense kunst van 
Dick Holzhaus in SHIP
IJmuiden - In SHIP is tot en met 
28 juli werk te zien van Dick 
Holzhaus. De in IJmuiden woon-
achtige Holzhaus is een veelzij-
dig kunstenaar. Nadat hij in 1974 
Cum Laude afstudeerde aan de 
Rietveld Academie verdiende hij 
zijn sporen als art director bij ver-
schillende internationale recla-
mebureaus.
In 1999 vertrok Holzhaus naar Sri 
Lanka en verhuisde een jaar later 
naar Chiang Mai in Thailand om 
te schrijven. Hij publiceerde twee 
romans, een managementboek 
en een biogra�e in opdracht. In 
2008 keerde hij terug naar Ne-
derland om zich toe te leggen op 
schrijven en illustreren. 
De kunstserie die nu in SHIP 
hangt heeft hij gemaakt naar 
aanleiding van zijn verhuizing 
naar IJmuiden.
Vanwege zijn kleine behuizing is 

Dick in 2017 digitaal gaan teke-
nen. Als professioneel gebruiker 
van beeldbewerkingsprogram-
ma’s weet hij de mooiste prin-
ten te produceren. Samen met 
zijn vrouw, die amateurfotograaf 
is, maakt hij referentiefoto’s van 
IJmuiden. 
Van die foto’s maakt hij composi-
ties waarin hij de vrijheid neemt 
om objecten te vergroten, ver-
kleinen, verplaatsen of weg te la-
ten. Het licht en de luchten heeft 
hij in IJmuiden gezien en weet 
daaruit een typische IJmuidense 
sfeer te vangen. Het is een tijdro-
vende techniek omdat alles met 
de hand gebeurt. Deze mooie 
platen worden in samenwerking 
met Compucolor gemaakt.
De expositie is net als SHIP ze-
ven dagen per week van 10.00 
tot 17.00 uur geopend en vrij toe-
gankelijk. (foto: aangeleverd)

Havenfestival en Rauw aan Zee 
zoeken typisch IJmuidens visrecept

IJmuiden en vis zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Er zijn 
weinig plaatsen waar zo gemak-
kelijk aan verse vis te komen is 
als in IJmuiden. Al decennialang 
wordt er thuis en in de restau-
rantkeukens op een geweldige 
manier verse vis bereid. Het Ha-
venfestival, dat dit jaar in het te-
ken staat van vis, is op zoek naar 
het visgerecht dat IJmuiden let-
terlijk en �guurlijk op de (menu)
kaart zet. Ben jij bereid om jouw 
(familie)recept prijs te geven? In-
sturen kan tot 20 mei 2018 via in-
fo@havenfestivalijmond.nl.
De ingezonden recepten worden 
beoordeeld door een vakjury. Zij 
selecteren drie recepten waar via 
de Facebook-pagina van IJmui-
den Rauw aan Zee op gestemd 
kan worden. De winnaar krijgt 
een compleet verzorgd diner 
voor twee personen aangebo-
den in een lokaal (vis)restaurant. 

Tijdens het Havenfestival kan het 
winnende visgerecht worden ge-
proefd in het IJmuiden Rauw aan 
Zee-paviljoen (zolang de voor-
raad strekt).

Deelname aan de visrecepten-
wedstrijd staat open voor ieder-
een: van hobbykok tot professio-
nal! Het gaat om recepten die re-
latief eenvoudig en snel te berei-
den zijn. Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd.
De wedstrijd wordt mede moge-
lijk gemaakt door IJmuiden Rauw 
aan Zee, de citymarketing van de 
gemeente Velsen. Zie ook www.
vvvijmuidenaanzee.nl. (foto: Ha-
venfestival IJmond)

IJmuiden - Volendam heeft het zootje van Paling, Yerseke zijn oes-
ters en Scheveningen de braadharing in ‘t zuur. Maar wat is nou 
een typisch visgerecht uit IJmuiden? Om daar achter te komen or-
ganiseren het Havenfestival IJmond en IJmuiden Rauw aan Zee 
een grote visreceptenwedstrijd. Festivalbezoekers kunnen het 
winnende gerecht op 23 en 24 juni komen proeven in het specia-
le IJmuiden Rauw aan Zee-paviljoen.

RK Koor Cantemus 
Domino opgeheven
IJmuiden - Eén van IJmuidens 
oudste kerkkoren, Cantemus Do-
mino, heeft vorige week de kerk-
dienst bekend gemaakt dat zij 
zichzelf ophe�en. Het ledenaan-
tal is de laatste jaren �ink afgeno-
men door opzegging, ziekte of 
overlijden wat mede het gevolg 
is van de toenemende gemiddel-
de leeftijd van de koorleden.
De RK kerk van IJmuiden werd op 
15 mei 1884 ingewijd. Volgens 
het Rijksarchief was er in 1889 
een gezongen Heilige Mis. Het is 
niet helemaal zeker maar moge-
lijk dat Cantemus Domino vanaf 
dat jaar bestaat. 
In de oorlog moest het koor 
uitwijken naar het ziekenhuis 
te IJmuiden Oost. Na de oor-
log keerde het koor terug na 
IJmuiden West waar op 12 ju-
li 1945 de wekelijkse repetities 
weer werden opgepakt. In no-
vember van dat jaar werd ook 

het knapenkoor weer gestart. In 
1972 fuseerde het dameskoor 
met het herenkoor, dit resulteer-
de in het gemengd koor Cante-
mus Dominus. Vanaf begin 1960 
werden de diensten in de St. Gre-
goriuskerk aan de Kanaalstraat 
gehouden. Daarna in de voor-
malige St. Petruskerk, die in 2000 
grotendeels is gesloopt. Als kerk 
is blijven staan het oude priester-
koor en ging de kerk verder als 
de Pieterkerk aan de Zuiderkruis-
straat. In 1972 werd er een gram-
mofoonplaat opgenomen met 
liederen van het koor. De plaat 
werd een succes. In 2006 vierde 
Cantemus Domino, wat betekent 
Zingt voor de Heer, het 115 jarig 
bestaan met een korenfestival in 
de Pieterkerk.
Hoewel het koor niet meer de 
diensten zal opluisteren, blijft 
het wel beschikbaar voor rouw-
diensten. (foto: aangeleverd)

Wijntheater bij Villa Westend
Velserbroek - Bij Villa Westend is in de eerste helft van deze week hard gewerkt aan de opbouw van Vil-
la’s Culinair Wijntheater. Tot en met zondag staat het strand aan de Westbroekplas voor de vierde keer in 
het teken van culinair genieten. In het Wijntheater worden de lekkerste wijnen verkocht en er zijn diverse 
foodtrucks, workshops, proeverijen, theateracts, vinyl-dj’s en relaxte zitjes. Drie avonden kookt een beken-
de chef-kok de sterren van de hemel in het pop-up restaurant op het strand. Vanavond (vrijdag) is dat Alain 
Alders van De Vrienden van Jacob* en zaterdag Menno Post, voormalig chef-kok van de Bokkedoorns**. Er 
is plaats voor 40 gasten per avond. Tickets voor het pop-up diner zijn verkrijgbaar via www.villa-westend.
nl. (foto: aangeleverd)
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NIEUWS van de voetbalvelden

Velsen laat punten aan AGB

Het begin was gunstig voor Velsen 
met de eerste kans voor Patrick 
Castricum na een voorzet vanaf 
rechts via Sven Braaij. Vijf minuten 
later kopte Remco van Dam naast 
na een hoekschop van Sebastiaan 
Scholten. Ook Tim Groenewoud 
had het vizier nog niet op scherp 
staan na een scherpe voorzet van 
Patrick Castricum. 
Het leek een niet al te moeilijke 
middag te worden voor Velsen tot-
dat AGB een tandje bijzette. Een 
verraderlijk schot van Mineo Ber-
renstein verraste bijna Sander van 
der Lugt die even later prima op-
trad na een kogel van Annass Ben-
hammouch en Omar El Aamra-
ni schoot rakelings langs de paal 
naast Sander. Velsen was even de 
kluts kwijt en keek in de twee en 
twintigste minuut tegen een ach-
terstand aan. De rappe Cihan Kam-
bur zette voor vanaf de achterlijn 
en Annas Benhammouch was er 
als de kippen bij om met een sli-

ding de bal, en Joël Panka, over de 
doellijn te deponeren: 1-0. 
AGB bleef er bovenop zitten en 
Velsen liep achter de feiten aan. 
Omar El Aamrani gaf binnendoor 
Rens Greveling het nakijken en 
verraste vanaf zo’n twintig meter 
Sander van der Lugt in de rechter 
benedenhoek. 2-0. Vijf minuten 
daarna kon de doelman van Vel-
sen met een schitterende redding 
een grotere achterstand voorko-
men na een schot van Annas Ben-
hammouch. Velsen stelde daar 
weinig of niets tegenover en ploe-
terde verder in afwachting van de 
rust.
Met twee verse wissels, Daniël 
Zuiverloon en Marc Kloosterboer, 
hoopte trainer Ton Pronk op meer 
snelheid aan de buitenkant. Zo 
noteerden wij een prima voorzet 
vanaf links op Patrick Castricum 
maar de bal ging hoog over. Vijf 
minuten later nog een mogelijk-
heid voor Patrick, maar nu stond 

doelman Quincy Molly in de weg. 
AGB liet het allemaal maar een 
beetje op zich af komen en Vel-
sen kon het de verdediging van de 
thuisploeg in de tweede helft niet 
meer echt lastig maken. 
Alleen een kans voor Tim Groene-
woud na een kwartiertje via Dani-
el Zuiverloon en Patrick Castricum 
verdween over het doel. Het zat 
er allemaal niet in vanmiddag. Er 
werden veel te weinig ballen ver-
overd en het afspelen naar dezelf-

de kleur lukte ook niet echt meer. 
Tot overmaat van ramp was het 
aanvoerder Nessie Imac die met 
een boogbal van grote afstand 
Sander van der Lugt verraste: 3-0. 
Volgende week Hillegom thuis. 
Dan moet er uit een ander vaatje 
worden getapt en een week later 
komt AGB op bezoek in Driehuis. 
Er is nog voldoende te doen dus 
want op de nacompetitie zit nie-
mand te wachten. (foto: Frans van 
der Horst)

Driehuis - Onder prachtige weersomstandigheden reisde Velsen 
zondag af naar Amsterdam om te spelen tegen concurrent AGB. 
Bij winst zou de ploeg van Ton Pronk zo goed als zeker veilig zijn 
en volgend seizoen weer uitkomen in de eerste klasse. AGB moest 
echter ook winnen om kans te maken zich te kunnen handhaven. 
Een spannend middagje dus voor beide ploegen!

elsen - in fin le lu en eke

Driehuis - Voor Velsen O14-1 
stond er op Bevrijdingsdag een 
belangrijke wedstrijd gepland: de 
halve �nale in het Zwaluwen beker 
toernooi O14 Hoofdklasse tegen 
het roemruchte Elinkwijk. De weg 
naar deze halve �nale bracht ont-
moetingen tegen andere mooie 
tegenstanders (Reiger Boys, Spor-
ting Krommenie, De Dijk, Purmer-
steijn en DWS) die alle winnend 
werden afgesloten. Dat ook de 
KNVB deze wedstrijd serieus nam 
bleek wel uit het feit dat er een 

bondsscheidsrechter was aange-
wezen. Deze scheids had er zin in: 
hij was eerder aan de warming-up 
begonnen dan de jongens.
Velsen begon sterk en had meteen 
controle op het middenveld waar 
er lustig op los werd getikt door 
Sam, Jort en Pepijn. Achterin werd 
er geconcentreerd en kort op de 
man verdedigd door de prima spe-
lende Sjoerd, Hidde, Daan en Tib-
be. Voorin was de altijd snelle en 
gevaarlijke Tijs op zoek naar een 
gaatje, samen met het aanspeel-

punt Lars en de immer hardwer-
kende Stan. Ook coach Sam was 
verbaal goed bij de les en hield 
iedereen scherp. Het was duide-
lijk dat ook deze wedstrijd gewon-
nen kon worden. Tijdens de door 
de scheidsrechter ingelaste drink-
pauze zette Sam nog enkele punt-
jes op de i wat meteen daarna zijn 
vruchten afwierp. Na goed door-
zetten van Jort die zijn tegenstan-
der de verkeerde kant uit stuur-
de, werd zijn voorzet onvoldoende 
weggewerkt door de doelman. Tijs 
poeierde de bal diagonaal hoog in 
het dak van het doel. 1-0. Velsen 
nam nu wat gas terug, vooral ook 
omdat het zonnetje �ink zijn best 
deed en de temperatuur tot rode-
hoofden-waarde steeg. Tijd voor 
de rust en voor iets te drinken.
Na de pauze veranderde het spel-
beeld. Elinkwijk werd sterker en 
Velsen vergat de bal te rond te spe-
len en hanteerde noodgedwon-
gen de lange bal. Op enkele scrim-
mages in het doelgebied na was 
er echter geen direct doelgevaar. 
Daar hebben we keeper Jelle voor.  
Halverwege de tweede helft legde 

de scheidsrechter de bal op de stip 
na een te hoog geheven been bin-
nen het strafschopgebied. De uit-
stekend keepende Jelle was kans-
loos op de goed ingeschoten pin-
gel. 1-1. Velsen rechtte de rug en 
trok direct weer ten aanval. Kort 
nadat de supporters van Elinkwijk 
waren uitgejuicht stond de 2-1 op 
het scorebord. Na een mooie aan-
val over rechts zette Sam P. de bal 
voor op Tijs waarna Lars beheerst 
afrondde. 2-1. Elinkwijk was ge-
knakt en Velsen pro�teerde. Inval-
ler Sam K. liep goed door op een 
diepe bal, won het duel met de 
verdediger en schoot de bal be-
heerst met links in de linkerhoek 
3-1.
Samen met de goed ingevallen Ry-
an werd de wedstrijd professioneel 
uitgespeeld: een verdiende over-
winning met als beloning de cup-
�nal op 2 juni tegen Waterwijk O14 
(terrein Legmeervogels). Op naar 
de �nale dus met Andy, Benjamin 
en Renzo, de vakantiegangers, die 
er dan ook weer bij zijn, op weg 
naar de cup zonder oren (of een 
vaantje)! (foto: aangeleverd)

VSV zaterdag 1 verliest

eke fin le z e
Velserbroek - VSV zondag had 
een vrij weekend, zodat er al-
leen een inhaalwedstrijd voor 
de zaterdag 1 op het program-
ma stond en die werd helaas met 
3-2 tegen mede concurrent Ro-
binhood verloren. Zaterdag 2 was 
daarentegen wel succesvol want 
zij wisten, ten koste van DOVO, de 
KNVB beker�nale te bekereiken 
en dat is een prestatie op zich.
Bij een overwinning op Robin-
hood kon VSV een belangrijke 
stap richting lijfsbehoud zetten 
en voor Robinhood zou een ze-
ge de laatste strohalm zijn om 
de nacompetitie te kunnen ont-
lopen. In de eerste helft dacht 
het team van trainer Paul Mein-
ders op rozen te zitten want Jes-
se Kooijman wist met een schit-
terend afstandsschot de kee-
per te verschalken (0-1) en vlak 
voor de rust kopte Roy Penders 
uit een fraaie aanval raak (0-2). 
Wat er in de tweede helft gebeur-
de was met geen pen te beschrij-
ven, want VSV zakte heel ver te-
rug en was geen schim meer van 

het team dat in de eerste helft zo 
dominant speelde. Robinhood 
pro�teerde hier dankbaar van en 
toen nadat de aansluitingstre�er 
was gescoord was het hek van de 
dam. De 2-2 volgde snel en vlak 
voor tijd wisten de gastheren de 
3-2 overwinning binnen te sle-
pen. Door deze smadelijke neder-
laag is VSV weer volop in de na-
competitiestrijd beland en moe-
ten zij de twee resterende wed-
strijden winnen om die strijd te 
kunnen ontlopen. Daarbij zijn zij 
ook nog eens afhankelijk van de 
resultaten van Robinhood en ZS-
GO/WMS, die op Hemelvaartsdag 
en de zondag daarop nog twee 
onderlinge duels moeten spelen.
Het tweede elftal van de zaterdag 
is een jong hecht vriendenteam 
die daarbij ook nog eens heel 
aardig kunnen voetballen. In de 
competitie strijden zij nog voor 
het kampioenschap, maar ook in 
de KNVB beker presteren zij heel 
goed, zo goed zelfs dat het team 
in de uitwedstrijd tegen DOVO 
zich van een �nale plaats voor de-

ze beker verzekerde. Zij wisten 
de tegenstander met een sensa-
tionele 4-7 eindstand aan de ze-
gekar te binden en na het eind-
signaal kon het team van trainer 
Jaap Oliemans dan ook een feest-
je gaan bouwen, wat later in de 

kantine van VSV nog eens dunne-
tjes werd voortgezet. 
Op 2 juni staat de �nale tegen 
Argon op het programma en 
die wedstrijd zal op het terrein 
van Legmeervogels worden ge-
speeld. (foto: aangeleverd)

ee e e i ie m zine
uim e s ne lu

IJmond - Spitsuur. Verkeer raast 
door de IJmond. De staalfabriek 
draait door. Vroege hardlopers 
rennen hun rondje. En ’s avonds 
herhaalt het zich, alleen de andere 
kant op. De IJmond leeft. Maar hoe 
houden we leven in deze druk-
ke regio zo aangenaam mogelijk? 
In de tweede editie van het ma-
gazine ‘Ruimte voor schone lucht’ 
van Omgevingsdienst IJmond en 
de IJmond-gemeenten leest u er 
meer over.
Sinds 2012 werken de vier IJmond-
gemeenten samen aan de verbe-
tering van de luchtkwaliteit. On-
der andere door middel van de Vi-
sie Luchtkwaliteit 2017-2021. Om 
inwoners op de hoogte te hou-
den van de activiteiten rond de vi-
sie is vorig jaar de eerste editie van 
het magazine Ruimte voor schone 
lucht verschenen.
De eerste editie laat zien waar het 
om draait in de Visie Luchtkwaliteit 
2017-2021. De tweede editie gaat 
dieper in op de speerpunten van 
de Visie en ontwikkelingen in de 
regio. Zo kunnen inwoners mak-

kelijk op de hoogte blijven van 
de lopende projecten. U vindt het 
magazine op www.odijmond.nl/
luchtkwaliteit. 
De actuele visie bouwt voort op 
de successen uit de Visie Lucht-
kwaliteit 2012-2016. Ook in de ko-
mende periode moet er een ba-
lans zijn tussen diverse economi-
sche ontwikkelingen en het verbe-
teren van de luchtkwaliteit. Zo is 
er wederom aandacht voor bron-
aanpak, mobiliteit en stimulering 
van schone brandsto�en. Ook is er 
weer aandacht voor het gezond-
heidsaspect bij ruimtelijke ontwik-
kelingen.
Initiatiefnemer van de Visie Lucht-
kwaliteit IJmond is het platform 
Milieu en Gezondheid waarin por-
tefeuillehouders gezondheid en 
milieu van de vier IJmondgemeen-
ten Beverwijk, Heemskerk, Velsen 
en Uitgeest zijn vertegenwoor-
digd. De afgelopen vier jaar werkte 
dit platform nauw samen met Om-
gevingsdienst IJmond, GGD Ken-
nemerland en Provincie Noord-
Holland. (foto: aangeleverd)

- e m z ek s ns en
Driehuis - Zijn er nog leuke be-
drijven die het G-team van Water-
loo willen ondersteunen? Bij Wa-
terloo voetballen nu nog twee 
teams met gehandicapten tus-
sen de 8 en 56 jaar. Hun overwin-
ningen, soms een verlies en alle 
avonturen die ze beleven staan 
wekelijks in deze krant. Het ple-
zier straalt er van af. Het wekelijk-
se voetbaluitje is iets waar naar 
uit wordt gekeken. Waarschijn-

lijk is er volgend voetbalseizoen 
slechts een team met al het plaat-
selijke voetbaltalent. Het Water-
loo G-team staat onder leiding 
van Jacqueline Maks, Yvonne van 
Leeuwen en Joop Kessens. Coör-
dinator en contactpersoon is Fred 
Massier. Op Facebook vind je re-
gelmatig nieuws over het team. 
Sponsoren zijn dus regelmatig 
ook in het nieuws. (foto: aange-
leverd)

u e un y i u y
lu e mu le s

Regio - Velserbroek - Wat een bij-
zondere rugby dag bij RC The 
Smugglers! Drie verschillen-
de rugbyteams kwamen op be-
zoek op de Hofgeest en zij kwa-
men allemaal met spelersbussen: 
RC Ascrum om te spelen voor het 
kampioenschap, West-Friesland 
om misschien kampioen te wor-
den bij verlies van RC Ascrum en 
Renegades RC op trip uit Cam-
bridge. 
De eerste wedstrijd tussen The 
Smugglers en RC Ascrum was 
eenrichtingsverkeer. RC Ascrum 
was oppermachtig. The Smugg-
lers probeerde het wel maar het 
krachtsverschil was te groot. The 
man of the match, Vincent van 
Heusden, die zijn laatste wed-
strijd speelde voor The Smugg-
lers deed er alles aan om de leed 
te verzachten. De eindstand van 
10-99 was pijnlijk maar de he-
le entourage erom heen maakte 
alles goed. Het publiek was met 
grote getalen aanwezig. 

De tweede wedstrijd was bijzon-
der en geeft meteen aan hoe de 
sfeer is op de rugbyvelden.  Het 
was namelijk The Smugglers die 
West-Friesland beroofde, door 2 
try’s van Joost Maarschalk, van 
het Kampioenschap eerder in de 
competitie. 
Nu ging een combinatieteam van 
West-Friesland/the Smugglers 
spelen tegen de ervaren spelers 
uit England. De Engelse die kracht 
op doen in de �tnessschool laten 
dit terug zien in een sport waar 
dat kan ‘rugby’. Met power rugby 
en prachtig spel genoten de toe-
schouwer van een rugbyshow die 
niet vaak te zien is op de rugby-
velden. Renegades ging met een 
riante overwinning van het veld 
maar de toeschouwers waren de 
grote winnaars. 
nder prachtige weersomstandig-
heden werd het kampioenschap 
met een BBQ gevierd door alle 
spelers en toeschouwers. Zie ook 
www.thesmugglers.nl. 
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Planten- en stekjesbeurs
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 12 
mei van 13.30 tot 15.30 uur vindt 
weer de jaarlijkse planten- en stek-
jesbeurs plaats op het terras bij ’t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 (naast de Deka-
Markt). Dit evenement biedt u de 
gelegenheid gewone of bijzonde-
re stekjes, plantjes of zaden te rui-
len. Tevens is een deskundige aan-
wezig die uw eventuele vragen 
kan beantwoorden. Imker Rieks 

Bulthuis zal aanwezig zijn met in-
formatie over het houden van 
bijen. Rieks begeleidt monniken 
in hun kloostertuin op de berg 
Athos in Griekenland met het hou-
den van hun bijen. Van hun hoog-
waardige Griekse honingoogst uit 
2017 zal hij enkele potjes Paliuri 
(echte Christusdoorn) en dennen-
honing meenemen, maar ook Pro-
polis-zalf en Propolis-honing!
Verder komen medewerkers van 

‘De Smikkeltuin’ uit Santpoort-
Noord u informeren over hun 
sympathieke project.
‘De Smikkeltuin’ wordt gerund 
door mensen met een verstande-
lijke beperking. Bij ‘de Smikkeltuin’ 
kunt u diverse producten, zoals 
aardappeltjes, kruiden en eieren 
afnemen. Men kan de tuin steu-
nen door een kip te adopteren. 
Iedereen is van harte welkom. De 
ko�e staat klaar!

‘t Mosterdzaadje

Meesterviolist Artiom Shishkov 
jubileumconcert met Smirnov

Santpoort-Noord - De violist 
Artiom Shishkov is op vrijdag 
11 mei om 20.00 uur te gast in 
‘t Mosterdzaadje. Hij speelt  Bi-
ber (Passacaglia), Bach (Sonate 
en Partita) en Ysaÿe (Ballade). Eer-
der dit seizoen schitterde hij in de 
Vier Jaargetijden met Trio Nou-
velle Philharmonie. Deze toege-
wijde musicus, eerste violist van 
het beroemde Lipkind Quartet, 
speelt aangrijpend en adembe-
nemend virtuoos. Zijn optreden, 
waar hij speciaal vanuit Frank-
furt naar Santpoort komt, belooft 
een hele gebeurtenis te worden 

waarin één viool klinkt als een 
heel orkest.
Artiom Shishkov (Minsk 1984) 
debuteert als 8 jarige met groot 
succes met het Kamer-Orkest van 
Minsk. Na zijn daar gaat hij als 
postdoctoraal student naar We-
nen. Hij sleepte ongeloo�ijk veel 
prijzen in de wacht en werd in 
2012 prijswinnaar van het Konin-
gin Elisabeth Concours in Brussel. 
Zondag 13 mei om 15.00 uur vie-
ren we met de pianist Sergey 
Smirnov het feit dat het 35 jaar 
geleden was dat het eerste con-
cert in ‘t Mosterdzaadje plaats-

vond. Nu 2600 concerten verder.  
Het concert opent met de Cha-
conne van Bach bewerkt voor pi-
ano door Busoni. Na dit ijzerster-
ke begin volgt de indrukwekken-
de muziek die Philip Glass schreef 
voor de �lm ‘The Hours’. Tot slot  
Schubert (Impromptu nr. 3) en 
Grieg (Melody), de muziek die de 
‘vader’ van ‘t Mosterdzaadje, Pim, 
graag zelf speelde. Hij overleed in 
2016 en zou op 13 mei 74 jaar zijn 
geworden. Deze twee gebeurte-
nissen zullen we zo op gedenk-
waardige wijze samen laten val-
len.
Sergey Smirnov (Minsk) weet 
met zijn spel een onnavolgbare 
sfeer van aandacht en luisterge-
not te creëren. Na zijn studie in 
Minsk studeerde Sergey in Den 
Haag voor zijn Master bij Naum 
Grubert. Hij won veel prijzen in 
en buiten Europa. Smirnov is pi-
anist van Nouvelle Philharmo-
nie waarin ook Artiom Shiskov 
speelt. Het is een veelgevraagd 
pianist en treedt wereldwijd op. 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Te-
lefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl. (fo-
to: aangeleverd)

140.000 bezoekers bij 
zonovergoten Bevrijdingspop

De centrale boodschap van Be-
vrijdingspop Haarlem is dat vrij-
heid niet vanzelfsprekend is. Om 
daaraan invulling te geven zijn op 
5 mei diverse ‘blikopeners’ geor-
ganiseerd op het festivalterrein. 
Zo konden bezoekers een ‘levend 
boek’ lenen, werden rapteksten 
over de vrijheid geschreven en 
gedeeld, en korte, interactieve to-
neelstukken rondom het thema 
vrijheid opgevoerd.
Tijdens het 5voor5-moment werd 
op alle veertien nationale bevrij-
dingsfestivals gelijktijdig stilge-
staan bij de vrijheid. In Haarlem 
hield Bevrijdingspop-oprichter Il-
co van der Linde een vurig plei-
dooi om samen een vuist te ma-

ken tegen onrecht en onvrijheid.
Muzikaal gezien was Bevrijdings-
pop 2018 zeker ook een feest van 
de vrijheid. ’s Middags waren het 
Haagse Di-rect, Ambassadeur van 
de Vrijheid My Baby en Kinderfes-
tival-hoofdacts 4Life en Ralf Mac-
kenbach meest in het oog sprin-
gende publiekstrekkers. Na het 
5voor5-moment imponeerde Jac-
queline Govaert met haar vocale 
kwaliteiten. 
Het Zuid-Afrikaanse Ladysmith 
Black Mambazo gaf de vrijheids-
boodschap een swingend, inter-
nationaal tintje.
Rico & Sticks deelden muzikaal 
stevige dreunen uit aan het dol-
enthousiaste Haarlemse publiek, 

waarna het Belgische Trigger�n-
ger de klus afmaakte met een kei-
harde muzikale knock-out. Op 
een vol en altijd relaxt Jupilerveld 
kreeg Bizzey met ontbloot bo-
venlijf iedereen aan het springen. 
De Alain Clark XXL Band verbond 
het Herdenkingsconcert op 4 mei 
daarna met het vieren van de vrij-
heid op 5 mei. De zanger uit Haar-
lem sloot de avond af.
Bevrijdingspop Haarlem is het 
oudste Bevrijdingsfestival van 
ons land. Sinds 1980 wordt in 
Haarlem de vrijheid gevierd op 
5 mei Sinds 2008 wordt boven-
dien op 4 mei, na de Nationale 
Herdenking, het Bevrijdingspop 
Herdenkingsconcert gehouden, 
een klassiek concert met popin-
vloeden. Bevrijdingspop is via het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei ver-
bonden met de andere grote Be-
vrijdingsfestivals in ons land. (fo-
to: Michel van Bergen)

Haarlem - Drie bandjes in een gymzaal. Zo is Bevrijdingspop 
Haarlem in 1980 begonnen, om jongeren meer bij het vieren van 
onze vrijheid te betrekken. Inmiddels is de 38ste editie van het 
Haarlemse bevrijdingsfestival achter de rug. Daar waren volgens 
de organisatie 140.000 bezoekers bij aanwezig.

Hollands Glorie op Dutch Valley

De programmering van het Hol-
lands Glorie podium markeert 
de start van een nauwere samen-
werking tussen Berk Music en 
Dutch Valley. Volgens Berk Music 
en Dutch Valley voorziet de Hol-
lands Glorie stage in de groeien-
de behoefte naar het typische 
Nederlandstalige product. Direc-
teur Adrie van den Berk over de-
ze trend: ,,Ons YouTube-kanaal 
groeit hard en de clips van de na-
tionale artiesten werden op ons 
platform dit jaar maar liefst 330 
miljoen keer bekeken.’’
Woordvoerder Rob Bout van Dut-

ch Valley over het nationale pro-
duct: ,,André Hazes en Tino Mar-
tin waren 2,5 jaar geleden nog re-
delijk onbekend en dus betaal-
baar. Nu de rugnummers van de-
ze toptalenten aan de horizon 
verdwijnen zijn wij voor Dutch 
Valley op zoek naar aanvulling 
van onderaf. Het promotionele 
digitale platform dat Berk Music 
biedt past naar onze mening per-
fect bij het ‘analoge’ platform dat 
ons festival voor de Nederlands-
talige artiest is.’’
Dutch Valley bevestigde al eer-
derde komst van onder meer 

Kensington, Jebroer XL, Andre 
Hazes, Broederliefde, Boef, Way-
lon, Tino Martin, Polska, Snolle-
bollekes, Lange Frans, Maan, Jo-
sylvio, SFB, SBMG, Kenny B en 
Jonna Fraser. Eind mei, als de line 
up van de laatste 3 podia wordt 
onthuld, is het totale programma 
van Dutch Valley bekend. In to-
taal treden meer dan 100 acts en 
artiesten op tijdens het gezellig-
ste feest van Nederland.
Reguliere tickets voor Dutch Val-
ley zijn verkrijgbaar via www.
dutchvalley.nl/tickets en kosten 
39,50 euro exclusief 3,75 euro re-
serveringskosten. Naast reguliere 
tickets zijn er ook Deluxe tickets, 
groepstickets en kidstickets ver-
krijgbaar. 
De Early Bird tickets en Fan Tic-
kets zijn reeds uitverkocht. (foto: 
UDC)

Velsen-Zuid - Organisator UDC en Berk Music hebben de line-up 
bekendgemaakt van een geheel nieuw podium op Dutch Valley: 
de Hollands Glorie Stage. Hier zullen naast nationale Nederlands-
talige toppers als Django Wagner, John de Bever Stef Ekkel en de 
Havenzangers ook toptalenten zoals Je�rey Heesen, Ferry de Lits, 
Wesley Klein en Emily Sleeven te bewonderen zijn.

Het Vlinderkindcafé

Ontmoetingsplek voor 
ouders van overleden kind

,,Tijdens het bloggen van de afge-
lopen jaren kwam ik met steeds 
meer moeders van overleden kin-
deren in contact. Zogezegd on-
zichtbare moeders. Bij het ont-
moeten van één zo’n moeder 
raakten we niet uitgepraat. Ik 
vond dat er ook een plek moet 
zijn waar ouders die een kind-
je hebben verloren elkaar kun-
nen ontmoeten. En zo ontstond 
het Vlinderkindcafé. Samen met 
twee lotgenoten, Kelly en Janine, 
is de vijfde bijeenkomst alweer 
een feit. De nadruk van ons Vlin-

derkindcafé ligt niet op de rouw, 
maar op de liefde voor je kindje 
en op de manier hoe jij je overle-
den kindje voort laat leven. Twee 
keer per jaar kun je hier lotgeno-
ten ontmoeten. Om ervaringen 
en verhalen te delen over hun 
overleden kindje(s). Onze kinde-
ren zijn veel te kort bij ons zijn 
geweest, soms alleen tijdens de 
zwangerschap, toch hebben wij 
elkaar genoeg te vertellen.’’
Het Vlindercafé vindt plaats in 
Bloemenbed in Noordwijk. Door 
de ruime setting is het mogelijk 

om deze editie iemand mee te 
nemen waarmee je dit zou wil-
len delen. Foto’s en  andere dier-
bare herinneringen worden mee-
gebracht en met elkaar gedeeld. 
Daarnaast is er ruimte om een 
item, fotolijstje of bullet journal, 
te personaliseren aan de work-
shoptafel en kun je rondsnu�e-
len op de mini snu�elmarkt. Een 
markt met diverse spullen, zoals; 
boeken, troost- en herinneringsi-
tems.
Het Vlinderkindcafé wordt ge-
heel op vrijwillige basis georga-
niseerd. De kosten van 25 euro 
worden enkel gevraag om de ge-
maakte kosten te dekken. Hier-
voor heb je de hele middag drin-
ken en wat lekkers. Zie ook mylife-
blogs.nl/vlinderkindcafe.

Noordwijk - De in Velsen-Noord woonachtige Nathalie van Stijn 
organiseert zondag 3 juni van 13.30 tot 16.30 uur het Vlinder-
kindcafé. Dit is een plek waar ouders van overleden kinderen el-
kaar kunnen ontmoeten. Steun en herkenning vinden door el-
kaar ontmoeten.

Kunstenaars gezocht 
voor Havenfestival
IJmuiden - Het (gratis) Haven-
festival IJmond  wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 23  juni 
en zondag 24 juni van 12.00 tot 
17.00 uur. In een bijzondere bin-
nenlocatie kunnen 6 tot 8 kun-
stenaars exposeren. Kijk op www.
havenfestivalijmond.nl hoe goed 
het er in voorgaande jaren uitzag. 
Meer informatie en een bezoek 
aan de locatie volgen na aanmel-
ding. 
Alvast enkele details voor de 
agenda: Het inrichten gebeurt 
op vrijdagmiddag 22 juni van-

af  14.00 uur. Het opruimen is op 
zondag 23  juni vanaf 17.10 uur. 
Het is de bedoeling dat je dat 
weekend zelf aanwezig bent bij 
de kunstwerken.
Het thema is Noordzeevis, ten-
minste een van je werken moet 
daarnaar verwijzen. Meld je aan 
bij Kunst op de Kade via kunstop-
dekade@gmail.com.
Voor de ballotage geef je je web-
site-adres door. Heb je geen web-
site stuur dan drie foto’s van je 
werk met vermelding van tech-
niek en formaat. Inschrijven kan 

vanaf nu. Je hoort zo spoedig mo-
gelijk, doch  uiterlijk 1 juni  of je 
gekozen bent. 
Voor deelnemende kunstenaars 
aan ‘Noordzeevis’ zijn geen kos-
ten verbonden, wel wordt een 
kleine borg gevraagd die je gro-
tendeels terugkrijgt nadat alles 
weer keurig is achtergelaten.
Deelname aan ‘Noordzeevis’ staat 
ook open voor mensen die níet in 
de IJmond wonen maar wel a�ni-
teit hebben met het onderwerp. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om 
met een groepje deel te nemen. 
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Prijs voor duurzame inzetbaarheid werknemers
Pieter van den Hoogenband zoekt 
vitaalste bedrijf van Noord-Holland
Regio - Welk bedrijf is Het Vitaal-
ste Bedrijf van Noord-Holland? 
Pieter van den Hoogenband gaat 
op zoek naar het bedrijf dat het 
meest investeert in het vitaal 
houden van zijn medewerkers. 
De olympisch zwemkampioen 
maakt in oktober bekend welk 
bedrijf zich Het Vitaalste Bedrijf 
van Noord-Holland mag noemen. 
Werkgevers en werknemers kun-
nen hun bedrijf tot en met 31 au-
gustus inschrijven.

Medewerkers die mentaal, emo-
tioneel en fysiek veerkrachtig 
zijn, zijn gelukkiger. Ook zijn ze 
productiever, minder vaak ziek 
en voelen zich verantwoordelij-
ker voor hun gezondheid en in-
zetbaarheid. Vitale bedrijven zijn 
daardoor van groot belang voor 
de economie van Nederland. Van 
den Hoogenband gaat, namens 
zorgverzekeraar ONVZ en MKB-
Nederland, voor het zesde ach-
tereenvolgende jaar in elke pro-
vincie op zoek naar Het Vitaalste 
Bedrijf. De prijs voor Het Vitaalste 
Bedrijf van Noord-Holland wordt 
in oktober uitgereikt.

De Noord-Hollandse winnaar 
neemt het aan het einde van het 
jaar op tegen de andere provin-
ciale winnaars. De jury maakt sa-
men met presentator Arie Boom-
sma maandag 19 november in 
het DeLaMar Theater bekend 
welke provinciale winnaar zich 
‘Het Vitaalste Bedrijf van Neder-
land 2018’ mag noemen. De jury 
van Het Vitaalste Bedrijf van Ne-
derland bestaat, naast Pieter van 
den Hoogenband, onder ande-
ren uit hoogleraar Klinische Neu-
ropsychologie Erik Scherder en 
directeur MKB-Nederland Leen-
dert-Jan Visser. 
“In een tijd waarin stress en burn-

outs steeds vaker voorkomen, 
is het voor werkgevers nog be-
langrijker om samen met mede-
werkers te investeren in vitaliteit 
en gezondheid. Iedere toppres-
tatie is namelijk een teampresta-
tie”, licht jurylid Van den Hoogen-
band toe. “Energieke medewer-
kers hebben meer plezier in hun 
werk en presteren beter. Met de 
verkiezing van Het Vitaalste Be-
drijf van Nederland willen we be-
drijven die vooroplopen in het vi-
taal houden van hun medewer-
kers belonen en andere onderne-
mers inspireren.”
“We moeten allemaal langer 
doorwerken en voor zowel werk-
gever als werknemer is het van 
belang om gezond en wel die 
‘eindstreep’ te halen, zegt jury-
lid en directeur MKB-Nederland 
Leendert-Jan Visser. “Samen wer-
ken aan vitaliteit kan juist goed in 
het midden- en kleinbedrijf, waar 
de lijnen kort zijn, iedereen elkaar 
kent en de onderlinge betrokken-
heid groot is.”

Winnaar 2017
Het Vitaalste Bedrijf van Noord-
Holland neemt het stokje over 

van WUA uit Amsterdam. “Wij als 
oprichters streven ernaar om ie-
dere dag onze dromen te leven,” 
legt mede-oprichter en CEO Klaas 
Kroezen uit. “Dit willen we niet al-
leen voor onszelf bereiken, maar 
ook voor ons volledige team. Als 
je niet je eigen dromen leeft, gaat 
dit ten koste van je eigen vitali-
teit en die van de mensen om je 
heen. Mentaliteit, voeding en be-
weging zijn bij ons de essentië-
le pijlers in het WUA Health Pro-
gram.” WUA heeft voor deze pij-
lers speciale externe coaches aan-
getrokken.

Werkgevers kunnen zich tot en 
met 31 augustus inschrijven voor 
de verkiezing van Het Vitaalste 
Bedrijf via www.vitaalstebedrijf.
nl. Niet alleen werkgevers kun-
nen zich aanmelden, ook  werk-
nemers kunnen hun bedrijf via de 
website opgeven voor de zoek-
tocht. Deelnemers worden be-
oordeeld op hoe zij gezondheid 
en vitaliteit in hun bedrijf heb-
ben toegepast, waarbij onder 
meer bedrijfscultuur, leiderschap 
en betrokkenheid van de werkne-
mers belangrijke punten zijn.

Kunstenaars Collectief Velsen in de Waag
Regio - Tijdens de komende we-
ken exposeren negen leden van 
het Kunstenaars Collectief Velsen 
(KCV) hun schilderijen en ruimte-
lijk werk in de sfeervolle exposi-
tiezaal van Galerie De Waag aan 
het Spaarne te Haarlem. Het Col-
lectief heeft z’n vestiging in het 
historische ‘Raadhuis voor de 
Kunst’ in de oude dorpskern van 
Velsen-Zuid. Een plek waar de 
creativiteit kennelijk in alle vor-
men tot ontplooiing komt, gelet 
op het veelzijdige werk dat het 
collectief in de Waag laat zien, 
waarbij in een aantal werken dui-
delijk een vleugje ‘IJmond signa-
tuur’ waarneembaar is. 
Henk Zwanenburg schetst veel-
al landschappen met daarin voer-
tuigen, soms bijna fotogra�sch 
weergegeven, waarbij de om-
geving, met een duidelijke knip-
oog richting de impressionisten, 
in afwijkende kleuren en wilde 
streken wordt geschilderd. Soms 
met zwaar vertekende perspec-
tieven. Door de manier van wer-
ken maakt Henk er een modern 
sprookje van. Renske de Jong 
maakt doorgaans foto’s van de 
natuur doch zwerftochten in de 
havens van IJmuiden resulteren 
in een verrassende serie “mooi 
van lelijkte”. Intrigerend zijn even-
eens de foto’s van Dianne Vivi-
an Robinson, gepresenteerd in 
een totaalbeeld als drieluik. “Als-
of de tijd lijkt verlaten” is de titel 
van het werk van Annelies van 
Nieuwmegen. Door een combi-
natie van verschillende technie-
ken als collage, mono-print en 
fotogra�e ontstaat een gelaagd-
heid die past bij de geschiedenis 
van een verlaten stad.
De Ontmoeting is de titel van 
een schilderij van Afke Spaarga-
ren , een werk dat vorig jaar op de 
Dag van de Ontmoeting in Haar-
lem tot een boeiend vraag en ant-
woordspel tussen toeschouwers 
en kunstenares leidde. Kees Kalk-
man toont druksels, gesneden 
sjablonen en van blockprint inkt 

voorziene verfrollers. Zij vertellen 
de legenden van de zestiende-
eeuwse Praagse rabbi Löw en de 
door hem voor de bescherming 
van de joodse gemeenschap in 
het leven geroepen Golem (zie 
foto). Voor Winnie Meijer-Rob zijn 
vogels in de media, (vogelgriep, 
friponil-a�aire etc.), een bron van 
inspiratie. Met een kritische noot 
besteed zij veel aandacht aan 
vormgeving, kleur en detail. Voor 
de expositie in de Waag heeft zij 
de handgevormde keramische 
vogels gebroken, verlijmd en git-
zwart gemaakt om hun uitzicht-
loze  leven te verbeelden. Yvon-
ne Piller, bekend van bronzen 
beelden van mens en dier, toont 

tijdens deze expositie een aan-
tal van haar  vogelbeelden. Pe-
tra Meskers toont een tableau 
van kleine werkjes. Gemengde 
techniek waarbij geconserveer-
de en gepigmenteerde vissenhui-
den zoals leng, kabeljauw, zalm 
en tong gebruikt worden, soms 
op een achtergrond van handge-
schept Kozo papier.
De werken van deze negen beel-
dend kunstenaars zijn tot en met 
zondag 13 mei (openingstijden: 
13.00 tot 17.00 uur) in Galerie De 
Waag – Spaarne 30 te Haarlem. 
Zie ook www.kunstenaarscol-
lectiefvelsen.nl, www.kzod.nl en  
www.facebook.com/kunstzijons-
doel.

Door inlevering oude mixer of zaklamp
Pieter Vermeulen Museum maakt 
kans op 1.000 euro van Wecycle
Velsen - Inwoners van Velsen die 
afgedankte elektrische apparaten 
of spaarlampen (e-waste) inleve-
ren op de gemeentelijke milieus-
traat, kunnen daarmee het Pieter 
Vermeulen Museum te Driehuis 
ondersteunen. Wecycle geeft 25 
keer een sponsorcheque weg 
van €1.000,- voor een lokaal goed 
doel. Wecycle organiseert de in-
zameling en recycling van e-was-
te in Nederland.

Wie op de gemeentelijke milieu-
straat e-waste inlevert, kan ter 
plekke met een smartphone in-
checken op de Wecycle-actiesi-
te. GPS (Global Positioning Sy-
stem) stelt vast of de inwoner 
echt op de milieustraat is. Vervol-
gens scoort de inwoner punten 
voor het lokale goede doel. De 25 
gemeenten met de meeste pun-
ten per inwoner, ontvangen van 
Wecycle een sponsorcheque van 
€1.000,- voor het goede doel. De 
inleveraar maakt zelf ook kans 
op een prijs. De actie loopt tot en 
met 31 augustus bij alle gemeen-
ten die samenwerken met Wecy-
cle. Meer informatie: wecycle.nl/
inleveren.

Kleine apparaten en lampen in-
leveren
Doel van de actie is het inleve-
ren te stimuleren van vooral afge-
dankte kleine elektrische appa-
raten (bijvoorbeeld mixer, föhn, 
mobiele telefoon, magnetron, 
(spel)computer, stofzuiger, prin-
ter, zaklamp, boormachine) en 
spaarlampen. 
Jan Vlak, algemeen directeur We-
cycle: ,,Veel mensen gaan meer-

dere keren per jaar naar de ge-
meentelijke milieustraat. Het is 
voor de circulaire economie be-
langrijk daar ook kleine appara-
ten en lampen in te leveren. Met 
deze inzamelactie geven we hier 
een impuls aan. Betrokkenheid 
bij onze partnergemeenten vin-
den we ook heel belangrijk. De 
sponsorcheques voor lokale goe-
de doelen zijn hier een uiting 
van.’’

Open Monumentendag 2018: In Europa
Regio - In het weekend van 8 en 
9 september 2018 vindt de 32ste 
editie van de BankGiro Loterij 
Open Monumentendag plaats, 
een van de grootste culture-
le evenementen van Nederland. 
Met het thema In Europa ligt dit 
jaar het accent op alles wat ons 
in dit werelddeel cultureel aan el-
kaar bindt. Het thema sluit aan bij 
het Europees Jaar van het Cultu-
reel Erfgoed, een initiatief van de 
Europese Unie. Het publiek kan 
op deze Open Monumentendag 
van alles ontdekken over de Eu-
ropese dimensies van erfgoed: in-
ternationale architectuurstromin-

gen, vergelijkbare én onderschei-
dende (bouw)technieken, we-
derzijdse inspiratie in toegepaste 
kunsten, uitwisseling van kennis 
en wetenschap, en vanzelfspre-
kend de historische context waar-
in monumenten zijn gebouwd en 
gebruikt.

European Heritage Days
In Europa betekent een grote di-
versiteit aan gebouwen die tij-
dens de BankGiro Loterij Open 
Monumentendag worden open-
gesteld voor het publiek - van 
stadhuizen, handelsgebouwen, 
landgoederen en buitenplaatsen 

tot kerken, forten, scheepsbouw-
werken en waterwerken, zoals 
poldermolens en gemalen. Euro-
pa vormt een kleurrijke lappen-
deken van volkeren, landen, ta-
len en religies en is uniek in haar 
diversiteit. Tegelijkertijd is er ont-
zettend veel gemeenschappelijks 
in het erfgoed. 

De Open Monumentendag is als 
onderdeel van de European Heri-
tage Days zelf een Europees eve-
nement. Maar liefst vijftig landen 
nemen deel aan deze Europese 
Monumentendagen. (foto: Thijs 
Tuurenhout)

Seizoen geopend
Zwemmen in Noord-Hollands water
Regio - Het zwemseizoen is dit 
jaar o�cieel gestart op dins-
dag 1 mei en loopt tot 1 okto-
ber. In Noord-Holland zijn ruim 
150 o�ciële zwemplekken waar 
de veiligheid en de waterkwali-
teit regelmatig worden gecon-
troleerd. Actuele informatie over 
de zwemplekken staat ook dit 
zwemseizoen weer op www.
zwemwater.nl.

Controle op zwemwater
Tussen 1 mei en 1 oktober wordt 
minimaal één keer per maand 
de waterkwaliteit van o�ciële 
zwemplekken gecontroleerd. Bij 
incidenten wordt dat nog vaker 

bijgehouden. Een waarschuwing, 
negatief zwemadvies of zwem-
verbod wordt afgegeven als de 
waterkwaliteitsmetingen daartoe 
aanleiding geven.
Tijdens de waterkwaliteitscontro-
les wordt gekeken naar de aan-
wezigheid van schadelijke blauw-
algen, parasieten en bacteriën. 
Vooral blauwalgen kunnen in de 
zomermaanden voorkomen in 
het oppervlaktewater.
Bij alle o�ciële zwemplekken 
staan publieksinformatieborden 
met daarop onder andere een 
plattegrond, aanduiding van mo-
gelijke vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de ver-

boden die gelden.

Informatie
Actuele informatie over de wa-
terkwaliteit en veiligheid staat tij-
dens het zwemseizoen op www.
zwemwater.nl. Men kan hiervan 
ook de apps downloaden via de 
App Store (voor iOS) of de Play-
store (voor Android).
Met vragen over zwemwater, kan 
men tijdens kantooruren terecht 
op het algemene telefoonnum-
mer van de RUD NHN: 088-10 21 
300. Negatieve zwemadviezen en 
zwemverboden worden boven-
dien gemeld via Twitter: @Zwem-
waterRUDNHN.
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Noord-Holland investeert in 
zonnepanelenfabriek Energyra

Regio - Met de investering van 
Participatiefonds Duurzame Eco-
nomie Noord-Holland in zonne-
panelenproducent Energyra ko-
men de duurzame doelen van 
Noord-Holland dichterbij. Ener-
gyra bouwt in Zaandam een 
nieuwe productielocatie om jaar-
lijks 350.000 hoogrenderende en 
duurzaam geproduceerde zonne-
panelen op te leveren, goed voor 
meer dan 100 MWp aan geïn-
stalleerd vermogen, tegen lage-
re kosten per kWh. De energieop-
brengst van deze panelen staat 
ongeveer gelijk aan de elektrici-
teitsconsumptie van 30.000 huis-
houdens.

Europese productielocatie en 
techniek
De komst van de zonnepanelen-
fabriek naar Noord-Holland biedt 
werkgelegenheid voor naar ver-
wachting 50 tot 60 speciaal op-
geleide arbeidskrachten. Nog los 
van de verwachte toename bij 
toeleverende en afnemende in-
dustrie. Ook voor het verlagen 
van de CO2-footprint is de komst 
van Energyra positief. “In Euro-
pa is een sterk groeiende vraag 

naar EU-geproduceerde, premi-
um kwaliteit zonnepanelen”, zien 
de ondernemers achter Energy-
ra, Bert Schouws en Daniël Kuijk. 
“Energyra biedt daar een passend 
antwoord op. Door de toepassing 
van de meest innovatieve zon-
neceltechniek onder de hoogste 
graad van robotisering, kunnen 
wij de concurrentie met Azië aan. 
Het mooie design en de nieuwe 
moduletechniek waarmee de pa-
nelen aan elkaar gekoppeld zijn, 
maakt dat de vraag naar onze 
producten hoog is.”

Stimulans duurzame economie
Het participatiefonds, dat na-
mens de provincie Noord-Hol-
land investeert in duurzame on-
dernemingen, gelooft sterk in de 
ambities van Energyra. Bart Blok-
huis, directeur van het fonds: “De-
ze investering zit in de sweet spot 
van PDENH. In Energyra komt de 
fondsfocus op energietransitie en 
circulaire economie prachtig sa-
men.” Ook Jaap Bond, gedepu-
teerde van Economische Zaken 
in Noord-Holland, is blij met de 
komst van Energyra naar Noord-
Holland. “Energyra zorgt er voor 

dat een technologie die mede 
door het Energieonderzoek Cen-
trum Nederland is ontwikkeld, 
in Noord-Holland tot productie 
komt. Dat is goed nieuws, zowel 
voor de ontwikkeling naar duur-
zame energieopwekking als voor 
de werkgelegenheid.”

Eerste panelen eind 2018 ver-
wacht
Op 1 maart is de bouw gestart 
van de benodigde machines en 
momenteel wordt het beoog-
de bedrijfspand van 8.500 m2 in 
Zaandam gereed gemaakt. De 
productielocatie is naar verwach-
ting eind september 2018 ge-
reed. De eerste zonnepanelen rol-
len dan eind dit jaar van de band. 
Energyra produceert twee typen 
panelen: mono- en poly-crystal-
line zonnepanelen. Het cel-ren-
dement van deze panelen vari-
eert tussen 18,5 en 22 procent en 
ze zijn lood-, tin- en �uorvrij, wat 
de panelen uiterst milieuvriende-
lijk maakt.

Over het fonds 
Het Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland is een 
investeringsfonds voor gevestig-
de en startende bedrijven en pro-
jecten, die zich richten op ener-
gietransitie, duurzame mobili-
teit en circulaire economie en die 
daarmee bijdragen aan de duur-
zame economie in Noord-Hol-
land. Ook andere duurzame in-
novaties kunnen in aanmerking 
komen voor een investering. Het 
fonds is opgericht en ge�nan-
cierd door de provincie Noord-
Holland en wordt beheerd door 
KplusV en StartGreen Capital.

Over Energyra
Energyra produceert premium 
kwaliteit, hoog rendement zon-
nepanelen en is gevestigd in Cas-
tricum. Energyra gebruikt EU-ge-
baseerde innovatieve technolo-
gie en werkt daarin samen met 
toonaangevende, Europese R&D-
partners en toeleveranciers. De 
onderneming is een initiatief van 
Bert Schouws (directeur/CFO) en 
Daniël Kuijk (directeur/CMO).

Daniël Kuijk (l.), CMO, en Bert Schouws, CEO van Energyra, tonen een pro-
totype van de hoogrenderende zonnepanelen (foto: aangeleverd)

Organisatoren gezocht 
voor Buitenspeeldag
Regio - Initiatiefnemers Jantje 
Beton en Nickelodeon roepen ie-
dereen op om van de bank te ko-
men en in hun buurt speelactivi-
teiten voor kinderen te organi-
seren. Op woensdag 13 juni wil-
len zij van Nederland één grote 
speelplek maken tijdens de Bui-
tenspeeldag. Na de record-edi-
tie van vorig jaar met meer dan 
105.000 spelende kinderen wil-
len de organisatoren dit jaar nog 
meer kinderen laten buitenspe-
len. 

Jantje Beton en Nickelodeon roe-
pen speeltuinen, buurten, ou-
ders, scholen, clubs, bedrijven, 
gemeenten en iedereen die spe-
len leuk en belangrijk vindt op 
om een Buitenspeeldag te orga-
niseren. Zodat zoveel mogelijk 
kinderen op 13 juni buitenspe-
len. ‘We hopen dat iedereen een 
buitengewoon leuk en actief pro-
gramma organiseert, waarbij kin-
deren een gat in de lucht sprin-
gen’, aldus de organisatoren.
 
Organiseer een Buitenspeel-
dag
De Buitenspeeldag is voor veel 

kinderen dé kans om in hun 
buurt gewoon buiten te spelen! 
Organiseer samen met kinderen 
een knikkertoernooi, tover de 
straat om tot een hindernisbaan, 
bouw hutten of ga stoepranden. 
Van grote tot kleine activiteiten 
en van knutselen tot hinkelen. Op 
de Buitenspeeldag is alles moge-
lijk! Meld nu een activiteit aan op 
jantjebeton.nl/buitenspeeldag 
en ontvang een gratis ‘Stop nooit 
met spelen’ spandoek! Alle aan-
gemelde activiteiten komen op 
de landkaart te staan, zodat kin-
deren kunnen zien waar wat te 
doen is.

Jantje Beton en Nickelodeon
Jantje Beton zet zich al 50 jaar in 
voor spelen door het creëren van 
speelplekken en het organiseren 
van speelactiviteiten. 
Ook kindertelevisiezender Nicke-
lodeon vindt het belangrijk dat 
kinderen buitenspelen en gaat 
elk jaar op zwart tijdens de Bui-
tenspeeldag. 
Daarom zetten zij zich ook dit jaar 
weer samen in om heel Neder-
land buiten te laten spelen op de 
Buitenspeeldag.

Rondom Schiphol: grootste 
elektrische busvloot van Europa
Regio - Het openbaar vervoer 
op en rond Schiphol is sinds kort 
een stuk milieuvriendelijker. Dit 
is te danken aan de inzet van 100 
elektrische bussen die samen de 
grootste emissieloze busvloot 
van Europa vormen en in 2021 
zal uitgroeien tot maar liefst 258 
elektrische bussen. 

Schiphol en het gebied daarom-
heen behoren tot de concessie 
Amstelland-Meerlanden, waar-
toe de gemeentes Aalsmeer, Am-
stelveen, Ouder-Amstel (behalve 
Duivendrecht), Uithoorn en Haar-
lemmermeer behoren. De con-
cessie, die vorig jaar is gewon-
nen door Connexxion, loopt van 
10 december 2017 tot 11 decem-
ber 2027 en heeft een waarde van 
circa 100 miljoen euro per jaar 

(waarvan € 40,5 miljoen subsidie 
vanuit de Vervoerregio Amster-
dam). De Vervoerregio en Schip-
hol besloten na onderzoek om 
emissieloze bussen als voorwaar-
de op te nemen in de aanbeste-
ding. Schiphol realiseerde en �-
nancierde de infrastructuur voor 
de laadpunten op het grondge-
bied van de luchthaven.

Snel- en langzaamladers
De door VDL geproduceerde bus-
sen zijn 18 meter lang en hebben 
- afhankelijk van het exacte type - 
plaats voor maximaal 117 (Schip-
holnet) of 120 (R-net) passagiers. 
Ze rijden 24 uur per dag en heb-
ben een batterij capaciteit van 
170 kWh. De actieradius van een 
bus met volle batterij is maximaal 
80 kilometer, uitgaande van een 

verbruik van 2 kWh per kilometer. 
De bussen worden opgeladen 
door snel- en langzaamladers. 
Snelladen gaat met 450kWh en 
duurt maximaal 15 tot 25 minu-
ten. Langzaam laden gaat met 
30kWh en neemt tussen de vier 
en vijf uur in beslag. Opladen ge-
beurt nu op Schiphol P30, Knoop-
punt Schiphol Noord, aan de Ca-
teringweg op Schiphol en in Am-
stelveen. In de toekomst komen 
er nog laadlocaties in Haarlem en 
Schiphol Zuid. 

Circa 500 chau�eurs hebben een 
speciale ZE rij instructie gehad 
(inclusief hoe je veilig moet la-
den). In totaal zijn er 550 collega’s 
opgeleid, waaronder ook wagen-
wassers en ander personeel. (fo-
to: aangeleverd)

Europa Kinderhulp zoekt vakantieouders
Regio - In de grote Europese ste-
den leven honderden kwetsba-
re kinderen onder moeilijke om-
standigheden. Door ruim twee 
weken in de zomervakantie in 
een andere omgeving te zijn, 
kunnen ze op adem komen. Het 
gaat om kleine dingen als bui-
ten spelen, samen eten. Waar ie-
mand is die aandacht geeft, gren-
zen stelt en duidelijkheid schept. 
Gewoon kind mogen zijn.

Weleens overwogen om vakan-
tieouder te worden? Nodig een 
kwetsbaar kind uit voor een va-
kantie in Nederland en meld u 
aan als vakantieouder/gezin. De-
ze kinderen groeien op in moeilij-
ke gezinssituaties en willen graag 
even eruit en ervaren hoe het in 
een ander gezin gaat. Voor gast-
ouders een uitdaging, waarmee 
zij het verschil kunt maken voor 
een kind.
Gastouders hebben de moge-
lijkheid iets voor een kwetsbaar 

kind te doen. Geen luxe uitstap-
jes of dure fratsen, maar gewoon 
meedraaien in het gezin. Zo’n va-
kantie geeft een kind een andere 
kijk op het leven, en dat pakt nie-
mand ze af.
,,Als er in uw hart en huis rust en 
ruimte is om één van deze kin-

deren een onvergetelijke vakan-
tie aan te bieden, neem dan con-
tact op’’, is de dringende vraag 
van Carola Demmink van Europa 
Kinderhulp. Zij is nereikbaar op  
023-8224647. Meer informatie is 
te vinden op www.europakinder-
hulp.nl.

Projectkoor zoekt liefhebbers 
Disney-filmmuziek
Beverwijk - Zoals al een paar jaar 
de traditie is, luidt het koor Songs 
for You uit Beverwijk de zomer-
vakantie in met een verrassings-
programma, dit keer bestaande 
uit Disney �lmmuziek. Men zoekt 
projectleden die het leuk vinden 

om zeven weken mee te doen.
Het Projectkoor Disney�lmmu-
ziek 2018 repeteert op dinsdag-
avond om 19.30 uur tot 22.00 
uur in de Vredevorst kerk aan de 
Laan der Nederlanden 152 in Be-
verwijk. De repetities starten op 

dinsdag 15 mei, het concert is op 
dinsdag 3 juli. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar 
tbleijendaal@gmail.com. De kos-
ten voor deelname aan dit pro-
ject bedragen 30 euro. (foto: aan-
geleverd)

Duin- en 
ruiterkaarten 
voortaan online 
te koop
Regio - Bezoekers van het duin-
gebied kunnen hun duin- of rui-
terkaart nu ook online kopen 
via de PWN website. De dag– 
en weekkaarten worden toege-
stuurd via de mail die geldt als 
(digitaal) bewijs van toegang. Uit-
printen is dus niet nodig. De kaar-
ten voor één of drie jaar worden 
per post toegestuurd. 
De dag- en weekkaarten zijn ook 
nog steeds verkrijgbaar bij de 
kaartautomaat en de wederver-
kooppunten. De jaarduinkaart 
en jaarruiterkaart zijn zowel onli-
ne te koop als bij wederverkoop-
punten. De driejarige duinkaart is 
alleen nog online te koop. 

Voor het bestellen van de duin- 
en ruiterkaarten: www.pwn.nl/
duinkaart. (foto: PWN)
















