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Door nieuwe staking bij Svitzer:
Onverwacht tochtje voor bewoners Breezicht
IJmuiden - Voor de negen-
de keer hebben werknemers 
van sleepbedrijf Svitzer vorige 
week woensdag het werk neer-
gelegd. Het personeel staakte 
wegens een con�ict met de di-
rectie over het uitbetaald krij-
gen van extra gewerkte uren. 
Tijdens de stakingsdag heb-
ben twintig medewerkers van 
het sleepbedrijf een groep be-
woners van woonzorgcentrum 

Breezicht getrakteerd op een 
dagje varen.

Veertig bewoners van Breezicht 
mochten een tochtje maken op 
de Koningin Emma, dit schip was 
door FNV Haven voor deze gele-
genheid afgehuurd. ,,Als we dan 
toch vrijwilligerswerk moeten 
doen, dan liever op deze manier’’, 
aldus een medewerker van het 
sleepbedrijf. 

Voor de deelnemende bewo-
ners van Breezicht werd het een 
feestdag, ze kregen aan boord 
een lunch aangeboden en geno-
ten volop. Normaal gesproken 
gaat aan een dergelijk uitje een 
behoorlijke tijd van voorberei-
ding vooraf, omdat een aantal za-
ken zorgvuldig moet worden ge-
pland, maar door alle zeilen bij te 
zetten en dankzij het feit dat de 
medewerkers van het sleepbe-

drijf zelf de nodige inspanningen 
verrichtten, lukte het om dit alles 
in een dag tijd te organiseren.
Carola Zwanenburg, activiteiten-
coördinator van Breezicht: ,,Wij 
waren aangenaam verrast door 
dit mooie voorstel van de vak-
bonden en zijn ontzettend blij 
dat deze havenmannen onze ou-
deren in het zonnetje hebben ge-
zet.” (Tekst: Bos Media Services/fo-
to: Ton van Steijn)

Beeckestijn getroffen door vandalisme

Velsen-Zuid - In het weekeinde 
van 15 en 16 juni tro�en de bos-
wachters van Natuurmonumen-
ten een spoor van vernielingen 
aan op buitenplaats Beeckestijn 
in Velsen-Zuid.
Een aantal lindes vlak bij de vijver 
aan de hoofdlaan is �ink toege-
takeld. Eén boom is er zo erg aan 
toe dat de boswachters bezorgd 

zijn of deze het overleeft.
Daarnaast is het toegangshek aan 
de kant van het recreatieterrein 
ontwricht en lag er op verschil-
lende plekken grote hoeveelhe-
den afval. De vijver dreef vol met 
�essen en troep. Soms wordt er 
’s avonds laat met scooters ge-
crost, wat schade aan de paden 
en planten oplevert.
De boswachters zijn boos over dit 
onnodige vandalisme. ,,Sinds we 
Beeckestijn in 2011 in beheer kre-
gen, werken we hard aan het be-
houd en herstel van deze prach-
tige historische buitenplaats. We 
doen dat met zorg en liefde en in-
vesteren daar veel tijd en geld in. 
Als mensen daar dan zo respect-
loos mee omgaan, dat doet pijn. 
We doen er alles aan om de scha-
de te herstellen en herhaling te 
voorkomen, maar we kunnen er 
helaas nu eenmaal niet 24 uur per 
dag zijn om toezicht te houden.’’
Ziet u iets verdachts? Meld dit 
dan alstublieft bij de politie 0900-
8844 of mail naar beeckestijn@
natuurmonumenten.nl. (foto’s: 
aangeleverd)
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•  Wethouder Jeroen Verwoort bezocht, 
samen met de burgemeester van Alme-
re Frank Weerwind, de conferentie Ur-
ban future Global Conference in Oslo. 
Het doel van deze conferentie ging over 
de toekomst van stedelijke regio’s zoals 
de metropoolregio Amsterdam. Uit di-
verse landen waren regio’s aanwezig die 
hun positie in Europa willen versterken. 

Regio IJmond wil haar positie als ver-
sterken voor de innovatie van de maakin-
dustrie en de hoofdstad zijn voor off shore 
wind.

• 
Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Zondagochtend 14 juli gaat de route Van 
Den Vondellaan – Hagelingerweg naar 
verwachting zes weken dicht voor motor-
voertuigen richting Santpoort. 

In de zomervakantie worden in de beton-
nen tunnelbak het versleten wegdek van de 
hoofdrijbaan vernieuwd, de verouderde re-
genwaterroosters vervangen en grondwater-
lekkages gedicht. 

Dat gebeurt per weghelft, waardoor  motor-
voertuigen maar  in één richting gebruik kan 
maken van de route onder het spoor door. 
Verkeer uit IJmuiden/Driehuis/Velsen-zuid 
richting  het zuiden wordt tijdens de werk-
zaamheden omgeleid via de Stationsweg-
Parkweg.  De rijrichting is bewust andersom  
t.o.v. de afsluiting Hagelingerweg vorig jaar. 
Deze simpelere omleiding is het gunstigst 
voor de bereikbaarheid  van Driehuis voor 
o.a.  hulpdiensten en voor de veiligheid van 
fi etsverkeer. Daarnaast blijft het crematori-

um goed bereikbaar en  zijn de  omleidingen 
en foutrijders veel beter te sturen. 
Voor fi etsverkeer blijft steeds één pad be-
schikbaar, waarop het fi etsverkeer in beide 
richtingen mogelijk blijft. 
Buslijn 3 van Connexxion wordt  omgeleid. 
Informatie over de omleiding  staat  t.z.t. op 
www.connexxion.nl

Werkzaamheden op de route door Driehuis 
- Santpoort worden al enkele jaren zoveel 
mogelijk binnen de zomervakantie gepland. 
Daarbuiten is de kans op ernstige bereik-
baarheidsproblemen en onveiligheid voor 
het schoolfi etsverkeer groot. De vakantie-
duur, de noodzakelijke bereikbaarheid van 
zowel de directe omgeving, als die van het 
werkterrein, beïnvloeden de omvang van de 
deelwerkzaamheden.

Het is de bedoeling dat de weg 26 augustus 
weer open is. We vragen uw begrip voor mo-
gelijk overlast.

Havenfestival IJmuiden in 
teken van duurzaamheid en 
innovatie
Het Havenfestival IJmuiden vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 29 en zondag 30 juni. 
Twee dagen lang staat de Trawlerkade 
volledig in het teken van kunst en cultuur, 
de visserij en de havens. 

Duurzaamheid en innovatie zijn dit jaar 
belangrijke speerpunten van het festival. 
Zo wordt in samenwerking met Stichting 
Noordzeevis IJmuiden, Cornelis Vrolijk en 
Fish & Seafood Waasdorp een groot visplein 
ingericht, zorgt Amsterdam IJmuiden Off -
shore Ports (AYOP) voor groene windenergie 
en is de horeca grotendeels plasticvrij. Het 
evenement staat bol van de nautische en cul-
turele activiteiten. Dankzij een groot aantal 

sponsors zijn alle activiteiten gratis toegan-
kelijk.

Verkeersinformatie 
Voor het Havenfestival worden diverse stra-
ten op en rond het Middenhavengebied af-
gesloten. Waaronder de Trawlerkade, daar 
vindt het evenement plaats. Op diverse plek-
ken rond het evenement worden verkeersre-
gelaars ingezet. Verkeer op de Dokweg wordt 
niet gehinderd. In het Middenhavengebied 
zelf kan worden geparkeerd door bezoekers. 
Bezoekers kunnen het beste met de fi ets naar 
het Havenfestival toe komen.  
Kijk voor meer informatie op www.havenfes-
tivalijmuiden.nl 

Driehuis 

IJmuiden 

Velsen-
Zuid 

Velserbroek 

14 juli t/m 25 aug: Wegwerkzaamheden spoorviaduct Driehuis. 
Omleidingsroute naar Santpoort i.v.m. éénrichtingsverkeer 

Velsen-
Zuid 

Spoorviaduct Driehuis in de 
richting van noord naar zuid 
(van Driehuis naar Santpoort) 
afgesloten voor 
motorvoertuigen. 
Omleidingsroute is aangegeven. 
Overig verkeer wordt ter plaatse 
geleid over beschikbare 
verharding. 

Stationsweg Parkweg 

Santpoort-
Noord 

Wegafsluiting spoorviaduct 
Driehuis in zomervakantie

Bedrijfscontinuïteit is: de voortgang van de 
organisatie veilig stellen. Daar stelt de ge-
meente Velsen hoge eisen aan. De wettelij-
ke eisen moeten garanderen dat de Basisre-
gistratie Personen (BRP) binnen 48 uur na 
een calamiteit – zoals het afb randen van het 
raadshuis – weer volledig in werking is. Als 
het gemeentehuis verloren gaat door een ca-
lamiteit worden de belangrijkste systemen 
op een andere plek, ‘de uitwijklocatie’, zo snel 

mogelijk weer opgebouwd.
Jaarlijks voert de gemeente een ‘uitwijktest’ 
uit. Daarbij kijkt de gemeente of het lukt om 
binnen 48 uur een werkende omgeving te 
hebben staan. En of ze tijdens en direct na 
een calamiteit genoeg heeft aan de herstel-
de systemen. Vanwege de deze jaarlijkse uit-
wijktest is het op vrijdag 19 juli en vrijdag 26 
juli vanaf 14.00 uur niet mogelijk om een af-
spraak te maken met Burgerzaken. 

Balie Burgerzaken gesloten 19 juli 
en 26 juli vanaf 14.00 uur

Straat van de maand
Zonnestralen op De Ticht
Op dinsdag 18 juni waren de bewoners van 
de Ticht in Velsen -Zuid door het Sociaal 
Wijkteam uitgenodigd voor een High Tea. 
Eenmaal per jaar wordt door het Wijk-
team een straat uitgekozen om aandacht 
te schenken aan ontmoeting en aan el-
kaar beter leren kennen. Bijna alle bewo-
ners meldden zich voor het evenement 
aan. Het bleek dat bewoners van De Ticht 
elkaar daar goed kennen en daar prettig 
wonen.

 “We overlopen elkaar niet, hoor” meldt een 
van de bewoners, maar als het nodig is dan 
kunnen we elkaar om hulp vragen. Het voelde 
voor het Wijkteam bijna als een overbodige 
actie. Toch werd het initiatief zeer gewaar-
deerd. Barry, een actieve bewoonster die ook 

burendag en andere bijeenkomsten voor De 
Ticht organiseert, ervoer het als een beloning 
voor haar inspanningen om “haar” buurt leuk 
en prettig te maken. De zon scheen uitbundig 
terwijl de bewoners genoten van de scones 
en andere heerlijkheden van de High Tea. 
Accordeonist Gerard zorgde voor nog meer 
feestvreugde met zijn muzikale bijdrage. 

Op De Ticht is het fi jn wonen. Woont u in 
Santpoort, Driehuis of Velsen- Zuid en wilt u 
volgend jaar ook in aanmerking komen voor 
een leuk feest in uw staat, neem dan contact 
op met het Sociale Wijkteam. Daarnaast zijn 
wij er om u te ondersteunen mocht u proble-
men hebben waar u zelf niet uit komt. Ons 
mail adres is: contact@swtvelsen.nl  of via 
telefoonnummer: 088-8876970
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Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 
ouders met een laag inkomen een tege-
moetkoming aanvragen voor indirecte 
schoolkosten. Deze regeling is bedoeld 
voor mensen met een inkomen tot 110% 
van de bijstandsnorm die kinderen tot 18 
jaar hebben.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die ge-
maakt worden voor allerlei bijkomende uit-
gaven naast de onderwijsbijdrage en school-
kosten zoals het boekengeld. Te denken valt 
aan schoolactiviteiten (bijvoorbeeld school-
reisje) en bijkomende kosten zoals een boe-
kentas, agenda of schrijfgerei. Nieuw dit jaar 

is dat er ook een vergoeding voor het basison-
derwijs is. De tegemoetkoming is per school-
jaar maximaal € 270,-- voor kinderen op het 
voortgezet onderwijs en MBO en maximaal 
€ 50,-- voor kinderen op het basisonderwijs. 
Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en 
met 31 juli.
Deze week zijn de aanvraagformulieren voor 
schooljaar 2019-2020 aan iedereen ver-
stuurd die nu een bijstandsuitkering heeft. 
Als u geen brief heeft ontvangen, maar wel 
een laag inkomen heeft, kunt u het aanvraag-
formulier vanaf deze week downloaden op 
www.velsen.nl of ophalen bij de balie van het 
gemeentehuis.

Tegemoetkoming indirecte 
schoolkosten

Zodra buiten de temperatuur stijgt, is het be-
langrijk dat je extra aandacht besteedt aan 
je huisdieren. Zij kunnen namelijk ook niet 
goed tegen warmte.

Voor meer tips kijk op: https://www.dieren-
bescherming.nl/wat-kan-jij-doen/wat-kan-
ik-doen/zorgen-voor-dieren/zomertips  

Zomerhitte: Denk ook aan uw 
huisdieren met deze dagen!

Op 22 en 23 juni vonden voor de 8ste keer de 
landskampioenschappen voor regioteams
plaats op tennispark LTC Groeneveen in 
Santpoort-Noord. Wethouder Bram van 
Diepstraten was erbij om deze kampioen-
schappen te openen.

Ook was het voor de wethouder een mooie 
gelegenheid om  het geheel gerenoveer-
de park te zien. LTC Groeneveen heeft nu 7 
Top Clay tennisbanen (gravel winterbanen), 

4 kinderbaantjes, 2 padelkooien en 4 “tradio-
nele” gravelbanen.

De kampioenen zijn :
• bij de heren: TV Krimpen voor de 3e keer 

op rij
• bij de dames: Bijvanck uit Blaricum voor 

de 2e achtereenvolgend keer
• bij de gemengde teams: ‘t Stort uit 

Amersfoort
(Foto Reinder Weidijk)

Landskampioenschappen op 
tennispark LTC Groeneveen

Zwem4Daagse
Vanaf maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli 
vindt in zwembad De Heerenduinen voor 
de 30e keer de Zwem4Daagse plaats. De 
weersvoorspellingen zijn ideaal om in het 
buitenbad 500m of 250m af te leggen. 
Liever binnen zwemmen? Dat kan natuur-
lijk ook. De beats van DJ John Bosschert 
helpen  vast en zeker om de Zwem4Daag-
se moeiteloos uit te zwemmen. 

Op de ligweide zijn de hele week leuke activi-
teiten om te doen, zoals:
• Een buikschui� aan
• XXL Twister
• Voetbal darts 
• Schminken op maandag, woensdag en 

donderdag
• Genieten van een heerlijke vers gebak-

ken pannenkoek
• Tegen een kleine vergoeding creatief 

bezig zijn bij Mamalou op woensdag en 
vrijdag

Toe aan een nieuwe zwemoutfi t? Op de lig-
weide is dinsdag van 17:00-20:00uur is  bad-
modeverkoop van Mestelaar. Zorgbalans 
Zeestroom deelt fl yers uit over het ontmoe-
tingscentra voor mensen met geheugenpro-
blemen en/of dementie en hun mantelzor-
gers. Op diverse dagen zijn er verenigingen 
aanwezig die demonstraties verzorgen. Doe 
gerust mee!

Vrijdag tijdens de medaille uitreiking heeft 
Sportloket Velsen nog een gezonde verras-
sing. Deze is gemaakt door inwoners van ver-
zorgcentrum Breezicht, samen met een aan-
tal leerlingen die hebben meegedaan aan het  
project ‘Gezond In De Stad’. Deze gezonde 
verrassing wordt deels gesponsord door de 
Albert Heijn. 
Het belooft een leuke en sportieve week 
te worden! Aanmelden kan nog tot en met 
maandag 1 juli bij de receptie van De Heeren-
duinen.

Ma 1 juli Di 2 juli Wo 3 juli Do 4 juli Vr 5 juli

Demonstratie 
Smashing 
Velsen 

Demonstratie  
Smashing Velsen 

Demonstratie  
Smashing 
Velsen 

Demonstratie  
Smashing 
Velsen 

Demonstratie  
Smashing 
Velsen 

Schminken Badmodeverkoop
Metselaar

Schminken Schminken

Demonstratie 
Kor�al DKV

Demonstratie 
Kor�al DKV

Demonstratie 
Kor�al DKV

Mamalou Mamalou
Demonstratie 
Dance Works 

Demonstratie 
Walking 
Football Telstar

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of 
problemen waar u zelf niet uit komt.

Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970



Infopagina

27 juni 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Raadsvergadering donderdag 4 juli 2019
Locatie: het gemeentehuis, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 18.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering 
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen 
op de publieke tribune van de raadzaal. De 
raadsvergadering is zowel live als achteraf 
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. 
Open de raadskalender en klik op de datum 
van deze vergadering. Ook zijn de uitzendin-
gen van de vergaderingen van de raad Velsen 
live te volgen en terug te zien op het TV-ka-
naal en via www.raadsplein.tv van RTVSe-
aport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de gri�  e via tele-
foonnummer 0255 - 567251 of via de mail 

gri�  e@velsen.nl met vermelding van het 
onderwerp, uw naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. De gri�  e neemt dan contact 
met u op.

 Agenda
Perspectiefnota 2020-2023 gemeente 
Velsen
De perspectiefnota biedt het inhoudelijk en 
fi nancieel kader voor de begroting van 2020 
en de daaropvolgende jaren. De perspec-
tiefnota geeft een overzicht van de beleids-
keuzes van de gemeente, de prioriteiten die 
worden gesteld  en voorstellen met fi nanci-
ele consequenties voor de komende jaren. 
Daarbij worden voor het dekken van de aan-
vullende kosten een aantal bezuinigingen 
voorgesteld.

Traditiegetrouw vinden de Algemene be-

schouwingen plaats bij de Perspectiefnota. 
Bij deze beschouwingen vertellen de politie-
ke partijen hun visie op de gemeente Velsen 
voor de komende jaren. 

Groenstructuurplan - Visie
In het raadsakkoord en het collegeprogram-
ma spreken college en gemeenteraad grote 
ambities uit als het gaat over groen in de ge-
meente en tegengaan van klimaatverande-
ring. Het voorstel dat nu voorligt heeft als 
doel de bestaande kwaliteit van het land-
schap en groen nu en in de toekomst te be-
houden. In het nieuwe plan  worden de kan-
sen voor  klimaatadaptatie op het gebied van 
groen en water benut en werken we toe naar 
een klimaatbestendige gemeente.

Toekomstbestendige bluswatervoor-
ziening

Bij het bestrijden van brand is voldoende 
bluswater van essentieel belang. Bij dit be-
sluit wordt een aanvullend budget gevraagd 
voor de nodige aanpassingen. Een toe-
komstbestendige bluswatervoorziening is 
noodzakelijk om de knelpunten in de huidi-
ge bluswatervoorziening te ondervangen en 
risico’s af te dekken. Momenteel komt het 
bijvoorbeeld te vaak voor dat brandkranen 
(aangesloten op het drinkwaterleidingnet) 
te ver weg staan of de watercapaciteit van 
de brandkranen onvoldoende is. Hiervoor 
is het nodig om een systeemverandering 
door te voeren. De brandkranen worden af-
geschaft. Met de zogenoemde repressieve 
oplossing wordt met onder andere de inzet 
van watertankwagens invulling gegeven aan 
deze toekomstbestendige bluswatervoor-
ziening. 

Vergaderingen Gemeenteraad

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken 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 ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 15 juni tot en met 21 juni 
2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerlaan 163, gebruik als lifestyle-
studio voor voeding/gedrag/training 
(18/06/2019) 46535-2019
Kennemerlaan 35, plaatsen dakopbouw 
(19/06/2019) 47296-2019
Forteiland 10, verbreden entree, verplaat-

sen damwand, vergroten doorgang, plaatsen 
nieuwe deur
(20/06/2019) 47593-2019

Velsen-Noord
Reyndersweg 201, tijdelijk plaatsen ( juni 
t/m oktober 2019) pop-up Café (18/06/2019) 
46749-2019
Uitweg 1, legaliseren kamergewijze verhuur 
(20/06/2019) 47761-2019

Velserbroek
Pijpbloem 2, plaatsen dakkapel (voor- en ach-
terzijde) (18/06/2019) 46435-2019 
Galle Promenade 119, legaliseren poortdeur 
in tuin (19/06/2019) 46641-2019

Kamerkamp 16, legaliseren dakterras 
(18/06/2019) 46737-2019
W. Kentstraat 26, plaatsen dakopbouw 
(19/06/2019) 47905-2019
Ronde Zonnedauw 6, plaatsen dakkapel (zij-
gevel) (20/06/2019) 47677-2019  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1b, gebruik 3e en 4e verdie-
ping voor polikliniek, operatie- en verpleeg-
kamers
(wijziging verleende vergunning) 
(20/06/2019) 20663-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden 
Trompstraat 12, verbouwen tot kamergewij-
ze verhuur (3 kamers), plaatsen dakramen 
(14/06/2019)
21426-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders 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 hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Sparrenstraat 27, realiseren dakopbouw 
(17/06/2019) 23207-2019
Zeeweg 182, veranderen draagconstructie 
(20/06/2019) 44386-2019
Stolstraat 2, verplaatsen dakkapel (in af-
wijking van de verleende vergunning) 
(21/06/2019) 39357-2019
Kompasstraat 74,  veranderen bakkerij/
winkel in 4 appartementen, bouwen dakop-
bouw met 2 appartementen en 6 bergingen 
(21/06/2019) 9075-2019
Waalstraat 128, realiseren nokverhoging 
(21/06/2019) 36922-2019

Velsen-Noord
Heirweg 2A, wijzigen gevelbeplating van 
schoolgebouw (17/06/2019) 38291-2019
Stuwadoorsstraat ong., bouwen 39 bedrijfs-
units met parkeerdak en erfafscheiding 
(19/06/2019) 23497-2018
Geelvinckstraat 22, realiseren doorbraak in 
constructieve wand (20/06/2019) 40225-
2019

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 13, plaatsen dakkapel (zijge-
vel) (18/06/2019) 38167-2019
Willem de Zwijgerlaan (achter nr. 38 langs 
het spoor), kappen boom (21/06/2019) 
36373-2019
Vinkenbaan 38, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), veranderen entreepui, constructieve 
doorbraak (21/06/2019) 39030-2019

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23, plaatsen aanbouw (be-
gane grond en 1ste verdieping) en dakterras 

(19/06/2019) 11176-2019
Bosbeeklaan 22,  veranderen en vergroten 
woning (19/06/2019) 7344-2019
Westerhoevelaan 17, plaatsen twee dakka-
pellen (voor- en achterzijde) (20/06/2019) 
36606-2019
Crijnssenstraat 16, bouwen erker (voorzijde 
woning) (21/06/2019) 31585-2019

Velserbroek
Fregat 34, plaatsen dakopbouw (17/06/2019) 
20771-2019
Westlaan 41 te Velserbroek, afwijken bestem-
mingsplan voor evenement van 16:00 tot 0:00 
uur op 6 juli 2019 (2Generations Beach Edi-
tion 2019), parkeren weiland (19/06/2019) 
20815-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 
Santpoort-Zuid
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Harddraverslaan 17, kappen boom 
(19/06/2019) 28340-2019

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning ingetrokken voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 4b (weiland ten 
zuiden van de Van Dalenlaan en ten oosten 
van de Bloemendaalsestraatweg), verplaat-

sen bedrijf (omgevingsvergunning 5260-
2018) (18/06/2019) 46465-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Velsen 

of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is inge-

diend. De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Brederode, op 29 en 30 juni 
2019 van 11:00 tot 17:00 uur, locatie: Ruïne 
van Brederode en het aangrenzende weiland 
(21/06/2019) 13876-2019
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Strawberries jeugd 
succesvol op NK 
Shoot Out & NK Scoop
Driehuis - Op zondag 23 juni de-
den Julia Wolfs (MA1), Anna Dor-
restijn (MC1), Jasper Vrij (JB1) en 
Bart Willemse (JB1) mee aan de �-
nale van de NK Shoot Out & Scoop 
in Amsterdam, voorafgaand aan 
de FIH Pro League wedstrijd van 
Nederland-Australië (dames). 
Eerder hadden allen zich tijdens 
regionale voorronden gekwali�-
ceerd voor de landelijke �nale. 
Anna wist het brons te bemachti-

gen bij het onderdeel NK Scoop. 
Julia deed mee als keepster en 
kwam tot de halve �nale, die ze 
na een spannende sudden death 
helaas verloor.
Jasper en Bart zijn tot de poule-
fase van de NK Shoot Out geko-
men. De toppers van Strawberries 
hebben het super gedaan; en ook 
loon naar werken voor de organi-
satie door Hans Dorrestijn. (foto: 
aangeleverd)

Ik ga op vakantie en ik neem mee...
Regio - Binnenkort gaan we met 
z’n allen weer genieten van een 
heerlijke zomervakantie. Gaat 
u met de auto op vakantie, dan 
komt u vaak tot de conclusie dat 
u toch meer mee wilt nemen dan 
in de auto past. Jim Barens OTO-
TOTAAL in Haarlem heeft hier de 
oplossing voor. Het bedrijf heeft 
een grote collectie aan dakkof-
fers in verschillende modellen en 
inhoud in de showroom staan. Zo 
heeft u opeens veel meer ruim-
te tot uw beschikking en kunt u 
wel de spullen meenemen die u 
graag mee wilt nemen.
 
Jim Barens OTOTOTAAL levert 
dakko�ers van gerenommeer-
de merken zoals Thule en Hapro. 
Van deze merken hebben zij ver-
schillende modellen op voorraad. 

Om een dakko�er op uw auto te 
kunnen vervoeren heeft u wel 
dakdragers nodig om de dakkof-
fer op te kunnen monteren. Deze 
dakdragers zijn autospeci�ek, dat 
wil zeggen dat niet iedere dak-
drager op uw auto past, maar dat 
de pasvorm speci�ek bestemd is 
voor uw merk en model auto. Ook 
zijn er verschillende typen dak-
dragers waarover de medewer-
kers u graag verder over informe-
ren. Bij aanschaf van een dakkof-
fer en/of dakdragers worden de 
dakdragers ter plekke voor u in el-
kaar gezet en op de juiste manier 
op uw auto gemonteerd. Vervol-
gens monteren zij ook uw nieu-
we dakko�er op uw dakdragers 
zodat u ook daar geen omkijken 
meer naar heeft.
 

Ook voor de �ets
Heeft u nog geen trekhaak maar 
wilt u ook uw �etsen meenemen? 
Jim Barens OTOTOTAAL is uw 
trekhaakspecialist. Als Brink mon-
tage partner bent u bij hen aan 
het juiste adres voor het monte-
ren van een trekhaak onder uw 
voertuig. Om deze periode ook 
de �etsen mee te kunnen nemen 
is een �etsendrager noodzakelijk. 
Jim Barens OTOTOTAAL heeft een 
grote collectie aan �etsendragers 
van verschillende merken en mo-
dellen in de showroom, zowel 
voor op de trekhaak als voor op 
het dak.
 
Jim Barens OTOTOTAAL is geves-
tigd aan de Delftstraat 34 in Haar-
lem Tel: 023-5325643. (foto: aan-
geleverd)

Zomeravondconcerten 
SOLI Harmonieorkest
Velsen - Het SOLI harmonieor-
kest speelt op 2 juli op het bin-
nenplein van het appartemen-
tencomplex Roos en Beek in 
Santpoort Noord,  én op 9 juli in 
de tuin van service�at De Luchte 
in Driehuis. Beide concerten be-
ginnen om 20.00 uur en zijn gra-
tis te bezoeken.
Na de viering van het 110-ja-
rig bestaan van SOLI op 25 mei  
met de fantastische ‘RIGO verf-
fabriek night of music’ heeft het 

harmonieorkest zich enthousi-
ast gestort op nieuw repertoire 
om van te genieten tijdens de-
ze twee zomeravondconcerten. 
Er wordt een luchtig programma 
aangeboden, met ondermeer Pa-
ris Montmartre, Alladdin, Grease 
en andere bekende én onbeken-
de werken om het jaar mee af te 
sluiten. 
Het harmonieorkest staat onder 
leiding van Vincent van den Bij-
laard.

Hippisch huwelijk voor Marjolein en Rick
Velsen-Zuid - Zondag 23 juni 
mocht Hippisch Centrum Velsen 
de trouwlocatie zijn voor de brui-
loft van het mooie bruidspaar Mar-
jolein Donker en Rick Bodeman. In 
de mooie bosrijke omgeving gaven 
zij ten overstaan van tachtig geno-

digden elkaar het jawoord. Ben 
Ockeloen was speciaal voor deze 
dag benoemd tot BABS (buitenge-
woon ambtenaar burgelijke stand) 
voor één dag van de gemeente Vel-
sen. Hij gaf een persoonlijke en hu-
moristische touch aan de ceremo-

nie. Na de toast op het bruidspaar 
werd het feest tot in de late uurtjes 
voortgezet. Het werd het de mooi-
ste dag van hun leven
Het Hippisch Centrum Velsen is 
sinds zondag een o�ciële trouwlo-
catie. (foto: aangeleverd)

Bij Drogisterij Ritskes
Marjo met pensioen!

IJmuiden - Na 15 jaar bij Drogis-
terij Ritskes te hebben gewerkt, 
mag Marjo Ulters lekker gaan ge-
nieten van haar man, kinderen en 
4 prachtige kleinkinderen.

Marjo is begonnen in Haarlem 
bij mevrouw Duin, via drogiste-
rij Jutjens is ze bij Ritskes terecht 
gekomen en was daar altijd een 
vriendelijk gezicht. Haar collega’s 
gaan haar vreselijk missen. 

Afscheid
Nu ze haar pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt willen haar 
collega’s natuurlijk een gezellig 
afscheid voor haar. Iedereen die 
Marjo gedag wil zeggen is daar-
voor van harte uitgenodigd op 
zaterdag 29 juni vanaf 16.00 uur, 
onder het genot van een drankje 
en een hapje. (foto: aangeleverd)

Ik krijg regelmatig de vraag of 
het wel mogelijk is om professio-
nele palliatieve zorg te laten ver-
lenen door vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn tenslotte in de 
ogen van deze mensen goedwil-
lende amateurs.
Ik maak me daar altijd een beetje 
kwaad over, want vrijwilliger van 
het Hospice wordt je niet zomaar. 
Onze vrijwilligers worden om te 
beginnen zorgvuldig geselec-
teerd en vervolgens uitgebreid 
getraind. Het voert wat ver om 
hier alle trainingen die gevolgd 
worden op te noemen, maar op 
de site van onze branche organi-
satie, de VPTZ, zijn ze allemaal te-
rug te vinden. Ik telde vanmor-
gen 22 trainingen, waaronder: 
‘Veiligheid, Hygiëne en ziekte-
beelden’, ‘Balans in verlies’, ‘Ver-
diepingstraining Ervaren vrijwil-
liger’, ‘Omgaan met dementie’, 
‘Omgaan met lastig gedrag’ en 
‘Feedback geven en ontvangen’.
Dan is het dus duidelijk dat on-
ze vrijwilligers zeker geen ama-
teurs zijn. 
Goedwillend uiteraard wel, want 
zonder deze goede wil kun je dit 
werk niet doen.
Natuurlijk zijn onze vrijwilligers 
geen gespecialiseerde verpleeg-
kundigen.
Daarom is er ook nog altijd 
een verpleegkundige van de 
Zorgspecialist in het Hospice 
aanwezig. 
En wat heb ik ook voor deze 
mensen een bewondering.
Het is toch geweldig dat er men-
sen zijn die zich gespecialiseerd 
hebben in het medisch verzor-
gen van de stervende mede-
mens.
Mensen die niet gericht zijn op 
het genezingsproces, maar op 
het zo aangenaam en pijnloos 
mogelijk maken van de laatste 
fase in iemands leven.
Een combinatie van de barm-
hartige Samaritaan en Florence 
Nightingale.
Het is dus niet zo raar dat de 
naasten van onze gasten, diege-
nen die dit dus allemaal van na-
bij meemaken, alle medewerkers 
van Hospice zo vaak bedanken 
in hun rouwadvertenties. En dat 
maakt ons dan weer gelukkig.

Robert van Westerhoven,
Voorzitter Hospice De Heideberg

Vrijwillig en 
professioneel
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Door de aanleg van de Vissershaven 
aan het einde van de negentiende 
eeuw komt IJmuiden grotendeels 
op een landtong te liggen, inge-
klemd tussen het kanaal en de vis-
sershaven. Het westelijke uiteinde 
van die landtong wordt toepasse-
lijk aangeduid als ‘kop van de haven’.

Deze aanduiding wordt al in 1896 
door het Haarlems Dagblad ge-
bruikt in een bericht over de IJmui-
der ‘Vischhaven’, die dan ‘reeds 2½ 
maand gereed’ is: ‘voor vreemdelin-
gen zou een aanwijzing, hoe men 
nu loopen of rijden moet om naar 
het strand te komen, zeer gewen-
scht zijn, want nu is menigeen ver-
plicht zich aan den kop van de ha-
ven te laten overzetten of een �ink 
eind terug te lopen.’ De mogelijkheid 
om zich te laten overzetten laat niet 
lang op zich wachten. In maart 1902 
start Japie Overzet een geregel-
de veerdienst tussen de kop van de 
haven en de semafoor. Vandaag de 
dag kun je je nog steeds laten over-
zetten vanaf de kop: met de Konin-
gin Emma naar de noordpier, naar 
SHIP en soms naar het Forteiland, 
met de Fortwachter naar het Fortei-
land en met de ferry naar Newcastle.

Ook voor de inwendige mens wordt 
gezorgd. J. de Leeuw laat voorjaar 
1924 door de IJmuidense �rma P. 
Heere en zonen een ko�ehuis op 
de kop bouwen. Omdat het ko�e-
huis in het schootsveld van het fort 
staat moet het op grond van de zgn. 
‘Kringenwet’ een houten gebouw 
worden. In geval van oorlog kan het 
dan snel worden afgebroken. Het 
ko�ehuis dient vooral als schaftlo-

kaal voor havenwerkers, maar an-
deren zijn ook hartelijk welkom. De 
IJmuider Courant schrijft in een ver-
slag over de opening: ‘En zoo verrees 
in eenige maanden het gebouw bij 
den kop van de haven, achter de 
zich aldaar bevindende dienstwo-
ningen en kantoren. In uren van 
wachten zeker wel de mooiste plek 
van geheel IJmuiden.’
De zaken lopen blijkbaar goed want 
al na twee jaar laat De Leeuw zijn 
etablissement uitbreiden met een 
serre en een terras. Het uitzicht op 
de buitenhaven en havenactiviteit 
trekt nog meer mensen aan. Een jaar 
later wordt de zaak verder vergroot. 
Het ‘Ko�ehuis de Leeuw’, met een 
afbeelding van een leeuw boven de 
ingang, wordt een begrip in en rond 
IJmuiden. Rond 1942 wordt het af-
gebroken door de Duitsers.

Na de oorlog rest een verdedigings-
bunker op de kop. Bezoekers kun-
nen een vissie happen bij de mobie-
le vistent van P. Hamers. Medio ja-
ren tachtig wordt het bovengrond-
se deel van de bunker gesloopt. In 
1985 verrijst een restaurant boven-
op het ondergrondse deel als funde-
ring. Dit restaurant is nog altijd een 
favoriete plek voor een maaltijd met 
fraai uitzicht.

De bijna aan alle kanten door water 
omgeven kop wordt in de loop der 
jaren een grote trekpleister, voor zo-
wel IJmuidenaren als toeristen. Er is 
van alles te zien: langsvarende sche-
pen, de hoogovens, de lossende 
bulkcarriers en ertstankers, het fort-
eiland, het zeegat tussen de pieren, 
de semafoor, het sluizencomplex, de 

vissershaven en overdags de bedrij-
vigheid rond de ferry. De kop is een 
favoriete plek om elkaar te ontmoe-
ten. Rond het ‘leugenaarsbankje’ te-
gen de gevel van het restaurant ko-
men IJmuidenaren graag samen om 
over het verleden en het heden te 
praten. De kop is ook een plaats om 
je koppie te legen, met een hengel, 
een fotocamera of gewoon niets. De 
kop is daarnaast een plaats van her-
denken. In 1955 is het vissersmonu-
ment door koningin Juliana onthuld, 
ter nagedachtenis aan de vissers die 
op zee zijn gebleven. In 2015 zijn 
hierbij plaquettes met namen van 
omgekomen vissers uit IJmuiden 
aangebracht.

Voor elke kopbezoeker die met de 
auto komt geldt: zet je auto wel op 
de handrem. In de loop der jaren is 
al menig auto ‘van de kop gerold’. 
In het kader van het project Haven-
kwartier van de gemeente Velsen 
wordt eerdaags in overleg met de 
ondernemers op en rond de kop 
de openbare ruimte van de kop van 
de haven verbeterd. In de eerder dit 
jaar verschenen nieuwsbrief lezen 
we hierover: ‘Het parkeren wordt be-
ter gestructureerd. Dit doen we on-
der andere door bankjes neer te zet-
ten. Er worden elementen aange-
bracht zodat het niet meer mogelijk 
is om te water te raken. Ook parke-
ren rond het Vissersmonument pak-
ken we aan. Voor de vele �etsers die 
deze bijzondere plek bezoeken ko-
men er �etsenstallingen. En we zor-
gen ervoor dat de voorzieningen zo-
als masten en electrakasten zoveel 
mogelijk geclusterd worden.’ Wat er 
ook gebeurt met de kop, het is te 
hopen dat het typisch IJmuidense 
‘kop-van-de-haven’ karakter behou-
den blijft!

De foto is in 2013 gemaakt vanaf de 
uitvarende Princess Seaways.

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

Bijzondere verkoop 
tijdens Pieterdag
IJmuiden - Op 29 juni wordt in de 
Pieterkerk de jaarlijkse Pieterdag 
gehouden. Er is een markt waar 
particulieren hun koopwaar aan 
kunnen prijzen. Hiervoor is nog 
een beperkt aantal tafels beschik-
baar. Daarnaast zijn er po�ertjes, 
zelfgemaakte kaarten, kinderen 
mogen wafels versieren, er is een 
verloting en ko�e en thee. De 
Pieterkerk verkoopt zelf ook arti-
kelen want na de sluiting van de 
Laurentiuskerk is een groot aantal 
artikelen naar de Pieterkerk ver-
huisd. Nu zitten ze dus met een 
aantal “dubbelen” maar ook met 
zaken die niet meer gebruikt wor-
den. Denk hierbij aan bidstoelen, 
altaar attributen, kruisbeelden en 
andere curiosa. Er zijn zelfs twee 
complete kruiswegstaties. Voor 
de één oude troep en voor de an-

der een schat (al is het alleen al 
aan herinneringen).
In de voorraad staan negen paas-
kaarsen te wachten op een nieu-
we eigenaar. Wellicht kunt u twee 
vliegen in één klap slaan want er 
staan ook kandelaars in allerlei 
maten in de aanbieding.
Daarnaast is er een DVD te koop 
met een compilatie van foto´s van 
de reeds gesloten Laurentiuskerk 
met als achtergrondmuziek de 
laatste viering in deze kerk.
De Pieterdag is in de Pieterkerk 
aan de Zuiderkruisstraat 1 van 
10.00 tot 14.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het paro-
chiecentrum, 0255 523456 of met  
06-20881825. De kerk heeft een 
lift en is daarom toegankelijk met 
rolstoel en rollator.

Positief resultaat NOM
Goed nieuws voor 
lokale kranten!
Regio - Begin deze maand pu-
bliceerde NOM (Nationaal On-
derzoek Multimedia) de NOM 
Regio Monitor (NRM) 2019, het 
onderzoek waarin de nieuwste 
bereikscijfers en pro�elen van 
meer dan 300 huis aan huis-
kranten zijn opgenomen. Uit 
het onderzoek blijkt dat loka-
le kranten voor veel mensen de 
belangrijkste bron zijn voor het 
vergaren van lokaal en regio-
naal nieuws.
 
Voor de NRM 2019 werden ruim 
34.000 respondenten (represen-
tatief voor alle Nederlanders van 
13 jaar en ouder) ondervraagd 
over hun mediagedrag en speci-
�eker over het lezen van onder 
andere HAH-kranten. 
83% daarvan leest wel eens een 
HAH-krant: dat zijn 12 miljoen Ne-
derlanders van 13 jaar en ouder. 
Een waar massamedium! 
Meer dan de helft van de on-
dervraagden zegt wékelijks een 
HAH-krant te lezen en het (heel 
erg) te zullen missen als deze niet 
meer zou verschijnen. Een bijzon-
der trouw publiek dat zijn blad in-
tensief leest; 58% van de lezers 
leest driekwart of meer van een 

editie. 
Eén van de belangrijke redenen 
voor het lezen van HAH-kranten 
is interesse in het regionale en 
lokale nieuws. Onderwerpen zo-
als lokale evenementen en ac-
tiviteiten, gemeentelijk nieuws 
en aankondigingen en de loka-
le cultuur(agenda) vindt men het 
meest interessant.

Adverteren heeft zin
Uit het onderzoek blijkt ook dat 
meer dan de helft van de on-
dervraagden (52%) actie onder-
neemt na het lezen van adverten-
ties in huis-aan-huiskranten. Ze 
overwegen bepaalde aankopen 
of bezoeken de winkel of websi-
te van de adverteerder. Dit in te-
genstelling tot het adverteren op 
social media, waar een minder 
breed bereik mogelijk is aange-
zien de papieren krant huis-aan-
huis op de deurmat van de po-
tentiële klant valt.

Niet alleen voor de middenstand 
maar ook voor de overheid/poli-
tiek vormen huis-aan-huiskran-
ten nog steeds de beste manier 
van communiceren met de be-
woners, blijkt uit het onderzoek.

Met optreden Tim Douwsma
Summer Vibes in centrum IJmuiden

Het is de tweede editie van Sum-
mer Vibes. Vorig jaar werd het 
event voor het eerst georgani-
seerd. Toen werd de dag afgesloten 
met een spetterend optreden van 
Fred van Leer. Dit jaar wordt voort-
geborduurd op de formule van vo-
rig jaar, met opnieuw optredens en 
een gezellige markt. De activiteiten 

vinden plaats van Plein 1945, via 
de Lange Nieuwstraat, tot en met 
Marktplein. 
Op Plein 1945, op het grote po-
dium, treden verschillende dans-
scholen en verenigingen op. Het 
evenement wordt hier einde dag 
ook afgesloten met een optre-
den van niemand minder dan Tim 

Douwsma. Hij zal zijn nieuwste 
liedjes ten gehore brengen én aan-
sluitend kan het publiek met hem 
op de foto. Bij het podium zal een 
groot en gezellig terras worden ge-
creëerd. 
Het Marktplein wordt omgetoverd 
tot het kids-plein, waar kan wor-
den gedanst en gespeeld. Hier vind 
je allerlei activiteiten en (Oud-Hol-
landse) spellen, het springkussen 
ontbreekt uiteraard ook niet. 
In het hele centrum kan er lekker 
geslenterd worden over de markt. 
De ondernemers hebben speciale 
acties en aanbiedingen in hun zaak 
of hun kraam. De perfecte plek om 
nog een leuke zomer-out�t te sco-
ren, de laatste vakantie-shoppings 
te doen of gewoon te genieten van 
een hapje en drankje met je vrien-
den of familie. 
Summer Vibes wordt een dag vol 
fun en beleving, voor jong en oud. 
Een mooie start van de zomer en 
een voorproe�e op de zomerva-
kantie. 

Summer Vibes vindt plaats in Ijmui-
den Centrum op zaterdag 6 juli van 
12.00 tot 16.00 uur (markt vanaf 
10.00 uur). (foto: aangeleverd)

IJmuiden - Op zaterdag 6 juli organiseert de BIZ IJmuiden Cen-
trum (de ondernemersvereniging) voor de tweede keer Sum-
mer Vibes. Het centrum van IJmuiden, van Plein 1945 tot en met 
Marktplein, zal die dag omgetoverd worden tot een gezellige zo-
merse braderie, met activiteiten voor jong en oud. 

Mijlpaal in zicht voor Reisbureau Vanessa:
De duizendste
Amerika-reiziger
Santpoort-Noord - In ruim 6 jaar 
tijd heeft het kleinste reisbureau 
van Velsen zichzelf bewezen als 
regionale Amerika-kampioen. Ei-
genaar Vanessa van het gelijkna-
mige reisbureau begon in 2012 in 
Santpoort-Noord. Daarbij richtte 
ze zich meteen op haar eigen gro-
te liefde: Amerika-reizen. En de-
ze herfst al hoopt Vanessa de dui-
zendste reiziger richting het wes-
ten te gaan sturen. Een enorme 
prestatie natuurlijk!

Waar Vanessa eerder alleen in 
Santpoort en omgeving zicht-
baar was, daar wist ze met gerich-
te campagnes in onder andere de 
Jutter en de Hofgeest ook klanten 

in Heemstede en omgeving aan 
zich te binden. Zo hoopt ze zich 
steeds meer als regionale speler 
op de kaart te zetten.

Ook cruise-specialist
Maar Vanessa doet meer dan al-
leen Amerika-vakanties, ze is na-
melijk ook cruise-specialist en 
biedt maatwerk voor verre reizen 
aan. Ze brengt zelf verschillen-
de inspiratiebrochures uit en aan 
gidsen voor Verre Reizen wordt 
momenteel hard gewerkt. 
Mocht u zelf ook willen cruisen of 
denkt u aan een reis naar Ameri-
ka: haal dan een gratis brochure 
af aan de Hoofdstraat 224 in Sant-
poort-Noord. (foto: aangeleverd)
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Dressuurwedstrijd voor senioren
op Manege Kennemergaarde
Santpoort - Zaterdag werd een 
FNRS dressuurwedstrijd voor se-
nioren gehouden op Manege 
Kennemergaarde. Deze avonden 
zijn natuurlijk spannend, maar 
ook altijd heel gezellig. De paar-
den werden door de ruiters ge-
poetst en de manen en staar-
ten werden ingevlochten. Daar-
na konden de ruiters de paarden 
inrijden in de buitenbaan om ver-
volgens in de binnenbaan hun 
proef voor de jury te rijden. 
Tijdens een FNRS wedstrijd rij je 
de zogenaamde F-proeven. Dit 
zijn dressuurproeven waarbij je 
als ruiter beoordeeld wordt door 
een jury. De juryleden beoorde-

len de proef door middel van het 
geven van cijfers en commentaar. 
Er zijn 35 onderdelen die tijdens 
de proef beoordeeld worden en 
scoor je gemiddeld een 6 per on-
derdeel dan haal je een promo-
tiepunt. Om naar een hogere ru-
briek te mogen moet de ruiter mi-
nimaal 3 promotiepunten per ru-
briek halen. 
Aan het eind van de avond werd 
in de foyer de uitslag bekend ge-
maakt: in de rubriek F3-F5 ging 
de eerste prijs naar Liesbeth de 
Wolf op Dancing Queen met 
219 punten, tweede werd Tineke 
Hooijer op Tover met 218+ pun-
ten en derde Inge van Son op 

Flair met 218 punten. De F6-F7 
werd gewonnen door Shirley de 
Wit op Vintage met 224 punten, 
Anja Vogel won de tweede prijs 
op Flair met 222 punten en Mar-
tine Roomer werd derde op Des-
tiny met 219 punten. Tot slot de 
rubriek F8-F16 en daar was Brigit-
te Theeuwes op Zamora de win-
nares met 216+ punten, Iris van 
der Veldt won de tweede prijs op 
Tover met 216 punten en Myrthe 
Kersbergen werd derde op Bril-
jant met 215 punten.
Op de foto: Zamora, Brigitte, An-
ja, Flair, Inge, Tineke, Tover, Iris, 
Vintage en Shirley (foto: Stepha-
nie Zwanenburg) Profiteren van gunstige stroming:

Geluk speelt grote rol in 
zeilwedstrijd rond Noord-Holland
IJmuiden - Voor de 23e keer 
voer een groot aantal zeilsche-
pen afgelopen vrijdag en zater-
dag vanaf het IJsselmeer naar 
IJmuiden. Dit jaar werden bij-
na honderd deelnemers gere-
gistreerd. De jaarlijkse Ronde 
om Noord-Holland is een zeil-
wedstrijd waar door de liefheb-
bers al tijden reikhalzend naar 
wordt uitgekeken.

De nieuwe editie van het evene-
ment kende ook nieuwe uitda-
gingen, want voor het eerst werd 
niet gestart in Enkhuizen, maar in 
de Bataviahaven in Lelystad. Om-
dat die locatie wat noordelijker 
ligt, koos de organisatie ervoor 
om ook langs de Marker Wad-
den te varen, zodat de totale af-
stand van de tocht 110 mijl bleef 
en daarmee gelijk is aan de af-
standen die in voorgaande jaren 
moesten worden afgelegd. De 
grootste uitdaging voor de deel-
nemers ligt in het juist inschat-
ten van de snelheden van wind 
en stroming. Immers, het is zaak 
om zolang mogelijk te pro�teren 
van de voordelen die de natuurlij-
ke elementen in deze race te bie-
den hebben. Naast vaardigheden 
op zeilgebied speelt dus ook een 
geluksfactor een grote rol in deze 
onderlinge strijd. 

De wedstrijd kent meerdere cate-
gorieën en heeft dus ook meer-
dere winnaars. Schipper Jan Bart 
wist met zijn schip New Fron-
tier als eerste de �nish te berei-
ken in de categorie ORC1. Jaap 
Wilschut bereikte de kopposi-
tie met zijn schip Jellow in de ca-
tegorie ORC2. De overige win-
naars zijn Jeroen Koninkx (SailSe-

lect, ORC3),  Geert Couperus (En-
dorphin, Short handed ORC), Pim 
van den Brink (Kolibri 6.5, Short 
handed SW), Hans Zandvliet (SO 
LONG, SW Hoog), Christian Boe-
len (Hinder, SW Laag), Bert van 
Dijk (Exception, X-Yachts), Marcel 
Kruger (SIXpack, Flevomare klas-
sement). (Tekst: Bos Media Servi-
ces)

Een deelnemer aan de Ronde om Noord-Holland bereikt de haven van IJmuiden. (Foto: Ton van Steijn)

Wethouder Bram Diepstraten verrichtte de prijsuitreiking (foto: Renée 
Timmermans)

Lunchpauze gehouden bij Hoogovens Museum:
Prachtige opbrengst 
Prinses Màxima Centrum Rally

Velsen - Voor het derde achter-
eenvolgende jaar werd afgelo-
pen zaterdag door de Lions Was-
senaar-Duin de Prinses Màxima 
Centrum Rally georganiseerd. De 
bonte stoet fraaie automobielen, 
variërend van een Bentley Speed 
uit 1934 tot aan een BMW i3 uit 
2019, deed dit jaar ook Velsen 
aan, want de lunch werd genoten 
bij het Hoogovens Museum. Het 
evenement is opgezet om geld in 
te zamelen voor het Prinses Màxi-
ma Centrum in Utrecht, het eni-
ge ziekenhuis in Nederland waar 
kinderen met kanker worden be-
handeld.

De eerste editie van de Prinses 
Màxima Centrum Rally bracht de 
deelnemers in 2017 naar Utrecht, 
vorig jaar werd de provincie Bra-
bant bezocht. Zo wordt elk jaar 
voor een andere provincie geko-
zen, dit jaar was Noord-Holland 

aan de beurt. Omdat één van de 
leden van de Lions Wassenaar-
Duin werkzaam is bij Tata Steel, 
was de keuze voor de lunchloca-
tie snel bedacht. Er werd contact 
gelegd met Stichting Industrieel 
Erfgoed Hoogovens (SIEHO) en 
met de vereniging Hoogovens 
Stoom IJmuiden, waardoor een 
combinatie van museumbezoek 
en stoomtreinrit mogelijk werd. 
Deze activiteiten werden geheel 
gratis aangeboden, een aantal 
jonge patiëntjes van het Prinses 
Màxima Centrum was in de gele-
genheid gesteld om hieraan deel 
te nemen.

Met de opbrengst van de eerste 
twee rally’s werden twee zoge-
noemde ouder-kinderkamers be-
kostigd. Deze kamers maken het 
voor ouders mogelijk om dichtbij 
hun zieke kind te verblijven. Het 
Prinses Màxima Centrum beschikt 
over 87 van deze kamers. De op-
brengst van dit jaar gaat naar het 
programma ‘MAXIMAal Bewegen’, 
dat opgezet is in samenwerking 
met de fysiotherapeuten van de 
instelling. Kinderen hebben er bij 
baat bij om zo veel mogelijk te 
bewegen gedurende hun behan-
delperiode, daarom is in een be-
staande sportzaal dit nieuwe pro-
gramma gestart, met onder meer 
een klimmuur en een loopband, 
waar de kinderen kunnen spor-
ten op een voor hen passend ni-
veau. Topatlete Dafne Schippers 
is ambassadeur van dit sportpro-
gramma.

Binnen het Prinses Màxima Cen-
trum zijn, naast de reguliere me-
dische faciliteiten voor het be-
handelen van kinderen met kan-
ker, ook een psychosociaal team, 
klaslokalen, eigen leerkrachten 
en diverse overige vormen van 
begeleiding aanwezig. Alle kos-
ten die niet onder de medische 
zorg vallen, worden gedragen 
door de Prinses Màxima Founda-
tion. Dat geldt ook voor de �nan-
ciering van onderzoek, waaraan 
door vierhonderd onderzoekers 
wordt gewerkt. Zaterdagmiddag 
stonden bij het Hoogovens Mu-
seum voor de deelnemers van 
de rally medewerkers van Eurest, 
de bedrijfscateraar van Tata Steel, 
klaar om geheel belangeloos in 
eigen tijd een heerlijke lunch te 
serveren. In de loop van de mid-
dag werd door de deelnemers 
koers gezet naar Zandvoort.

In Zandvoort volgde nog een vei-
ling, waar onder meer een home-
trainer, een ballonvaart, een por-
tret van koningin Màxima en een 
achtdaags verblijf in een vakan-
tiehuis in Florida onder de ha-
mer gingen. Ook werd een lote-
rij gehouden, waar onder meer 
een verblijf in een vakantiehuis in 
Afrika te winnen was. Samen met 
de inschrijfgelden van de rally le-
verde het een totale opbrengst 
van 135.000 euro op. Een prach-
tig resultaat, waar de organisato-
ren dik tevreden mee zijn. (Tekst: 
Bos Media Services, foto’s: aange-
leverd)

Presteren onder de zon 
tijdens IJmuiden Buiten
IJmuiden - Zaterdag was het bui-
tenbad van Zwembad de Heeren-
duinen het decor van de jaarlijk-
se zwemwedstrijd IJmuiden Bui-
ten. Tijdens deze wedstrijd die 
Watervrienden IJmuiden traditio-
neel aan het eind van het zwem-
seizoen organiseert, strijden ze-
ven verenigingen om de Piet Wul-
laert bokaal. Watervrienden Al-
mere zette de beste clubprestatie 
neer door met 175 punten de wis-
selbeker mee naar huis te nemen. 
Watervrienden IJmuiden eindig-
de met 106 punten op de derde 
plaats.
Editie 2019 van het zwemfestijn 
is de mooiste geweest tot nu toe. 
Dankzij de zon hing er een leu-
ke en ontspannen sfeer bij het 
zwembad. Ook werd er hard ge-
zwommen door de zwemmers 
van Watervrienden IJmuiden. Zo 
verbeterde Mike Tjepkema tot 
driemaal toe zijn persoonlijk re-
cord. Floris van Zanten was ook 
van verdienste met 1 gouden me-
daille, 2 zilveren en 1 bronzen. Bij 

de meisjes deed Iris de Vreugd 
het goed met 3 maal brons en 1 
maal goud. Na de prijsuitreiking 
was er tijd voor gezelligheid tij-
dens de barbecue. Ook bleven 
er nog een stuk of 60 zwemmers 
overnachten op het grasveld 
van De Heerenduinen. De nieu-

we kersverse voorzitter van WVIJ, 
Peter Linsen, was zeer te spreken 
over de wedstrijd: ,,Dankzij de 
hulp van de vele vrijwilligers - zo-
wel van WVIJ als van andere ver-
enigingen - hebben we weer een 
mooi evenement neergezet.” (fo-
to: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Repair Café Velserbroek
Velserbroek - Vrijdag 28 juni is 
er weer een Repair Café in Velser-
broek. Een Repair Café is een gra-
tis toegankelijke bijeenkomst die 
draait om (samen) repareren. Er 
is gereedschap en materiaal aan-
wezig om alle mogelijke repa-
raties uit te voeren aan kleding, 
meubels, elektrische apparaten, 
�etsen, speelgoed etc. Ook zijn 

deskundige vrijwilligers aanwe-
zig, met reparatiekennis en -vaar-
digheden op allerlei terreinen. 
Het Repair Café is van 14.30 tot 
16.30 uur in Wijkcentrum de Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227 in 
Velserbroek. Er staat een fooi-
enpot voor de onkosten die ge-
maakt worden. Ko�e en thee 
staan klaar.

DCIJ-nieuws
Storm van den Berg: zilver 
bij Noord-Holland Jeugdcup
Velsen - Een week na de laatste 
clubavond van het seizoen bij 
Damclub IJmuiden (DCIJ) moch-
ten de jeugdleden nog één keer 
de damarena betreden voor-
dat de vakantie aanbreekt. In 
de Jan Campertschool in Drie-
huis gingen de IJmuidenaren bij 
de Noord-Holland Jeugdcup de 
strijd aan met jeugdspelers uit 
Haarlem, Heerhugowaard en Den 
Helder. De zesentwintig deelne-
mers speelden acht rondes, waar-
bij er na vier rondes onderscheid 
gemaakt werd tussen de A- en B-
categorie. 
Na zeven rondes leek Luca Smit 
uit Heerhugowaard met een hon-
derd procent score het toernooi 
te gaan winnen. In de laatste 
ronde ging hij echter verrassend 
onderuit tegen Lise Knoop uit 
Den Helder. Hierdoor wist Justin 
Koopman uit Haarlem hem nog 
te achterhalen. Smit werd ech-
ter alsnog tot winnaar uitgeroe-
pen, omdat hij meer weerstands-
punten (die de sterkte van de te-
genstanders aangeven) had ver-
zameld dan Koopman. Op twee 

punten achterstand eindigden Li-
se Knoop en Carlos Somosa Mil-
la (Haarlem) op de derde en vier-
de plaats. 
Voor de IJmuidenaren was er 
ditmaal geen hoofdrol wegge-
legd. Tamar Out werd de bes-
te DCIJ’er. Zij eindigde op een 
knappe zesde plaats. Clubkam-
pioen Jens Mischke en NK-gan-
ger Martijn Schoenmaker moes-
ten met een negende en twaalf-
de plaats genoegen nemen. In 
de B-categorie was er wel succes 
voor DCIJ. Met nog een ronde te 
gaan was DCIJ’er Storm van den 
Berg (rechts op de foto) koploper. 
Door een nederlaag in de laatste 
ronde zag hij de titel nog aan zich 
voorbij gaan. Wel pakte hij het zil-
ver achter Tyrone Falkenburg uit 
Den Helder. Fien Lenderink uit 
Haarlem werd derde. 
Het nieuwe seizoen van DCIJ be-
gint in de periode waarin de 
schoolvakanties eindigen. In de 
tussentijd zal een aantal DCIJ’ers 
weer meedoen aan de vele zo-
mertoernooien die op de damka-
lender staan. (foto: aangeleverd)

Legpuzzelruilbeurs
IJmuiden - Op maandag 1 ju-
li is er weer gelegenheid om in 
het wijkcentrum voor senioren in 

Zeewijk legpuzzels te ruilen. Tus-
sen 10.00 en 11.00 uur is een ie-
der welkom.

Open tennistoernooi 
voor 50-plussers
IJmuiden - Van maandag 29 ju-
li tot en met vrijdag 2 augustus 
wordt het 21ste Open 50-plus 
toernooi van LTC De Heerendui-
nen gespeeld. Onderdelen waar-
voor ingeschreven kan worden 
zijn Dames Dubbel, Heren Dub-
bel en Gemengd Dubbel. De 
wedstrijden worden gespeeld 
tussen 10.00 en 16.30 uur.
Evenals vorige jaren worden de 
deelnemers ingedeeld in poules. 

De maximale duur per wedstrijd 
is anderhalf uur.
Op vrijdag 2 augustus wordt het 
toernooi om 15.00 uur afgesloten 
met live muziek door de zanger 
Cock Zwanenburg.

Inschrijven kan tot en met zon-
dag 14 juli via www.toernooi-
klapper.nl of www.ltcdeheeren-
duinen.nl. Het inschrijfgeld is be-
draagt 10 euro per onderdeel.

Afzwemmen bij WVIJ
IJmuiden - Nu het zwemseizoen 
bijna ten einde is, is ook de tijd 
van het afzwemmen weer aan-
gebroken. Op donderdag 20 ju-
ni hebben 42 kinderen bij Water-
vrienden IJmuiden afgezwom-
men voor hun A-, B- of C-diploma. 
Een week eerder, op 13 juni heb-
ben 9 kinderen een wedstrijdbre-
vet gehaald. Het brevetzwempro-
gramma is door WVIJ opgezet om 
jonge zwemmers de beginselen 
van de wedstrijdslagen te leren.
Het afzwemmen voor het brevet-
programma heeft de vorm van 
een zwemwedstrijd, zodat de kin-
deren hun geleerde vaardigheden 
kunnen laten zien, zoals een goe-
de startduik, een keerpunt en de 
juiste zwemtechniek. Daarnaast 
gaat het natuurlijk ook om de 
snelheid. Voor iedere slag is een li-
miet gesteld die de afzwemmers 
moeten halen. Voor ieder gehaal-
de limiet is een stikker beschik-
baar. Na het behalen van hun bre-
vet kunnen de kinderen doorstro-
men naar de wedstrijdploeg.
Voor het ABC afzwemmen was de 
tribune als vanouds overvol en de 
kinderen dolenthousiast. Dit keer 
was de A-groep met 2 meisjes en 
17 jongens het grootst en wat 
vonden ze het spannend om voor 
de 1e keer af te zwemmen. De B-

groep was met tien kinderen het 
kleinste, maar dat komt omdat er 
in deze groep zeven superzwem-
mers zaten die tussentijds voor B 
konden afzwemmen en daardoor 
tot de 13 C-zwemmers behoor-
den.
De kinderen blaken van zelfver-
trouwen, wat onder andere blijkt 
uit het “wij kunnen het” dat de B-
groep scandeert terwijl ze een 
kleine wave maken (zie foto). En 
dat vertrouwen was terecht. De 
rugcrawl en borstcrawl waren als 
vanouds van hoog niveau, ook de 
algemene indruk en de watervrij-
heid waren prima. Alle kinderen 
zijn dan ook met vlag en wimpel 
geslaagd!
Gefeliciteerd worden:
A-diploma: Zakaria, Jayden, Brez, 
Roula, Davey, Sonny, Marijn, Ab-
dirahman, Kay, Sem, Keano, Luke, 
Hajar, Mohamed, Aryan, Mads, 
Djake, Joshua, Sakariya.
B-diploma: Lizz, Ayaan, Sam, Fen-
na, Parisa, Sumeyye, Guus, Eshy, 
Isabelle, Fiona.
C-diploma:Esmée, Jeremy, Vani-
ty, Jose�en, Arief, Evi, Sil, Somer, 
Scott, Ilvy, Eva, Iqra, Isabelle.
Wedstrijdbrevet 1: Ties. 
Wedstrijdbrevet 2: Gijs, Ries, Me-
lissa, Anoek, Bram, Mink, Joran en 
Aaron. (foto: aangeleverd)

Foto’s en verhalen gezocht 
van en over Witte Theater
IJmuiden - Het  Witte Theater in 
IJmuiden staat alweer zo’n twee 
jaar leeg. Vrienden van dit theater 
hebben 3 dozen met foto’s van 
de ondergang kunnen redden. 
Prachtige oude, meestal zwart-
wit, foto’s van de vele artiesten, 
die er in de bijna 50 jaar dat deze 
culturele topplek bekend was bij 
zowat iedereen in de IJmond, een 
voorstelling hebben gegeven. 
Talrijke ‘jeugdfoto’s’ van Ramses 
Sha�y, Youp van ‘t Hek, Jan Wol-
kers, Sylvia de Leur, Olga Zuider-
wijk, Sjoerd Pleijsier en zelfs ‘De 
Billen van Willeke?’ zijn van de pa-
pierversnipperaar gered. 
De gemeente Velsen wilde ze 
weggooien en ook Historische 
Kring Velsen was er niet in geïn-

teresseerd. 
Het is natuurlijk zonde om dit ver-
loren te laten gaan, dus komt er 
een tentoonstelling bij ISOO Be-
verwijk en een prachtig boek met 
zo’n 150 foto’s en hun verhalen. 
Maar we kunnen natuurlijk niets 
zonder de vele bezoekers die 
goede herinneringen bewaren. 
Heeft u nog oude foto’s van dit 
Witte Theater of heeft u leuke of 
ontroerende verhalen/anekdo-
tes? Kom dan dit weekend 29/30 
juni tussen 12.00 uur en 18.00 uur 
naar het Haven Festival in IJmui-
den waar in de museumtent een 
groot aantal oude foto’s beke-
ken kan worden. Of stuur uw fo-
to + verhaal naar Henk: tijbosch@
icloud.com. (foto: aangeleverd) 

Thema: Scheveningen radio
Jubileumrondleidingen
in Zee- en Havenmuseum
IJmuiden - In 2019 bestaat het 
IJmuider Zee- en Havenmuseum 
25 jaar. Eén van de jubileumac-
tiviteiten is een themarondlei-
ding op elke 1e woensdag van de 
maand om 14.00 uur en om 15.30 
uur.
Elke maand komt een ander the-
ma en een andere museumzaal 
aan de orde. Een ervaren rondlei-
der toont en vertelt bijzonderhe-
den die u anders misschien ont-
gaan.
De rondleiding is, na betaling 

van de toegangsprijs of scannen 
van een museumkaart, gratis en 
duurt ongeveer een uur.
De rondleidingen beginnen met 
een �lm die aansluit bij het on-
derwerp van de rondleiding.
Reserveren vooraf wordt aanbe-
volen en kan via de website van 
het museum www.zeehavenmu-
seum.nl.  
De eerstvolgende rondleidingen 
zijn op woensdagmiddag 3 ju-
li met het thema: Scheveningen 
Radio. (foto: aangeleverd)

Smikkeltuin neemt afscheid 
van twee medewerkers

Santpoort - Het team van de 
Smikkeltuin, een centrum voor 
dagbesteding aan de rand van 
Santpoort, neemt donderdag 27 
juni o�cieel afscheid van twee 
medewerkers. Sandra was al een 
tijdje niet meer werkzaam op de-
ze locatie, maar nu gaat ook Jo-
landa de Smikkeltuin verlaten.

In de Smikkeltuin worden ver-
schillende producten gekweekt 
voor de verkoop in het eigen win-
keltje of op markten in de om-
geving. Ook hondenspeeltjes en 
woonaccessoires worden in het 
winkeltje verkocht. De cliënten 
maken tijdens hun werk gebruik 
van de werkplaats en de kantine. 
Bij slecht weer kunnen in een gro-
te hal verschillende werkzaamhe-
den worden voortgezet. De ta-
ken van Sandra en Jolanda wor-
den door Nicole en Marijke voort-
gezet. 

Wie afscheid wil nemen, kan tus-
sen 11.00 en 15.30 uur langsko-
men op de locatie aan het Spek-
kenwegje 8, de ko�e en thee 
staan klaar. De Smikkeltuin is on-
derdeel van De Waerden, een or-
ganisatie die zich inzet voor on-
dersteuning van mensen met een 
beperking. (Tekst: Bos Media Ser-
vices, foto: aangeleverd)

Sandra is al een tijdje weg, maar Jolanda gaat nu ook weg bij 
dagbesteding de Smikkeltuin. 

We blijven bij De Waerden maar zetten onze werkzaamheden 
voort op een andere plek. We krijgen energie van datgene wat we 

leuk vinden om te doen.  
 

We hebben genoten van onze tijd op de Smikkeltuin. 
Werken aan een fijne plek waar iedereen zich zelf mag zijn. Waar 

cliënten leren en zich ontwikkelen. En gewoon mee doen in de 
maatschappij.   

Maar nu is het tijd om iets anders te doen.  
  

Nicole en Marijke nemen onze taak over op de Smikkeltuin. 
Dat kunnen zij !!! 

We wensen hun veel succes. 
Wij willen alle klanten, vrijwilligers en onze samenwerking partners 

bedanken voor de leuke tijd. 
Als u gedag wilt komen zeggen; 

De koffie en thee staat klaar Donderdag 27 Juni van  11:00 tot 15:30 

   

Wim Spruit schrijft boek 
over Velsen-Noord
Velsen-Noord - Eind dit jaar ver-
schijnt het boek ‘Het dorp Velsen-
Noord’ van auteur Wim Spruit. 
Het is inmiddels zijn elfde boek, 
hij belicht hierin veel onder-
werpen uit het dorp door de ja-
ren heen, zoals buitenhuizen en 
boerderijen, buurten en wijken 
en de wijkagenten ‘van toen’: Jan 
van Gelderen en Taeke Dijkstra. Er 
is aandacht voor de grote bedrij-
vigheid en voor de middenstand, 
maar ook voor het onderwijs. Het 
sociale en culturele leven komt 
volop in beeld en er wordt aan-
dacht besteed aan de drie ker-
ken van Velsen-Noord. Veel ruim-
te is er ook voor de Tweede We-
reldoorlog en Spruit maakte por-
tretten van bekende, bijzonde-
re en beroemde Velsen-Noor-
ders als Nell Kat (dochter van Kijk-
grijp-oprichter Dirk Kat), onder-
nemer Loek Scholten, huisarts 
Gert Fierstra (opgepakt tijdens 
de razzia van 16 april 1944), der-
de generatie kapper Jan Waag-
meester, de wethouders Ko Me-
ijer en Corstiaan Kleijwegt, het 
echtpaar Hendrik en Zwaantje 
Hekman-Damstra, dat oud pa-
pier inzamelde voor het goede 
doel, kunstschilder en nachtbur-

gemeester Cees Keeman, super-
vrijwilliger Jan Mellies, tv-maker 
Peter Jan Rens, sportvrouw Ingrid 
Haringa (schaatsen en wielren-
nen), componist en tekstschrij-
ver Jan Schrama, sportjournalist 
Theo Reitsma, dokter John Rol-
ink (sportarts Ajax), Piet Beentjes 
(doodgeschoten door een Duit-
se militair in zijn Café Centraal), 
Frans van der Ho� (geboren in 
Velsen-Noord en oud-brandweer-
commandant). Zelfs zanger Joh-
nny Jordaan krijgt aandacht in 
het boek, omdat hij enkele jaren 
heeft gewoond in een duplexwo-
ning in de Verbindingstraat. Wie 
foto’s beschikbaar heeft, kan nog 
altijd contact opnemen met Wim 
Spruit (0251 212167 / wimspruit@
ziggo.nl). Het boek kan via www.
dorpvelsen-noord.nl worden be-
steld voor 19,50 euro. Het eerste 
exenplaat zal op 27 november 
aan wethouder Bram Diepstra-
ten worden aangeboden, daar-
na kost het boek 22,50 euro. Van 
elke intekenaar wordt de naam - 
indien gewenst - in het boek op 
de lijst van intekenaars vermeld. 
Onder deze intekenaars worden 
enkele originele stukken Velsens 
aardewerk verloot.

De oude Schulpweg met links de Spar en aan het einde van de straat de 
villa Holland op z’n Smalst. (Foto uit het boek Het dorp Velsen-Noord)

RTZ Velsen met kraam 
op Havenfestival
IJmuiden - Op 29 en 30 juni zal 
RTZ (Reddings Team Zeedieren) 
Velsen aanwezig op bij het Ha-
venfestival met een kraam en 
staan de deuren van de loods ook 
open; waar men een kijkje kan 
nemen in de noodopvang voor 
zeehonden en bruinvissen.

Ook is er een échte opgezet-
te zeehond te zien! Voor de kin-
deren is er ponny rijden voor 
de loods, dit is van 12.00 uur tot 
15.00 uur tegen een kleine dona-
tie.
De loods is te vinden achter vis-
restaurant De Meerplaats.
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SmartFlower feestelijk geopend 
door leerlingen van Bosbeekschool
Velserbroek - Hij is niet te mis-
sen: voor het hoofdkantoor van 
PWN in Velserbroek is vrijdagoch-
tend een drie meter hoge Smart-
Flower in gebruik genomen als 
symbool voor het streven van 
PWN naar een energieneutra-
le bedrijfsvoering. De 38 basis-
schoolleerlingen van de Bosbeek-
school in Santpoort-Noord heb-
ben onder begeleiding van PWN 
directeur Joke Cuperus de bloem 
voor de eerste keer ontvouwt.

Leerlingen Bosbeekschool
Aan de hand van een quiz heb-
ben de leerlingen kennis gemaakt 
met duurzaamheid en kraanwa-
ter. De jongens en meisjes wisten 

al veel over het onderwerp en zijn 
ook thuis bewust bezig met zuinig 
om gaan met energie. Bijna una-
niem konden ze het kraanwater 
onderscheiden van �essenwater 
en water met een smaakje. Daar-
mee komt de hervulbare water�es 
van PWN goed van pas, het kraan-
water werd met stip op één als lek-
kerste beoordeeld.

SmartFlower
De fraaie eyecatcher met een ca-
paciteit van 4,5 kWp is een intel-
ligent zonne-energie systeem. 
De SmartFlower bestaat uit los-
se zonnepanelen die bij zonsop-
gang openvouwen. Vanaf van-
daag ontvouwt de bloem iedere 

ochtend automatisch en volgt de 
zon gedurende de dag om zo zo-
veel mogelijk energie te vangen.

Zelf energie opwekken
Gezien het grote energieverbruik 
in al haar locaties en processen 
wil PWN zoveel mogelijk energie 
zelf opwekken. Zonne-energie is 
de best toepasbare bron op de 
terreinen van PWN. De eigen op-
gewekte energie draagt bij aan 
de CO2-neutrale bedrijfsvoering. 
De SmartFlower is onderdeel van 
87.500 zonnepanelen die de ko-
mende jaren bij PWN geplaatst 
worden op velden, daken en wa-
ter bij onze gebouwen. (foto: aan-
geleverd) 

Programma Riddertoernooi 
in Ruïne van Brederode is bekend

Santpoort - Het programma van 
het Riddertoernooi bij de Ruï-
ne van Brederode in het week-
end van 29 en 30 juni is bekend. 
Er komen ruim 150 Middeleeu-
wers naar het toernooi. Zij bou-
wen met elkaar een middel-
eeuws kampement met tenten 
en marktkramen. 
The Knights of Camelot zorgen 
dat hun ridders te paard klaar 
staan voor de o�ciële opening 
op zaterdag om 12.00 uur. Wet-

houder Vrouwe Steijn en de Ei-
genaar van Brederode, Heer Mark 
van den Bos, directeur Stichting 
Monumenten Bezit, zullen het 
toernooi opdragen aan Vrouwe 
Jolande de Lalaing, de laatste be-
woonster van Kasteel Bredero-
de. Onder haar baldakijn zal het 
Startsein gegeven worden, waar-
na de Ridders zich in het steek-
spel met de lansen zullen storten, 
de zogeheten Joust. Om 14.30 
uur wordt de tweede ronde ge-
houden. Op zondag om 13.00 en 
14.30 vinden de volgende twee 
beslissende rondes met de Joust 
plaats. 
En wie wordt de beste boog-
schutter? Deze wedstrijd wordt 
natuurlijk op het Boogschietveld 
gehouden. Op zaterdag om 14.00 
en 16.00 uur en op zondag om 
12.30, 14.30 en 16.00 uur. 
Het zwaardvechten is in de Are-
na. Op zaterdag om 13.30 en 
15.30 uur en op zondag om 
12.00, 14.00 en 16.00 uur. Op za-
terdag wordt afgesloten op het 
Toernooiveld  om 16.30 met Skills 
of Arms, waarmee op zondag om 
11.00 uur weer wordt begonnen. 
De �nale is zondag op het toer-
nooiveld om 16.30 uur met Joust. 
Vervolgens worden de prijzen 

uitgereikt aan de beste ruiters, 
boog- en zwaardvechters. 
Mis dit Europese toernooi niet 
met deelnemers uit Nederland, 
België, Duitsland en Zwitserland. 
Bovendien wordt jong volk aan-
gespoord om te leren boogschie-
ten, zodat zij zich bij de Compag-
nie kunnen voegen: het leger van 
de Heren van Brederode. 
Op de Ruïne ontvangt Vrouwe Jo-
lande de Lalaing het bezoek in de 
Torenkamer en is op het Voorhof 
valkenier Martin met zijn roofvo-
gels aanwezig. Om 14.00, 15.00 
en 16.00 uur verschijnt Aagje de 
Vertelster voor haar huisje en ver-
telt zij in de Theetuin het verhaal 
over ‘De Toernooiridder en de 
Held.’ De geschiedenis van de Ru-
ine wat ooit het machtige Kasteel 
van Brederode was komt als nooit 
tevoren tot leven. 

Voor meer informatie en het pro-
gramma kijk op de website ruine-
vanbrederode.nl. Entreeprijs ruï-
ne inclusief Toernooiveld: volwas-
senen 7,50 euro, kinderen 4 tot en 
met 11 jaar 5 euro. Kinderen tot 
en met 3 jaar gratis. Beide dagen 
is de ruïne geopend van 11.00 tot  
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Citymarketingcafé .IJmuiden
op 8 juli over winkelen in Velsen

Velsen - Citymarketing .IJmui-
den wil bezoekers, bewoners 
en bedrijven met elkaar verbin-
den en organiseert daarom iede-
re maand een citymarketingcafé 
in het kerkje aan de Helmstraat. 
Daarbij staat elke keer een ander 
thema centraal. 

Het citymarketingcafé op maan-
dagavond 8 juli staat in het te-

ken van winkelen in Velsen. City-
marketeer Friso Huizinga, winkel-
loods Floor Thomasse en de be-
stuursleden van de Stichting Ci-
tymarketing Velsen gaan met de 
cafébezoekers in gesprek over 
kansen en bedreigingen voor het 
winkelaanbod in IJmuiden en de 
omliggende woonkernen. Winke-
liers, vastgoedeigenaren en be-
stuurders van winkeliersvereni-

gingen zijn van harte uitgeno-
digd om mee te praten.
Tijdens het citymarketingcafé 
vertelt René Hoogenboom, voor-
zitter van de BIZ IJmuiden-Cen-
trum en franchisehouder van de 
Subway, over de successen die 
de afgelopen maanden in zijn 
winkelgebied zijn geboekt. Ook 
in andere gebieden zijn plannen 
voor de vorming van een Bedrij-
veninvesteringszone (BIZ), waar-
bij samenwerken centraal staat.
Tijdens een interactieve sessie 
onder leiding van Floor Thomas-
se en Friso Huizinga wordt met 
behulp van stellingen de mening 
van de aanwezigen gepeild. De 
bijeenkomst is ook bedoeld om 
winkeliers uit verschillende de-
len van Velsen kennis met elkaar 
te laten maken. Daarom wordt er 
in het programma voldoende tijd 
ingeruimd om te netwerken.

Het Citymarketingcafé duurt van 
18.30 tot 20.30 uur en heeft een 
informeel karakter. Met dank aan 
Subway wordt vanaf 18.00 uur 
voor een lichte maaltijd gezorgd. 
Aanmelden kan via citymarke-
teer@ijmuiden.nl. Zie ook www.
ijmuiden.nl. (foto: Ed Geels)

Traject naar baan in de zorg:
Uitkeringsgerechtigden 
ontvangen certificaat
Regio - Twintig inwoners van de 
gemeente Velsen hebben het 
project Zorgpoort doorlopen. 
Vorige week donderdag kregen 
ze in Haarlem het bijbehorende 
certi�caat uitgereikt. Het pro-
ject is opgezet om bijstandsge-
rechtigden met een afstand tot 
de arbeidsmarkt te begeleiden 
naar een baan. De deelnemers 
gaan nu voor een proefperiode 
van zes weken aan de slag bij 
Zorgbalans.

Eén van de deelnemers is de 
24-jarige Maryam Altamimi. Ze 
kwam ter wereld in Irak, maar 
kwam als baby naar Nederland 
en groeide hier op. Op 18-jarige 
leeftijd besloot ze naar Austra-
lië te vertrekken en daar heeft ze 
vervolgens vijf jaar gewoond. Ze 
kreeg echter last van schouder-
klachten en kwam tot de conclu-
sie dat het zorgstelsel in Austra-
lië niet ideaal is. Ze keerde terug 
naar Nederland en ging een tra-
ject in van fysiotherapie, reva-
lidatie en psychologische hulp. 
Met het project Zorgpoort kwam 
ze vrij laat in aanraking, pas een 
week van te voren werd ze ervoor 
benaderd. Ze pakte deze kans di-
rect aan en met succes, want: 
,,Ik heb er zo veel van geleerd. Ik 
heb niet alleen aan mijn kwali-
teiten kunnen werken, maar ook 
aan mijn valkuilen. Ik heb bijvoor-
beeld wel eens de neiging om 
van anderen hetzelfde niveau te 
verwachten als ik zelf heb.’’

Maryam leerde onder meer om 
beter rekening te houden met 
de capaciteiten van anderen. Zelf 
legt ze de lat het liefst zo hoog 
mogelijk, want: ,,Ik heb gemerkt 
dat ik niet echt gemotiveerd ben, 
als de lat niet voldoende hoog 
ligt. Ik ben vooral praktijkgericht 
ingesteld, niet zo van de studie-
boeken. Ik heb liever dat je me er-
gens ingooit, zodat ik dingen zelf 
kan ontdekken.’’ Net als de andere 
deelnemers aan het project Zorg-
poort, dat wordt verzorgd door 

NetwerkPro, gaat Maryam nu be-
ginnen aan de proefperiode bij 
Zorgbalans. Dat houdt in dat ze 
gedurende zes weken meedraait 
in de thuiszorg. ,,Niet echt pas-
send bij mij, maar ik ga het wel 
proberen. Ik wil het eerst ervaren, 
voor ik erover kan besluiten. Maar 
ik heb me alvast aangemeld voor 
de opleiding verpleegkunde, die 
start eind dit jaar.’’

Uiteindelijk hoopt Maryam een 
goede baan in de zorg te krijgen, 
zodat ze in staat is om voldoen-
de inkomsten te genereren om 
ook haar echtgenoot, die nog in 
Australië woont, naar Nederland 
te kunnen laten komen. De Im-
migratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) heeft hiervoor normbedra-
gen opgesteld. Bij Zorgbalans is 
men zeer enthousiast over de sa-
menwerking met NetwerkPro. Di-
recteur wijkzorg Inge Veenstra: 
,,de stap naar een zorgorganisatie 
is voor mensen soms heel groot, 
samen met NetwerkPro bekijken 
we wat er nodig is om die stap te 
kunnen maken. We beginnen met 
huishoudelijke zorg en we gaan 
vervolgens bekijken of een loop-
baantraject mogelijk is.’’ Ook wet-
houder Marianne Steijn is zeer te 

spreken over het project. Zij was 
al bekend met de vraag naar per-
soneel in de zorg en maakt nu de 
koppeling met de uitkeringsge-
rechtigden.

Voor de gemeente levert dat een 
gunstig e�ect op, want een ge-
slaagd project resulteert in min-
der uitkeringsgerechtigden, 
waardoor de gemeente dus ook 
minder uitkeringen hoeft te ver-
strekken. ,,Hier staat een blije en 
trotse wethouder’’, vertelde ze bij 
tijdens het tiende netwerkevene-
ment van NetwerkPro. Deze bij-
eenkomst vond plaats in Huis 
ter Kleef in Haarlem, de wethou-
der viel de eer te beurt om de 
eerste certi�caten uit te reiken. 
Door Sonja Schaper, voorzitter 
van Zonta Kennemerland-Zuid, 
werd een cheque van 5035,- euro 
overhandigd aan directrice Arine 
Huijboom van NetwerkPro. Zon-
ta is een internationale organisa-
tie die werkt aan de verbetering 
van de juridische, professionele, 
politieke en economische status 
van vrouwen over de hele wereld. 
De gift aan NetwerkPro is de op-
brengst van de onlangs gehou-
den Zonta Walk in Haarlem. (Bos 
Media Services)

Lydia Mensah (deelneemster), Inge Veenstra (Zorgbalans), Marianne 
Steijn (wethouder), Analiza Correia (deelneemster), Arine Huijboom (Net-
werkPro), Sonja Schaper (Zonta Kennemerland-Zuid) en Maryam Altami-
mi (deelneemster) (foto: Reinder Weidijk Fotogra�e)

Engels Premier League Voetbal bij VVIJ
Velsen-Zuid - In een zonover-
goten Telstar Stadion werd af-
gelopen weekend de Premier 
League Experience 2019 ge-
houden. Tweehonderd jeugd-
spelers uit de regio konden 
twee dagen lang onder leiding 
van trainers/scouts van de clubs 
Tottenham Hotspurs FC, Mill-
wall FC, Aston Villa FC, Fullham 
FC, en Crystal Palace FC trainen 
als een prof uit deze Engelse 
Eredivisie.

Dit evenement, georgani-
seerd door Mike Finch en Mer-
lijn Menger van VV IJmuiden, 
kon op veel enthousiasme reke-
nen, zowel van de deelnemers 
als van de ouders. ,,Mijn zoon 
heeft beide dagen meegedaan, 

zich prima vermaakt en veel ge-
leerd”, vertelt één van de aan-
wezigen. ,,Het was behoorlijk 
warm maar de organisatie heeft 
hier goed op ingespeeld: veel 
drinkpauzes en afkoeling via de 
veldsproeiers: dat gaf  natuur-
lijk veel lol onderling. Niets an-
ders dan lof en complimenten.” 
De deelnemers kwamen dan 
ook niets te kort; schalen vol 
broodjes, limonade, fruit en ijs, 
het was er in overvloed. ,,Hier-
voor wil ik een aantal sponsers 
bedanken”, geeft Finch aan. ,,Zo 
heeft Albert Heijn IJmuiden al 
het eten voor deze dagen ge-
doneerd en heeft Dakdekkers-
bedrijf Van den Boogaard ook 
een flinke steen bijgedragen. 
Dankzij Petra Zwart en Nadine 

van den Boogaard liep, met on-
dersteuning van alle ouders van 
JO11-1, de catering op rolletjes 
en Wiley Finch regelde vlot alle 
IT zaken”. 
Ieder voetballertje ontving na 
afloop van de clinic een medail-
le en een certificaat van deelna-
me als herinnering aan dit unie-
ke evenement. Onder de spe-
lers die beide trainingsdagen 
hadden gevolgd werden diver-
se gesigneerde items verloot, 
waaronder een shirt van één 
van de deelnemende clubs. Of 
er ook een talentje is gescout 
die naar Engeland kan vertrek-
ken zal de toekomst uitwijzen. 
V.V. IJmuiden kan in ieder geval 
terugkijken op twee fantasti-
sche dagen. (foto: aangeleverd)
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Schaaktoernooi voor kinderen (6-12 jaar)
Regio - Op zaterdagmiddag 6 ju-
li organiseert de stichting Buurt-
schaak samen met TATA steel een 
schaaktoernooi voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar. Het is in het 
congrescentrum van TATA steel in 
Velsen-Noord. 
Stichting Buurtschaak geeft 
schaaklessen aan kinderen op 
verschillende locaties in Haarlem 
en omgeving. Ter afsluiting van 
het schaakseizoen organiseren ze 
nu een toernooi waar alle begin-
nende en gevorderde schakers 
welkom zijn. 
Jan Kouwenhoven, oprichter en 
voorzitter van stichting Buurt-
schaak zegt daarover: ,,We heb-
ben dit seizoen weer meer dan 

350 kinderen leren schaken en 
wilden graag een mooie loca-
tie om het seizoen met een toer-
nooi af te sluiten. Sommige kin-
deren hebben wel eens meege-
daan met een schoolschaaktoer-
nooi en weten dan hoe leuk het 
kan zijn om met andere kinderen 
een middag te schaken. TATA is de 
meest vanzelfsprekende partner 
als het over schaken gaat waar-
mee we de beschikking hebben 
over een geweldige speelzaal in 
hun congrescentrum. We hopen 
op een gezellige middag met veel 
deelnemers uit de regio”. 
Deelname is gratis en aanmelden 
kan via www.buurtschaak.nl. (fo-
to: aangeleverd)

Subsidiemogelijkheid voor Noord-
Hollandse agrariërs weer opengesteld
Regio - Onlangs heropende-
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) de sub-
sidiemogelijkheid voor agrariërs 
in Noord-Holland die op hun be-
drijf de bodem- en waterkwaliteit 
willen verbeteren. Agrariërs kun-
nen hun subsidieaanvraag doen 
via het Landbouwportaal Noord-
Holland: www.landbouwportaal-
noordholland.nl. 

HHNK is blij met het getoonde 
enthousiasme van agrariërs om 
met elkaar te werken aan een 
schone, gezonde natuurlijke om-
geving waar de landbouw kan 
�oreren en biodiversiteit de ruim-
te krijgt. Daarom is nu het subsi-
diebudget voor 2019 verruimd. 
Eerder dit jaar was het water-
schap vanwege het succes ge-
noodzaakt om de subsidiemo-
gelijkheid tijdelijk te sluiten. Voor 
de heropening zijn de subsidie-
percentages en maximale bedra-
gen van de subsidiemaatrege-
len aangepast zodat meer agrari-
ers de kans krijgen hun bedrijfs-
voering te verbeteren. Deze aan-
passingen zijn mede tot stand ge-
komen met de expertise van de 
agrarische samenwerkingspart-
ners, LTO-Noord, de agrarische 
collectieven en de KAVB. HH-
NK-bestuurder Siem Jan Schenk 
is tevreden: “Het overweldigen-
de aantal subsidieaanvragen be-
gin dit jaar heeft ons positief ver-
rast. Dit enthousiasme van agrari-
ers om te werken aan een betere 
bodem- en waterkwaliteit op zijn 

eigen bedrijf, kunnen we alleen 
maar aanmoedigen. Daarom ben 
ik blij met het besluit om het por-
taal  weer te openen’.

Landbouwportaal Noord-Holland
Sinds de opening van het Land-
bouwportaal Noord-Holland in 
mei 2018 hebben bijna 900 agra-
rische ondernemers zich aange-
meld. Via www.landbouwportaal-
noordholland.nl hebben agrari-
ers toegang tot informatie over 
erf- en bodem gerelateerde the-
ma’s in relatie tot het watersy-
steem. Ook is het mogelijk om 
via het portaal gratis coachbe-
zoeken en subsidiemaatregelen 
aan te vragen. Thema’s die cen-
traal staan zijn erfafspoeling mi-
neralen en nutriënten, duurzaam 
bodemgebruik, gewasbescher-
mingsmiddelen, perceel- en oe-
verinrichting & beheer en zoet-

watermaatregelen.
Het Landbouwportaal Noord-
Holland is voortgekomen uit ‘Sa-
menwerken aan Bodem & Wa-
ter’; een samenwerking tussen 
LTO Noord, de vier agrarische col-
lectieven, de provincie en de drie 
waterschappen in Noord-Holland 
(Hoogheemraadschap van Rijn-
land, Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier en Wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht). 
Het doel van de samenwerking is 
het agrarische bedrijf en het wa-
tersysteem in Noord-Holland ge-
zonder en veerkrachtiger te ma-
ken wat betreft waterkwaliteit, 
voldoende zoetwater en bodem-
kwaliteit. 
De kern van het programma is 
kennisdeling en het subsidiëren 
van maatregelen die een agrariër 
kan nemen op zijn eigen bedrijf. 
(foto: aangeleverd)

Alcohol- en drugsvergiftigingen 
onder jongeren blijft punt van zorg
Regio - Jongeren gebruiken 
soms zoveel alcohol en drugs, 
dat zij met een alcohol- en/of 
drugsvergiftiging in het zieken-
huis terechtkomen. Uit de nieuw-
ste cijfers van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord blijkt dat 
het aantal alcohol- en/of drugs-
vergiftigingen onder jonge-
ren van 12 tot en met 23 jaar in 
Noord-Holland-Noord nog steeds 
niet afneemt. Dit is zorgwekkend!

De cijfers
In het eerste kwartaal van 2019 
kwam de ambulancedienst we-
gens alcohol, drugs of een combi-
natie hiervan ter plaatse voor 60 
jongeren in de regio Noord-Hol-
land-Noord. Vorig jaar ging het 
in diezelfde periode om 54 jon-
geren.
De meeste jongeren waarvoor 
een ambulance ter plaatse kwam, 
zijn tussen de 18 en 23 jaar oud. 

Het gaat om meer jongens dan 
meisjes; 37 jongens versus 23 
meisjes. In het merendeel van de 
gevallen (34 keer) ging het om 
een alcoholvergiftiging. Op feest-
dagen zoals Oud & Nieuw is er 
een duidelijke piek zichtbaar in 
het aantal ambulanceritten.

Regionaal
Uit de cijfers blijkt dat er regio-
nale verschillen zijn in het aan-
tal ambulanceritten in het eerste 
kwartaal van 2019. In regio Alk-
maar gaat het om 30 jongeren, in 
de Kop van Noord-Holland om 16 
jongeren en in West-Friesland om 
14 jongeren. 
Belangrijke toelichting is dat de-
ze cijfers alleen iets zeggen over 
de plek waar de ambulance ter 
plaatse komt wegens een mel-
ding over alcohol en/of drugsver-
giftiging onder jongeren en niet 
gaan over de woonplaats.

Voorlichting en advies
Alcohol- en drugsgebruik door 
jongeren is risicovol. Niet voor 
niets is de boodschap: ‘NIX18’. El-
ke ambulancerit is er één te veel. 
Daarom wordt in de regio Noord-
Holland-Noord in het program-
ma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ 
samengewerkt door de 17 ge-
meenten, GGD Hollands Noor-
den, Brijder Jeugd, Veiligheidsre-
gio Noord-Holland Noord en GGZ 
Noord-Holland Noord om het al-
cohol- en drugsgebruik onder 
jongeren te voorkomen en ver-
der terug te dringen. Voorlich-
ting en advies aan jongeren en 
ouders over de gevolgen van al-
cohol en drugs zijn een essenti-
eel onderdeel om de bewustwor-
ding te vergroten. Deze cijfers be-
vestigingen nogmaals het belang 
om te blijven inzetten op beper-
king van alcohol en/of drugs on-
der jongeren.

Wandelmiddag4daagse 55+
Regio - Van dinsdag 2 tot en 
met vrijdag 5 juli kan men mee-
doen aan de 10e  wandelmiddag-
4daagse 55+ Beverwijk/Heems-
kerk. Wandelen door prachtige 
gebieden in Beverwijk en Heems-
kerk. De afstanden zijn: 2.5, 5, 7.5 
en 10 kilometer. Iedereen kan 
meedoen, zelfstandig lopend en 
met rollator (uitgezonderd de 10 
kilometer). 
De kosten bedragen voor 4 da-
gen wandelen €5,50 inclusief een 
medaille. Het is ook mogelijk om 
één of twee dagen te lopen. De 
kosten per dag bedragen €1,50, 

men ontvangt dan geen medail-
le. Leden van Koninklijke Wandel 
Bond Nederland (KWBN) kunnen, 
bij inschrijving voor 4 dagen, re-
kenen op een korting van € 1,-- 
op vertoon van hun wandelvoor-
deelpas 2019.
De wandelmiddag4daagse 55+ 
Beverwijk/Heemskerk start voor 
de wandelaars op de 2.5, 5 en de 
7.5 kilometer om 14.00 uur. Voor 
de wandelaars op de 10 kilometer 
is de start om 13.30 uur.

Startlocaties
Dinsdag 2 juli: Ontmoetingscen-

trum De Stut, Maasstraat 3, 1966 
VN Heemskerk.
Woensdag 3 juli: Paviljoen Wes-
terhout, Westerhoutplein 3, 1943 
AA Beverwijk.
Donderdag 4 juli: Buurtcentrum 
Het Spectrum, Lauraplein 1, 1961 
GP Heemskerk.
Vrijdag 5 juli: Buurthuis Wijk aan 
Duin, Wilgenho�aan 2C, 1944 TD 
Beverwijk.

Voor informatie:
Ton Swart, email: tonswart@zig-
go.nl  of M: 06-40553280 en web-
site: www.wsva4dnh.nl.

Lezing ‘Hoe werkt een vliegtuig?’
Regio - Op zondag 30 juni 2019 is 
het luchtoorlogsmuseum Fort Veld-
huis, gelegen aan de Genieweg 1 te 
Heemskerk, geopend voor het pu-
bliek. Om 14.00 uur is er een kinder-
lezing: ‘Hoe werkt een vliegtuig?’
Wat doet de vleugel van het vlieg-
tuig? Hoe wordt het vliegtuig be-

stuurd? Hoe kan men een licht 
vliegtuig bouwen terwijl het toch 
heel sterk is? Deze en andere vra-
gen worden op de kinderlezing be-
antwoord door spreker Hans Wal-
recht. Daarna kunnen de kinde-
ren aan de hand van zelfgevou-
wen vliegtuigjes ervaren hoe je een 

vliegtuig kunt besturen. Het muse-
um zelf biedt veel materiaal waar-
in de werking van een vliegtuig te 
herkennen is. Het programma is al-
leen voor kinderen, in de leeftijd 
van ongeveer 10-12 jaar. Maar hun 
ouders kunnen natuurlijk ondertus-
sen in het museum rondkijken!

Humanitas zoekt ambassadeurs
Regio - Humanitas is een vrijwilli-
gersorganisatie waar ruim 25.000 
vrijwilligers door het hele land 
aan de slag zijn. De vrijwilligers 
geven deelnemers een steuntje 
in de rug bij de volgende thema’s: 
opvoeden, opgroeien, thuisadmi-
nistratie, detentie, eenzaamheid 
en verlies. 
Voor de afdeling Noord-Kenne-
merland is men op zoek naar vrij-
willige ambassadeurs: mensen 
die het leuk vinden om de acti-
viteiten van Humanitas onder 

de aandacht te brengen bij een 
groter publiek. Als ambassadeur 
ga je in tweetallen op zoek naar 
‘de mensen’. De ene keer kom je 
in een buurthuis of wijkcentrum, 
de andere keer sta je op een jaar-
markt. Of je geeft een presentatie 
bij de vrouwengroep en die keer 
daarna ben je gastvrouw (of gast-
heer) bij een vrijwilligersdag van 
Humanitas. Kortom, afwisseling 
genoeg. 
Als ambassadeur ben je onderne-
mend en creatief, maak je makke-

lijk contact met mensen en kun 
je goed samenwerken. Daarnaast 
ben je bereid  om maximaal 8 uur 
per maand vrijwilligerswerk te 
doen. Humanitas biedt een trai-
ning (17 en 20 september 9-12.00 
uur) , goede begeleiding, reiskos-
tenvergoeding en de mogelijk-
heid om ervaring op te doen in 
het werken met mensen. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met het 
kantoor van Humanitas: 072-
5401800. (foto: aangeleverd)

Meer aanlegplaatsen voor sloepen
Regio - Recreatie Noord-Hol-
land heeft tien nieuwe openba-
re aanlegplaatsen voor sloepen 
gecreëerd. De aanlegplaatsen 
of landvasten, zijn te herkennen 
aan een blauw-wit bord met het 
woord ‘landvast’. Even de benen 
strekken, een picknick in de na-
tuur of vanuit de boot zo het mu-
seum in, dat kan nu op verschil-
lende plekken verspreid over de 
provincie Noord-Holland. 

Bij veel aanlegplaatsen langs het 
water hangt een bordje met ‘ver-
boden af te meren’ of ‘privé stei-
ger’. Openbare aanlegplaatsen 
zijn voor watersporters vaak niet 

herkenbaar. Recreatie Noord-
Holland wil daar verandering in 
brengen met de nieuwe landvas-
ten. Naast de tien nieuwe land-
vasten, zijn in opdracht van de 
gemeente Alkmaar en Heerhu-
gowaard en met subsidie van de 
provincie in 2018 al zes landvas-
ten ingericht. Ook de gemeente 
Opmeer heeft onlangs een land-
vast opgeleverd. Het aantal lo-
caties kan in de toekomst ver-
der worden uitgebreid. De aan-
leg van nieuwe landvasten sluit 
aan op de Visie op waterrecrea-
tie 2030 van de Provincie Noord-
Holland. 
De openbare landvasten lig-

gen in recreatiegebieden of bij 
bezienswaardigheden. Zo kun-
nen watersporters een vaartocht 
combineren met een bezoek 
aan het Poldermuseum Heerhu-
gowaard, museum in ’t  Houten 
Huis in de Rijp of het Noorder-
polderhuis in Schermerhorn. De 
nieuwe landvasten zijn opgeno-
men in het Sloepennetwerk, een 
netwerk van vaarroutes op basis 
van genummerde knooppunten. 
De locaties van de landvasten, 
evenals vaarroutes, openingstij-
den van bruggen en doorvaart-
hoogtes, zijn te vinden op de 
website www.sloepennetwerk.
nl. (foto: aangeleverd)
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27 JUNI

Boekpresentatie ‘Rouwdoula’ van  
Patty Duin, begeleider bij leven 
en afscheid, vanaf 16.30 uur in-
loop in crematorium Sterrenheu-
vel, Vergierdeweg 458 in Haar-
lem. Iedereen welkom, aanmel-
den: info@rouwdoula.nl. (foto: 
aangeleverd)

Bijbellezen met kritische gelovi-
gen om 19.30 uur in de Parochie-
zaal Engelmunduskerk, Driehui-
zerkerkweg 113 in Driehuis.

28 JUNI
Bibliotheek IJmuiden: Praathuis 
van 10.00 tot 12.00

Beeckestijn hernieuwd! Open van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 eu-
ro per persoon. Zie ook www.bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. (foto: aan-
geleverd)

Repair Café in Wijkcentrum De 
Hofstede, A. Jacobsstraat 227 in 
Velserbroek. Van 14.30 tot 16.30 
uur. Toegang is gratis.

Zestiende Nova College Schaak-
toernooi op Zijlweg 103 in Haar-
lem, tot en met zondag. Publiek 
welkom. Info op www.novacolle-
gechess.nl. (foto: aangeleverd)

Het koor van de Klosterkirche uit 
het Duitse Guben geeft een een-
malig concert in de Vredevorst-
kerk in Beverwijk, 19.30 uur. De 

toegang is gratis. (foto: aangele-
verd)

Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Concert van Mariël van den Bos 
(�uit) en Dirk Out (orgel) in de 
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. En-
tree gratis. (foto: aangeleverd)

Wild kijken met de boswachter 
op buitenplaats Leyduin. Verza-
melen om 20.30 uur op de par-
keerplaats van landgoed Leyduin, 
op de grens van Vogelenzang en 
Heemstede. Reserveer nu een 
plek op www.gaatumee.nl. (foto: 
Leen Gottschal)

29 JUNI

Havenfestival IJmuiden. Zie voor 
het volledige programma: www.
havenfestivalijmuiden.nl/nieuws/
programma-havenfestival-ijmui-
den-2019. (afbeelding: aangele-
verd)

Snu�elmarkt op de Lange Nieuw-
straat van 09.00 tot 16.00 uur.

Pieterdag in de R.K. Pieterkerk, 
Zuiderkruisstraat 1 IJmuiden. Van 
10.00 tot 14.00 uur.

Café Bartje, Hoofdstraat Sant-
poort-Noord: Motortoertocht 
10.00 uur. Inschrijven aan de bar 
inclusief lunch en diner 25 euro 
p.p.

Museumhuis Beeckestijn open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 

▲

4 euro per persoon. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Riddertoernooi in Ruïne van Bre-
derode, Velserenderlaan 2, Sant-
poort-Zuid tot en met zondag 30 
juni. Zie voor het complete pro-
gramma ruinevanbrederode.nl. 
(foto: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten. Motor-
draaimiddag,

Nieuwe voorstellingen van The-
ater Poppengrollen in de Bos-
beekschuur tegenover Molen de 
Zandhaas, Wustelaan 83 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
info: www.theaterpoppengrollen.
nl. Aanmelden: theaterpoppeng-
rollen@gmail.com. Entree 6 euro 
per persoon, te voldoen ter plaat-
se. (foto: aangeleverd)

30 JUNI
Ko�erbakmarkt op het Velser-
duinplein (achter de Hema) in 
IJmuiden. Van 08.00 tot 15.00 uur. 

Havenfestival IJmuiden. Zie voor 
het volledige programma: www.
havenfestivalijmuiden.nl/nieuws/
programma-havenfestival-ijmui-
den-2019. (afbeelding: aangele-
verd)

175-jarig bestaan van de paro-
chie Schoten. Eucharistieviering 
met voorganger Bisschop Mgr. 
J.M. Punt. Aanvang 10.00 uur. Ma-
riakerk, Rijksstraatweg 355 Haar-
lem.

Lezing door Sieuwert Havehoek 
met als titel ‘Tolstoj, Gandhi en 
geweldloosheid’ in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 in Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur.

Tiende editie Festival Perron Zee, 
op het terras van Grand Café Krui-
ten, Havenkade 1 IJmuiden. Aan-
vang 12.30 uur. (foto: aangele-
verd)

Museumhuis Beeckestijn open 

van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 
4 euro per persoon. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl

Kinderlezing: ‘Hoe werkt een 
vliegtuig?’ in het luchtoorlogs-
museum Fort Veldhuis aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk, 14.00 
uur. Het museum is open vanaf 
11.00 uur. (foto: Pixabay)

IJmuider Zee- en Havenmuse-
um open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 3 speur-
tochten/nieuw: Escapespel. (fo-
to: aangeleverd)

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. 

Creatieve kindermiddag. Bijbel-
creaties maken in de mariakerk, 
Rijksstraatweg 355 Haarlem. (fo-
to: aangeleverd)

1 JULI
Wandelen in een rustig tempo 
van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord.

Bibliotheek IJmuiden: Expositie 
‘Hoeden & Heren’ tot en met 31 
augustus. (foto: aangeleverd)

Ruilbeurs voor legpuzzels in wijk-
centrum voor senioren Zeewijk, 
Zeewijkplein IJmuiden. Van 10.00 
tot 11.00 uur.

Zwemvierdaagse tot en met vrij-
dag 5 juli in zwembad De Heeren-
duinen. Kinderen kunnen zich aan-
melden via www.sportpasvelsen.
nl, volwassenen bij de receptie.

2 JULI
Stichting Gezond Natuur Wan-
delen. Start om 09.45 uur bij 
buurtcentrum De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Belang-
stellenden kunnen zich aan-
melden via contact@gezondna-
tuurwandelen.nl.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Bibliotheek IJmuiden: Craft Ca-
fé van 10.00 tot 12.00 uur. Van 
10.00 tot 12.00 Praathuis. (af-
beelding: aangeleverd)

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 3 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Klaverjassen in De Brulboei, Ka-
naalstraat IJmuiden. Van 13.30 
tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro 
per keer. Meer informatie: 0255-
510652.

Wandelmiddag4daagse 55+ Be-
verwijk/Heemskerk. Start voor 
2,5, 5 en 7,5 kilometer om 14.00 
uur de 10 kilometer start om 
13.30 uur. Startlocatie: Ontmoe-
tingscentrum De Stut, Maasstraat 
3 Heemskerk.

Spreekuur Sociaal Wijkteams in 
Rode Kruis Ziekenhuis Bever-
wijk, voor patiënten en hun fa-
milie. Elke dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.30 uur onder de 
trap in de hal van het zieken-
huis.

3 JULI
Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, Rond-
leidingen Scheveningen Radio 
(gratis na entree).

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling De Afval-experien-
ce voor iedereen vanaf 4 jaar 
13.00 tot 17.00 uur. Workshop 
knutselen 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 euro bovenop de 
entreeprijs.

Wandelmiddag4daagse 55+ Be-
verwijk/Heemskerk. Start voor 
2,5, 5 en 7,5 kilometer om 14.00 
uur de 10 kilometer start om 
13.30 uur. Startlocatie: Paviljoen 
Westerhout, Westerhoutplein 3 
Beverwijk.

Spreekuur over borstprotheses, 
lingerie en badkleding in het 
Spaarne Gasthuis in Haarlem-
Zuid. Van 14.00 tot 15.00 en van 
15.00 tot 16.00 uur. Aanmelden 
via www.spaarnegasthuis.nl

Zevende editie van de Telstar 
Street League. Straatvoetbal-
toernooi voor jongens én meis-
jes van 12 tot en met 17 jaar van 
Telstar Thuis in de Wijk. Flevop-
lein in Haarlem-Noord. Aanvang 
17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Bibliotheek IJmuiden: Craft Café 
van 19.00 tot 21.00 uur. (afbeel-
ding: aangeleverd)

4 JULI

Ko�eochtend in Bibliotheek Vel-
serbroek van 10.30 tot 12.00 uur. 
(foto: aangeleverd)

Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg houdt van 11.00 tot 
12.00 uur uitvaartspreekuur in de 
rouwhuiskamer, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Ieder-
een is van harte welkom.

IJmuider Zee- en Havenmuseum 
extra open van 13.00 tot 17.00 
uur. Exposities: Festung IJmui-
den/Museumschatten, 3 speur-
tochten/nieuw: Escapespel.

Wandelmiddag4daagse 55+ Be-
verwijk/Heemskerk. Start voor 
2,5, 5 en 7,5 kilometer om 14.00 
uur de 10 kilometer start om 
13.30 uur. Startlocatie: Buurtcen-
trum Het Spectrum, Lauraplein 1 
Heemskerk.

IJmuiden - Zondag 30 juni wordt 
de eerste ko�erbakmarkt op het 
vernieuwde Velserduinplein ge-
organiseerd. De markt wordt ge-
houden van 08.00 tot 15.00 uur. 
Net als voorgaande jaren hoeft 
men niet te reserveren, er is plek 
genoeg, maar vol is vol. De kosten 
zijn 10 euro per auto, met aan-
hanger of bus 15 euro. Er wordt 
10 euro borg gevraagd die men 
na a�oop weer terug ontvangt 
als men de plek netjes achter laat. 
Op de markt is een toilet aanwe-
zig. Voor meer informatie kan 
men bellen op 06-57539029. Zie 
ook facebook.nl/ko�erbakmarkt-
ijmuiden. De volgende markten 
zijn op 21 juli, 25 augustus en 29 
september.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

IJmuiden - Zaterdag 29 juni, van 
09.00 tot 16.00 uur, wordt op de 
Lange Nieuwstraat een gezellig 
snu�elmarkt gehouden. Allerlei 
mooi en leuke tweedehands ar-
tikelen zullen weer te koop wor-
den aangeboden. Wie ook wil 
deelnemen aan de snu�elmarkt 
kan contact opnemen met tele-
foonnummer 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende markten 
worden gehouden op 27 juli, 31 
augustus, 28 september en 12 ok-
tober.

Snuffelmarkt
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Wild kijken
Regio - Wat is er leuker in de 
natuur dan met de boswach-
ter speuren naar wild op buiten-
plaats Leyduin? Het is nu extra 
spannend, want in deze tijd van 
het jaar worden de eerste jon-
ge reeën geboren. Ze laten zich 
soms prachtig bekijken. Wie weet 
wat je verder nog te zien krijgt. 
De natuur zit vol verrassingen, 
juist als de avond valt. Een leuke 
excursie voor het hele gezin. Op 
vrijdag 28 juni om 20.30 uur is het 
verzamelen op de parkeerplaats 
van landgoed Leyduin, op de 
grens van Vogelenzang en Heem-
stede. De excursie duurt tot circa 
22.00 uur. Zin om mee te gaan? 
Reserveer nu een plek op www.
gaatumee.nl. (foto: Leen Gott-
schal)

Amak estafette- en 
trimloop vernieuwd
Regio - De Akersloter Marathon 
Klub organiseert zondag 7 juli de 
veertiende Amak estafette- en 
trimloop. 
Een team van 4 personen kan in 
estafettevorm lopen. De organi-
satie heeft gekozen voor een iets 
gewijzigde opzet, waardoor de 
wachttijd in het wisselvak aan-
zienlijk korter is. Elk team van 
4 personen loopt 6 rondes van 
2,5 kilometer door Akersloot en 
langs de rand van de Klaas Hoorn 
polder, een prachtige omgeving. 
Ieder teamlid moet minimaal één 
ronde lopen, wie meer wil lopen 
krijgt hiervoor dus de kans. Na 6 
rondes loopt het gehele team ge-
zamenlijk nog één slotronde. De-
ze estafetteloop biedt uitsteken-
de gelegenheid om het indivi-
duele karakter van hardlopen te 
combineren in teamverband. Het 
is dus sportief, gezellig en sociaal.
Deelnemers aan de trimloop kun-
nen maximaal 6 rondes van 2,5 
kilometer lopen, totaal 15 kilo-

meter. Inschrijven kan via www.
amakakersloot.nl of op de dag 
zelf. De start is bij Handbalver-
eniging Meervogels, tegenover 
Boschweg 26 in Akersloot. Voor 
meer inlichtingen: Peter Lans-
bergen, tel. 075-6871474 of 
p.c.m.lansbergen@planet.nl. (Fo-
to: Martin de Haan)

Haarlem Jazz & More organiseert 
haar grootste en 39e editie
Regio - Trijntje Oosterhuis, Glen-
nis Grace, Tabitha, Leona Philip-
po, Wouter Hamel, Jennie Le-
na, BRUUT!, Jules Deelder, New 
Cool Collective, Jody Bernal, DJ 
JEAN, Phalerieau, Pletterij PURE 
Jazz en nog veel meer artiesten 
staan tussen 14 en 17 augustus 
op het hoofdpodium op de Gro-
te Markt van Haarlem. 
Naast het hoofdpodium zijn 
er sattelietpodia op de Oude 
Groenmarkt en het Klokhuis-
plein, ook dit jaar zijn er weer 
bijzondere indoor locaties met 
pure jazz concerten in de Plette-
rij en de Sint-Bavo Kerk. Alle po-
dia zijn vrij en gratis toeganke-
lijk.

Het volledige programma is te 
vinden op https://www.haar-
lemjazzandmore.nl/program-

ma/ en binnenkort ook in de 
vernieuwde Haarlem Jazz & 
More app, waarbij je je eigen 

persoonlijke programma kunt 
samenstellen. (foto: Edo Land-
wehr)

Regio - De R.K. Parochie Schoten 
in Haarlem-Noord bestaat dit jaar 
175 jaar. Aan dat jubileum wordt 
het hele jaar 2019 op diverse wij-
zen aandacht geschonken. Op 
zondag 30 juni om 10 uur is er 
een plechtige eucharistieviering 
waarin onze bisschop Mgr. Jo-
zef Punt zal voorgaan als hoofd-
celebrant, daarbij geassisteerd 
door het voltallige pastoresteam 
van de H. Franciscusparochie in 
oprichting. Het parochiële koor 
Te Deum Laudamus verzorgt de 
zang. Na deze viering is er kof-
�e met gebak en voor de kinde-
ren is er gelegenheid om bijbel-
creaties te maken. Rond 12.15 uur 
wordt een toast uitgebracht om 
dit  speciale jubileum te vieren. 
Tegen 13.30 uur eindigt het och-
tendprogramma. Tot die tijd kan 
men in de kerk de fototentoon-
stelling over 175 jaar parochie 
Schoten bekijken terwijl sinds 
Pinksteren ook kunstwerken van 
parochianen te zien zijn achter-
in de kerk en in de Omloop naar 
het zalencentrum. Deze expositie 
is vrij toegankelijk. Het adres: Ma-
riakerk,  Rijksstraatweg 355, Haar-
lem-Noord. 

Nova College 
Schaaktoernooi
Regio - Schaakclub HWP Haarlem 
organiseert de zestiende keer ROC 
Nova College schaaktoernooi op 
de locatie Zijlweg 203 (hoek Rand-
weg). Het toernooi duurt van vrij-
dagavond 28 juni tot en met zon-
dag 30 juni en staat open voor 
spelers van alle leeftijden en alle 
sterktes. Inschrijven kan niet meer 
maar publiek is welkom.
Het Nova College Schaaktoer-
nooi bestaat uit zes ronden vol-
gens het Zwitsers systeem, zo-
dat tegenstanders met evenveel 
punten elkaar tre�en. Ook dit jaar 
wordt gespeeld in twee groepen 
gebaseerd op sterkte. De winnaar 
van groep A ontvangt een geld-
prijs van 1000 euro. Ook de sterk-
ste spelers in groep B worden be-
loond met een geldprijs. Daar-
naast is in elke groep een jeugd-
prijs te verdienen.

Grootmeesters
Inmiddels hebben grote namen 
hun deelname bevestigd. Niet al-
leen gaat Grootmeester Matthew 
Sadler zijn titel uit 2017 verdedi-
gen; Hij krijgt concurrentie van 
onder anderen Grootmeester An-
drey Sumets uit Oekraïne en de 
Nederlandse Internationaal Mees-
ter Miguoel Admiraal.

Partij analyse voor publiek
Op zaterdagmiddag 29 juni en 
zondagmiddag 30 juni krijgt het 
publiek uitleg bij de belangrijk-
ste partijen. Dit zal plaatsvinden in 
de collegezaal van het Nova Col-
lege. Publiek heeft gratis toegang 
en is van harte welkom. Op http://
www.novacollegechess.nl/ zijn de 
deelnemerslijst, uitslagen en stan-
den te vinden. (foto: aangeleverd)

Lezing in 
De Kapel
Regio - Op zondag 30 juni zal 
Sieuwert Haverhoek een lezing 
houden in De Kapel in Bloemen-
daal, met als titel Tolstoj, Gandhi 
en geweldloosheid. ‘Wat Ik Ge-
loof’ was Tolstoj’s tweede boek, 
na ‘Mijn Biecht’, dat door de Rus-
sische overheid op aanraden 
van de Russisch Orthodoxe Kerk 
werd verboden. Na een existen-
tiële crisis rond zijn 50ste levens-
jaar keerde Tolstoj (1828-1910) 
terug naar de kerk van zijn jeugd 
en begon de Bijbel weer te lezen. 
Hij was geschokt te zien dat van 
het vroege christendom slechts 
een machtig instituut restte met 
nadruk op uiterlijk vertoon, maar 
dat de leer van Christus nauwe-
lijks in praktijk werd gebracht. 
Dat was voor hem het keerpunt 
in zijn leven en het startpunt van 
een gedurfd project dat hem tot 
het eind van zijn leven intensief 
heeft beziggehouden. Hij werd 
een man met een missie. Doel 
was om de kern van het christen-
dom voor zichzelf en voor ande-
ren weer helder te krijgen, inclu-
sief de praktische persoonlijke, 
politieke en sociale gevolgen. De 
lezing begint om 10.30 uur.

1000 euro voor Kinderen 
van de Voedselbank
Regio - Cliënten en medewerkers 
van stichting SIG hebben afgelo-
pen zaterdag € 1000 bij elkaar ge-
�etst voor de stichting Kinderen 
van de Voedselbank, het jubile-
umdoel van de SIG die dit jaar 50 
jaar bestaat.

Circa twintig deelnemers aan de 
sponsor�etstocht stapten in Alk-
maar op de �ets. In een lange 
sliert ging het via Limmen, Cas-
tricum, Beverwijk, IJmuiden en 
Driehuis naar het Kopje van Bloe-
mendaal. Met 32 kilometer in de 

benen was er blijdschap over de 
prestatie én de opbrengst.

De SIG, organisatie voor men-
sen met een beperking, voert al 
ruim een jaar diverse acties om 
geld bijeen te brengen voor de 
stichting Kinderen van de Voed-
selbank. De cheque met de to-
tale opbrengst wordt in septem-
ber dit jaar tijdens een groot jubi-
leumfeest aan de stichting over-
handigd. Op de foto de deelne-
mers op de pont in Velsen. (Foto: 
aangeleverd)

Parochie 
Schoten 
175 jaar

Première in New York: The Music of Martín Palmeri
Concertkoor Haarlem zingt
in Carnegie Hall
Regio - Op uitnodiging van Dis-
tinguished Concerts International 
New York City (DCINY) verzorgde 
leden van Concertkoor Haarlem 
afgelopen zondag een concert in 
Carnegie Hall onder leiding van 
gastdirigent Saul Zaks. Samen 
met 9 andere koren uit landen 
wereldwijd stond het koor op het 
podium van het ‘Isaac Stern Audi-
torium’. 

Aanleiding voor de uitnodiging 
was de uitvoering van ‘The Ar-
med Man’ van Sir Karl Jenkins in 
2016. Dr. Jonathan Gri�th, artis-
tiek directeur en chefdirigent van 
DCINY:
‘Concertkoor Haarlem ontving 
deze uitnodiging vanwege de 

kwaliteit en het hoge niveau van 
de muzikaliteit van de zangers, 
alsmede de hoge kwaliteit van 
hun auditie opname’.

Op het programma stond de 
niet eerder vertoonde Gran Mi-
sa van de Argentijn Martín Pal-
meri. Deze componist, pianist, 
koor- en orkestdirigent en zan-
ger werd in 1965 in Buenos Aires 
geboren. Naast het leiden van ve-
le beroemde koren en orkesten 
schreef hij vele korale en instru-
mentale werken, waaronder ope-
ra’s, oratoria en concerten voor 
bandoneon. 
In de afgelopen maanden stu-
deerden leden van het koor zelf-
standig de Argentijnse muziek in. 

In New York namen ze deel aan 
twee repetitiedagen onder lei-
ding van Saul Zaks en Martín Pal-
meri waarna de uitvoering plaats-
vond. 

Concertkoor Haarlem werd opge-
richt in 1946 door Albert de Klerk 
onder de naam Koor Katholiek 
Haarlem. De Klerk leidde het koor 
tot 1991 waarna Ger Vos hem op-
volgde. 
Nu, drieënzeventig jaar na de op-
richting en met pas de tweede di-
rigent, onderscheidt het verjon-
gende koor zich door een kunst-
zinnig repertoire, en mag het zich 
door het hoge niveau tot de lei-
dende koren van de omgeving 
rekenen. (foto: aangeleverd)

Open Tuindag Akerendam zondag 7 juli
Regio - Meer weten over de tuin 
van buitenplaats Akerendam met 
haar tuinstijlen uit de 17e, 18e, 
19e, 20ste en 21ste eeuw? Kom 
dan op zondag 7 juli a.s. tussen 
10.00-17.00 uur naar de open 
dag. De toegang is gratis.

De buitenplaats Akerendam in 
Beverwijk is tussen 1636 en 1639 
door de Amsterdamse koopman-
regent Jan Bicker aangelegd. Van 
de zeventiende tot eind negen-
tiende eeuw was een buiten-
plaats een zomerverblijf voor rij-
ke stedelingen. Akerendam werd 
in 1852 verworven door  mr. Wil-
lem Louis Sluyterman van Loo.
In 1977 en 1988 werd naast het 
historische park van Akerendam 
het servicecomplex Nieuw Ake-
rendam gerealiseerd. Het oude 
Akerendam heeft zijn functie als 
woonvoorziening voor ouderen 
verloren. Het herbergt nu het bu-
reau van Fonds Sluyterman van 
Loo en wordt verder gebruikt 
voor bijeenkomsten en culture-
le evenementen die het fonds or-
ganiseert. 

In de tuin van Akerendam staan 
de kuipplanten weer buiten.  On-
danks dat Akerendam midden in 
het centrum van Beverwijk ligt, 
is het gedurende het groeisei-

zoen een oase van rust. De tuin, 
een Rijksmonument, is oorspron-
kelijk aangelegd tussen 1636 en 
1639. Destijds had de tuin naast 
een sierfunctie vooral een nuts-
functie: de eigenaar en zijn fa-
milie leefden tijdens de zomer, 
die werd doorgebracht op bui-
tenplaats Akerendam, goeddeels 
van de ‘vruchten’ uit de tuin. Ook 
nu nog wordt een deel van de 
tuin gebruikt als moestuin, waar 
diverse groenten en fruitsoorten 
worden gekweekt. Achter huis 
Akerendam ligt een grote barok-
ke spiegelvijver. Deze vijver geeft 

een goede indruk van de barokke 
stijl van vijvers uit de 18e eeuw.

De tuin is, vrij toegankelijk, ge-
opend van 10.00-17.00 uur. Bij de 
oranjerie zijn ko�e, thee en taart 
verkrijgbaar, (invaliden)toiletten 
zijn aanwezig. Hoewel de tuin 
rolstoelvriendelijk is, is het altijd 
handig én gezellig om een bege-
leider mee te nemen.
Akerendam ligt tegenover het NS 
station van Beverwijk aan de Vel-
serweg 20. Parkeren is mogelijk 
op het Stationsplein of achter Ci-
neworld. (foto: Richard de Regt)
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